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RESUMO
QUARESMA, Márcia da Silva. As Escolas Praianas no Estado do Rio de Janeiro:
o ideário republicano dos anos 50. 2010. 111f. Dissertação (Mestrado em
Educação) – Faculdade de Educação – Universidade do Estado do Rio de Janeiro –
2010.
As escolas e grupos praianos foram criados em 1954. Neste ano, ocorrem
mudanças na estrutura da Secretaria de Estado da Educação criando a Inspetoria
das Escolas Praianas, que atenderia de forma específica as escolas próximas a
colônias de pescadores, na área da baixada litorânea do estado do Rio de Janeiro.
Uma das especificidades da Inspetoria era dar “orientação pedagógica-marinheirasalineira e pesqueira”. A dissertação tem como objetivo, analisar a função e a
natureza das Escolas Praianas, o contexto que envolvia estas escolas, permeado
pelo ideário republicano e ideais escolanovistas, além do atendimento a uma
realidade específica. As desigualdades sócio-econômicas estão presentes na
história da Educação Brasileira, na luta pelo direito universal à escola pública. Se,
num primeiro momento, parece se impor naturalmente, em outros, se impõe pela
necessidade urgente de atendimento a novas demandas. A discussão entre
educação e sociedade, leva a uma visão educacional que se aperfeiçoa desde
Anísio Teixeira e o Manifesto dos Pioneiros em 1932, influenciando as Escolas
Praianas. As idéias do nacionalismo, do cientificismo e do desenvolvimentismo, são
percebidas na implantação das Escolas Praianas e na reorganização da Secretaria
de Educação e Cultura. A implantação das Escolas Praianas atendia idealizações
educacionais dos anos 50, propondo uma abordagem moderna, inovadora e de
acordo com as temáticas discutidas no país e com os ideais escolanovistas. Analisar
a gênese das Escolas Praianas, assim como suas práticas pedagógicas, registra o
processo histórico de acesso à escola republicana, pública, universal e laica, em
meio às contradições da época, desde a década de 50 - implantação – até os anos
60 - extinção.
Palavras chaves: Escolas Praianas. Educação Fluminense. Ideário Republicano.
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ABSTRACT
Beaches Schools were created in 1954. At the same year many structural
modifications on Rio de Janeiro Educational State Office were been carried on with
the creation of Beaches Schools Inspectory. This organization would attend
especially the schools near by the Fishing Colonies at coastal areas of Rio de
Janeiro State. One of the duties of this organization was to provide a teachingsailing-salt production e fishing orientation. This dissertation has a goal of to analyze
the Beaches Schools function, its context inside of republican and new schools
ideas, as well the understanding of a specific reality. The socio-economic
desequilibrium are present in the brazilian education history, through its fight for the
rights to attend the public school. If in a first moment, this would naturally be
imposed, but, in the other hand, it was imposed by the urgent need to atend the new
demand. The discussion between the education and society, drive to an educational
view that has been aprimorated since Anísio Teixeira and his Pioneers Manifest at
1932, that had a huge influence at the Beaches Schools. The ideas of nacionalism,
scientism and developmentalism, are recognized in the implementation and
reorganization of Beaches Schools of the Rio de Janeiro Educational State Bureau.
The implementation of Schools Beaches came to atend the educational ideas of the
fifities, which has as proposal a modern and innovate approach and it was in
agreament with the discussion and new schools ideas. The analysis of the Beaches
School geneses, as well their pedagogig pratices, records the historical process to
acess to republican school, public, universal and secular, amid the contraditions of
the time, since the fifities – implementation - until the sixties - extintion.
Keywords: Beaches Schools. Fluminense Education. Republican Ideas.
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INTRODUÇÃO
Senhor Diretor: Conforme sabeis o regime escolar, em vigor, nas escolas de
educação primária estaduais não se enquadra nas exigências da educação
marítima e as mais rudimentares. Êsse assunto, longo, complexo, difícil,
pede considerações, por partes, minuciosas, estudadas e bem meditadas.
Iniciando o ataque aos mesmos, olhos voltados para a consideração acima,
trago para vossa apreciação a orientação diversa, em síntese, exigida pela
1
Educação Moral e Cívica. (...). Inspetor José Luis Campos do Amaral Neto

O objetivo desta dissertação é analisar a gênese das Escolas Praianas,
implantadas em 1954, no (antigo) 2 Estado do Rio de Janeiro, e a sua relação com o
ideário republicano dos anos 50, identificando no sistema público de ensino, os
traços daquele projeto de nação brasileira. Ao mesmo tempo, investigar as possíveis
marcas ainda presentes nas escolas fluminenses, identificando as discussões que
circulavam no debate acerca do direito à educação naquela década. Por outro lado,
recuperar de modo particular, a memória da educação fluminense e, em especial, a
da região praiana.
O projeto de nação para o Brasil dos anos 50 coincidia com as políticas
internacionais do pós-guerra, que buscavam a modernização das sociedades
periféricas. A hegemonia dos Estados Unidos sobre os projetos políticos dominantes
na América Latina tinha como meta principal, neutralizar a influência do mundo
comunista neste continente, investindo em políticas econômicas capitalistas
modernizantes, cujo horizonte era o projeto democrático.
Dentro deste cenário, a criação das Escolas Praianas, voltadas para as
localidades litorâneas de economia tradicional, distantes das transformações
econômicas que surgiam no período pós-guerra – procurava aproximar essas
localidades desse novo projeto de nação.
Economicamente, o país atravessava uma fase desenvolvimentista, buscando
alcançar o capitalismo monopolista de Estado e o social-liberalismo/novo liberalismo,
através do desenvolvimento da economia brasileira, incentivando a industrialização,
visando a substituição das importações. É, pois, a fase de transição do Brasil rural,

1 Ofício nº108/54 Niterói 30 de julho de 1954 – Arquivo do Colégio Estadual Fernando de Magalhães. Do
inspetor José Luis Campos do Amaral Neto ao diretor do departamento de educação primária – D.E.P. - Rubens
Falcão.
2 O estado do Rio de janeiro em 1954 compreendia 55 municípios e sua capital era Niterói. Em 1975 acontece a
fusão dos estados da Guanabara cuja capital era a cidade do Rio de Janeiro com o estado do Rio de Janeiro,
tornando-se os dois um único estado, o estado do Rio de Janeiro tendo como capital a cidade do Rio de Janeiro.
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de uma sociedade oligárquico-tradicional, para o Brasil moderno, urbano, com uma
sociedade industrial.
A Região dos Lagos, onde estavam localizadas 8 das 10 escolas praianas,
também passava pelo mesmo processo político e econômico. Em Arraial do Cabo, o
4º distrito de Cabo Frio, foi instalada nos anos 50, a Companhia Nacional de Álcalis
que começa a produzir barrilha em 1960, com o monopólio nacional desta produção.
Para o processo de produção da barrilha, foi necessário otimizar a extração de sal e
calcário, matérias primas para o funcionamento da fábrica. Também em Arraial do
Cabo funcionava a TAIKO, indústria de beneficiamento de baleias pescadas em
nosso litoral. Enquanto em Cabo Frio, existiam a Refinaria Nacional de Sal que
produzia o sal Cisne e a Companhia Salinas Perynas. A pesca, entretanto,
continuava sendo para a Região dos Lagos importante fonte de renda, porém, os
recursos de armazenamento e transporte dificultavam o desenvolvimento da
indústria de pesca.
Paralelamente, investigamos o movimento escolanovista, destacando a
presença expressiva de Anísio Teixeira, que apontava a escola pública como a via
para a construção de um Brasil desenvolvido e moderno. Educação identificada com
a pedagogia de Dewey, com o pragmatismo norte-americano, voltado para o
desenvolvimento do indivíduo, a democratização, a liberdade de pensamento e a
necessidade da experimentação, com o apoio da ciência, da arte e da cultura
popular.
O projeto democrático inspirava as idéias do educador e seu conceito de
modernidade, baseado no incentivo e fortalecimento das ações liberais. Segundo
Xavier (1999), a descentralização administrativa, um dos eixos da sua concepção de
modernidade, era condição primordial para a democracia, enquanto a autonomia das
instituições era fator de liberdade de ação, integridade e identidade. Assim sendo,
para que a democracia se traduzisse de forma concreta na educação, Anísio
Teixeira, investiu no planejamento educacional e na capacitação dos professores,
agentes principais para o sucesso dessa escola republicana, reafirmando a
educação enquanto um direito e não um privilégio de alguns poucos.
Ao longo da dissertação, privilegiamos a pesquisa historiográfica, na linha de
análise sócio-histórica, observando em que contexto a pesquisa e/ou a análise do
arquivo é realizada e/ou construída, articulando o presente com o passado, com o
cuidado de tentar superar limites inerentes ao próprio material da pesquisa e/ou
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arquivo. Ao utilizarmos a análise documental, os arquivos etnográficos e pessoais
com uma perspectiva historiográfica, os entendemos como construções culturais,
refletindo sobre a lógica que orienta a construção desses arquivos, sem deixar de
considerar a experiência vivida por alunos e professores das escolas praianas.
Deste modo, intentamos realizar uma pesquisa histórica, nessa abordagem, a
pesquisa histórica adquire vitalidade no movimento tanto de retrospecção, quanto de
prospecção, e coloca o próprio historiador como sujeito dessa dinâmica histórica.
Quanto ao trato dos historiadores com as fontes: Ao questioná-las, o pesquisador
propõe-se a explorar dimensões que a legitimaram como documento. Nesse sentido,
cabe o questionamento por quem, como e onde elas foram produzidas. (ROSA,
2005).
No sentido de atingir o objetivo proposto para a presente dissertação,
analisamos as seguintes fontes: documentação oficial, tais como legislações,
circulares, diários oficiais, livros de visitas, fichas funcionais, atas escolares, mapas
de freqüência, entre outros, além de entrevistas com professores das escolas
praianas e arquivos pessoais de professores destas escolas. Também levantamos a
bibliografia específica do período abordado e de questões relacionadas ao tema.
Em especial, investigamos as concepções e o ideário da Escola Nova, assim
como seus principais educadores e teóricos, especialmente Anísio Teixeira. Assim
como, obras mais recentes, que analisaram o processo histórico de construção da
escola pública brasileira e da construção do pensamento nacional republicano.
A proximidade do Estado do Rio de Janeiro, com a capital do país – o Distrito
Federal - cidade do Rio de Janeiro- fazia com que muitas ações e idéias
desenvolvidas nesta capital inspirassem o estado vizinho, o que nos acena para a
possibilidade de reflexão sobre quais teriam sido as práticas educacionais que
influenciaram as políticas educacionais fluminenses.
Os diferentes teóricos com que dialogamos como Rebeca Gontijo (2005),
Ângela Maria de Castro Gomes (2002), entre outros, nos levam a perceber tal
influência. As idéias, as disputas, até mesmo os laços de parentescos cruzavam a
baía da Guanabara com muita facilidade. Porém, cabe ainda ressaltar a importância
da política na vida da população e sua relevância para o desenvolvimento e a
modificação da realidade, conforme nos indica René Remond:
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(...) todas as pesquisas realizadas nos últimos trinta anos sobre os
processos de tomada de decisão (como é tomada uma decisão? como
funciona um governo?como surge um texto de lei?) levaram à percepção da
relativa autonomia das decisões políticas em relação aos constrangimentos
que sempre se impõem. Não é verdade que elas sejam de certa forma
ditadas por necessidades de ordem econômica. Não chegaria a dizer que
são frutos do acaso, mas sim que há uma margem de manobra para os
políticos, que eles quase sempre podem fazer uma escolha entre várias
políticas, e que essas escolhas são feitas por razões antes de tudo políticas.
E por demais simplista imaginar que no fundo os políticos não passam de
serviçais ou de executivos de grupos de pressão que lhes ditam suas
decisões. Em primeiro lugar, porque uma sociedade é sempre
suficientemente complexa e diferenciada para que os políticos possam pôr
os grupos em confronto entre si, para depois exercer sua arbitragem.
Segundo, porque os políticos encontram a força para essas arbitragens
nelas mesmas. Terceiro, porque os fatores de ordem política contribuem,
por sua vez, para modificar a realidade. As instituições não são apenas a
tradução de realidades mais fortes. Elas não são neutras nem indiferentes,
elas produzem efeitos, fixam regras, traçam sulcos, modelam as
mentalidades e as sensibilidades (p.7-19, 1994).

Outro teórico, Marc Bloch, também nos ajudou no estudo, principalmente, em
relação à observação histórica e à pesquisa do tempo presente ou passado recente:
Por que no imenso tecido de acontecimentos, gestos e palavras de que
compõe o destino de um grupo humano, o individuo percebe apenas um
cantinho, estreitamente limitado por seus sentidos e sua faculdade de
atenção; porque, além disso, ele nunca possui a consciência imediata
senão de seus próprios estados mentais: todo conhecimento da
humanidade, qualquer que seja, no tempo, seu ponto de aplicação, irá
beber sempre nos testemunhos dos outros uma grande parte de sua
substância [o investigador do presente não é, quanto a isso, melhor
aquinhoado do que o historiador do passado] (BLOCH, p.70, 2004).

Durante a pesquisa, assinalamos a importância da história política no
contexto da criação das Escolas Praianas, levando em conta a análise de Marc
Bloch quanto ao “investigador do tempo presente”. Tornando-se importante ressaltar
como surgiu tal pesquisa. A minha vida profissional na rede pública estadual do Rio
de Janeiro começou na Escola Estadual Almirante Tamandaré, no município de São
Pedro da Aldeia, mais especificamente no bairro de Baixo Grande. Após permanecer
quase 10 anos neste educandário, me transferi para a Escola Estadual Praia do
Siqueira, no município de Cabo Frio, no bairro do mesmo nome, Praia do Siqueira.
As duas instituições eram localizadas a beira da Lagoa de Araruama, possuindo
placas que sempre me chamaram muito a atenção.
Na primeira placa, além de dados sobre inauguração, nome de autoridades,
etc., estava escrito como identificação da escola “Grupo Escolar Praiano Almirante
Tamandaré”, assim como na Escola Praia do Siqueira, além dos dados oficiais,
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havia também a identificação da escola como “Escola Praiana Praia do Siqueira”.
Escolas públicas como tantas outras, porém com essa denominação característica,
que não havia em outras escolas da rede. Por outro lado, as escolas próximas à
lagoa ou ao mar não tinham tal identificação.
Talvez para muitos professores que também trabalharam nestas escolas este
fato pode ter passado despercebido, porém para mim sempre foi uma marca
inesquecível. Hoje tenho a oportunidade de dissertar sobre as escolas praianas. O
tema surgiu quando comentei sobre essas escolas praianas, no grupo de pesquisa 3
sobre educação fluminense, coordenado pela professora Lia Faria, que me
estimulou a pesquisar sobre o assunto, visto que não há conhecimento de estudos
anteriores sobre esta política pública, no ensino fluminense.
As fontes documentais usadas nesta dissertação vieram de muitas
instituições, do arquivo da Coordenadoria Regional das Baixadas Litorâneas I, onde
encontrei fichas escolares antigas de algumas escolas praianas e que me
forneceram dados oficiais importantes, como por exemplo, a data da publicação no
Diário Oficial da criação das escolas praianas.
Também as diretoras das escolas praianas “Praia do Siqueira” e “Almirante
Tamandaré”, me emprestaram os livros de registro dos termos de visita da inspeção
escolar da época, com informações fundamentais para a pesquisa. Outras diretoras
também colaboraram com materiais, embora em outras escolas, lamentavelmente,
não encontramos registros deste período.
Outra instituição utilizada para a pesquisa foi a Imprensa Oficial do Estado do
Rio de Janeiro com sede em Niterói, onde “escavei” nos diários de 1954 até 1965, e
tendo a grata surpresa em descobrir que até determinado período, todas as
circulares emitidas pela Secretaria de Estado de Educação e suas inspetorias eram
publicadas no Diário Oficial. Desta forma analisamos como as inspetorias foram
implantadas, identificando suas principais ações, e levantando pistas sobre suas
trajetórias.
Durante as visitas às escolas praianas que ainda existem - como escolas da
rede estadual -, observei que uma das dez escolas desapareceu. Na ocasião pude
recolher cópias de alguns materiais de época. Contudo estas visitas me revelaram
3 Linha de pesquisa Instituições, práticas educativas e história. Grupo de pesquisa Ideário Republicano e
Educação Fluminense. Programa de Pós-Graduação em Educação (Proped) da Universidade do Estado do Rio de
Janeiro (UERJ).
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que as escolas não conhecem sua história, seu passado e, a prática de arquivar
documentos ocorre burocraticamente, considerando apenas os aspectos legais.
Torna-se importante ainda assinalar a inexistência de uma cultura pública de
valorização da memória, tanto da instituição escola, como das políticas públicas
educacionais implantadas.
Assim sendo, muitos documentos se perdem, são destruídos por cupins,
acabam molhados, são até mesmo jogados fora, por serem muito antigos e julgados
sem importância. Todavia, continuo agradecendo o apoio daqueles que me
oportunizaram essas descobertas e até ajudavam a abrir e a remexer em armários e
gavetas antigas, no arquivo morto, nos guardados de cada escola. Alguns exemplos
dos documentos encontrados nestas escolas e que se tornaram fontes para a
pesquisa: Atas de resultados finais, fichas funcionais, livros de matrícula, ofício do
inspetor das escolas Praianas, entre outros.
Os livros de termo de visita da inspeção me indicaram também nomes de
algumas professoras que poderiam colaborar na pesquisa, fazendo contato com a
professora Yolanda Nogueira, que além de ter sido professora e diretora de uma
escola praiana, também trabalhou na Inspetoria das Escolas Praianas em Niterói,
informação encontrada inicialmente nos diários oficiais.
Todos os dados obtidos nas fontes documentais consultadas foram
analisados com o apoio técnico da pesquisa bibliográfica, em textos sobre história
da educação brasileira, buscando argumentos técnicos que justificassem a criação
destas escolas praianas. Em especial, no pensamento de Anísio Teixeira e
Fernando de Azevedo, entre outros. Por outro lado, também investigamos as
administrações de Amaral Peixoto e Miguel Couto Filho, como governadores do
estado do Rio de Janeiro e sua influência política naquela região, cenários
essenciais para o desenvolvimento da dissertação.
A partir das referências bibliográficas selecionadas enfocamos duas questões:
a luta pelo direito à educação e o ideário republicano que fundamenta o acesso ao
ensino público. Deste modo entendendo a Educação como direito social – ou seja,
no atendimento de uma necessidade humana – e dever do Estado.
Logo, a escola fluminense foi analisada principalmente à luz da legislação
brasileira, no reconhecimento jurídico do direito à educação e, através das políticas
públicas educacionais executadas. Observamos ainda, de que forma ocorre a
mobilização da sociedade, na luta pelo direito à educação, mais uma vez
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entendendo a Educação, como escolarização e escola, enquanto instituição
democrática, de construção de valores essenciais ao cidadão republicano.
A educação como direito de todo cidadão brasileiro só aparece legalmente em
1891, na 1ª Constituição republicana. O direito à educação sempre esteve associado
diretamente à idéia de direitos humanos e às propostas de modernidade e
progresso. Desta forma, a exigência da educação pública, passa a ser muito
importante para a república recém proclamada, apesar de acontecerem mudanças
aparentemente pequenas na legislação, segundo Ângela de Castro Gomes (2002).
O que o estudo desvela é que grande parte da inspiração para as
escolas praianas veio do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova em 1932,
(...) o exame, num longo olhar para o passado, da evolução da educação
através das diferentes civilizações, nos ensina que o contexto real desse
ideal variou sempre de acordo com a estrutura e tendências sociais da
época, extraindo sua vitalidade, como a sua força inspiradora da própria
natureza da realidade social (ROMANELLI, p.148 e 149, 1996).

De acordo com o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova,
(...) a substituição desse sistema por outro, de estrutura unificada, que pode
assim resumir-se em suas linhas gerais: Na base do sistema, as escolas
pré-primária e o ensino primário único. O ensino Primário deveria estar
articulado ao secundário, assim organizado: a) uma base comum, de 3 anos
(fundamental); b) um ensino diversificado, dividido em seção
predominantemente intelectual – onde estudariam as humanidades,
ciências jurídicas e matemáticas e ciências químicas e biológicas; seção
preferentemente manual, subdividida em: extração de matéria-primas:
escolas agrícolas; escolas de mineração;escolas de pesca. Elaboração de
matérias-prima: escolas industriais e profissionais e profissionais.
Distribuição de produtos elaborados: escolas de transporte; escolas de
comunicações; escolas de comercio. (grifo meu) (ROMANELLI, p. 148 e
149, 1996).

O que também se observa é a atenção conferida à questão econômica,
implícita nesta proposta, quando se favorece a divisão para o ensino diversificado,
usando as divisões dos setores econômicos, como primário (extração de matéria
prima, agricultura), secundário (manufaturas) e terciário (de serviços).
A partir das novas tendências educacionais em 2 de janeiro de 1946, foi
promulgado o decreto-lei nº8.529, Lei Orgânica do Ensino Primário, que tem como
principio da escola primária:

26

a) desenvolver-se de modo sistemático e graduado, segundo os interesses
da infância; b) ter como, fundamento didático as atividades dos próprios
discípulos; c) apoiar-se nas realidades do ambiente em que se exerça, para
que sirva a sua melhor compreensão e mais proveitosa utilização; d)
desenvolver o espírito de cooperação e o sentimento de solidariedade
social; e) revelar as tendências e aptidões dos alunos, cooperando para o
seu melhor aproveitamento no sentido do bem-estar individual e coletivo. f)
Inspirar-se em todos os momentos, no sentimento de unidade nacional e
fraternidade humana (ROMANELLI, p.161, 1996).

O processo político mais democrático, no período de 1945 a 1964
possibilitava tais debates, na medida em que se caracteriza pela volta ao Estado de
Direito, marcado por movimentos inspirados no nacionalismo e no populismo. É um
momento em que também se discutem programas de educação para atender a nova
proposta de desenvolvimento. Neste período “ampliaram-se os direitos sociais,
econômicos e políticos dos cidadãos, em que pesem os sinuosos caminhos de
constituição democrática do país” (Libâneo, p.92, 2005).
Os valores democráticos que constituem o ideário republicano nacional foram
se construindo pouco a pouco, num período de efervescência intelectual, onde as
pessoas colocavam seus pontos de vista através de debates nas conferências, nos
jornais, etc. Com o golpe de 1964, que instala um processo político ditatorial,
coincidentemente, ou não, em 1965 são extintas as escolas praianas.
Ao longo do presente estudo, estruturamos a dissertação em:
Capítulo 1 - Breve cenário educacional: o Brasil nos anos 50 - Analisando
o cenário político-educacional do Brasil dos anos 50, com ênfase na afirmação do
espaço escolar como espaço de diversidade cultural, de ambiente democratizante e
de valorização da cultura local.
Capítulo 2 – A escola pública no antigo estado do Rio de Janeiro - nosso
foco foi o espaço fluminense relativo ao antigo Estado do Rio de Janeiro,
considerando que durante os anos 50, houve uma explosão de construção e
implantação de escolas primárias, grupos escolares e alguns ginásios em todo o
Estado do Rio de Janeiro.
Capítulo 3 – As Escolas Praianas - orientar em função do meio, as
escolas da praia – aonde investigamos o processo de implantação das Escolas
Praianas - projeto único no Estado e no País - analisando as diferentes etapas em
que foi efetivado, suas possibilidades e desafios. Paralelamente, analisando a
criação da Inspetoria das Escolas Praianas, em 23 de junho de 1954, e os
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significados da publicação do decreto nº 4.749, que determinava quais as unidades
de ensino que ficariam jurisdicionadas à Inspetoria das Escolas Praianas.
O termo Praiano é incorporado aos nomes dessas escolas como indicativo da
localização e, principalmente, como característica própria daquelas populações que
estas escolas buscavam assistir. Deste modo, é importante perceber que nem todas
as escolas de cidades litorâneas foram designadas como praianas, mas apenas
aquelas que se localizavam próximas ou em colônias de pescadores.
Por fim, a obra em tela destacou o papel das escolas praianas em suas
localidades, analisando a sua importância enquanto perdurou a proposta, e
sinalizando algumas das características originais da proposta, nas escolas praianas
que permanecem vivas. Por outro lado, assinalando as muitas marcas do
nacionalismo, do desenvolvimentismo e do cientificismo, que são identificadas na
implantação das escolas praianas e, por conseqüência, na reorganização da
Secretaria Estadual de Educação e Cultura.
Assim sendo, as políticas de educação naqueles anos 50, estavam inseridas
em um contexto nacional que torna determinante a definição dos seus caminhos. A
própria urbanização, tão característica desse período e a busca do desenvolvimento
econômico, trazem uma demanda por escolaridade que o país nunca tinha visto,
enquanto também a população rural começa a fazer reivindicações pelo direito à
educação.
O período do pós-guerra encontra o mundo em busca de opções que
dinamizam a escolarização. Com a formação da UNESCO, se iniciou um processo
de exigências maiores, em termos de escolaridade obrigatória – como podemos
constatar nas recomendações da XIV Conferência Internacional de Instrução Pública
(Genebra, 1951). E o Estado do Rio de Janeiro procurou atender a essas
recomendações, buscando diversificar o seu atendimento, propondo uma política
pública de educação com uma abordagem moderna, inovadora e, de acordo com as
temáticas e com os ideais dos intelectuais escolanovistas.
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CAPÍTULO I: BREVE CENÁRIO EDUCACIONAL: O BRASIL NOS ANOS 50
Faz-se indispensável verificar o que há em nosso sistema escolar e em
nossos hábitos pedagógicos de bem-sucedido e de frustrado, que
necessidades estão sendo atendidas ou postergadas e que influências
4
renovadoras se devem estimular nesse campo. Getúlio Dornelles Vargas

O cenário político-educacional do Brasil dos anos 50, tinha ênfase na
afirmação do espaço escolar como espaço de diversidade cultural, de ambiente
democratizante e de valorização da cultura local. O fim do Estado Novo trazia ânimo
para se pensar o país. Assim sendo, a escola pública devia se adequar, oferecer
condições para desenvolver um ensino que atendesse naquele momento, às
necessidades e anseios da sociedade brasileira.
A fala do presidente Getúlio Vargas que abre este capítulo revela a influência
que os escolanovistas teriam em seu segundo governo. Os ideais renovadores
como: o direito à educação, democratizando o acesso de todo cidadão à escola; a
percepção da educação como ciência; a descentralização e a autonomia financeira e
política da organização educacional, proclamados por um grupo de educadores,
como Anísio Teixeira e Fernando de Azevedo, entre outros, teriam a oportunidade
de ser implantados de forma mais efetiva no Governo Vargas. Muitos desses
propósitos já estavam presentes na Constituição de 1946, como por exemplo, a
obrigatoriedade do ensino primário e a aplicação obrigatória de um percentual
mínimo dos recursos em educação. Porém, continuava o país assistindo a disputa
de dois grupos com projetos diferentes - disputa que já vinha acontecendo desde a
década de 30 - de um lado os escolanovistas, de outro, os católicos ou
tradicionalistas. Esta disputa levaria toda a década de 50 e se prolongaria.
Segundo Libânia Xavier (1999):
O conjunto de estratégias mobilizadas pelos católicos com vistas a
manutenção de sua prevalência no ensino brasileiro nos permite visualizar
como fio condutor de suas ações, a reação contra quaisquer investidas que
sinalizassem o avanço de projetos de modernização da instrução pública e
da secularização da cultura nacional. Esse aspecto esteve presente nos
conflitos entre pioneiros e católicos que pontuaram um largo período da
história educacional brasileira (p. 45).

4

Mensagem apresentada ao Congresso Nacional pelo Presidente da República, Getúlio Dornelles Vargas, na
abertura da sessão legislativa em 1951. (VARGAS apud XAVIER, p.2, 2005).
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Quanto ao projeto dos pioneiros ou escolanovistas5 a democratização da
educação, o seu caráter laico, e gratuito era o que movia o grupo. O que de alguma
forma ia ao encontro ao desejo nacional-desenvolvimentista que tomou conta do
país após a segunda guerra mundial, aliada a este fato mundial. O Brasil passava
por períodos de restauração democrática com o término do Estado Novo, com um
presidente eleito em 1946, Eurico Gaspar Dutra (1946-1951). A seguir Getúlio
Vargas retorna eleito em 1951, se suicidando em 1954, quando assume seu vice
Café Filho. Em 1955 Juscelino Kubitschek é eleito (1956-1961).
Ainda segundo Xavier (1999): a ideologia nacional-desenvolvimentista
enfatizava o problema da justiça social e da construção de uma sociedade
democrática, enfatizando o desenvolvimento industrial e o planejamento; o recurso
ao capital estrangeiro e a busca da racionalidade na administração pública (p. 5253). Tal disputa de idéias ganhou notoriedade nos meios de comunicação, nas
conferências de educação e nas discussões políticas:
Pela voz de alguns deles, captadas nos discursos proferidos pelo próprio
Presidente Vargas, nos escritos de intelectuais como Fernando de Azevedo,
Alceu Amoroso Lima e Anísio Teixeira, procuraremos situar os termos do
debate que se travou em torno da nacionalização do ensino e do papel
atribuído à educação nos diferentes projetos de reconstrução nacional que
disputavam primazia no período. Dentre estes enfatizamos o projeto de
renovação educacional, defendido pelos educadores filiados ao movimento
escolanovista e o projeto de recristianização da sociedade, defendido por
próceres da intelectualidade católica. Na mediação entre os dois grupos e
em consonância com as influências do contexto nacional e internacional,
situam-se as palavras e as ações do presidente Vargas. A disputa pela
interferência na organização do sistema de ensino mobilizou argumentos e
organizou ações políticas em defesa da aplicação de certos princípios na
legislação do ensino, na organização da burocracia educacional e no
funcionamento das escolas (XAVIER, p.2, 2005).

O que se observa é que a educação está inserida naquele contexto nacional
que busca a definição dos caminhos da nação brasileira. A própria urbanização,
característica do período e o sonho do desenvolvimento econômico, trazem uma
demanda por escolaridade. Assim como também a população rural passava a fazer
reivindicações pela educação.

5

Escolanovistas – Como eram conhecidos os educadores signatários do Manifesto dos Pioneiros da Educação
Nova, que partilhavam de ideais de democratização, laicidade e universalização do ensino.
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Lúcia Lippi Oliveira (2004) no texto “Do atraso ao subdesenvolvimento”
defende que as idéias da CEPAL (Comissão Econômica da América Latina) - como
a industrialização pela substituição das importações, a necessidade de proteção ao
mercado interno e o papel fundamental do Estado no processo de desenvolvimento foram

elaboradas

a

partir

da

análise

econômica.

O

projeto

nacional-

desenvolvimentista teve como mote a mudança social, relacionada à transição entre
a sociedade tradicional e, a moderna, a rural e a urbana, o atraso e o
desenvolvimento, e, para tal, exigia uma ação do Estado para garantir tal mudança,
mobilizando as massas e indo ao encontro do anseio popular. Tornar realidade o
“Brasil, país do futuro”.
Todos os setores políticos do Brasil dos anos 50, tanto os “getulistas” quanto
os setores mais à esquerda, tinham como bandeira o nacionalismo. Todos os
movimentos se voltaram para o desenvolvimento. Conforme afirma Maria Celina
D’Araujo (2004), Getúlio se movia por um difícil caminho entre a autonomia e a
cooperação internacional. Muitas ações foram feitas para a busca da autonomia e da
formulação de uma política industrial, embora se observe a cooperação internacional
em várias áreas, inclusive na educação.
Na área das ciências e tecnologias, a criação do CNPq (Conselho Nacional
de Pesquisas) e da Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal do Ensino
Superior) foi uma das formas de procurar acelerar o processo de produção científica,
preparando uma elite intelectual que pudesse promover com alguma autonomia, o
desenvolvimento tecnológico e industrial.
O segundo governo Vargas (1951 a 1954) se preocupou em criar uma
“Assessoria Econômica da Presidência da República” e foi o primeiro órgão do Brasil
com o objetivo permanente de planejar, estudar e formular projetos para atender as
necessidades econômicas do país, fundamentais para se concretizar o projeto de
nação moderna, desenvolvida e autônoma. Entre esses projetos, está a Petrobrás, o
Fundo Nacional de Eletrificação, o Plano Nacional do Carvão, o Banco do Nordeste,
entre outros. A assessoria tinha um perfil bastante técnico, o que condizia com a
idéia de desenvolvimento e cientificismo esbarrando na cultura do clientelismo e do
coronelismo, assim como das pressões políticas ainda muito evidentes no país.
Os esforços eram coerentes com o projeto de educação do Estado,
“destacava, tanto a dimensão política da educação, por sua função democratizadora,
como sua dimensão econômica, de aumento da produtividade e de progresso
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material.” (CARVALHO, 1992, p.152-154 apud XAVIER,1999, p.53). Portanto, como
herança da Era Vargas, destacamos a reflexão de Xavier (2005):
Para cumprir seu papel de instituição pública, a escola deveria ser acessível
a toda população o que exigia desta uma estrutura descentralizada e um
funcionamento flexível o suficiente para abrigar a diversidade que
caracteriza o povo brasileiro. Em lugar de tomar a diversidade cultural como
obstáculo à generalização da educação, entendia o educador que a
diversidade constituía não só elemento de identificação nacional, como,
também, evidência da riqueza e dinamismo de um povo, como se pode
verificar na citação abaixo: (...) Ao falarmos de unidade nacional, pois,
cumpre distinguir a que unidade nos referimos. A mais importante é a
unidade da cultura brasileira, que poderá e deverá ser a unidade dinâmica
de uma cultura diversificada pelas regiões brasileiras e filiada à cultura
muitíssimo diversificada e diversificante do Ocidente (...)” Desnecessário
identificar o interlocutor preferencial de Anísio naquele momento. Proferida
a conferência em 1952, um ano após a eleição de Vargas no contexto
democrático, Anísio soube aproveitar a oportunidade para lembrar que os
tempos eram outros e os ventos da democracia estavam a exigir a crítica ao
centralismo e à padronização administrativa. Era a vez da escola reabilitarse como espaço democrático e instrumento de afirmação e valorização da
cultura brasileira em sua mais plena manifestação, a da diversidade. Esse
legado não resulta apenas do personagem que o nomeia, mas de todos
aqueles que participaram da construção do Estado brasileiro e da
organização do ensino na época, independente do grau de visibilidade de
sua contribuição nos dias de hoje. Por fim, se herdamos da Era Vargas um
aparato institucional para a educação, também nos foi legado, junto a este,
o desafio de fazer das instituições educacionais um espaço de busca
permanente de igualdade e liberdade em meio à diversidade e
complexidade que marcam a vida social brasileira (XAVIER, p.7-8, 2005).

Também o governo Juscelino Kubitschek se mostrou muito preocupado com o
crescimento econômico, na luta contra o subdesenvolvimento. Quando fez a opção
pelo planejamento setorial, priorizou cinco setores considerados importantes para
serem atendidos pelo Plano de Metas6: energia, transporte, alimentação, indústria de
base e educação.
JK se apoiou em um conceito racional de administração, com “uma vigorosa
política de industrialização com base no planejamento setorial cujo fim último seria a
elevação do nível de vida da população e como meios de atuação, a manipulação de
incentivos. (XAVIER, 1999). Ao mesmo tempo, adotava a tradição de conciliação
das elites o que provocava contradições no momento de viabilizar as novas políticas.

6

Plano de Metas: Planejamento realizado no governo JK, do que se pretendia alcançar em determinados setores,
com metas a serem atingidas.
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O que a pesquisa revela é que os investimentos sociais em saúde e educação foram
pouco desenvolvidos.
Segundo Cunha (1991):
A educação, à semelhança do cumprimento das metas em setores
econômicos e financeiros, deveria submeter-se também a planificação, à
racionalidade e à experimentação sustentada por bases científicas. Se nada
podemos afirmar, por um lado, quanto aos resultados desses esforços no
sentido de provocar alterações no sistema de ensino nacional, podemos
concluir, por outro, que a estratégia de ação e o espírito dos projetos para
essa área eram animados por um forte aparato conceitual e técnico – em
perfeito acordo com as linhas mestras do governo JK. (p. 190).

O CBPE (Centro Brasileiro de Pesquisas Pedagógicas), criado em 1955, por
Anísio Teixeira, os Centros Regionais de Pesquisas Educacionais, (implantados nos
estados de São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco, Bahia e Rio Grande do Sul)
podem ter sido os propagadores do “aparato conceitual e técnico” dos projetos
educacionais no governo JK.
No início da década de 50, dentro do contexto mundial de reorganização,
após a 2ª guerra, a educação tinha um papel fundamental para a política
internacional e “a escolarização dos países pobres transformou-se em panacéia de
organismos internacionais como UNESCO, OEA e CEPAL.” (SOUZA, 2005)
Uma prova dessa afirmação são os “Seminários Interamericanos de
Educação”, inclusive sendo o Brasil escolhido como sede de um dos seminários em
1949 (devido ao trabalho já desenvolvido aqui) em termos dos constantes debates,
promovidos pelo INEP (Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos), a Campanha
Nacional de Educação de Adultos e Adolescentes – CEAA e a Campanha de
Construção de Escolas Rurais, conforme nos indica Cláudia de Souza no seu
trabalho “Discursos Intolerantes: O lugar da política na educação rural e a
representação do camponês analfabeto”. O Projeto Principal para a América Latina e
os Seminários Interamericanos de Educação, no quadro geral das atitudes
cooperacionistas e reformadoras da realidade, foram pontos de partida para a
ampliação dos níveis de escolarização e para o combate ao analfabetismo, para a
ampliação dos níveis de escolarização e para a elaboração dos preceitos da
educação das populações rurais e indígenas da América Latina. (SOUZA, 2005)
Toda a discussão sobre a educação rural passa antes pelo Estado Novo e por
alguns educadores conservadores como, Alberto Torres e Teixeira de Freitas, entre
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outros. Paralelamente à questão da educação de adultos, levando em conta que em
1940, 75% da população brasileira era classificada como rural.
A visão do Ruralismo Pedagógico7 pretendia manter o homem fixo ao campo,
mas também fazer com que metas de higiene, nacionalização, e técnicas de
produção se espalhasse por todo país, principalmente em áreas ainda pouco
desenvolvidas. A “Marcha para o Oeste”8, visava conquistar importantes palcos para
seus debates e discussão, propagando as idéias de educação rural. Além de
construir escolas rurais, havia também as missões rurais, as semanas ruralistas e as
escolas normais rurais9, com atividades que tinham como objetivo valorizar a vida no
campo, além de aproximar aquelas populações da “civilização” e da “cultura”.
Tais propostas vinham sendo discutidas desde a década de 20. A meta era
alfabetizar os adultos e crianças, mas os mantendo no campo. Deste modo, eles
através das missões, clubes agrícolas, etc. desenvolveriam o que haviam aprendido,
os capacitando para a cidadania, e para a unidade nacional, principalmente nas
colônias estrangeiras:
A partir de 1933, assistimos ao florescimento de fóruns de debates sobre a
educação rural patrocinados, sobretudo, pela recém criada Sociedade dos
Amigos de Alberto Torres e pelos congressos da Associação Brasileira de
Educação. A concepção sobre a matéria se alarga. Outros tópicos são
incluídos no entendimento fundamental da questão: extensão do fomento à
produção agrícola; distribuição de crédito; melhorias das vias de
comunicação e dos serviços de assistência; “missões rurais”, empregando
modernos processos técnicos de difusão, como o cinema; melhora das
instalações escolares, construção de casa de residência para os
professores e organização regional de sua formação (LOURENÇO FILHO,
2001, p. 77-78). Segundo Lourenço Filho, a sofisticação do debate
intelectual sobre o ensino rural deveu-se, sobretudo, a Fernando de
Azevedo, Almeida Júnior, Abgar Renault e o próprio Teixeira de Freitas
(CAMARGO, p.60, 2008).

Torna-se importante assinalar o investimento em Escolas Normais Rurais,
algumas somente para homens, como por exemplo, a Escola Normal Rural La Salle,
em Cerro Largo, no sul do Brasil, outras eram mistas e, algumas, como a Escola
Rural de Cantagalo só para mulheres. As Escolas Normais Rurais tinham um
7

Ruralismo Pedagógico: Movimento que consistia na defesa da escola rural adaptada ao meio, atendendo aos
interesses e necessidades hegemônicas no setor rural (PRADO, p. 50, 2000).

8

Marcha para o Oeste - Programa do Governo Vargas, período do Estado Novo, que buscava a ocupação do
território brasileiro em torno do desenvolvimento da consciência nacional.

9

Observadas de forma mais efetiva no sul e nordeste do país, com uma experiência no Estado do Rio de Janeiro
a partir de 1952 com a Escola Normal Rural de Cantagalo.
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currículo voltado especificamente para as questões rurais, cívicas e econômicas,
comprometidas com a valorização do meio rural. As crianças seriam educadas para
entender o campo como local valorizado, com ênfase nos valores do campo, do
meio rural e do modo “simples” de viver.
Sobre o processo de como essas ações foramimplantadas, analisamos os
estudos de Larissa Assis Pinho, em trabalho apresentado no IV Congresso Mineiro
de Historia da Educação “Campanha de Educação Rural: Construindo o imaginário
acerca do homem do Campo e sua educação (Minas Gerais/ 1952-1963)”. A autora
faz pequeno histórico de algumas medidas tomadas para a implementação do
ruralismo pedagógico no país, destacando a Criação da Sociedade Brasileira de
Educação Rural em 1937; a realização do 8º Congresso Brasileiro de Educação em
1942, com atenção especial ao tema da educação rural; a implementação do
“Desenvolvimento de Comunidade”10 no Brasil, a criação da Comissão Brasileira Americana de Educação das Populações Rurais em 1945; a realização do Seminário
Interamericano de Educação de Adultos em 1949, com a participação de países da
América Latina, a realização da Missão Rural de Itaperuna (RJ), em 1951, e,
finalmente o surgimento da Campanha Nacional de Educação Rural, em 1952.
A Campanha Nacional de Educação Rural tinha como evidente objetivo ajudar
a modernização do meio rural através da educação, oferecendo às populações
rurais o aperfeiçoamento dos valores sanitários, assistenciais, cívicos e morais,
formando também corpo técnico para trabalhar neste meio, além de professores e
lideres comunitários. Como a população rural era considerada atrasada e ignorante,
o próprio meio rural seria utilizado na perspectiva de desenvolvimento e da
modernização facilitando a aprendizagem através da modernização e do
desenvolvimento, sem a necessidade de migração para as cidades.
Deste modo, considerada como elemento modernizador, a educação era
também fundamental para a política que se desejava implantar neste projeto de
nação, “o Brasil moderno”, desenvolvimentista, industrializado, aberto às inovações
da ciência. Conseqüentemente, tal projeto necessitava de um povo educado,
instruído, em condições de se adequar ao novo mercado de trabalho e, que,
portanto, exigia muito mais de sua mão de obra. Ao mesmo tempo, para suprir as
10

Parte de um programa de assistência técnica dos estados Unidos aos países ditos subdesenvolvidos, com vista
a assistência à educação rural, onde se encontrava a grande maioria dos analfabetos brasileiros e neste programa
a educação seria um meio de desenvolvimento desta população.
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novas demandas, era necessário enfrentar o atraso, a ignorância, a miséria, a fome,
problemas que vivenciamos até os dias de hoje, no Brasil do século XXI.

Foto 1- Missão Rural de Itaperuna (1952), onde se faziam projeções de filmes, aulas com alunos e
professores, noções de higiene e de vida saudável, além de orientações agrícolas. Fonte: Livro
Missão Rural de Itaperuna, que documentou toda a Missão.

A reestruturação ocorrida no sistema de ensino, a partir de 1946, se soma à
redemocratização que tornou possível os debates relativos à descentralização, à
autonomia de estados e municípios, à defesa das diferenças regionais, ao respeito
às diferenças sócio culturais dos alunos e professores, trazendo um novo enfoque
para a educação, o que provocou mudanças nas políticas educacionais. Conforme
afirma Libânia Xavier (2005):
O próprio discurso do Presidente Vargas, desta vez eleito pelo voto direto
em 1951, evidencia o deslocamento provocado no tratamento dado à
educação. (...) Nessa linha, afirmava Vargas: “Faz-se indispensável verificar
o que há em nosso sistema escolar e em nossos hábitos pedagógicos de
bem-sucedido e de frustrado, que necessidades estão sendo atendidas ou
postergadas e que influências renovadoras se devem estimular nesse
campo. (Mensagem apresentada ao Congresso Nacional pelo Presidente da
República, Getúlio Dornelles Vargas, na abertura da sessão legislativa,
1951) (p.2).
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Com esse discurso renovador, Vargas possibilitou a aproximação de vários
educadores do movimento da Escola Nova ao seu governo, entre eles, Anísio
Teixeira, que durante algum tempo coordenou a Capes, dirigiu o INEP (Instituto
Nacional de Estudos Pedagógicos) e, nessa função, criou o CBPE (Centro Brasileiro
de Pesquisas Educacionais), com a intenção de proporcionar estudos voltados para
as realidades regionais, que serviriam para a promoção das políticas educacionais,
atendendo às comunidades em suas especificidades.
O que a pesquisa aponta e que o final da década de 40 e os anos 50 se
revelam um momento da afirmação do espaço escolar, como espaço de diversidade
cultural, democrático e de valorização das culturais locais. A escola pública devia se
adequar às comunidades que assistia, criando condições para desenvolver um
ensino, que atendesse às demandas e anseios dessas comunidades. Como afirma
Libânia Xavier:
(...) ao mesmo tempo em que reconhece a importância do estudo da
realidade nacional para adequar a esta o sistema educacional, Vargas
incorpora ao seu discurso a máxima defendida por Anísio Teixeira de que
era imprescindível ajustar o nosso arcabouço institucional às peculiaridades
sociais para que a escola pudesse atuar de forma positiva no atendimento
às necessidades de desenvolvimento do país. É este o conteúdo do
discurso de Vargas, reproduzido abaixo. Nele afirma o presidente: É digna
de nota e incentivo a recente transformação operada, entre nós, no modo
de ver os problemas da educação e da cultura. Procura-se relacioná-los
com o estágio econômico e social do país. Efetivamente, em matéria de
educação e cultura, urge uma revisão dos métodos e práticas até aqui
adotados, no sentido de dotar o país de um arcabouço institucional ajustado
às suas peculiaridades sociais e necessidades de desenvolvimento. [1953 –
Mensagem apresentada ao Congresso Nacional pelo Presidente da
República, Getúlio Dorneles Vargas, na abertura da sessão legislativa]. (p.6,
2005).

O desenvolvimentismo foi providencial para a divulgação dos ideais da
Escola Nova. E as transformações do cenário político educacional do Brasil nos
anos 50 se mostraram essenciais para a criação das escolas praianas, tema desta
dissertação.
Apesar de durante o governo Juscelino Kubitschek a educação não ter sido
prioridade, visto que no Plano de Metas só constava “que este setor abrangia
apenas a seguinte meta: intensificar a formação de pessoal técnico e orientar a
educação para o desenvolvimento”.
Segundo CUNHA (1991):
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[...] o auxílio estrangeiro deu-se no setor de planejamento, que visava
futuros benefícios ao setor, e, além disso, parecia incluir-se no mesmo
contexto em que se encontrava a injeção de capital em setores produtivos,
qual seja, a luta pela erradicação da pobreza e das más condições de vida,
como arma de defesa contra o comunismo. Cabe destacar que o auxílio
estrangeiro iniciou-se antes mesmo que o referido ideário se
consubstanciasse na Operação Pan-Americana, que data de 1958, como
vimos. Logo na criação do CBPE, conforme já salientamos, a UNESCO
contribuía para a formulação de uma política de transformação das
condições educacionais no Brasil. O papel dos técnicos da citada instituição
foi incrementar, entre os educadores brasileiros, a mentalidade cientificista a
que nos referimos. (p.192)

Apesar da falta de investimentos diretos na educação, o governo JK pode ser
percebido como implementador e incentivador das pesquisas educacionais,
principalmente pelo viés do CBPE e dos Centros Regionais de Pesquisas
Educacionais, que contaram com a participação de grandes pesquisadores e
intelectuais da época e que pensavam o Brasil de uma forma particular buscando
entender e trabalhar as diferenças culturais, sociais e de natureza econômica.
Josildeth Gomes Consorte, também ela uma das pesquisadoras do CBPE, coloca a
questão da diversidade e a sua relação com a escola, esta análise aponta aspectos
diferentes numa abordagem das Ciências Sociais:
Atropelada pelas transformações em curso e, cada vez mais, afinadas com
as exigências dos sistemas, a escola passou a representar uma força a
mais no processo de exclusão dessas populações e a transferir, para
aqueles a quem se destinava o ônus de sua própria falência, aperfeiçoandose como uma escola de classe, seletiva, cada vez mais distante de
realização dos ideais democráticos que deveriam inspirá-la. A diversidade
que, como vimos, naquele momento já não era mais tratada como
diversidade cultural, mas como diferença de classe, deixou, desde então, de
ser equacionada pelos estudiosos em termos culturalistas para buscar
respaldo em outros quadros teóricos mais afinados com a superação da
contradição de classes. Um longo caminho nos separaria da retomada do
culturalismo nos dias que correm (CONSORTE, p. 08, 2009).

Essa visão sociológica da educação, considerando a questão da diversidade,
prevalece na maioria das pesquisas do CBPE, com um grande número de
pesquisadores oriundos das Ciências Sociais e as linhas de pesquisa trabalhadas
pelo Centro que estavam afinadas com esta visão. A preocupação de reunir em
torno do CBPE, pesquisadores, educadores, cientistas sociais era permitir aos
governos obter bases científicas que embasassem as políticas públicas de
educação, que pudessem ser implantadas no país, havendo um intercâmbio entre o
CBPE e vários organismos internacionais. Assim sendo, se consolidou um
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intercâmbio entre pesquisadores de outros países e a capacitação de professores
através de bolsas no exterior, cursos dados por professores estrangeiros, escolas
experimentais, com objetivo de por em prática as pesquisas efetuadas, além de
treinamento em serviço dos professores da rede pública, que recebiam bolsas e
participavam de cursos de capacitação em vários estados do país. Além da
capacitação técnica assinalamos também a disseminação de valores democráticos e
princípios, como autonomia na educação, valorização da diversidade cultural e o
entendimento de que “educação é direito e não privilégio”.
O próprio direito à educação se firma nesta década de 50, evoluindo através
do histórico que mostraremos a seguir, em consonância com o desenvolvimento
democrático do país. O ideário republicano acredita na Educação como direito social
– ou seja, no atendimento de uma necessidade humana – e dever do Estado.
Através da análise e principalmente à luz da legislação brasileira, no reconhecimento
jurídico deste direito, de que formas ele foi assegurado e de que forma acontece, e
que configura historicamente a mobilização da sociedade em prol do direito à
educação. Educação aqui entendida como escolarização e escola como instituição
democrática e de construção de valores essenciais ao cidadão republicano.
A educação como direito de todo cidadão brasileiro só aparece legalmente em
1891, na Constituição Republicana. O direito à educação sempre esteve associado
diretamente à idéia de direitos humanos e as propostas de modernidade e
progresso. Desta forma, a exigência da educação pública passa a ser muito
importante para a república recém proclamada, apesar de acontecerem mudanças
aparentemente pequenas na legislação (Gomes, 2000).
Outra questão muito interessante que aparece na Constituição de 1891, pela
primeira vez, é a obrigatoriedade do ensino, pois, ao mesmo tempo em que era
considerada importante, para a “formação do cidadão republicano”, era percebida
por muitos, como invasão ao direito das famílias de educar seus filhos, como uma
ameaça aos direitos individuais. A própria idéia da educação como direito passa a
ser evidenciada nos prédios construídos para as escolas durante o 1º período
republicano. No sentido de imprimir ares de modernidade e progresso, era preciso
que a população também ansiasse se adequar aos novos tempos, pois já havia
passado o tempo das práticas extra-oficiais dos preceptores, das casas escolas, da
orientação apenas familiar. A República necessitava da educação oficial, como um
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marco, com práticas de nacionalismo, higienismo e valores republicanos que só a
escola oficial poderia oferecer.
(...) a escola se transformou numa instituição educacional fundamental para
a sociedade brasileira há apenas cerca de 100 anos. Ela é nesse sentido
preciso, uma instituição republicana, projetada para ser a imagem e a
referência dos novos tempos que se anunciavam. República e educação
escolar estavam associadas à crença na civilização e no progresso, que
com toda certeza seriam alcançados, a despeito das dificuldades do
caminho (GOMES, p. 387, 2002)

Dando prosseguimento, para que tais representações se legitimassem, a
escola precisava estar presente na vida do cidadão, próxima, alcançável, com a
expansão do ensino a todos os lugares do país. Porém esta meta estava longe de
ser alcançada.
A partir da visão republicana de educação, em 1924 foi criada a ABE Associação Brasileira de Educação - que reúne vários educadores brasileiros e que
(...) não era um órgão de classe, mas antes, uma organização que
encarnava um movimento, reivindicações que pretendiam sensibilizar o
poder público e a classe dos educadores para os problemas mais cruciantes
da educação nacional (ROMANELLI, p.129, 1978).

Outros educadores já haviam se manifestado sobre os problemas da
educação brasileira, mas a ABE realizou uma série de Conferências Nacionais de
Educação, que discutiam as mazelas da educação brasileira e sugeriam formas de
resolvê-las. Os diferentes espaços dos debates originaram o Manifesto dos
Pioneiros da Educação Nova de 1932.
No Manifesto, o direito de todos à educação apontava para um Plano
Nacional de Educação, pois, através dele poderiam ser minimizadas as
interferências do poder político local, que muitas vezes determinava onde seriam
construídas e instaladas as escolas e como seriam contratados os professores, sem
respeitar a real demanda, considerando critérios científicos ou técnicos de expansão
da rede escolar. O Manifesto também afirma a educação enquanto responsabilidade
do Estado, para que possa ser realmente direito comum, com a universalização do
acesso dos indivíduos, por meio da “escola única, igual para todos”. Essa discussão
estava intimamente ligada à visão democrática e à percepção da escola como uma
das mais importantes instituições sociais que poderia desenvolver e fortalecer essa
condição democrática (XAVIER, 2003).
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As idéias do Manifesto se fazem presentes, parcialmente, pois, na
Constituição de 1934 no Capítulo II – Da Educação e da Cultura. Segundo
Romanelli:
(...) representa, em quase sua totalidade, uma vitória do movimento
renovador, salvo no seu artigo 153, (...) que instituiu o ensino religioso
facultativo (...). Excetuado isso, quase todo o texto constitucional, no
capítulo referente à educação, denuncia uma influência bastante
pronunciada do “Manifesto'. Assim o é, por exemplo, o artigo 148, que
afirma ser a educação direito de todos e dever dos poderes públicos
proporcioná-la, concomitantemente com a família (p.151-152, 1978).

Em seguida, na mesma Constituição de 1934, houve um detalhamento da
competência e das obrigações da União quanto à regulamentação da educação –
diretrizes, planejamento, controle e fiscalização – definindo princípios que se
repetem nas Constituições seguintes, com disposições sobre o financiamento da
educação.
Após o Manifesto dos Pioneiros e da Constituição de 1934, o país mergulha
num período de ditadura - o Estado Novo, de 1937 à 1945 - esvaziando os debates
sobre educação, pois a perseguição aos educadores que se manifestavam era
comum (ALGEBAILE, 2004).
A Constituição de 1937, com toda a força do Estado Novo recém
estabelecido, transforma o que era considerado dever na Constituição de 1934, em
possibilidade. Conforme o artigo 129 - A infância e à juventude, que faltarem os
recursos necessários à educação em instituições particulares, é dever da Nação,
dos Estados e dos Municípios, assegurar, pela fundação de instituições públicas de
ensino em todos os seus graus, a possibilidade de receber uma educação adequada
às suas faculdades, aptidões e tendências vocacionais.
Durante o Estado Novo não ocorre avanços quanto à expansão da
escolarização, havendo uma preocupação maior com as escolas de língua
estrangeira, escolas étnicas, principalmente no sul do país, em áreas com colônias
de imigrantes, objetivando, instituir a nacionalização destas colônias. No período,
foram implementados também: a Lei Orgânica do Ensino Industrial; a Lei Orgânica
do Ensino Secundário; a Lei Orgânica do Ensino Comercial e a Criação do Serviço
Nacional de Aprendizagem Industrial.
Com o fim do Estado Novo, em 1946, durante o Governo Provisório, foi
promulgado o decreto-lei nº 8.529, Lei Orgânica do Ensino Primário, onde já se

41

percebia uma volta dos ideais contidos no Manifesto dos Pioneiros. O que se
depreende pela presença dos artigos 39 e 41, que instituíram a gratuidade e a
obrigatoriedade, e, ainda, pela descentralização estabelecida nos termos dos artigos
24 e 25, três das grandes reivindicações dos “pioneiros”. Desta forma, a Constituição
de 1946, considerada revolucionária por Anísio Teixeira, retomava a educação como
um direito do cidadão e dever do Estado.
Como podemos observar nos artigos que se seguem:
Artigo 166 - A educação é direito de todos e será dada no lar e na escola.
Deve inspirar-se nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana.
Artigo 167 – O ensino dos diferentes ramos será ministrado pelos poderes
públicos e é livre à iniciativa particular, respeitadas as leis que o regulem.
Com o fim da 2ª guerra mundial surgiu a preocupação internacional com a
escolarização das populações dos países periféricos, sendo criado o Bureau
Internacional de Educação que fornecia bases de uma Organização das Nações
Unidas para a Reconstrução Educacional e Cultural, que daria origem a UNESCO.
Esse interesse estava ligado diretamente à questão política mundial. A educação
seria um caminho para conter o avanço comunista nestes países, assim como
instrumento de desenvolvimento da industrialização e da modernização. A cobrança
internacional por um maior índice de escolarização e o aumento da demanda e da
expectativa da própria população - que estava envolvida no processo de
modernização do país - fez com que na década de 50, houvesse uma expansão na
educação brasileira, com atenção voltada para a educação de adultos e da
população rural.
Em 1959, um grupo de educadores brasileiros, muitos deles em luta pela
educação desde o início do século, se reúnem e lançam “O Manifesto Mais uma vez
Convocados”, no auge das discussões sobre a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (que já vinha sendo discutida desde 1948), reafirmando a
necessidade de democratização do sistema público de ensino. Este manifesto
assinalava o aumento da população urbana e os problemas gerados por tal
fenômeno denunciando falta de políticas adequadas por parte do poder público:
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(...) o balanço que o manifesto apresentava a respeito da situação de crise
da educação no país e suas causas apontava: a organização antiquada e
deficiente; a desqualificação da escola primária com escolas funcionando
em dois, três ou quatro turnos; o número reduzido de escolas técnicas o
baixo nível do ensino secundário; o despreparo dos professores; os altos
índices de analfabetismo (mais de 50% da população geral); dentre outros
aspectos. (p.21, 2003).

O objetivo do Manifesto era valorizar e preservar a escola pública, tida como
forma de fortalecimento da democracia e suas instituições. O direito à educação
estava sendo pleiteado não só como acesso à escola, mas a uma escola de
qualidade, que possibilitasse a todos as mesmas oportunidades de conhecimento e
desenvolvimento.
Apesar de todas as discussões, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional só foi promulgada em 1961 e, segundo Romanelli (1978), certas conquistas
já consagradas na legislação anterior de ensino foram praticamente abandonadas.
Ela se refere à obrigatoriedade do ensino primário que apesar de estar proposta na
Lei, em um artigo seguinte, concede isenção desta obrigatoriedade para estado de
pobreza do pai ou responsável; insuficiência de escolas; matrículas encerradas e
doença ou anomalia grave. Ou seja, grande parte da população estaria desobrigada
de cumprir a Lei. Mas, como escreveu Anísio Teixeira (1962) no artigo “Comentário a
Lei, afinal aprovada, meia vitória, mas vitória.” a Lei avançava em alguns pontos,
como a regulação da oferta, no incentivo à expansão com a ampliação de
mecanismos de financiamento e na normatização dessa aplicação. Anísio
considerava a autonomia que a LDBEN dava aos Estados, como a maior conquista
da nova Lei, como “a vitória contra a centralização e o totalitarismo do Estado Novo”
(TEIXEIRA, 1999).
O novo Manifesto representa um desfecho de toda a mobilização acontecida
durante a década de 50, quando o país buscava através do envolvimento da
comunidade nos debates sobre educação, valorizar a realidade dos alunos
considerando as comunidades típicas, como as rurais e no caso do objeto desta
dissertação, as Escolas Praianas. As diversas conferências sobre educação
realizada no período anterior a 1954, também são citadas como fonte de inspiração
para a criação das escolas praianas, considerando estas escolas como forma de
atender às reformas educacionais.
A questão do nacionalismo ocupava as mentes dos educadores, afinal que
nacionalismo era esse? E o que era esperado da escola neste contexto? A escola

43

que segundo Anísio (1999), já não era mais um problema de progresso ou
desenvolvimento, mas sim de sobrevivência, numa sociedade nova que exigia muito
mais de seus indivíduos:
Sempre necessitou a sociedade para se desenvolver e se conservar da
educação formal: hoje precisa dela para existir. É neste sentido que a
escola fez-se o seu problema central, e não apenas secundário, embora
importante. O governo da sociedade agrária reconhecia seu dever de
fomentar as artes e as ciências. O de hoje tem o dever de dar a cada um
dos cidadãos a cultura necessária para poder existir e viver e, além disto,
desenvolver as artes e as ciências em grau jamais imaginado, pois elas são
as próprias raízes da sociedade (TEIXEIRA, p.393, 1999).

Além de encontrarmos marcas da regionalização e do atendimento
diversificado, nas legislações de 1946 e na Lei Orgânica do Ensino Primário, é
através das pesquisas desenvolvidas pelo CBPE, criado em 1955, como braço de
pesquisa do Inep, que encontramos o embasamento científico para às questões de
educação. Segundo Xavier (1999), o CBPE funcionou como espaço de excelência
da produção intelectual de sociólogos e antropólogos, ampliando os muros da
academia e fornecendo incentivos concretos ao desenvolvimento de pesquisas
sociais e educacionais.
Quanto à questão nacionalista que se vivia na década de 50/60, Anísio se
pronuncia em artigo na revista Senhor:
Impossível negar que estamos vivendo uma hora de vigor da consciência
brasileira em relação a certos aspectos econômicos do nacionalismo. O
monopólio estatal do petróleo, por exemplo, acabou por se fazer o símbolo
do sentimento nacionalista. Mas o nacionalismo brasileiro não pode ser
reduzido a símbolo nem ter apenas vida simbólica. Nacionalismo é,
fundamentalmente, a tomada de consciência pela nação de sua existência,
de sua personalidade e dos interesses dos seus filhos. Pelo nacionalismo,
os indivíduos da nação se fazem verdadeiramente irmãos e tudo que atinja
a cada um passa a atingir a todos. Por isto mesmo, antes de tudo, o
nacionalismo aguça em cada um o sentimento de justiça para com os
demais habitantes do país, impondo a participação de todos na vida
nacional e fazendo crescer a coesão e a consciência de igualdade entre
eles. Passam todos, efetivamente, a se sentirem cidadãos da mesma pátria,
com direito à mútua solidariedade e a certa igualdade fundamental. (...). Por
certo que pelo novo comportamento dos indivíduos em face dos problemas
nacionais, afinal sentidos, analisados e esclarecidos, e por cujas soluções
radicais ou graduais passarão a lutar com disciplina, esforço e coerência. E
isto é o que vimos tentando no campo do desenvolvimento econômico. Mas,
bastará isto? Tão importante, senão mais importante, terá de ser a
transformação da escola brasileira, do nível primário ao superior, para fazêla volver ao próprio País, ao estudo do Brasil, de sua língua, de sua história,
de sua cultura e de seus problemas e das soluções que lhe estamos dando
ou não lhes estamos dando. E isto é o que não vimos fazendo (TEIXEIRA,
p.388-389, 1999).
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Portanto a efervescência intelectual da década de 50 se situa em grande
parte no espaço do Inep, com desdobramentos no CBPE e nos CRPEs e, mesmo
mais de meio século depois, continuamos a rever seus textos, suas pesquisas, suas
idéias, que deixaram um legado de paixão, ciência e compromisso político e social
com a educação. Intelectuais como Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro (que começa a
despontar no meio educacional no CBPE), entre outros, não se amedrontarem a
frente dos cargos públicos e deles se utilizarem para fazer o que foi possível dentro
das limitações políticas, econômicas e sociais, daquela época.
O que se observa são marcas de suas utopias, de seus ideais, ao
defenderem suas idéias publicamente, através de jornais, debates, conferências,
manifestos etc., enfrentando muitas vezes desconfiança de seus pares. Ao longo de
suas trajetórias defendem posições que pareciam recuos ou faziam concessões
para avançar mais a frente. Enfim, contradições e ideologias daquela década como
disse Anísio Teixeira, “Meia vitória, mas vitória” (Teixeira, 1962). Torna-se importante
assinalar, neste estudo, o legado e a herança de uma década que pensou
efetivamente o Brasil, enquanto nação soberana e democrática, através da
assunção do dever do Estado, em relação ao direito à educação republicana.
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CAPÍTULO II: A ESCOLA PÚBLICA NO (ANTIGO) ESTADO DO RIO DE JANEIRO

(...) a necessidade de fixar o homem ao solo (...). Começa a preocupar,
seriamente, os governos que tinham olhos abertos para a gravidade da
questão social, oriunda das cidades, que abala até as raízes a sociedade
humana. Não há como impedir o movimento contrário, isto é, o retorno do
desbravador dos sertões para os centros urbanos, senão pela valorização
sistemática da vida no interior. (...) a escola é outro dos grandes atrativos e
dos mais fundamentais dessa necessária revalorização da vida dos
municípios, e para exercer as funções que lhe compreendem, no sentido
indicado, urge que se revista de ensino pratico, objetivo realístico. Amaral
11
Peixoto

Inicialmente, analisaremos a configuração política do Estado do Rio de
Janeiro nos anos 50. Niterói era a capital, somada a aproximadamente 55
municípios, que durante a década, foram se multiplicando com a criação de novos
municípios, inclusive após a fusão em 1975.12
O Estado do Rio de Janeiro contava com uma área de 42.588 km², dividido
em áreas fisiográficas, conforme resolução do Conselho Nacional de Geografia
(1945): Zona da Baixada de Campos dos Goitacazes; Zona de Muriaé; Zona de
Cantagalo; Zona do Alto da Serra; Zona da Baixada de Araruama; Zona da Baixada
de Guanabara; Zona de Vassouras e Zona do Litoral de Ilha Grande. Tal
demarcação levava em conta os aspectos físicos de cada região.
A população do Estado, segundo o IBGE - censo de 1950 –, era de
2.297.194 habitantes. Ainda segundo o IBGE, da população no quadro urbano,
566.936 pessoas sabiam ler e escrever e 230.633 não sabiam ler nem escrever. No
quadro suburbano, 73.749 sabiam ler e escrever e 59.418 eram analfabetas. No
quadro rural, enquanto 314.222 sabiam ler e escrever, o dobro dos habitantes,
679.704 eram analfabetos. O que assinala o tamanho do desafio do Estado para
reverter tal situação, visto que os dados foram colhidos entre “as pessoas presentes
de 5 anos e mais, segundo a instrução”.
De forma geral, a população estaria assim distribuída no Estado do Rio de
Janeiro, segundo o censo de 1950:

11
12

ALERJ Mensagem do Governador Amaral Peixoto em 1951 apud CASTRO, p.261, 1995.

Em 1975 o Estado do Rio de Janeiro se une por força de Lei ao Estado da Guanabara continuando com o nome
de estado do Rio de Janeiro e tendo como capital a cidade do Rio de Janeiro.

46

População Total:
2.297.194

Quadro Urbano

Quadro Suburbano Quadro Rural

931.058

160.301

1.205.835

A partir da análise dos números acima, destacamos o perfil urbano daquele
Estado na década estudada, o que o difere da condição do Brasil como um todo. Em
1950, 72% da população brasileira ainda era considerada rural e no Estado do Rio
de Janeiro a população rural aparecia como 52,49% enquanto a população urbanasuburbana 47,51% .
A taxa de ocupação do território do Estado do Rio de Janeiro pode ser
exemplificada pelo mapa abaixo:

Figura 1 - Mapa Populacional do Estado do Rio de Janeiro. 1950 (ABREU, p. 25, 1955)
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Paralelamente, a economia fluminense era bem variada, contando com
centros de industrialização e também com uma área rural e de extrativismo.
(...) podemos afirmar tratar-se de área das mais densamente povoadas do
Brasil, em fase de transição de uma economia rural, agro-pastoril para uma
economia urbana, industrializada, com acentuado índice de urbanização em
sua população, que é de ainda prevalecentemente rural e de atividades
agrícolas ainda concentrando a maior parte de sua mão de obra, em que
pese o valor da produção industrial já superar, largamente, o da produção
agro-pastoril. 31- Trata-se de zona onde, como acontece freqüentemente no
País, coexistem, lado a lado, conforme a lúcida análise do Prof. Lambert na
obra aqui citada tantas vêzes, as estruturas sociais do Brasil rural, arcaico,
segregado, semi-feudal, com um proletariado rural inorgânicamente
disperso e a do Brasil-novo, urbano, aberto aos novos estilos de vida, idéias
e ideologias, no qual, se ainda não se pode identificar uma realçada posição
atuante do seu proletariado, tão fresca ainda é sua origem rural, todavia já
contém uma classe média, urbana, atuante na vida pública nacional. Como
no Brasil, na análise do Prof. Lambert, no Estado do Rio de Janeiro vivem
lado a lado, duas idades da cultura nacional, mas o sentido de evolução,
lento que seja, ai está presente. (ABREU, p. 23, 1955)

O presente estudo considera esse pano de fundo para investigar a cultura
política onde se insere a escola pública que se apresenta em modelos diversos,
como a própria configuração política e econômica acima descrita.
O Estado do Rio de Janeiro, até mesmo pela proximidade com a capital
federal – a cidade do Rio de Janeiro, Distrito Federal -, sempre foi um Estado de
vanguarda. Muitos dos seus dirigentes e/ou professores foram formados na capital
e/ou conviveram com intelectuais da época. Como, por exemplo, alguns inspetores
que atuaram no Estado do Rio de Janeiro de 1933 a 1939: Fábio Crissiuma de
Oliveira Figueiredo, Oscar Edwaldo Portocarreiro, Valério Regis Konder, Jorge
Barata, Pedro Gouvêa Filho, Paschoal Lemme, Roberto Pessoa, Paulo Celso de
Almeida Moutinho, Milton Paranhos Fontenelle, Abelardo Coimbra Bueno, Francisco
Mendes de Oliveira Castro e Waldemar Dias Paixão. A partir de 1938 atuam como
técnicos concursados do Ministério de Educação e Saúde, que funcionava no
Distrito Federal, do outro lado da Baía da Guanabara, conforme nos informa Jayme
Abreu (1955). A convivência e proximidade com educadores e intelectuais, inclusive
de ideais renovadores, possibilitaram que Niterói, capital do Estado do Rio de
Janeiro, sediasse a 5ª Conferência Nacional de Educação promovida pela A.B.E.,
patrocinada pelo Governo do Estado em 1932.
Segundo Jayme Abreu a conferência representou um marco histórico:
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(...) na qual culminou a campanha iniciada pela reforma acima referida, à
qual sucedeu o manifesto dos pioneiros da educação nova em 1932, tudo
objetivando uma definição de política escolar de caráter nacional, nas linhas
gerais de seu plano e nas suas diretrizes fundamentais, Celso Kelly, então
Diretor Geral da Instrução no Estado do Rio de Janeiro, apresentou até hoje
o único – Plano de Educação, aprovado pelo Conselho Estadual de
Educação (1932) (p. 71, 1955).

Com este espírito de vanguarda, a Constituição Estadual do Rio de Janeiro,
promulgada em 20 de junho de 1947, havia se inspirado nos ideais propalados pelo
Manifesto de 1932 e nas idéias renovadas sobre educação. O que podemos
perceber em alguns artigos da constituição, como o artigo 143 - O ensino primário é
obrigatório e, exclusivamente, na língua nacional. Este artigo indicava um dos
maiores princípios da luta pelo direito à educação, a obrigatoriedade do ensino
público e os artigos 146 e 147 a sua gratuidade: artigo 146 - O ensino oficial será
gratuito e a admissão nos estabelecimentos que o ministrarem far-se-á, com
preferência, para os que provarem falta, ou insuficiência de recursos; artigo 147 - O
Estado e os Municípios deverão custear em todos os graus, dos estudantes
comprovadamente pobres e instituir bolsas de manutenção, em favor dos que
obtenham classificação distinta, nos cursos realizados a partir do primário. Será
reservada, para fins destes artigos, pelo menos a décima parte da cota estipulada no
artigo 142.
No parágrafo primeiro do artigo 143 - O Estado e os Municípios cuidarão do
ensino primário aos adultos, nos campos e nas cidades, de forma a assegurar uma
política de alfabetização obrigatória- percebemos que o Estado toma para si e para
os municípios a educação não só das crianças, mas da população em geral não
definindo idade para a obrigatoriedade da educação.
Sobre a influência do escolanovismo, o Estado buscava diversificar o ensino,
procurando atender as suas especificidades regionais, como verificamos nos artigos
abaixo:
Artigo 144 - O Estado promoverá o ensino rural e técnico, de acordo com as
condições regionais, tendo em vista a formação de profissionais e trabalhadores
especializados.
Artigo 145 - O Estado tornará efetivo o ensino secundário do ramo mais
conveniente às condições locais, nas cidades de população superior a dez mil
habitantes e nos Municípios de mais de trinta mil - e parágrafo único - O Estado
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custeará a manutenção de cursos que habilitem a população a exames em
estabelecimentos oficiais de ensino secundário, nos municípios em que não haja
ginásios.
Ao mesmo tempo, estão também na Constituição Estadual de 1947, os
mecanismos de financiamento para a educação, através dos seguintes artigos:
Artigo 142 - Na manutenção e desenvolvimento do ensino, o Estado e os
Municípios aplicarão vinte por cento, no mínimo da arrecadação dos impostos.
Artigo 148 - Fica instituído o Fundo de Educação, que será regulado em lei e
aplicado em obras educativas, fornecimento de material escolar, organização de
estudos, assistência alimentar, médica e dentária, e criação de colônias de férias.
Quanto à organização do sistema de ensino, o Decreto – Lei nº1657, de 20
de setembro de 1946, define que:
Os estabelecimentos de ensino primário, públicos e particulares, formarão
um só sistema escolar, com a devida unidade de organização e direção,
atendidos os seguintes pontos: a) planejamento dos serviços de ensino, em
cada ano, de tal modo que a rede escolar, primária satisfará as
necessidades de todos os núcleos da população; b) organização, para
cumprimento progressivo, de um plano de construções e aparelhamento
escolar; c) preparo de professorado e de pessoal da administração, de
acordo com o número das unidades escolares e sua distribuição geográfica;
d) organização da carreira do professorado de sorte que, definidos direito e
vantagens, deveres e responsabilidades dos membros do magistério, sejam
estabelecidos níveis progressivos de condigna remuneração. O
Departamento de Educação providenciará, com urgência, a consolidação de
toda a legislação vigente sobre os órgãos técnicos encarregados de
direção, orientação e fiscalização das atividades do ensino e de assistência
aos escolares, adaptando-a aos princípios e normas desta Lei. Para a mais
perfeita articulação de seu sistema de ensino e crescente aperfeiçoamento
pedagógico, o Departamento de Educação promoverá a coordenação dos
órgãos técnicos centrais com os órgãos próprios do Ministério da Educação
e Saúde (D.O. 22/09/1946).

Apesar de a legislação favorecer a organização do sistema estadual de
ensino, o que se pode notar é que a educação fluminense continuou atingida pelo
fenômeno do clientelismo político. Portanto, as ações criativas e eficientes, como, as
missões culturais pelo interior do Estado, curso de férias para capacitação de
professores, entre outros, foram marcados pela descontinuidade, como políticas
públicas de educação, de determinados governantes e, não como políticas de
Estado.
Anísio Teixeira (1999) se preocupava com a tendência a centralização que
atrelava as estruturas estaduais as mesmas diretrizes do governo federal,
concentrando o planejamento e os recursos, tanto financeiros, quanto os relativos a
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pessoal na figura do executivo, tornando muitas vezes, as secretarias em meros
espaços burocráticos, sem poder de decisão.
Conseqüentemente, a questão da burocracia e do favorecimento político
surge como empecilho para o bom desenvolvimento do ensino, sinalizando um dos
entraves para se melhorar a rede escolar fluminense, conforme relatório emitido pelo
Secretário de Educação, em 1953, ao governador do Estado:
Impõe-se de imediato uma descentralização administrativa nos serviços
desta Secretaria, afirma o Secretário, “a fim de que não lhe aumentemos
improdutivamente o acêrvo da burocracia, o volume imenso do papelório,
que impede de se fazer a única coisa para que foi instituída a Secretaria:
pensar e realizar em favor da educação e da cultura fluminense”. Para
evitar, afinal, que o último assunto de que ali se fale ou cuide, seja a
criança, o escolar, porque o tempo não basta para informar e despachar
papéis e atender pessoalmente, pelo telefone, por cartas, a enxurrada de
pretensões, algumas denotando exclusivo, as vêzes absurdo, interesse
privado. (ABREU, p.128,1955)

Quanto à estrutura da Secretaria de Educação, até 1933, a direção da
educação cabia ao Presidente do Estado, através do Secretário do Interior e Justiça,
ao qual estava subordinado o Diretor de Instrução Pública. Em 1933, o Decreto nº
2923 de 26 de junho, transformou a Diretoria da Instrução Pública, em
Departamento de Educação e Iniciação ao Trabalho. Em 1936, o Decreto nº196-A
de 24 de dezembro, substitui o Departamento de Educação e Iniciação ao Trabalho,
pelo Departamento de Educação, subdividido em Diretoria Administrativa e
Assistência Técnica. Em novembro de 1938, foi criada a Secretaria de Estado de
Educação e Saúde Pública. Em 1943, desaparece a Secretaria de Educação e
Saúde, ficando autônomos os Departamentos de Educação e o Departamento de
Saúde, subordinados diretamente ao Interventor Chefe do Poder Executivo. Em
1946, pelo decreto-lei nº 1626 de 13 de fevereiro, é restabelecida a Secretaria de
Estado de Educação e Saúde.
Em 3 de junho de 1947, através do Decreto-Lei nº1939, foi criada a Secretaria
Estadual de Educação e Cultura com a seguinte estrutura (ABREU, 1955):
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SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO RIO DE JANEIRO 1947
GABINETE DO SECRETARIO
JUNTA PEDAGÓGICA
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO PRÉ A) Gabinete do Diretor
PRIMÁRIA E PRIMÁRIA
B) Inspetorias de Ensino
C) Cinema Educativo
SERVIÇO DE ESTATISTICA E
A) Seção de Estatística
PESQUISAS EDUCACIONAIS
B) Seção de Pesquisas
SERVIÇO DE EDUCAÇÃO FÍSICA
A) Serviço de Educação Física
B) Serviço de Canto Orfeônico
SERVIÇO DE PRÉDIOS E APARELHAMENTO ESCOLAR
SERVIÇO DE DIFUSÃO CULTURAL

A) Biblioteca Estadual
B) Museu “Antônio Parreiras”

Conforme o quadro acima, a estrutura se torna mais complexa que a anterior,
no entanto, só em 1954 é que surge a nova organização que funcionará inspirada na
Constituição de 1946. Em 1954, a Secretaria de Educação e Cultura é reestruturada
ficando com a seguinte organização (ABREU, 1955, p.141-142):

SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO RIO DE JANEIRO 1954
GABINETE DO SECRETÁRIO
CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE
A) Divisão de
a) Inspetorias de Ensino:
EDUCAÇÃO
Organização e
15 Inspetorias Regionais de
PRIMÁRIA
orientação pedagógica Ensino
4 Inspetorias Especializadas:
Educação de Adultos; Escolas
Rurais; Escolas Praianas e
Educação Especial
B) Divisão de Estatística
a) Seção de estatísticas
e Pesquisas
b) Seção de Pesquisa
Educacionais
C) Divisão de Prédios e
a) Seção de Comunicações e
Aparelhamento
arquivos
Escolar
b)Seção de material
D) Portaria
DEPARTAMENTO DO

A) Institutos de educação
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ENSINO MÉDIO

DEPARTAMENTO DE
EDUCAÇÃO FÍSICA
DEPARTAMENTO DE
DIFUSÃO CULTURAL

B) Colégios Estaduais
C) Escolas Industriais
D) Escolas e Cursos Normais Rurais
E) Cursos de Preparação Ginasial
F) Escolas Normais Particulares
A) Divisão de orientação técnica, recreação e desportos
B) Serviço de Canto Orfeônico
C) Serviço de Medicina Especializada
D) Seção de Comunicações e arquivo
A) Divisão de Assistência
1) Biblioteca do Estado
Cultural
2) Museu Antonio Parreira
B) Seção de Comunicações e arquivo

C) Portaria
SERVIÇO SOCIAL ESCOLAR
CASA DO ESTUDANTE FLUMINENSE
FUNDAÇÃO ANCHIETA
COMISSÃO EXECUTIVA DAS MISSÕES RURAIS
Nesta reforma denota-se uma preocupação em diversificar o atendimento a
alguns segmentos específicos, através de Inspetorias especializadas, como:
Educação de Adultos, Típicas Rurais, Escolas Praianas e Educação Especial, além
das 15 Inspetorias Regionais. Tentando escapar do sentido uniformizado que Anísio
Teixeira tanto temia, buscando um acompanhamento especializado para pelo menos
essas 4 Inspetorias, afim de atender às características próprias

destes grupos,

quanto a métodos, conteúdos e até mesmo de formação necessária para os
professores, que trabalhariam nessas escolas. Segundo Anísio Teixeira (1999), “a
diversificação é a condição de florescimento das culturas, e a uniformidade, a
condição de sua morte e petrificação.” Portanto, o respeito à diversidade
oportunizaria a proximidade com as comunidades assistidas, valorizando as culturas
locais e/ou regionais.
Na primeira metade da década de 50, o Estado teve como governador Ernani
do Amaral Peixoto, que já fora interventor de 1937 a 1945 e, pôde dar continuidade
ao trabalho iniciado neste período em relação à educação, em especial, quanto à
construção de prédios escolares. Os municípios, principalmente os maiores, também
investiram em ensino, já instruídos pela própria legislação referente ao
financiamento da educação. As escolas subvencionadas13 e as bolsas de estudo em
13

Escolas subvencionadas: escolas particulares financiadas em parte pelo poder público em troca de atendimento
a um número determinado de alunos gratuitamente.
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escolas particulares são também uma forma de atender à população em seu anseio,
quanto ao acesso à educação.
O próprio Anísio Teixeira em depoimento à comissão de Educação e Cultura
da Câmara dos Deputados, no debate do Projeto de Lei de Diretrizes e Bases da
Educação, em sete de julho de 1952, se referirá à política de construções do Estado
do Rio de Janeiro:
Cabe aqui, Senhores, um parêntese. Ainda Hoje as circunstâncias me
permitiram ter uma longa conferência com o diretor das construções
escolares do Estado do Rio. Verifiquei o que está sendo a obra daquele
Estado, no concernente à educação primária. A maior parte dos prédios que
o Estado do Rio está construindo para suas escolas primárias é melhor que
a grande maioria dos edifícios das nossas escolas superiores. (TEIXEIRA,
p.206, 1999) (...) A política de construção de prédios é acertadíssima.
Poderemos, apenas, discutir um regime de prioridade para essa construção,
determinando o que se deve fazer em primeiro, segundo e terceiro lugar. A
este respeito, desejaria apenas acentuar a escassez de recursos do Inep
para o vulto da obra a realizar. O Inep tem, para construção de prédios
escolares, no orçamento de 1952, Cr$ 40 milhões no setor de escolas
rurais, e Cr$ 13 milhões, para escolas normais, enquanto que só o Estado
do Rio dispõe de Cr$84 milhões, no orçamento atual, para construções
escolares. Se os recursos do Fundo do Ensino Primário pudessem ser
aplicados no pagamento de juros de um grande empréstimo, por certo que
poderíamos fazer obra muito mais rápida. (TEIXEIRA, p.246-247, 1999).

Porém, os governadores que sucederam o Governador Ernani do Amaral
Peixoto não tiveram a mesma convicção em relação à educação. Poucas inovações
aparecem na segunda metade da década, neste período o Estado foi governado por
três governadores: Miguel Couto Filho (1955 a julho de 1958), Togo de Barros (julho
de 1958 a janeiro de 1959) e Roberto Silveira (1959 a 1961).
Durante os anos 50, principalmente na primeira metade, houve uma explosão
de construção e implantação de escolas primárias, grupos escolares e alguns
ginásios em todo o Estado do Rio de Janeiro. A construção de escolas apontava
para o atendimento à população em seu direito à educação.
As condições políticas da época, marcadas pelo ideário republicano dos anos
50, permeado pelo pensamento nacionalista e desenvolvimentista, predominam
como diretrizes norteadoras. Logo, a educação se insere no projeto de nação
republicana, porém, a rede de escolas era insuficiente para atender às novas
exigências, tanto do país quanto da população, que intensificava a migração e os
desejos de participar deste novo período de dinamismo que o país vivia.
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O histórico de construções escolares realizadas pela Secretaria de Estado de
Educação e Cultura do Estado do Rio de Janeiro reafirmava o “mito da escola
pública para todos”. O ideal republicano se expressa na política de garantir prédios
escolares em todos os municípios. Em 1954, é publicado na Revista Brasileira de
Estudos Pedagógicos quadros estatísticos relativos às construções escolares, entre
1951 a 1954, no Estado do Rio de Janeiro:
PRÉDIOS ESCOLARES CONSTRUÍDOS ENTRE 1951 E 1954
GRUPOS
ESCOLARES

ESCOLAS RURAIS AMPLIAÇÕES

ESCOLA
INDUSTRIAL

MUNICÍPIOS
BENEFICIADOS

MUNICÍPIOS
BENEFICIADOS

MUNICÍPIOS
MUNICÍPIOS
BENEFICIADOS BENEFICIADOS

1951

-9CORDEIRO SANTO ANTONIO
DE PÁDUA –
CANTAGALO –
SÃO SEBASTIÃO
DO ALTO–
PIRAÍ –
SÃO GONÇALO (2)
ITAPERUNA
MIRACEMA

- 23 CAMPOS TERESÓPOLIS SUMIDOURO SÃO SEBASTIÃO
DO ALTO SÃO GONÇALO (2)
PORCIÚNCULA (2)
PARATI NATIVIDADE DO
CARANGOLA MIRACEMA MARQUES DE
VALENÇA (2)
MANGARATIBA MACAÉ CANTAGALO BOM JARDIM (2)
BARRA DO PIRAÍ
ANGRA DOS REIS
(2)
RIO DAS FLORES
ITAGUAÍ -

-4ITAPERUNA RIO BONITO RIO DAS
FLORES CORDEIRO

1952

- 12 TERESÓPOLIS (2)
NILÓPOLIS NITERÓI (2) BARRA MANSA SÃO SEBASTIÃO
DO ALTO CARMO CAMBUCI SÃO FIDELIS -

- 45 CAMPOS SÃO FIDELIS ITAPERUNA (4)CAMBUCI (2) SÃO JOÃO DA
BARRA (5) BOM JESUS DO
ITABAPUANA MIRACEMA -

-17ITAVERÁ (2) MARQUES DE
VALENÇA (2)
MANGARATIBA
PARAÍBA DO
SUL ANGRA DOS
REIS -
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CAMPOS MACAÉ -

1953

- 15 NITERÓI MIRACEMA CASIMIRO DE
ABREU VASSOURAS ARARUAMA MANGARATIBA
CAMPOS ITAPERUNA SÃO JOÃO DE
MERITI SÃO PEDRO DA
ALDEIA(2) PORCIÚNCULA RESENDE SÃO FIDELIS TERESÓPOLIS -

NATIVIDADE DO
CARANGOLA (2)
PORCIUNCULA
CANTAGALO ITAOCARA SAPUCAIA SANTA Mª
MADALENA (2)
TERESÓPOLIS BARRA MANSA
MARQUES DE
VALENÇA (2)
RIO DAS FLORES
RESENDE VASSOURAS (2)
ARARUAMA CASIMIRO DE
ABREU ITABORAÍ (2) MANGARATIBA (2)
NOVA IGUAÇU MARICÁ (3) SILVA JARDIM RIO BONITO (2)
NOVA FRIBURGO
- 21 -

PIRAÍ VASSOURAS SÃO FIDELIS SILVA JARDIM (2)
SANTA Mª
MADALENA (2) CABO FRIO SÃO GONÇALO BOM JESUS DO
ITABAPOANA ITAGUAÍ SÃO JOÃO DA
BARRA CACHOEIRAS DE
MACACÚ (2) ITAVERÁ CAMBUCI MACAÉ CARMO PARATI -

NATIVIDADE DO
CARANGOLA SAQUAREMA NOVA
FRIBURGO (2) SANTO
ANTONIO DE
PADUA CAMBUCI CAMPOS SAPUCAIA MIRFACEMASÃO FIDELIS -

- 11 -1PARATI NITERÓI
ITAPERUNA (2) VASSOURAS BOM JESUS DO
ITABAPOANA
(2) TRÊS RIOS ANGRA DOS
REIS (2) SILVA JARDIM NOVA
FRIBURGO -
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MARICÁ ITAPERUNA 1954

-4DUAS BARRAS TRAJANO DE
MORAES MAJÉ (SIC) SÃO GONÇALO -

-4PARATI ITAVERÁ SÃO PEDRO DA
ALDEIA CABO FRIO -

-1DUAS BARRAS

EM
CONSTRUÇÃO
EM CONSTRUÇÃO EM CONSTRUÇÃO
-2- 30 -2MACAÉ VASSOURAS CAMBUCI CASIMIRO DE
BARRA MANSA
SANTA Mª
ABREU SÃO JOÃO DE
MADALENA MERITI CACHOEIRAS DE
A INICIAR
MACACÚ
-1RIO BONITO SILVA JARDIM
ITAPERUNA NATIVIDADE DO
CARANGOLA PETRÓPOLIS (2)
ITAOCARA TRÊS RIOS SANTO ANTONIO
DE PÁDUA ITABORAÍ MACAÉ SAPUCAIA SILVA JARDIMCAMPOS MARICÁ NITERÓI BARRA DO PIRAÍ
(2) SUMIDOURO PIRAÍ
A INICIAR
- 18 SÃO GONÇALO PETRÓPOLIS (3)
SÃO JOÃO DA
BARRA NITERÓI VASSOURAS (2)
SÃO FIDELIS CAMBUCI SAQUAREMA -
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PORCIÚNCULA CAMPOS (5) MAJÉ (SIC)
TOTAL
TOTAL
GERAL

88

96

35

1

220 PRÉDIOS ESCOLARES

O levantamento acima sinaliza que havia uma proposição, de que a maioria
dos municípios do Estado, fosse atendida em suas necessidades educacionais.
Além de ser uma estratégia de tentar fixar os habitantes nos respectivos municípios,
evitando, assim, o êxodo e o inchaço das maiores cidades. O que já se revelava
como uma das preocupações do governador, Ernani do Amaral Peixoto, conforme
estudos de Silvia Regina Pantoja Serra de Castro (1995):
Embora em 1950, 40,7% da população fluminense estivesse ligada a
atividades agrícolas, ocorria um progressivo êxodo rural em conseqüência
do intensivo processo de urbanização que se desenvolvia no estado.
Amaral Peixoto tentou fixar o homem ao campo através de um programa
educativo, que o levou a retomar o antigo projeto de instalação das
denominadas Escolas Típicas Rurais. Estas escolas tinham por objetivo
promover a educação primária voltada, não só para o ensino tradicional,
mas também para questões especificas relacionadas à vida no campo e ao
trabalho rural. Na justificativa apresentada à Assembléia Legislativa para a
retomada do projeto. Amaral Peixoto enfatizava: “a necessidade de fixar o
homem ao solo... começa a preocupar, seriamente, os governos que tinham
olhos abertos para a gravidade da questão social, oriunda das cidades, que
abala até as raízes a sociedade humana. Não há como impedir o
movimento contrario, isto é, o retorno do desbravador dos sertões para os
centros urbanos, senão pela valorização sistemática da vida no interior...A
escola é outro dos grandes atrativos e dos mais fundamentais dessa
necessária revalorização da vida dos municípios, e para exercer as funções
que lhe compreendem, no sentido indicado, urge que se revista de ensino
pratico, objetivo realístico.(ALERJ – Mens. gov./1951, p.20) (p.261, 1995)
(grifo meu).

Torna-se importante ainda destacar, que os discursos políticos se
aproximavam das utopias de vários educadores do movimento da Escola Nova.
Entre eles, Anísio Teixeira, que, vale recordar, durante algum tempo coordenou a
Capes, dirigiu o INEP (Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos) e, nessa função,
criou o CBPE (Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais), com a intenção de
proporcionar estudos voltados para as realidades regionais, que serviriam para a
promoção das políticas educacionais.
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Anísio Teixeira em debates e palestras na ABE (Associação Brasileira de
Educação), reafirmava seu ideal educacional, em relação à diversificação cultural,
conforme afirma Libânia Xavier:
(...) a diversificação é que era condição de florescimento das culturas e a
uniformidade da condição de sua morte e petrificação. Criticando o
centralismo estatal nos assuntos educacionais, bem como os esforços
envidados pelo Estado Novo para edificar a nacionalidade com base na
imposição de uniformidades e imobilidades, o educador fala, com grande
pertinência, de um aspecto negativo que herdamos da era Vargas (XAVIER,
p.2, 2005).

Deste modo, o momento é de afirmação do espaço escolar enquanto locus de
diversidade cultural, democracia e valorização das culturais locais. A escola pública
devia

se

adequar

às

diferentes

realidades,

criando

condições

para

o

desenvolvimento de um ensino que atendesse às necessidades e desejos dessas
localidades.
Por outro lado, a construção das escolas rurais e grupos escolares também
serviam como cumprimento das promessas de campanha eleitoral, quando o ainda
candidato a governador Ernani do Amaral Peixoto, visitava todos os municípios
fluminenses e prometia uma série de obras. Notadamente as referentes a grandes
investimentos, para o desenvolvimento econômico e social, visando os anseios dos
seus eleitores:
Deste modo, as prioridades giravam em torno de projetos iniciados durante
os anos da interventoria, notadamente os que diziam respeito à
continuidade das obras de infra-estrutura, tais como: a rede ferroviária, a
usina hidroelétrica de Macabú; o saneamento da baixada; a urbanização e
outros melhoramentos em municípios do interior. Entre as prioridades
estavam também: a expansão agrícola, através da intensificação da
agricultura mecanizada; uma política efetiva de fixação do homem ao
campo, pelas melhorias das condições de vida dos trabalhadores rurais; e
uma ampla política assistencialista que compreendia a construção de
grande número de escolas, postos de saúde e hospitais. Ao lado de
realizações de vulto, o candidato acenava também para a solução de
problemas menores, em atendimento a interesses da clientela. Esses
compromissos ficaram registrados em discursos que pronunciou pelo
interior do estado. À guisa de ilustração, cabe destacar o seguinte trecho de
um dos discursos proferidos ao trabalhador da cidade ou do campo, ao
comerciante e ao fazendeiro, será difícil encontrar, nos programas
doutrinários dos partidos razões de preferência para que assumam posição
na luta pelo poder. O que lhes interessa é a solução dos seus problemas
imediatos:uma pequena ponte, um trecho de estrada, uma escola ou um
centro de saúde na zona rural, ou o transporte para o local de trabalho, o
calçamento da rua, a extensão da rede de abastecimento d’água e de
iluminação, e outros tantos. Pois são essas pequenas necessidades que
iremos atender. Com o vosso concurso, através dos diretórios municipais.
(arquivo EAP-49.05.02, col. PSD-RJ– grifo nosso)(apud CASTRO,p.207208, 1995).
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Em mensagem enviada pelo governador Ernani do Amaral Peixoto à
Assembléia Legislativa do Estado, na abertura dos trabalhos do ano de 1954, é feito
um balanço da situação do ensino no Estado nos anos anteriores - o que se
transforma em um balanço do seu governo que terminaria em janeiro de 1955 especialmente na área de educação. Apesar de falar sobre vários assuntos
relacionados à educação, como a contratação e formação de professores,
repetência e evasão, selecionamos o que aqui trata da expansão da rede de escolas
estaduais e o esforço para o seu funcionamento:
Manteve o Estado, em 1953, 2.134 estabelecimentos de educação
elementar, além de haver orientado a localização e o funcionamento de 590
cursos de ensino supletivo (ensino primário para adolescentes e adultos) e
outros do Plano Federal. Essas unidades escolares estão assim
distribuídas: Jardim da Infância15 - Escolas Primárias 1.149 - Grupos
Escolares 196 - Escolas Subvencionadas 182 - Cursos Suplem. do Plano
Federal 1.590 - Cursos Regimentais 22. Nesses três anos houve um
aumento de 37 grupos escolares e 92 escolas primárias, embora hajam sido
criadas 163 novas unidades. Tal divergência se deve à instalação daqueles
grupos que, com maior capacidade de aglutinação, foram absorvendo as
escolas circunvizinhas, provocando o fechamento de 71 delas. Apesar de
todos os esforços do Poder Público, cêrca de 70 escolas tiveram o seu
funcionamento interrompido parcialmente durante o ano, por falta de prédio,
pelas dificuldades de alojamento para o professor ou pela impossibilidade
de se providenciar substituta para professores licenciados. Embora esse
número seja relativamente pequeno em relação ao número de escolas que
funcionaram, providências devem ser tomadas a fim de diminuir tal
irregularidade no ano de 1954 (RBEP, p.195-197, 1954).

A seguir, destaca que:
Têm sido muito animadores os índices de matrículas e freqüências nos
estabelecimentos estaduais de ensino primário, (...) Como se vê, há um
aumento de matrículas de mais de 10.000 crianças por ano, o que indica o
interesse do povo pelo ensino e a preferência pelas escolas estaduais.(...)
verifica-se que o número de matrículas decresce consideravelmente para as
últimas séries e que mesmo nas três primeiras séries existentes em todas
as escolas primárias, na terceira série a matrícula é apenas 25% da
registrada na 1ª série, o que demonstra que, medidas as mais fortes devem
ser tomadas, objetivando prender a criança à escola. (...) Nas quartas e
quintas séries, existentes somente nos grupos escolares, as matrículas
estão em parte reduzidas: 9.163 na 4ª para 2.270 na 5ª série. Embora se
saiba que somente nos grupos escolares funcionam essas duas séries, o
número ainda de alunos matriculados está muito abaixo da capacidade de
atendimento pelos professores nomeados. (...) A continuação do programa
que, há vários anos, vem sendo empreendido de instalação e
aparelhamento de prédios escolares por todos os pontos do Estado e a
nomeação de professores tão logo Eles terminem, poderão dentro de
alguns anos, resolver esse aspecto do problema (Idem).
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Os discursos e ações do Governador Ernani do Amaral Peixoto são
reveladores da sua proposta de governo, que pregava a continuidade de programas
que desenvolveu enquanto interventor do Estado do Rio de Janeiro, no período de
1937 a 1945, e de acordo com promessas de campanha, feitas nos 55 municípios do
Estado do Rio de Janeiro, além de possibilitar alguns favores políticos, como
remoção de professores, contratação de professores e funcionários paras escolas,
etc.

Foto 2: Escola Típica Rural da Rasa criada em 1950, hoje Escola Municipalizada Maria Rita
Novellino, município de Armação dos Búzios . Arquivo da Coordenadoria Regional das Baixadas
Litorâneas I.

No entanto, a investigação identificou que, algumas escolas construídas eram
inauguradas com restrições de funcionamento. O Grupo Escolar Praiano Almirante
Tamandaré, localizado em São Pedro da Aldeia, em Baixo Grande, por exemplo, foi
inaugurado semi-acabado e, em 1954, era descrito da seguinte maneira pelo
Inspetor Chefe da Inspetoria das Escolas Praianas José Luis Campos do Amaral
Neto:
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(...) edifício escolar, nem de leve foi planejado visando as atividades escolares, que
nele deverão ser desenvolvidas em beneficio de uma vida melhor para a infância
escolar desta região de tão promissor futuro no Estado no que se relaciona à
exploração das riquezas de suas águas. Trata-se, no momento atual, da ampla
construção, desprovida de utensílios e material escolar, imprescindíveis a utilização
e manejo real em beneficio da esquecida infância de Baixo Grande. O serviço
hidráulico do edifício não funciona, bem como cozinha, biblioteca, instalações
sanitárias e etc. Não foi prevista nem a rudimentar designação de uma só servente
para limpeza e conservação do próprio estadual. (Livro de Termo de visitas, 1954)

Foto 3: Grupo Escolar Praiano Almirante Tamandaré, Baixo Grande - São Pedro da Aldeia Arquivo
da Escola.

O governador que sucedeu Ernani do Amaral Peixoto no governo do Estado
do Rio de Janeiro, Miguel Couto Filho, continuou em ritmo mais lento as propostas
de expansão escolar, pois “sua administração (1955-1958) teve por alvo principal o
setor de saúde pública”. Em setembro de 1955, o Governador cria a Lei Nº 2.603 de
28 de setembro de 1955, que aprova Termo de acordo com o MEC para a
construção de três grupos escolares e a Lei Nº 2.604 de 28 de setembro de 1955,
aprovando acordo firmado com o MEC para a construção de dez escolas rurais.
Também incorporou um novo item no rol de construções e implantações na
educação - os ginásios estaduais - que até 1954 eram apenas 3 em todo o Estado: o
Liceu Nilo Peçanha em Niterói, o Liceu de Humanidades de Campos em Campos e
o Ginásio Estadual de Petrópolis em Petrópolis. Em 6 de setembro de 1955 é
publicada a Lei Nº 2.557 de 3 de setembro de 1955, criando um Ginásio Estadual na
cidade de Itaperuna.
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O artigo 4º desta Lei revela-se muito curioso acerca da falta de prédios
públicos para a instalação deste Ginásio- “Art. 4º Fica o Governador do Estado
autorizado a entrar em entendimentos com o proprietário do Ginásio particular
existente em Itaperuna, para que no mesmo funcione o criado por esta lei.” (Diário
Oficial do Estado do Rio de Janeiro; 6/09/1955 pág.1).
Anteriormente, em 10 de setembro, foi sancionada a Lei nº 2.560, de 8 de
setembro de 1955, que obriga o Estado a tornar “efetivo o ensino médio do ramo
mais conveniente às condições regionais,(Vetado) nas cidades ou localidades de
população superior a dez mil habitantes e nos municípios de mais de trinta mil,
(Vetado) promoverá, nesse sentido, convênios com as Prefeituras respectivas.” O
veto aos vocábulos “criará” e a locução “estabelecimentos oficiais”, consideram que :
4. Afigura-me mais razoável a segunda hipótese, porem com exclusão da
primeira, e isto porque o Estado já suporta considerável despesa com
manutenção de institutos dos diversos níveis de ensino, quer normal e
secundário, e até mesmo superior, como acontece com a Escola de
Engenharia. 5. Além disso, concede subvenções e, auxílios a
estabelecimentos de ensino, também deste nível, sem esquecer o custeio
das matriculas em ginásios e colégios de caráter privado, com sede,
notadamente, em cidades onde não se ministra o ensino oficial de grau
médio. (...). 12. Mas, por força do art. 1º da Resolução, desde que os
municípios não aquiescessem na celebração dos convênios ali previstos,
estaria o Estado obrigado a criar e manter, exclusivamente às suas
expensas, estabelecimentos de ensino médio, de inicio em 8 vilas e 23
sedes de municípios, que tantas são segundo os mais recentes dados
estatísticos, as que contam população superior a dez mil e trinta mil
habitantes, respectivamente, excetuadas as cidades de Niterói , Campos,
Petrópolis e Itaperuna, que já dispõem de institutos oficiais daquele tipo
(Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro; 9/09/1955, p.1 e 2).

Apesar dos vetos à lei nº 2.560 de 8/09/1955, o governo do Estado cria mais
de 2 anos depois, através da Lei nº 3571 de 26/12/1957, cinco ginásios estaduais,
mas veta a proposição feita pela ALERJ de onde eles seriam instalados, alegando:
“Ora, a instalação de um estabelecimento de ensino secundário deve atender a condições e
exigências que constam de lei federal e, assim, não é aconselhável a sua localização sem
prévio entendimento com as autoridades do Ministério da Educação”(D.O. 28/12/1957:1).

Como afirma a pesquisadora Clarice Nunes, há um aspecto simbólico na
importância da instalação dos ginásios estaduais, nas diversas regiões do Estado:
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A escola que representava a oportunidade de ascensão social era o ginásio
secundário, procurado não como uma escolha “irrealista” das classes
populares como os estudos clássicos insistiam, mas como alternativa lógica,
diante de suas expectativas na estimativa que faziam das vantagens
relativas aos diferentes tipos de educação. Elas também queriam “o melhor”
para seus filhos, mas não havia escolas suficientes e o ensino secundário
foi forçado a expandirem-se com o objetivo de conter ás tensões sociais
geradas por sua incipiente oferta ao lado de outros problemas como a falta
de energia, o alto custo dos transportes e dos gêneros alimentícios
(NUNES, 1980ª, p.53 apud NUNES, p.48, 2000).

A grande mudança educacional no interior do Estado do Rio de Janeiro surgiu
na segunda metade da década de 50, com a implantação dos ginásios estaduais
progressivamente criados: em 1957 eram cinco unidades, em 1958 eram seis
unidades, em 1959 eram 8 unidades, chegando a nove unidades em 1960.
O impacto da implantação dos ginásios estaduais em regiões interioranas
pode ser exemplificado pela Região dos Lagos, que na década de 50, abrangia
municípios como, Cabo Frio, São Pedro da Aldeia e Araruama. O acesso à escola
pública, que antes só era possível até o 5º ano nos grupos escolares, a partir da
instalação do Ginásio Estadual, pode ser franqueado à população, que até então
estava sem possibilidades de acesso a esse grau de ensino. Pois só as famílias
abastadas mandavam seus filhos estudarem fora, geralmente em Ginásios em
Niterói ou no Rio de Janeiro ou, pagavam o pequeno ginásio particular que, como
era comum naquela época, funcionava num prédio público, dividindo o espaço com
o grupo escolar. Outra possibilidade era conseguir bolsas através do próprio Estado,
para poucos alunos.
A publicação no D.O. de 6/03/1951, exibia a relação dos menores
beneficiados com essas bolsas, com apenas 18 nomes para o Ginásio Particular
Cabo Frio, a maioria com sobrenomes reconhecidos como famílias tradicionais da
região, que possivelmente usavam o prestígio político para a obtenção das bolsas,
de acordo com Jayme Abreu:
(...) a escola secundária fluminense é o grande domínio da escola particular.
Decidiu-se o Estado pela orientação de fomentar o ensino secundário
através da concessão de auxílios a colégios e de bolsas a alunos em
estabelecimentos privados, que já totalizam quantias ponderáveis, como
sejam os Cr$3.600.000,00 (aproximadamente) gastos em bolsas
concedidas em 1953. Essa política, posta em termos adequados seria, a
nosso ver, quiçá defensável, não ocorressem às seguintes circunstâncias,
em seu desfavor: a) não há plano de concessão dessas bolsas, que
obedecem a critérios assistencialistas e pessoais; b) não há controle da
eficiência do ensino proporcionado através dessas bolsas, nem das
finalidades dominantes nos estabelecimentos em que são concedidas; c)
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não há justificativa para essa política de omissão quanto à escola
secundária, de manutenção própria, chegar ao ponto de se descurar de
boas condições para o funcionamento das existentes, que, por isto mesmo
que são poucas, deviam ser escolas-padrão (p.316-317, 1995).

Para amenizar a demanda pelo ensino secundário e melhorar as condições
de acesso das populações do interior do Estado é que são implantados os Ginásios
Estaduais. Um dos ginásios é instalado em Cabo Frio e leva o nome de Ginásio
Estadual de Cabo Frio, mais tarde denominado Miguel Couto (pai do governador que
criou o Ginásio em 1958). O governador Miguel Couto Filho e sua família eram
proprietários de terras em Cabo Frio e das Salinas Perynas (que existem até hoje),
sua ligação com a região era muito grande, freqüentando a casa dos políticos
regionais e atendendo suas reivindicações. Conforme nossas investigações, o
ginásio teria sido uma delas.
O Ginásio formou as mais variadas personalidades da região - hoje prefeitos,
deputados, secretários municipais, assim como: engenheiros, médicos, professores
– que devem sua formação a esta iniciativa, que possibilitou aos alunos expectativas
quanto à possibilidade de formação acadêmica.

Foto 4: Ginásio Estadual Cabo Frio, 1958 – Arquivo do Colégio Estadual Miguel Couto
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De acordo com a professora Yone Nogueira - o governador freqüentava a
casa de seu avô Joaquim Nogueira -, “Foi à primeira vez que o filho do pipoqueiro
pôde ter o mesmo acesso que o filho do prefeito”. A professora, que nasceu em
Cabo Frio, fez o primário na cidade, cursou o ginasial e o curso Normal em Niterói,
cursou a faculdade de Geografia na Universidade do Distrito Federal e viajou para a
França para cursar mestrado. Quando retorna participa da implantação do Ginásio,
sendo a primeira secretária do Ginásio, trabalhou na sua implantação e organização
compondo o quadro de professores. Mais tarde foi diretora do estabelecimento.
Cabe ainda ressaltar o fato de a cidade ter respirado junto com o Ginásio ares
acadêmicos, se tornando inclusive referência para a Região de onde vinham os seus
vários alunos. Também funcionavam em outras regiões do Estado, principalmente
nos municípios maiores, outros cursos secundários: curso comercial, industrial,
agrícola, serviço social, enfermagem e o curso normal.
As matrículas nas escolas industriais, agrícolas, de enfermagem e de
serviço social pouco representam no conjunto e pouco têm crescido, em
alguns casos mesmo regredido, como é o caso da escola industrial pública.
É interessante assinalar que sendo a escola secundária, de todas escolas
componentes do ensino médio, aquela que não visa a ministrar habilitação
para o exercício profissional, é a que é mais buscada com este objetivo
(curso ginasial). (ABREU, p.294, 1955)

Outra meio de se ter acesso à educação pública no estado do Rio de Janeiro
era através das escolas municipais, que sofreram grandes mudanças até serem
estruturadas. Quanto à organização do ensino municipal, podemos esclarecer que
antes de 1946, durante o período do Estado Novo, foram difíceis as condições para
que os municípios pudessem desenvolver seus sistemas de ensino. Em 1943, foi
firmado um convênio entre os municípios e, o Estado do Rio de Janeiro, que definia
a centralização por parte do Estado sobre a expansão escolar, o que ocasionou um
desmonte nas estruturas municipais que começavam a ser desenhadas:
O Convênio, depois de estabelecer, na cláusula primeira, as percentagens
das dotações orçamentárias municipais destinadas ao ensino primário,
como prescrevia o “Convênio Nacional de Ensino Primário”, celebrado entre
a União e os Estados e aprovado pelo decreto-lei nº 5293, de 1º de março
de 1943, passava, na cláusula seguinte, a proibir os Municípios de criarem
escolas ou proverem as que ficassem vagas ou subvencionarem outras,
podendo apenas admitir professôres extranumerários para atender ao
aumento de matrícula nas escolas existentes. Na Cláusula terceira era dito
que a orientação e fiscalização das escolas municipais seriam ministradas
pelos órgãos estaduais competentes e que os inspetores municipais ou
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seriam designados para outras funções ou, “quando conveniente, como
auxiliares dos órgãos técnicos de ensino, se requisitados”. Obrigava-se por
outra parte, o Estado a criar e instalar, no prazo de trinta dias, contado da
data em que se vagasse escola municipal, uma estadual; se não o fizesse,
ficaria ao município o direito do provimento (ABREU; p.144 e145, 1955).

Só com o fim do Estado Novo e a redemocratização do país, é que o
Convênio pode ser revisto, através da redefinição pela Constituição Federal de 1946
e, posteriormente, pela Constituição Estadual de 1947, quando se refere ao papel
dos municípios na política educacional do país.
Durante a década de 50, o que se percebe, é que as Prefeituras ampliam o
número das escolas primárias, principalmente as escolas rurais, possuindo poucos
ginásios. Geralmente eram prefeituras de municípios mais ricos e populosos, porém
o que se identifica é certa improvisação no ensino ofertado:
Atidos aos próprios recursos, há casos em que se evidencia densidade na
rêde escolar municipal, germinação de organização educacional, escolas
razoáveis, ao lado dos casos, muito mais freqüentes, de más escolas,
dispersas e piores docentes. Exemplos de primeiro caso, temos nas
Prefeituras de Campos, Nova Iguaçu, Petrópolis e Nilópolis, as quais podem
perfeitamente, constituir células iniciais de experiências de municipalização
do ensino, tal a densidade de que já se revestem as respectivas
organizações de ensino e o amadurecimento que vai tendo nelas esta
diretriz municipalizadora da educação em têrmos de conjunção de esforços,
como a desejam educadores como Anísio Teixeira e como a sentiram,
vivamente imprescindível, administradores educacionais como João de
Deus Cardoso de Mello em São Paulo, recentemente. Noutros Municípios –
a grande maioria – suas instituições, educativas não têm sentido funcional,
são um mero arremedo, incapazes de desenvolverem atitudes significativas
nos discentes, fazendo muitos dêles funcionar escolas até a 2ª série, sem
carteiras ou quadro negro, sem programa de ensino, sem nenhuma
orientação ou fiscalização, sem exames, entregues a pessoas que não
resistem a uma prova de terceiro ano primário (algumas são perfeitamente
reprováveis ao nível de segunda série). Tais prefeituras estão,
decididamente, a enganar a população, ou a si mesmas, oferecendo algo
com o nome de “escola”, entregue a alguém coma alcunha de “professor”,
malbaratando, destarte, o dinheiro público, com um “ensino de faz de conta”
que não chega a ser alfabetizante, e, pois, inútil porque ineficiente.
Ressalte-se que há escolas isoladas estaduais que não funcionam em
melhor nível de eficiência. (ABREU, p.105, 1955).

Em 1952 contava o Estado do Rio de Janeiro com 2650 unidades escolares
de ensino primário. Sendo mantidas pelo Estado 1261, pelos municípios 1153 e 236
unidades particulares. Em 1960, segundo o IBGE, havia um total de 3497 unidades
escolares de ensino primário fundamental comum, sendo estaduais 1386, municipais
1346 e particulares 765.
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Foto 5: Turma do 4º ano do Curso Normal do Instituto de Educação de Niterói em 1931.
Arquivo Pessoal da professora Patrícia Azevedo.

Um dos grandes problemas para o Estado do Rio de Janeiro e seus
municípios, era a falta de professores habilitados. Como as escolas Normais Oficiais
só existiam em Niterói e em Campos, as demais eram escolas particulares que
dependiam de outorga de mandato (uma espécie de autorização para funcionarem).
Logo, o Estado e os municípios não formavam professores habilitados, em número
suficiente para compor os seus quadros. Por outro lado, professores habilitados que
faziam concurso para o quadro estadual, quando eram designados para o interior,
procuravam de imediato sua remoção para os grandes centros. Também
abandonavam seus cargos, trazendo grandes transtornos para a rede escolar,
marcados por inúmeros pedidos políticos para remoções, bem como para as
nomeações de substitutos ou extranumerários. Conforme a pesquisadora Silvia
Pantoja de Castro:
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Embora ocupando gradativamente um lugar de menor destaque nos
orçamentos previsto pelo governo, a Secretaria de Educação e Cultura não
deixou de ter relevância, pois continuou a constituir “locus” privilegiado para
onde se encaminhavam inúmeras demandas clientelísticas. O arquivo
Amaral Peixoto é riquíssimo em pedidos para a nomeação ou remoção de
professoras por parte de elementos da elite dominante, insinuando
possíveis trocas de favores. Nesse sentido, pode-se compreender que a
maior dotação orçamentária tenha sido conferida à Diretoria de Educação
Pré-Primária e Primária, embora o percentual tenha declinado de 64,3%, em
1951, para 59,7%, em 1954. Incumbida de planejar, organizar dirigir e
coordenar a educação pré-escolar e do ensino primário, esta diretoria
respondia por cerca de 90% do ensino publico estadual. Em decorrência,
congregava a grande maioria dos alunos e de professores da rede pública,
favorecendo um grande número de contratações (p. 240-241, 1995).

Os concursos de ingresso no magistério estadual eram anuais e feitos na
capital do Estado. Podiam ingressar sem concurso por “nomeação-prêmio”, as
alunas que houvessem cursado o Normal em escola oficial e que tivessem obtido o
primeiro e o segundo lugares no curso, com média mínima de oitenta. A nomeação
era para o município escolhido pela interessada, devendo o governo criar o cargo,
se não existisse no quadro. Se fosse comprovado que a professora morava em
localidade “longínqua” e de “difíceis condições de vida” e que esta localidade
possuísse escola,

era nomeada em caráter efetivo, independente de concurso

público, o que obrigava a permanência na referida escola por cinco anos independente de sua classificação no Curso Normal. Era condição para a nomeação
efetiva ser o candidato diplomado. Mas para as escolas rurais, uma exigência a mais
era feita: Para o provimento efetivo das escolas típicas rurais exige-se que o
professor, além de diplomado, possua o “curso de atividades rurais”, de dois meses,
realizado anualmente pela Secretaria de Educação e Cultura (ABREU, 1955).
Para a admissão de professor-adjunto, extranumerário-mensalista era
desejado o diploma, mas não era considerado essencial. Abreu (1955) considera
pequena a porcentagem de professores leigos no magistério estadual 14% em 1953.
No Estado do Rio de Janeiro funcionavam em 1953, 31 escolas normais sendo
apenas duas oficiais.
Ainda segundo Abreu, das escolas existentes, as que melhor se encontram
organizadas e que apresentam melhor ensino são mantidas por ordem religiosas,
exceção a uma delas, que é tão precária quanto às mantidas por leigos, que, em sua
maioria, o fazem por simples fins lucrativos (ABREU, 1955).
Os municípios não realizavam concursos, sendo menores as exigências em
termos de habilitação. Para suprir a carência de professores habilitados,

69

principalmente para as escolas rurais, o governo do Estado propõe uma solução,
cria através da Lei 1596 de 27 de julho de 1952, o Curso Normal Rural na cidade de
Cantagalo. O Curso era intensivo e duravam 18 meses intercalados com um mês de
férias, destinado a alunas de 16 a 25 anos de idade, principalmente, oriundas da
zona rural.
A essas candidatas estão abertas possibilidades ulteriores de
aperfeiçoamento, e a sua remuneração inicial é quase a mesma prevista
para o magistério saído das Escolas Normais: Cr$1500,00 mensais.
Acredita o estado poder assim atender ao problema da fixação docente em
áreas rurais, com um professorado não leigo, ajustado ao ambiente e
preparado em moldes para os quais é lícito admitir crédito de confiança.
(ABREU, p.292, 1955).

Ao mesmo tempo, o currículo ou programa estabelecido pela Secretaria
Estadual de Educação para a educação primária, era geralmente seguido pelos
municípios em suas escolas. Havia uma preocupação com a adequação do
programa a cada escola e à realidade encontrada pelos professores, bem como
também, com a mudança das práticas, dando mais autonomia ao ensino. Conforme
vamos observar, na Circular nº 3, do Diretor do Departamento de Educação
Primária, publicada em 26 de julho de 1955:
Circular nº3
O Diário Oficial de 19 dêste mês publica o Programa do Ensino
Primário, aprovado pelo Decreto n.5119, de 14 também do corrente. Não se
trata de programa novo, mas, sim, do mesmo que desde 1952 vinha sendo
executado,a título experimental. E' agora republicado, trazendo as
alterações sugeridas pela experiência de três anos. Para a sua estrutura e
organização técnica, desejo chamar vossa atenção. Um programa de
ensino não equivale a uma ordem que se deva cumprir à risca. Vários
fatores interferem na sua execução, favoráveis uns, perturbadores outros.
Por isso mesmo, o Programa em foco foi elaborado de modo a que se lhe
permita adaptação fácil às contingências escolares, entre as quais se
destacam as diferenças individuais do educando, a variabilidade das
classes, o desequipamento de muitas escolas e, ainda, a redução do
período letivo em outras. Fatores, sem dúvida, impossibilitam ou dificultam o
pleno desenvolvimento dos programas. Há, portanto, que se dosar a
ministração das aulas, condicionando-se estas às possibilidades reais e
eficientes do meio escolar. Tão grave erro comete o professor alheio aos
programas, como aqueloutro que intenta ministrá-lo em condições
inoperantes. Não se pretende, pois, que o Programa, ora publicado seja
desenvolvido igualmente, em toda parte. Representa êle menos uma
enumeração de assuntos ligados às disciplinas do currículo escolar, do que
indicações e sugestões a serem usadas com oportunidade e inteligência.
Nele está configurado o mínimo que a criteriosa orientação da mestra
deverá ampliar e adaptar às condições vigentes e ao nível do perfil
psicológico das classes. Pedindo vossa atenção para o nosso Programa, já
agora definitivo, quero dirigir-vos, neste excelente ocasião, um apêlo, muito
sincero, para que se complete a integração da escola fluminense nas novas
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técnicas do ensino, caracterizadas, principalmente, pela atividade do
aluno, - condenando-se de vez a rotinização que, em muitos casos,
subsiste, pertubando e dificultando aquela desejada integração.
Saudações. - Niterói, 21 de julho de 1955. - ( a.) Vianna de Souza –
Diretor. Aos Srs. Chefes de Inspetoria, Inspetores de Ensino, Diretores de
Grupos Escolares e Dirigentes de Escolas. ( D.O. p.5, 26/07/1955)

Assim sendo, o que se observava é que a situação educacional do Estado do
Rio de Janeiro, na década de 50, é marcada por um centralismo burocrático por
parte da Secretaria de Estado de Educação e Cultura, apesar de apresentar
propostas novas de diversificação com as inspetorias especializadas com o Curso
Normal Rural, aliado a uma “compulsão” em construir escolas principalmente,
escolas primárias rurais, como tentativa de fixar o homem ao campo, e levar
modernidade aquela população. E ao mesmo tempo, se buscava atingir a população
urbana onde se investia mais em grupos escolares e escolas secundárias,
objetivando formar mão de obra para o projeto de industrialização.
O ideal da Escola Nova surge com freqüência nas discussões sobre
questões pedagógicas, consideradas essenciais, para o desafio da escolarização.
Transformar a questão da educação em um problema também técnico-científico foi
um dos motivos que levaram Anísio Teixeira a criar a campanha de inquéritos no
ensino elementar e médio. Para ele era essencial avaliar a condição da educação
em cada estado brasileiro, o que foi feito no Estado do Rio de Janeiro com o livro O
Sistema Educacional Fluminense escrito por Jayme de Abreu (1955) e citado neste
capítulo.
O que pode ser percebido na reflexão de Anísio Teixeira sobre a necessidade
dos “inquéritos”:
A educação nacional está sendo, todos os dias, por leigos e profissionais,
apreciada e julgada. Os métodos para estes julgamentos resumem-se,
entretanto, nos da opinião pessoal de cada um. Naturalmente, os
julgamentos hão de discordar, mesmo entre pessoas de tirocínio
comprovado. Temos que nos esforçar por fugir a tais rotinas de simples
opinião pessoal, onde ou sempre que desejarmos alcançar ação comum e
articulada. Sempre que pudermos proceder a inquéritos objetivos,
estabelecendo os fatos com a maior segurança possível, teremos facilitado
as operações de medida e julgamentos válidos. Até o momento, não temos
passado, de modo geral, do simples censo estatístico da educação. É
necessário levar o inquérito às práticas educacionais. Procurar medir a
educação, não somente em seus aspectos externos, mas em seus
processos, métodos, práticas, conteúdos e resultados reais obtidos.
Tomados os objetivos da educação, em forma analítica, verificar, por meio
de amostras bem planejadas, como e até que ponto vem a educação
conseguindo atingi-los. Cumprir-nos-á, assim e para tanto, medir o sistema
educacional em suas dimensões mais íntimas, revelando ao País não
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apenas a quantidade das escolas, mas a sua qualidade, o tipo de ensino
que ministram os resultados a que chegam ao nível primário, no secundário
e mesmo superior. Nenhum progresso principalmente qualitativo se poderá
conseguir e assegurar, sem, primeiro, saber-se o que estamos fazendo.
Tais inquéritos devem estender-se aos diferentes ramos e níveis de ensino
e medir ou procurar medir as aquisições dos escolares nas técnicas,
conhecimentos e atitudes, considerados necessários ou visados, pela
escola. Enquanto assim não procedermos, não poderemos progredir nem
fazer recomendações para qualquer progresso, que não sejam de valor
puramente individual ou opinativo. Este trabalho, pois, não será nenhum
trabalho remoto e distante, mas parte integrante e preliminar do programa
de reconstrução de nossas escolas e revisão dos seus métodos. Não será
por leis, mas por tais estudos, que daremos início à reforma do ensino, que
todos anseiam, mas temem, com fundado receio de que se transformem
em mais uma experiência frustrada de alteração de nomes ou de posição
dos elementos no complexo da situação educacional (TEIXEIRA, p.38-39,
1999).

Podemos refletir e analisar se este inquérito sobre o Sistema Educacional
Fluminense – que analisa em vários aspectos a educação do Estado do Rio de
Janeiro tenha influenciado as políticas públicas em educação do Estado visto as
redes de sociabilidade que se formavam entre o Estado do Rio de Janeiro e a
Capital Federal, a cidade do Rio de Janeiro, onde funcionava o Inep. As evoluções
com as construções de um número maior de grupos escolares em detrimento as
escola rurais na segunda metade da década de 50 e a proposição dos ginásios
públicos no final da década de 50, com a criação também de cursos normais e
secundários pelo interior do Estado no início da década de 60, nos confrontam com
as idéias e avaliações contidas no inquérito, além de nos mostrarem a necessidade
de atendimento cada vez maior aos anseios da população em termos de educação.
A preocupação com a formação de professores habilitados para o
atendimento a educação republicana, considerava que os professores necessitavam
de condições profissionais para exercer suas atividades, através de formação
específica, ministradas por cursos de capacitação oferecidos pela própria secretaria
de educação, para as escolas rurais e praianas. Tal orientação evidencia um dos
grandes desejos de Anísio Teixeira, que afirmava que as escolas só voltariam a ser
vivas, progressivas, conscientes e humanas quando se libertassem de todas as
centralizações impostas, quando o professorado e pessoal a ela pertencessem em
quadros próprios da escola.
E é neste cenário, que vamos encontrar as Escolas Praianas, objeto desta
dissertação, criadas em 1954, na reestruturação da Secretaria de Estado de
Educação e Cultura do Rio de Janeiro. Tais educandários trazem as marcas do
propósito educacional de transformar o estado do Rio de Janeiro, em uma unidade
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da federação moderna, industrializada, com uma população, atendida nas
demandas educacionais e culturais.
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3 - AS ESCOLAS PRAIANAS – ORIENTAR EM FUNÇÃO DO MEIO, AS ESCOLAS
DA PRAIA.
(...) uma reforma à mais nasce e o êxito do trabalho em referência repousa,
em sua totalidade, nas mãos das diretoras e mestre anônimas. Orientar em
função do meio a escola da praia foi, entre nós, tema apaixonante de
Congressos e de alguns raros eleitos na Educação, transcorrendo e citando
obras estrangeiras, campo das divagações ridículas, conforme se conclui
revolvendo velhos alfarrábios. Uma experiência de mais de uma dezena de
anos de litoral fluminense, acrescida por contatos pessoais com outros
povos dedicados ao assunto, cabe-nos juntar às volumosas bases de
cooperação, entusiasmo, anseio de aperfeiçoamento cultural das diretoras e
professoras, procurando respeitar e atender ás necessidades da criança da
praia, digna de melhor sorte. Inspetor chefe das Inspetorias da s Escolas
14
Praianas José Luis Campos do Amaral Neto.

As Escolas Praianas foram criadas em 1954, através da Lei 2146 de
12/05/1954 e do Decreto nº 4749 de 23/06/1954 e muitas são as evidências que nos
levam a aproximar a criação da Inspetoria das Escolas Praianas, na nova estrutura
da Secretaria de Estado de Educação e Cultura, com os argumentos e ideais de
Anísio Teixeira e da Escola Nova.
A proposta de atendimento diversificado e regionalizado, levando em
consideração a importância da participação e valorização da comunidade, aparece
como já vimos ao longo deste estudo, desde a década de 30, nos escritos de vários
educadores e intelectuais, que se preocupavam com a educação rural e que aliados
à questão rural, perceberam a necessidade de tratar a questão litorânea de forma
diferenciada
Um desses educadores é Sud Mennucci, em seu livro A crise Brasileira de
Educação, de 1934, se refere de forma específica à questão litorânea:
Sinto-me no dever de abrir aqui espaço a uma explanação. Tenho
falado com insistência em núcleos agrícolas. Não quer isso dizer,
entretanto, haja esquecido o problema do litoral, a que nos junge a
fatalidade geográfica destes oito ou nove mil quilômetros de costas. Se
prefiro referir-me, em bloco e em tese, aos núcleos rurais é porque não se
pode negar que o grosso da população nacional se localiza nos campos,
longe da orla do mar, e também porque, mesmo na faixa litorânea, não é
incomum nem raro, o encontrarem-se populações unicamente agrícolas ou
agrícolas e pescadoras a um tempo. Esta última até, com a nossa incipiente
indústria marinha, deverá ser a regra geral. Não saberia, por isso, desprezar
esse aspecto da questão educativa, num país com um litoral do tamanho do
nosso, porque compreendo o valor que as fainas marítimas têm sobre o
globo. Para avivar-lhe a importância, bastaria este raciocínio simples: se o
crescimento da população da terra vier a determinar – como não é
improvável que aconteça – a eliminação de todos os ramos da pecuária a
14

Circular I/54 Publicado no Diário Oficial do estado do Rio de Janeiro em 07/07/1954 dirigidas às diretoras e
professoras das Escolas Praianas.
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fim de transformar as pastagens em campos de cultura para poder atender
às necessidades da nutrição do homem, o peixe permanecerá como o
último alimento animal da espécie. O peixe é e será, pois, um gênero de
necessidade fundamental. Tornar dominante esse tipo alimentício alargarlhe a zona de alcance, tanto em extensão quanto em profundidade, isto é,
fazendo-o penetrar em populações situadas cada vez mais afastadas da
costa e em camadas sociais cada vez mais pobres – o que se obtém pela
rapidez do transporte e pela abundância e pelo pequeno custo do produto –
fará crescer, ao certo, o número de pessoas ocupadas nos místeres da
pesca e derivados, criando novas formas de riqueza. Ora, as novas escolas
normais, e seus aprendizados anexos, não podem fugir a esses imutáveis
aspectos regionais, o que logicamente, vai acrescer de complicações a
questão rural já de si complexa. (MENNUCCI, p. 95-96, 1934)

Também encontramos referências em relação à região marítima, em textos de
Fernando de Azevedo, que se preocupa com a localização das escolas primárias,
com a adaptação delas ao meio e com a relação dessas escolas com o mundo do
trabalho, de forma a valorizar os ofícios destas comunidades:
Daí o princípio de localização do ensino ou sua adaptação ao meio, que
manda amoldar as escolas primárias às singularidades da zona a que
servem, sem quebra de sua unidade fundamental, nas suas bases humanas
e nacionais. A escola primária, com suas oficinas de pequenas indústrias,
na zona urbana, com seus campos de experiências agrícolas, em zona
rural, ou com seus modestos museus de aparelhos de pesca, na região
marítima, longe de desviar da lavoura e da pesca para os centros fabris, ou
das indústrias para as letras, a população infantil que acolhe, vai assim ao
encontro do que deveria ser ao mesmo tempo em que a instrução, o seu fim
principal: enraizar o operário as oficinas, o lavrador a terra e o pescador às
praias, fazendo-os compreender e amar, com o trabalho produtivo, a vida
intensa das fábricas, a tranqüila vida rural ou a vida valorosa das grandes
pescarias, em que se tempera, na escola permanente da luta com o mar, a
energia dos praieiros. Assim, a escola do trabalho, que se destina, como um
vestíbulo do meio social, à formação do indivíduo pela comunidade e para
ela, além de criar o espírito de disciplina e solidariedade social, constitui,
com o trabalho realizado no interesse cultural da comunidade, uma fonte de
forças vivas e a única educação popular capaz de nos dar a posse completa
de nós mesmos (AZEVEDO, p. 47-48, 1958).

O educador em seu projeto de reforma do ensino no Distrito Federal, cria
artigos que exigiam uma adaptação imediata da escola primária ao meio em que ela
estava inserida, buscando implantar, através de Lei, o respeito às diferenças
regionais e às necessidades do meio, com atividades e programas relacionados a
tais realidades. Com o objetivo de através do despertar de interesses, partindo da
vivência da comunidade, os alunos da escola primária conseguissem ajudar a
desenvolver a localidade, em que estavam inseridos, mantendo os laços que unem
esses alunos a sua região:
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A adaptação à realidade social é um dos princípios primordiais a que deve
se subordinar-se a escola, na sua nova organização, dentro dêsse espírito
de finalidade social. A lei de reforma determina expressamente (art.80, §
único) que, “sem quebra de sua unidade fundamental, a escola respeitará
as diferenciações locais, amoldando-se às singularidades da região
(urbana, rural e marítima). A escola primária, dispõe a reforma em outro
artigo (art.42), se organizará “como um vestíbulo do meio social, integrando
as gerações na comunidade pela adaptação crescente da escola às
necessidades do meio”. Se a escola, instituição social, tem por fim preparar
para a vida e pela vida, deve amoldar-se às exigências e aspirações do
meio, de que recolhe o aluno, e ao qual o restitui, educado para satisfazer
as suas necessidades e reagir sôbre êle, pelo exercício de suas atividades
predominantes. Por outra forma, a escola primária, em vez de ser um
“elemento fixador” do aluno ao ambiente social, a que o prendem a sua
origem, a sua família e “desenraizá-lo” sem lhe dar elementos para se fixar
em meio diferente. A criança educada na escola popular, deve ser um
“elemento de renovação” moral e intelectual do meio de que proveio e que
tem, na corrente das novas gerações, a fonte de um progresso incessante.
Certo, a educação deve respeitar, antes de tudo, as leis do desenvolvimento
mental da criança. O ensino será em função de sua evolução e a
condiciona: ela orienta a maior parte das atividades da criança, precisa suas
observações e sua experiência pessoal e faz nascer seus interêsses. Os
programas devem diferenciar-se, pois, segundo o meio, variar a sua matéria
e seus exemplos, e, “respeitada a unidade fundamental”, adaptar-se às
realidades locais, e , ao mesmo tempo, às futuras necessidades
profissionais. Mas êsses programas não poderão entrar em execução sem
que as escolas estejam materialmente aparelhadas para a aplicação prática
de seus princípios. A escola primária, em zona rural, não dispensa o jardim
e o campo de experiências agrícolas para os trabalhos elementares de
jardinagem, de agricultura, economia agrícola e indústrias rurais; a escola,
localizada na zona marítima, exige, como parte integrante de seu plano
legal, pequeno museu de aparelhos de pesca, para os ensaios educativos
de pesca e nos diversos ramos de atividade derivada do mar; e as escolas
de zona urbana, comercial ou industrial, com seus bancos escolares, seus
escritórios comerciais e suas oficinas de pequenas industrias, iniciarão os
alunos nas atividades do meio em que encontrarem, na sua evolução, o seu
primeiro campo de observações e experiências. (AZEVEDO, p. 83-84,
1958).

Além da preocupação de Sud Mennucci e Fernando de Azevedo, também no
Manifesto dos “Pioneiros da Educação Nova”, lançado em 1932, se reafirma uma
escola voltada para as necessidades do país, que atendesse as novas exigências da
modernidade. Valorizar a ciência, buscar uma forma de popularizá-la, promover a
cultura popular, a diversidade cultural, além de respeitar e desenvolver a questão do
trabalho, ou seja, considerando a vida econômica que move a comunidade e a
sociedade, aliada à ciência.
A educação nova que, certamente pragmática, se propõe ao fim de servir
não aos interesses de classes, mas aos interesses do indivíduo, e que se
funda sobre o princípio da vinculação da escola com o meio social, tem o
seu ideal condicionado pela vida social atual, mas profundamente humano,
de solidariedade, de serviço social e cooperação. A escola socializada,
reconstituída sobre a base da atividade e da produção, em que se considera
o trabalho como a melhor maneira de estudar a realidade em geral
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(aquisição ativa da cultura) e a melhor maneira de estudar o trabalho em si
mesmo, como fundamento da sociedade humana, se organizou para
remontar a corrente e restabelecer, entre os homens, o espírito de
disciplina, solidariedade e cooperação, por uma profunda obra social que
ultrapassa largamente o quadro estreito dos interesses de classes. (RBEP,
p.112-113, 1960).

Ainda no Manifesto destacamos, a importância de uma nova visão de
educação, onde a educação deveria ter um viés prático, da experiência e de contato
com a realidade do aluno e mais uma vez se revela o pensamento da Escola Nova
na implantação das Escolas Praianas, através de sua proposta de orientar em
função do meio, das necessidades, dos interesses:
O desenvolvimento das ciências lançou as bases das doutrinas da nova
educação, ajustando à finalidade fundamental e aos ideais que ela deve
prosseguir os processos apropriados para realizá-los. A escola, vista desse
ângulo novo que nos dá o conceito funcional da educação, deve oferecer à
criança um meio vivo e natural, “favorável ao intercâmbio de reações e
experiências”, em que ela, vivendo a sua vida própria, generosa e bela de
criança, seja levada “ao trabalho e à ação por meios naturais que a vida
suscita quando o trabalho e a ação convêm aos seus interesses e às suas
necessidades”. Mas, para que a escola possa fornecer aos “impulsos
interiores a ocasião e o meio de realizar-se”, e abrir ao educando, à sua
energia de observar, experimentar e criar todas as atividades capazes de
satisfazê-la é preciso que ela seja reorganizada como um “mundo natural e
social embrionário”, um ambiente dinâmico em intima conexão com a região
e a comunidade. A escola que tem sido um aparelho formal e rígido, sem
diferenciação regional, inteiramente desintegrado em relação ao meio
social, passará a ser um organismo vivo, com uma estrutura social,
organizada à maneira de uma comunidade palpitante pelas soluções de
seus problemas. Mas, se a escola deve ser uma comunidade em miniatura,
e se em toda a comunidade as atividades manuais, motoras ou construtoras
“constituem as funções predominantes da vida”, é natural que ela inicie os
alunos nessas atividades, pondo-os em contato com o ambiente e com a
vida ativa que os rodeia, para que eles possam, desta forma, possuí-la,
apreciá-la e senti-la de acordo com as aptidões e possibilidades. (RBEP, p.
116-118, 1960).

Por outro lado, João Roberto Moreira, sociólogo que trabalhava com Anísio
Teixeira no INEP, no texto “Educação Rural e Educação de Base”, (1957) destaca o
papel da escola no desenvolvimento de ações de saúde pública e com a
necessidade da formação profissional, que apesar de não ser responsabilidade da
escola primária, era uma de suas preocupações em relação aos praianos, note-se
que Moreira usa a expressão “praiano”:
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Nos municípios litorâneos, onde predomina a pesca, a escola também não
pode continuar como simples instrumento de alfabetização. Sua função aí
pode e deve ser bem maior. Conheço de perto a miséria em que vivem os
praianos de São Francisco, Araguari, Itajaí, proto Belo, Biguaçu, São José e
Florianópolis, em Santa Catarina. Conheci-os igualmente em Paranaguá.
Em todos eles, as crianças subnutridas, opiladas, enfermiças e feias,
apresentam baixo nível de aproveitamento escolar. Tristes e meio patetas,
elas não brincam, porque não lhes sobram forças para isso. Entretanto,
essa gente, tão difamadas por alguns escritores que lhe não souberam ver
os problemas, oferecem algumas provas de que podiam fazer muito mais,
viver melhor, ser humanamente mais úteis. Suas casas são de taipa, não
são sujas, apesar descobertas de palha e do piso de terra batida. O trabalho
de pescar não é fácil e supõe o artesanato das redes e das canoas, muitas
vezes praticado em equipe. Suas casas, de frente voltada para o mar, são
rodeadas por um ou dois pés de café, o mamoeiro e a bananeira. Algumas
galinhas franzinas ciscam o terreno em volta. Quando a gente vê tudo isso,
tem a impressão de decadência. O homem parece ter desejado fazer
alguma coisa, organizar sua vida de auto-suficiência, mas foi derrotado pela
verminose, pelo isolamento, por condições econômicas adversas. Nos
demais Estados brasileiros de zona praieira, o panorama humano deve ser
o mesmo, ou semelhante. Aí, o trabalho da escola tem de associar-se
intimamente ao de saúde pública e de higiene. Os filhos de pescadores
deverão aprender a alimentar-se, tanto quanto a ler e escrever. E seus pais
analfabetos, nas salas de ensino supletivo, deverão compreender porque
não progridem e a vida lhes é tão amarga. Naturalmente, não é preciso
roubar as crianças e os pais, a profissão que já possuem, pois ela é útil e
necessária, mas se poderá levá-los ao aperfeiçoamento profissional. E isto
não impedirá tão pouco que se tente levar essa gente a ampliar e melhorar
a iniciativa agrícola que já tiveram. Podemos fazê-los praticar melhor o
amanho da terra, pela horticultura, bem como praticar a criação de aves
domésticas em bases mais sadias e racionais. Isso lhes permitirá enriquecer
a alimentação, atualmente sobretudo do frugal pirão de farinha de mandioca
e de peixe assado. Tanto nos municípios litorâneos, como nos do interior, é
evidente que deve merecer especial atenção o ensino profissional que seria
de grau elementar e em consonância com as atividades produtoras locais.
Quanto ao pescador, tudo está a indicar que ele necessita de proteção e
elevação de nível de vida. É preciso permitir que ele ganhe um pouco mais
pelo produto do seu árduo trabalho. A horticultura doméstica supõe
ferramentas, sementes e disposição para o trabalho, isto é, saúde. Tais
coisas dependem do dinheiro ganho pelo indivíduo, ao mesmo tempo que
de educação e assistência sanitária por parte da administração pública. Os
recursos para um programa assim devem, necessariamente, sair das zonas
mais prósperas. (MOREIRA, p.112-114, 1957).

Neste texto, o propósito da educação assinala um lado de assistência social,
de relação com a saúde, preocupada com as questões higienistas, de alimentação,
como uma forma de melhorar as condições de vida. Também vamos encontrar
essas diretrizes nas escritas oficiais da Secretaria de Educação do Estado do Rio de
Janeiro, e por ventura, nos termos de visita, assim como em ofícios e circulares da
Inspetoria das Escolas Praianas.
Portanto, a discussão sobre as Escolas Rurais está intimamente ligada as
Escolas Praianas, pois percebemos que no Estado do Rio de Janeiro elas sempre
estiveram juntas, pois algumas escolas que foram transformadas em Praianas eram
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escolas isoladas rurais, ou grupos escolares rurais, que pertenciam anteriormente, à
Inspetoria das Escolas Típicas Rurais. Tudo indica que a Inspetoria das Escolas
Praianas é um desdobramento da Inspetoria das Escolas Típicas Rurais, que a partir
de 1957 são unidas novamente, agora com o nome de Serviço de Educação Típica
Rural e Praiana (S.E.T.R.P.). Apesar dessa afinidade, Sud Mennucci achava
imprescindível fazer distinção entre a realidade dos homens da cidade, do campo e
do mar, e formando professores com características próprias, através das Escolas
Normais Rurais,
Entendo que é indispensável uma profunda modificação no aparelhamento
escolar primário, normal e profissional, de maneira a estabelecer três
quadros de professores inteiramentes distintos, exercendo funções
perfeitamente diferentes e apesar de tudo complementares. Temos de
separar o ensino das cidades do ensino dos meios rurais e do ensino da
zona litorânea. É mister diferenciá-los quanto à sua orientação e ao seu
alcance, cindi-los para que produzam três mentalidades absolutamente
diversas e que, no entanto, reciprocamente se completem para o equilíbrio
social do organismo nacional. Em última análise, temos de criar, com
características próprias e intrínsecas, o homem da cidade, o homem do
campo, o homem do mar. E criá-los sem que um inveje a sorte do outro e se
julgue em plano inferior na escala social (MENNUCCI, p.123-124, 1934).

Esta preocupação com a formação especial para os professores se percebe
também na proposta da Secretaria de Estado de Educação e Cultura em relação às
Escolas Praianas. Desde 1952, a Escola Normal Rural de Cantagalo buscava uma
formação específica para professores das escolas rurais, com conteúdos
relacionados à pesca. Se nem todos os professores possuíam esta formação, havia
uma capacitação especifica para os professores das escolas praianas, os cursos de
férias ofereciam “orientação da educação regional marítima”, e eram oferecidos até
mesmo antes da Inspetoria das Escolas Praianas serem implantada.
As diversas conferências sobre educação, realizadas no período anterior a
1954, também são citadas como fonte de inspiração para a criação das escolas
praianas, considerando estas escolas como forma de atender as reformas
educacionais - a Lei Orgânica do Ensino Primário de 1946 e a Lei de Diretrizes e
Bases de 1961 que estava sendo debatida desde 1948 - conforme informa a circular
1/54 escrita pelo Inspetor chefe José Luís Campos do Amaral Neto, destinada às
diretoras e professoras das Escolas Praianas, publicada no D.O. de 7 de julho de
1954:
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Uma reforma escolar a mais nasce e o êxito do trabalho em referencia
repousa, em sua totalidade, nas mãos das diretoras e mestras anônimas.
Orientar em função do meio a escola da praia foi, entre nós, tema
apaixonante de Congressos e de alguns raros eleitos na Educação,
transcrevendo e citando obras estrangeiras, campo de divagações ridículas,
conforme se conclui revolvendo velhos alfarrábios. Uma experiência de
mais de uma dezena de anos no litoral fluminense, acrescida por contatos
pessoais com outros povos dedicados ao assunto, cabe-nos juntar ás
volumosas bases de cooperação, entusiasmo, anseio de aperfeiçoamento
cultural das diretoras e professoras, procurando respeitar e atender ás
necessidades da criança da praia, digna de melhor sorte. Acusando e
agradecendo o recebimento de cartas renovando anseios de leal e
patriótica cooperação do magistério litorâneo, não poderíamos deixar de
proclamar nossa fé no caminho novo para um fim novo e altamente
dignificante para o Estado do Rio e suas mestras de educação primária
entre as de outros estados marítimos e fluviais do Brasil. A escola praiana
fluminense será o reflexo cristalino do heroísmo, capacidade, apostolado,
espírito de sacrifício e esclarecido patriotismo da mulher – professora na
terra de Quintino, coadjuvada por velhos homens do mar. Essa a nossa
profissão de fé aos vossos labores obscuros, alfa e omega de todo e
qualquer êxito pedagógico, pelos anos que virão... Essa a nossa esperança
em vossa capacidade didática. Saudações - Niterói, 26 de junho de 1954 –
José Luís Campos do Amaral Neto – Inspetor Chefe. (D.O. 07/07/1954)
(grifos meus)

A circular, encaminhada às diretoras e professoras das escolas praianas,
reafirmava os ideais de nacionalismo, “patriótica cooperação do magistério
litorâneo”, exaltando a educação e o professor como agentes importantes de
mudança, respeitando e atendendo às necessidades das crianças da praia “dignas
de melhor sorte”. Esta circular reproduzia o ideário republicano e desenvolvimentista
da época - a educação como instrumento de modernidade e transformação.
Mais uma vez, identificamos os mesmos ideais que permeavam o
pensamento de Anísio Teixeira, em sua preocupação com a formação, capacitação
e atualização de professores, avaliando que não bastava aumentar o número de
escolas, sem que se revisse a questão dos conteúdos, dos métodos, da
necessidade de professores bem formados, de tornar a escola compatível com o
processo de desenvolvimento que o país vivia.
Ler, escrever, contar e desenhar serão por certo técnicas a ser ensinadas
mas como técnicas sociais, no seu contexto real, como habilidades sem as
quais não se pode hoje viver. O programa da escola será a própria vida da
comunidade, com o seu trabalho, as suas tradições, as suas características,
devidamente selecionadas e harmonizadas. A escola primária, por esse
motivo, tem de ser instituição essencialmente regional, enraizada no meio
local, dirigida e servida por professores da região, identificada com os seus
mores, costumes e hábitos (TEIXEIRA, p.24, 1958).
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Assim sendo, a reformulação da legislação, da reorganização escolar, da
aproximação do currículo e métodos à realidade do aluno e da sua comunidade, a
procura de bases científicas para as políticas educacionais e do método científico,
como meio de desenvolver o espírito científico dos alunos e professores, tinha como
objetivo possibilitar as comunidades acesso à reorganização social através do
conhecimento. Além de investir e acreditar na formação dos professores, na sua
capacitação, na sua qualificação, na sua atualização como meio de melhorar a
qualidade da educação oferecida aos alunos nas escolas públicas. Ao longo de
nossa pesquisa acreditamos que a implantação da Inspetoria das Escolas Praianas
tenha se originado dos ideais escolanovistas.
No Suplemento Especial publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de
Janeiro, em Comemoração aos Cem Anos do Comandante Amaral Peixoto,
encontramos referências à contribuição de Anísio Teixeira ao Governo Amaral
Peixoto, a respeito do sucesso da experiência com as escolas rurais: A experiência
deu certo e ele encontrou apoio em Anísio Teixeira, partindo para projeto mais
audacioso, destinado a dotar todos os municípios não só de escolas rurais, mas
também de grandes grupos escolares, amplos prédios com áreas de lazer e quadras
esportivas, supridos de serviços médicos e dentários, e oferecendo merenda
escolar. Essa parceria pode ter se estendido por outras áreas como a própria
organização da secretaria, capacitação de professores, introdução de novos
métodos e etc.
Anísio Teixeira idealizou a escola desejada, o exemplo de escola para o
Brasil, que pudesse transformar a realidade de vida de cada aluno, cada região, e do
país e para isso a diversidade era um fator essencial conforme já vimos e
reafirmamos com a citação abaixo:
A liberdade da diversificação regional, o ajustamento e adaptação aos
particularismos e às condições locais são elementos essenciais para o
enriquecimento e a vida de uma cultura e, na extensão continental do Brasil,
estas são as nossas esperanças de poder desenvolver uma cultura
orgânica e vivaz, e uma verdadeira civilização brasileira. (TEIXEIRA, p. 402,
1999).

As mudanças ocorridas com a reorganização da Secretaria de Educação e
Cultura (12 de maio de 1954, Lei nº 2.146), além de 15 Inspetorias regionais, criou 4
Inspetorias especiais: A Inspetoria das Escolas Praianas, a Inspetoria das Escolas
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Típicas Rurais, Inspetoria de Educação de Adultos e a Inspetoria de Educação
Especial, o que vem reafirmar algumas preocupações em atender às questões
presentes nos debates educacionais do período, como afirma Libânia Xavier:
A questão do analfabetismo e a necessidade de generalização do ensino
primário, a necessidade de expandir a rede escolar e garantir o acesso a
amplos setores da população infantil (de 7 a 14 anos especialmente), a
convivência do ensino prático ou técnico-profissional, a reformulação da
legislação, a adequação da organização escolar, do currículo e dos
métodos de ensino às peculiaridades regionais, enfim uma ampla e
diversificada gama de questões pontuava o debate educacional no período
(XAVIER, p. 78, 1999). (grifos meus)

Veremos nas figuras que se seguem a publicação oficial da Lei nº2146 de 12
de maio de 1954, páginas 1, 2 e 3 do Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro de
14 de maio de 1954, que reorganiza a Secretaria de Educação e Cultura e destaco o
artigo 26 que extingue as Inspetorias de Ensino que existiam, em número de 26,
inclusive a Inspetoria de Educação de Adultos e a das Escolas Típicas Rurais e o
artigo 27 que estabelece as funções básicas das novas Inspetorias “Para fins de
orientação Técnico – Pedagógica e de fiscalização dos estabelecimentos de
educação primária comum e especial” e cria com estas funções as quinze
Inspetorias

Regionais

de

Ensino

que

teriam

suas

sedes

estabelecidas

posteriormente em cada região, além das já citadas inspetorias

especiais

destinadas a atender as especificidades da educação de adultos, da educação
especial, das escolas típicas rurais e das escolas praianas. Estas Inspetorias
especiais teriam sede em Niterói, capital do Estado, como podemos observar na
imagens a seguir:
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Figura 2: Diário Oficial com a reorganização da Secretaria de Educação e Cultura. D.O. 14/05/1954
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Figura 3: Diário Oficial com a reorganização da Secretaria de Educação e Cultura. D.O.
14/05/1954
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Figura 4: Diário Oficial com a reorganização da Secretaria de Educação e Cultura. D.O. 14/05/1954
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No Decreto nº4749 de 22 de junho de 1954, é determinado as 10 escolas que
passam a integrar a Inspetoria das Escolas Praianas, que são: em Niterói, Grupo
Escolar Desembargador Atayde Parreiras e Grupo Escolar Fernando Magalhães;
em Maricá, Escola Isolada de Ponta Negra; em Araruama, Escola Isolada de
Engeitados; em Cabo Frio, Escola Isolada de Armação dos Búzios, Escola Isolada
de Arraial do Cabo, Escola Isolada Praia do Siqueira; em Saquarema, Grupo Escolar
Oscar de Macedo Soares; em São Pedro da Aldeia, Grupo Escolar Almirante
Tamandaré e Grupo Escolar Francisco de Paula Paranhos.
Deste modo, a criação das Escolas Praianas tinha como objetivo oferecer
“orientação pedagógica-marinheira-salineira e pesqueira”, como escreve o inspetor
chefe José Luis Campos do Amaral Neto na abertura do livro de Termos de Visitas
da Escola Praiana “Mário de Azevedo Quintanilha” (Escola Praia do Siqueira). Além
de ter como proposta, “orientar em função do meio, as escolas da praia”, as Escolas
Praianas buscam atender à necessidade da região litorânea e garantir a essa
população o direito à educação.
Por sua vez, o país procurava, através do envolvimento da comunidade nos
debates sobre educação, valorizar a realidade local como ponto de partida para uma
educação com características próprias. De acordo com Anísio Teixeira que
questionava sempre essa condição centralizadora da escola única a mesma para
todo país e propunha uma escola descentralizada, de preferência por conta dos
municípios, que poderiam criar uma escola que “não pode ser uma escola imposta
pelo centro, mas o produto das condições locais e regionais, planejada, feita e
realizada sob medida para cultura da região, diversificada, assim, nos seus meios e
recursos, embora uma nos objetivos e aspirações comuns” (Teixeira, p.25, 1958).
Para que esse atendimento diferenciado pudesse realmente acontecer era
importante que os professores destas escolas estivessem afinados. Com este
objetivo a Secretaria de Estado de Educação e Cultura promovia cursos de férias
com várias temáticas, sendo um deles o “Curso de Orientação da Educação
Regional Marítima”. Os professores que faziam os cursos tinham determinados
benefícios, como por exemplo, ganhar pontos para o concurso de remoção e elogios
do Inspetor chefe da Inspetoria das Escolas Praianas, como o que encontramos no
Livro de Termo de visitas do Grupo Escolar Praiano Oscar de Macedo Soares, em
Saquarema: “Visitei, nesta data, o G.E. Oscar de Macedo Soares, sob a direção da
profª Jurême Macedo. A dirigente, como também duas de suas auxiliares
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freqüentaram com ótimo aproveitamento, o Curso de Orientação da Educação
Marítima.”(12/08/1954). Outro fator interessante é que o curso ao qual o Inspetor se
refere, aconteceu antes da implantação da Inspetoria das Escolas Praianas. Esses
cursos se repetiram de forma presencial ou a distância, com acompanhamento às
vezes até mesmo severo por parte da Inspetoria, conforme observamos em algumas
circulares emitidas pela Inspetoria das Escolas Praianas,
Srª Professora: O funcionalismo desta Inspetoria sente embaraços
inadmissíveis no estudo e correção de vossos exercícios dado o descuido com a
caligrafia, tornando numerosos trabalhos ilegíveis, e outros falhos de atenção
excetuando-se uma maioria confortadora. (...) h) – constata-se em duas localidades
eclosão de soluções que constituem “fac-símiles” de uma mesma fonte e tão
esdrúxula circunstancia vem sendo registrada nesta Inspetoria; (...) (CIRCULAR Nº 9
/1955 D.O. 15/05/1955)

Professôra: (...) Muitas mestras não estão, com a devida urgência,
devolvendo os exercícios e pelo exposto resolvemos:
a) Cancelar a remessa de apostilas às mencionadas mestras, caso não
atualizem no prazo de 20 (vinte) dias, após a publicação desta, a devolução
dos exercícios de números de 1 a 10;
b) Não receber justificativas ou pedidos, visto não ser mais possível retardar
a expedição das chaves de correção de cada apostila;
c) Esclarecer que a remessa de exercícios, após a medida acima, os torna
inúteis para estudos reais, ficando a coleta dos mesmos sem o menor
interesse para a Inspetoria;
d) A impontualidade gera problemas complexos, inaceitáveis, dado o
planejamento adotado em trabalho dessa natureza e por exigência de
recursos atuais do Estado e do Governo Federal (CIRCULAR Nº10/1955
D.O.15/05/1955).

O Programa desses cursos de férias e as referências feitas pelos Inspetores
da Inspetoria das Escolas Praianas, em relação à oceanografia, que aparece no livro
de Termos de Visitas, “(...) atender as populações do litoral em frente aos estudos
de oceonografia dos dias atuais pelo Globo”, traz à tona o cientificismo e o
modernismo destas escolas, pois, segundo o site Aoceano (www.aoceano.org.br) da
Associação Brasileira de Oceanografia:
No Brasil, o estudo oceanográfico sistemático iniciou-se com a criação do Instituto
Paulista de Oceanografia em 1946, que foi absorvido pouco depois pela
Universidade de São Paulo com o nome de Instituto Oceanográfico. Sete anos
depois, Rio Grande (RS), a fundação da Sociedade de Estudos Oceanográficos do
Rio Grande (SEORG), seguida da realização da Semana Oceanográfica, em 1954,
e da fundação do Museu e Aquário Oceanográfico, em 1955, impulsionam ainda
mais os estudos oceanográficos no Brasil. Desde essa época, diversos núcleos de
pesquisa oceanográfica foram criados, sendo hoje, raras as universidades
brasileiras localizadas na região litorânea que não desenvolvam algum tipo de
trabalho voltado para o mar.

O estudo da oceanografia ainda era muito novo e moderno e a preocupação
em trazer estes estudos científicos para essas populações praianas nos surpreende

87

pela

novidade,

estando,

porém

em

consonância

com

o

cientificismo,

desenvolvimentismo e nacionalismo, característicos das décadas de 40 e 50. A
preocupação com a oceanografia aparece antes da criação oficial da inspetoria das
Escolas Praianas, pois no Diário Oficial de16 de fevereiro de 1954 é publicado o
Programa dos Cursos de Férias, iniciados em 1º de fevereiro de 1954, onde além
dos temas comuns neste tipo de atividade como Português, Administração Escolar,
Problemas da 1ª série e educação pré-escolar, oferecia-se também “Orientação do
Ensino Regional Marítimo – (especialmente para as professoras em exercício nas
escolas situadas na orla marítima)”, ministrado pelos Professores José Luiz Campos
do Amaral Neto (que viria a se tornar inspetor chefe da Inspetoria das Escolas
Praianas), Carmen Soares dos Santos, Ascânio e Ary de Farias, cujo programa
reproduzo abaixo:
PROGRAMA DO CURSO DE ORIENTAÇÃO DO ENSINO REGIONAL MARÍTIMO - 1954
OCEONOGRAFIA
I- Preliminares. Composição da água do mar.
II- Propriedades físicas da água.
III- Relevo e natureza do fundo do mar.
IV- Movimento do mar.
V- A vida do mar. Caracteres gerais dos peixes. Estudo
sucinto sobre espécies de peixes e demais animais
comuns no litoral fluminense. Noções gerais sobre
planeton (sic).
PISCICULTURA
I- Preliminares. Reprodução dos peixes.
II- Instrumentos de piscicultura.
III- Tanques.
IV- Estudo sucinto sobre criação prática do apaiari e
tucunaré.
V- Noções gerais sobre aquacultura.
PESCA
I- Relato sucinto sobre a história da pesca. A legislação
brasileira.
II- Instrumentos de pesca.
III- Processos de pesca.
IV- Conservação do pescado.
V- Estudo detalhado dos processos de pesca usuais no
litoral fluminense.
MARINHARIA
I- Preliminares. Nós.
II- Costuras.
III- Embarcações
miúdas;noções.
Palamentas,
mastreação e etc.
IV- Noções gerais sobre sinalização.
V- Primeiro socorros. Salvamento de afogados. Bóias
salva-vidas.
METODOLOGIA DO
AULAS DEBATES
ENSINO PRIMÁRIO
I- Das atividades marinheiras e preparatórias na escola
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APLICADO À
REGIÃOMARÍTIMA

primária do litoral.
II- Métodos.
III- Programas.
IV- Horário e instituições escolares.
V- Escotismo do mar
I- Alimentação do praiano: a ação educativa da escola.
II- Profilaxia de doenças comuns nas praias: o amarelão,
a malária, etc..
III- Prática de vacinação.
IV- A habitação praiana: seus defeitos e cooperação da
escola no sentido de atenuá-los.
V- Breves noções de higiene escolar aplicáveis à região
marítima.

HIGIENE ESCOLAR

Fonte: Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, 16 /02/1954.

Neste Programa de Curso de Férias se identifica o interesse pelo
desenvolvimento da ciência, do atendimento específico às necessidades da
comunidade praiana, e a um atendimento metodológico diferenciado aos alunos
destas comunidades, reforçando o papel da escola como instrumento de mudança
social e de práticas tidas como deficientes como, por exemplo, “a habitação praiana:
seus defeitos e cooperação da escola no sentido de atenuá-los”, “profilaxia de
doenças comuns nas praias: o amarelão, a malaria, etc.”.
Quanto às políticas de capacitação de professores, podemos perceber que no
ano de 1955, as exigências aumentam sendo publicado no Diário Oficial, o
regulamento

do

Curso

de

Orientação

da

Educação

Regional

Marítima,

posteriormente, com a alegação de falta de recursos o curso deixa de ser presencial,
para ser por correspondência, o que leva ao atendimento de um número maior de
professores, que tem o aceite de suas inscrições publicadas também em Diário
Oficial, chegando ao número de “409 professoras pleiteando inscrição no Curso
(...)”15.
No Regulamento dos Cursos de Orientação da Educação Regional Marítima,
publicado em 2 de fevereiro de 1955, são definidas as finalidades e a quem eram
destinados os cursos:
Art. 1º - A Inspetoria das Escolas Praianas realizará, anualmente, em Niterói
e no Rio de Janeiro, cursos de férias destinados especialmente ao
magistério da orla marítima do Estado do Rio de Janeiro, confirmando, entre
outros, os seguintes fins, precípuos:
IProporcionar, em modalidade essencialmente prática, aos
professores praianos conhecimentos especializados sobre o meio marinho;
15

Circular nº III de 16 de fevereiro de 1955.
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IIProcurar desenvolver entre os professores das diferentes praias o
mais vivo intercâmbio, bem como o estudo e a solução de problemas
peculiares as suas escolas, visando a preparação dos meios em que elas
se encontram para recebimento futuro de auxilio e orientação dos governos
Federal e Estadual em cometimentos de ordem econômica, bem como a
instituição da educação primária essencialmente regional.
Art. 2º - Os referidos cursos destinar-se-ão aos professores estaduais de
ensino primário: efetivos e extranumerário, com exercício na orla marítima, e
aos que a Secretaria de Educação e Cultura entenda admitir em virtude de
razões ponderáveis. (D.O.2/02/55).

O caráter rígido do curso e das suas avaliações, as vantagens dos
professores que faziam os cursos também apareciam neste regulamento, além da
possibilidade do curso ser feito por correspondência. Um aspecto interessante era a
possibilidade de um aperfeiçoamento, em Arte Culinária do Pescado:
Art.4º - Os professores inscritos estarão sob o regime de freqüência e
aplicação.
Parágrafo único – Nas promoções por merecimento, concursos,
computados através de títulos, será o referido certificado contado com o
valor de cinco (5) pontos.
Art.5º - Fica vedado ao professor inscrever-se em outro curso, ao mesmo
tempo, dado ser indispensável a sua freqüência em atividades extra-classe.
Art. 6º - Findo o curso o Senhor Secretário de Educação e Cultura designará
uma comissão de dois professores e de um Técnico de Educação ou
Inspetor de Ensino Primário (indicado pelo Diretor do Departamento de
Educação Primária) para proceder ao exame dos candidatos e sob a
superintendência do chefe da Inspetoria das Escolas Praianas.
Parágrafo único – O exame será inscrito e versará sobre pontos do
programa ou envolvendo questões práticas de comprovado interesse da
melhor condução da educação primaria litorânea. Cada certificado expedido
trará notas de aprovação de 0 a 100. A Secretaria de Educação e cultura
proporá ao Governo, futuramente, a concessão de outros vantagens aos
aprovados com distinção nos cursos referidos e que no desempenho de
seus trabalhos escolares comprovem interesse aplicarão e excepcional
mérito na utilização de conhecimentos especializados.
Art.7 – Os cursos terão a duração mínima de 30 (trinta) dias úteis e realizarse-ão, nesse caso, no período: dezembro-fevereiro de cada ano.
§1º - A juízo do senhor Secretario de Educação e Cultura, os cursos
poderão excepcionalmente, durar um ano ou mais sendo ministrados por
correspondência ou outro meio a ser regulamentado e a aferição de
resultados comprovada em provas objetivas em Niterói ou local designado
pela autoridade acima mencionada.
§2º - A juízo da mesma autoridade poderão ser instituídos cursos de
aperfeiçoamento em assuntos marinho ou de especialização como: Curso
de Arte Culinária do Pescado. (D.O. 2/02/55)

Ainda neste regulamento é publicado o programa do Curso de
Orientação da Educação Regional Marítima, que se mostra mais complexo,
exigindo um conhecimento profundo de seus professores, que além do próprio
Inspetor-chefe da Inspetoria das Escolas Praianas era constituído, por
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exemplo, por Ascânio de Farias, veterinário de renome e com experiência em
peixes, muito reconhecido até hoje em dia. Havia também o estudo da
realidade fluminense.
A preocupação com o método Decroly16 e com a “didática” aponta a
importância de se estar proporcionando ao aluno praiano uma outra forma de
aprender e ao professor praiano uma outra forma de ensinar, desenvolvendo
a educação formal, de uma forma considerada moderna, que atendesse às
reais necessidades do aluno praiano.
Cabe ainda destacar que já na década de 50, a rede estadual tinha um
processo de avaliação interna e que esses resultados eram contabilizados e
publicados em Diário Oficial, discriminados por Inspetorias. Outro fator
assinalado é a preocupação com a higiene que engloba a alimentação,
profilaxia de doenças comuns na praia, prática de vacinação, sendo que no
programa anterior de 1954, estava incluída também a análise da habitação
praiana, reforçando o aspecto de assistência social dessa proposta
educacional, conforme os quadros abaixo:
PROGRAMA DO CURSO DE ORIENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO REGIONAL MARÍTIMA 1955

OCEONOGRAFIA

PESCA
16

I- Oceonografia: definição, divisão, histórico;
II- As investigações oceonográficas;
III- Distribuição de terras e mares;
IV- Características de água do mar;
V- O mar em movimento: Ondas;
VI- Mares;
VII- Correntes marítimas, cemitérios marinhos;
VIII- Relevo e natureza dos fundos oceânicos;
IX- Generalidade sobre fauna e flora;
X- Plancton e sua importância;
XI- Equilíbrio biológico;
XII- Hábitos dos peixes: migrações.
I- Pesca: definição, origem. Histórico sucinto;
II- Peixe: anatomia e fisiologia;
III- Situação econômica do Estado do Rio na pesca nacional;
IV- Zonas da pesca brasileira e fluminenses;
V- Espécie de peixes e seus habitat;
VI- Código de pesca;
VII- Aparelhos de pesca;
VIII- Armadilhas de pesca;

Método Decroly- Método que trabalhava com Centros de Interesses.
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PISCICULTURA

MARINHARIA

DIDÁTICA

HIGIENE

IX- Barcos de pesca;
X- Processos de pesca usados no litoral fluminense,
vantagens e defeitos;
XI- Pesca e coleta de ostras, mexilhões, polvos e lulas.
Coletas de algas, corais e esponjas;
XII- A caixa de crédito e a pesca.
I- História da piscicultura no Mundo;
II- História da piscicultura;
III- Espécies de peixes que estão sendo criadas e seus
resultados;
IV- Peixes ovíparos, ovovivíparos e vivíparos;
V- Evolução do ovo;
VI- Fecundação artificial e seus resultados;
VII- Peixe de ovos aderentes e flutuantes;
VIII- Plancton: a sua divisão quanto aos tipos e localização;
IX- Doença dos peixes;
X- Aquários: plantas e peixes;
XI- Incubadeiras de ovos de peixes.
I- Preliminares;
II- Nós;
III- Cabos e amarras;
IV- Costuras;
V- Embarcações miúdas;
VI- Construções de aparelhos de anzol;
VII- Construção de armadilhas;
VIII- Confecção de redes;
IX- Entalhes;
X- Conservação do material: noções;
XI- Primeiros Socorros;
XII- Salvamento de afogados, bóias salva vidas.
I- Escolas Praianas fluminenses;
II- Organização escolar programas e métodos;
III- Métodos de ensino;
IV- Correlação do ensino;
V- O método Decroly no litoral;
VI- O aquário e o programa escolar;
VII- Como utilizar o conhecimento sobre o mar, pesca,
piscicultura, marinharia no currículo primário;
VIII- Planos de aula no litoral;
IX- Português na escola praiana;
X- Matemática na praia;
XI- Ciências, história do Brasil na escola do litoral;
XII- Material escolar ilustrativo, escotismo do mar.
I- Alimentação do praiano: a ação educativa na escola;
II- Profilaxia de doenças comuns nas praias;
III- Prática de vacinação;
IV- Técnica de injeção;
V- Uso da farmácia escolar.
Fonte: Diário Oficial 02/02/1955
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A seguir:
PROGRAMA DO CURSO DE ARTE CULINÁRIA DO PESCADO
I- Alimentos, alimentação e estado sanitário do pescado;
II- Condimentos principais;
III- Molusco;
IV- Crustáceos;
V- Quelônios;
VI- Peixes fritos;
VII- Peixes assados;
VIII- Caldeiradas;
IX- Peixes Secos;
X- Apresentação de Pratos.

Fonte: Diário Oficial 02/02/1955

No artigo 12 desta publicação apresentam-se alguns parceiros da Inspetoria
das Escolas Praianas:

Art.12 – Haverá em complemento ao programa traçado, excursões a
centros de estudos marítimos piscatórios (sic), escolas, departamentos das
Marinhas de Guerra e Mercante, exibição de filmes nacionais e estrangeiros
relativos ao assunto, cabendo à Secretaria de Educação e Cultura facilitar
os meios necessários, na forma do art.9º deste regulamento. (DIARIO

OFICIAL 02/02/1955)

Ao nos reportarmos aos arquivos da época encontramos o inspetor se
referindo a “cartazes alusivos à pesca” que teriam sido afixados na escola. O que
nos leva a perceber a importância dada à questão econômica da região para a
definição da natureza das escolas praianas.

Ficha de Cadastro da Escola Praiana “Praia do Siqueira” – Cabo Frio – Arquivo da Coordenadoria Regional das
Baixadas Litorâneas I. SEEDUC – Cabo Frio – Rio de Janeiro
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Ainda outros trechos do termo da primeira visita à Escola Praiana “Mario de
Azevedo Quintanilha / Praia do Siqueira” comprovam essa tendência, assim como
apontam situações sociais encontradas e a caracterização da população atendida:
(...) registrar a irreparável falta da professora: Yolanda Nogueira da Silva e
dos seus esclarecidos serviços para os filhos de pescadores e
salineiros que aqui estudam. A freqüência escolar aqui, como em todas as
esquecidas praias fluminenses está em função dos propósitos antidemagógicos do Governo, uma vez que o problema da abundancia ou
falta de alimento para a criança, a orienta soberanamente. O alimento
predominante: peixe, aparecendo ou não na costa, em tempo
oportuno, permite a criança freqüentar ou não a classe escolar, visto o
Governo alegar não possuir recursos para atender a fome dessas pobres
crianças dignas de melhor sorte.(...) (Termo de Visita, p. 2, 1954) (grifos
meus)

A Escola Praiana com a visão de orientar os alunos em função do meio,
também procurava dar às crianças das comunidades praianas acesso ao conteúdo
escolar formal, assim como a formação integral com vistas ao desenvolvimento da
saúde e orientações “marinheiras-salineiras e pesqueiras.” (Termo de Visita p. 01,
1954)
A importância do papel do Inspetor Escolar na Inspetoria das Escolas
Praianas pode ser entendida como elemento fundamental, para disseminar a
finalidade dessa inspetoria e das próprias escolas, entendida como uma política
pública de educação, capaz de atender de forma diferenciada às características da
região praiana, levando em consideração o que a comunidade produzia e seu perfil
econômico.
Na implantação da Inspetoria das Escolas Praianas percebemos o
entusiasmo da figura do Inspetor-chefe José Luís Campos do Amaral Neto, não só
por ser o único inspetor da referida inspetoria, mas também por ser o técnico que de
acordo com os termos de visita, ofícios e circulares analisados, possuía um
entendimento do que seria a necessidade deste atendimento especializado, aos
alunos das comunidades onde estavam instaladas as escolas praianas.O inspetor
José Luís Campos do Amaral Neto esteve à frente da Inspetoria em pelo menos dois
momentos, na sua implantação e depois na década de 60, entre esses dois períodos
outros inspetores estiveram à frente desta inspetoria.
O inspetor era a figura que levava a cada escola a política pública de
educação que se queria implantar, era o braço do governo em cada escola, ou
melhor, eram os olhos do governo, da secretaria de educação e importante fonte de
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informações para as escolas e professores, além de aliado nas necessidades
observadas, principalmente no interior. A inspeção como forma de controle aparece
desde muito tempo na história da educação brasileira. Hoje encontramos estudos
sobre o papel da inspeção durante o Império, durante os primeiros anos da república
e principalmente durante o período do Estado Novo, no sul do Brasil, no “combate”
às escolas étnicas e na nacionalização destas escolas, com os padrões
determinados pelo Estado.
A análise do papel do inspetor na Inspetoria das Escolas Praianas foi
realizada observando o regulamento da inspeção escolar do Estado do Rio de
Janeiro, publicado no Diário Oficial de 9 de agosto de 1956, dos termos de visitas
das Escolas Praianas, de ofícios e outros textos encontrados nestas escolas e de
circulares publicadas em diário oficial. Começaremos pela Lei 2146 de 12 de maio
de 1954, no “Art.39, parágrafo único: O candidato à nomeação para o cargo de
Inspetor de Ensino deverá ser portador de certificado de conclusão do curso ginasial
ou técnico comercial ou normal e, na falta de qualquer um desses certificados,
deverá submeter-se a exame de suficiência.” E no Art. 27, também parágrafo único –
“As funções de chefe de Inspetoria Regional de Ensino poderão ser exercidas por
ocupante de cargo de inspetor de ensino primário, na falta de técnico de educação
efetivo.” Percebemos aí a preocupação de um mínimo de formação para os
ocupantes desta função, talvez uma forma de conter o clientelismo que o desejo por
estas nomeações fomentavam.
No regulamento da inspeção escolar do Estado do Rio de Janeiro, o art. 3º
reafirma a subordinação das inspetorias à Divisão de Organização e Orientação
Pedagógica (conforme Lei nº2146 de 12 de maio de 1954) e determina finalidades
destas inspetorias. Neste regulamento17 que determinava como incumbência destas
visitas, que se deveria:
1º - Mostrar insistentemente que a tarefa da escola não é apenas instruir,
ensinar letras, mas, sobretudo, cuidar da formação da personalidade do
aluno, dar educação integral ( educação moral, social, da saúde, amor ao
trabalho, etc.)
2º - Trabalhar intensamente pela dinamização do ensino, visando à
substituição da “escola-de-ouvir” pela “escola-de-fazer”, pela escola viva
atuante.

17

Art.24 – que trata das visitas de “inspeção técnica” que deverá ser realizada pelo chefe da inspetoria (todas as
visitas no caso da inspetoria das escolas praianas, pois, nesta inspetoria só havia o inspetor chefe, sem
nenhum inspetor de ensino)
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3º - Cuidar da adoção de métodos científicos e modernos de ensino, com a
aplicação de “planos de trabalhos”, “projetos” e jogos didáticos.
4º - Velar pela apresentação estética da escola, inclusive ornamentação, em
caráter educativo , das salas de aula.
5º - Orientar os professores a respeito de outros assuntos pedagógicos.
6º - Verificar a execução do programa de ensino.
7º - Acompanhar o funcionamento das instituições escolares.
8º - Orientar a escola no sentido de socializar o aluno, integrando-o na vida
da comunidade.
9º - Orientar as diretoras nas questões de administração escolar.
10º- Finalmente, reunir o corpo docente da escola, trocando idéias sobre os
problemas existentes e suas possíveis soluções (Diário Oficial do Estado do
Rio de Janeiro, p. 04, pág.4).

Ao longo da pesquisa identificamos a orientação que os inspetores deveriam
transmitir, tentando talvez unificar o discurso da Secretaria Estadual de Educação,
com a proposta de uma educação moderna, interessada numa educação integral do
aluno - como propunha Anísio Teixeira (1999), temos que dar à escola a função de
formar hábitos e atitudes indispensáveis ao cidadão de uma democracia, com a
“escola-de-fazer” - novamente percebemos Anísio Teixeira a escola tem de se fazer
prática e ativa, e não passiva e expositiva, formadora e não formalista – métodos
científicos e modernos de ensinos, planos e projetos, socializando o aluno,
integrando-o na vida da comunidade. Ainda segundo Anísio a ciência exigia a
mudança na educação, os processos de ensino não poderiam ser mais os mesmos,
a própria sociedade despontava com novos meios de comunicação e a evolução
cientifica ficava próxima do cidadão que teria de saber lidar com ela e a escola
estagnada não daria conta disso. Além de orientar as diretoras nas questões
administrativas – outra grande preocupação de Anísio Teixeira.
Há, pois, dois problemas em relação à reconstrução educacional do País:
um – político-financeiro – é o de nossas leis de educação que se devem
limitar a prover recursos para a educação, e criar os órgãos técnicopedagógicos, autônomos, para dirigi-la; e outro – técnico-pedagógico – é o
de aperfeiçoamento permanente e progressivo do nosso ensino e de nossas
escolas, a ser obtido pelo constante incremento de nossa cultura
especializada e pelo preparo cada vez mais eficiente do nosso magistério
(TEIXEIRA,p.170, 1970).

Antes da regulamentação das inspetorias por regulamento próprio, as
competências das inspetorias foram assim explicitadas através do regimento da
secretaria de educação e cultura publicadas em Diário Oficial (9/01/1955):
Art.32 – Compete às Inspetorias de Ensino:
a) Orientar pedagógica e administrativamente os dirigentes e professores
dos estabelecimentos de ensino pré-primário e primário; b) Estimular e
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orientar a adoção de novos métodos de ensino; c) Promover a reunião de
pais e professores, pelo menos uma vez por trimestre, a fim de despertar
maior interesse e compreensão, pelas tarefas educativas, conquistando a
colaboração da família na obra da escola; d) Realizar palestras em torno de
problemas pedagógicos, aspectos econômicos e sanitários do município, ou
da região; e) Sugerir medidas que considere mais eficientes ao rendimento
do ensino; (...) (D.O. 9/01/1955).

Ou seja, o papel do inspetor para a Secretaria de Estado de Educação e
Cultura do Rio de Janeiro, além dos aspectos burocráticos, suprimidos na citação
anterior, era propagar a idéia de política pública para a educação, em consonância
com os ideais da escola nova, pregando a modernidade dos métodos de ensino, a
preocupação em acolher a família e o interesse com os aspectos econômicos e
sanitários de cada comunidade.
Os termos de visita dos inspetores, em especial do primeiro inspetor, José
Luis Campos do Amaral Neto, comprovam o seu espírito de compromisso com os
ideais das escolas praianas e ainda com os ideais nacionalistas. O inspetor revela
um senso critico em relação ao governo, como no termo de visitas do Grupo Escolar
Praiano Almirante Tamandaré, em sua inauguração, ou no termo de visitas do Grupo
Escolar Praiano Oscar de Macedo Soares e da Escola Praiana de Praia do Siqueira,
onde denuncia a falta de merenda como um grande empecilho para o melhor
aproveitamento do trabalho escolar.
Observei que aqui, como em outras escolas praieiras, crianças perdem
horas de estudos, por que demandam, no decorrer do horário escolar, À
casa na esperança de encontrar alimento. Prontificou-se a L.B.A. local a
fazer empréstimo de seu material culinário, bem como o Sr. Prefeito
Municipal a ter interesse pela votação de uma verba de auxilio, visando
instituição da sopa escolar. (Livro de termo de visita, 12/08/1954 do G.E.P.
Oscar Macedo Soares). A freqüência escolar aqui, como em todas as
esquecidas praias fluminenses, está em função dos propósitos antidemagógicos do Governo, uma vez que o problema da abundância ou falta
do alimento para a criança, a orienta soberanamente. O alimento
predominantemente: peixe, aparecendo ou não na costa, em tempo
oportuno, permite à criança freqüentar ou não a classe escolar, visto o
Governo alegar não possuir recursos para atender a fome dessas pobres
crianças dignas de melhor sorte. É deprimente, anti-patriótica essa atitude e
urge providências para reparar a situação, maximé, quando se recorda, com
Terman, que “o primeiro dever da Escola é acudir à criança, que sente
fome. (Livro de Termo de visita, 9/08/1954 da Escola Praiana Praia do
Siqueira)

O inspetor também valorizava o trabalho dos professores, principalmente
aqueles que se capacitavam através dos cursos de férias. Outro aspecto notado, em
um ofício para o Diretor do D.E.P. (Departamento de Educação Primária) Dr. Rubens
Falcão, encontrado no arquivo do Grupo Escolar Praiano Fernando de Magalhães,
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revelando por parte do inspetor uma preocupação com a formação moral e cívica
dos alunos. O inspetor lembra que os “praianos” estavam isentos do serviço militar e
que por esse motivo a escola deveria suprir essa formação, “isento de prestação do
Serviço Militar, urge, na Escola, procurar reparar, sem a disciplina militar rígida, tão
indispensável influência na vida do cidadão do nosso país.” (Ofício nº 108,
30/07/1954).
Na entrevista à profª Yolanda Nogueira, que além de dirigir uma escola
praiana, trabalhou na Inspetoria das Escolas Praianas, auxiliando o Inspetor–chefe
José Luis Campos do Amaral Neto, fomos informados que o inspetor tinha formação
ligada a Marinha e que era partidário de uma disciplina rígida, o que se pode
confirmar no ofício nº 108 de 30/07/1954, quando o inspetor determina que em
Escolas Praianas não poderiam iniciar as aulas, sem cântico, “todo o dia, em dias
prefixados, do Hino Nacional, Hino do Pescador Brasileiro, Canção da Marinha”
além de recomendar “formaturas gerais e hasteamento do Pavilhão Nacional,
hábitos de pontualidade, acato a ordens superiores, etc”.Ainda neste oficio há uma
determinação que se colocassem em prática “sem vacilação”, a “orientação
educativa do escotismo marinheiro, iniciando-se pela disciplina peculiar aos lobinhos
do mar”.

Foto 6: Aluno em desfile cívico.
Arquivo da Escola Estadual Clarice Moreira Caldas.
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O inspetor demonstrava um rigor inclusive, com as professoras, em relação
aos cursos, onde ele era um dos professores. No curso de férias de 1955, ministrava
aulas de Oceanografia, Tecnologia da pesca, Didática, além de ter sido professor no
curso de 1952/1953, realizado em 1954.
Uma necessidade que sempre se apresenta nos termos de visitas, ofícios,
circulares, etc é a falta de materiais específicos para as escolas praianas,
considerados essenciais pra uma educação especializada, a ausência destes
materiais era sempre ressaltada. Os materiais citados principalmente no início da
inspetoria são “cartazes educativos obtidos, pires à mão, em repartições federais de
Marinha e pesca [...] Deixamos na escola apreciável porção de livros escolares,
álbum para colorir, bem como fontes de informações marinheiro-pesqueiro para as
mestras e etc.” (Termo de visitas do Grupo Escolar Praiano Oscar de Macedo
Soares).
Na Escola Praiana Praia do Siqueira, encontramos referência sobre material
específico “Foram afixados cartazes alusivos à pesca, bem como anotadas as
deficiências de livros, que serão enviados, às expensas desta Inspetoria, via
rodoviária. Na escola ficaram amostras dos referidos livros, bem como de álbuns de
figuras para colorir com água, doações de amigos do Contra-almirante Amaral
Peixoto (...)”. (Termo de visitas da Escola Praiana Praia do Siqueira).
Em registros de inventário encontrados na Escola Praiana de Engeitados e no
Grupo Escolar Praiano Fernando Magalhães, encontramos: retratos de marinheiros
de parede; quadrinhos com anzóis; livro sobre pesca da escola Darcy Vargas; vários
folhetos sobre pesca, navios, etc; exemplares da revista “Voz do Mar”; várias
qualidades de conchas destinadas ao “Club de Pesca Marcilio Dias”; disco “Aí vem a
Marinha.”
No inventário do ano de 1969 do Grupo Escolar Fernando Magalhães – 4
anos após a extinção da Inspetoria das Escolas Praianas – estão registrados
“material de pesca” e “bandeiras nacionais doadas pela Marinha de Guerra”
No Diário Oficial de 8 de outubro de 1954, a inspetoria publica algumas
circulares, que informam as diretoras sobre materiais específicos para as Escolas
Praianas:
Circular nº 45 de 10 de setembro de 1954
“As companhias de navegação Mala Real Ingleza, Italia Societá di
Navigazione – Gênova, Companhia Colonial de Navegação – Lisbôa e
outras vêm fornecendo ao Estado farto material informativo sobre seus
navios de rotas internacionais. Trata-se de material de elevado preço

99

destinado a durar anos e de imensa utilidade no trabalho didático pedagógico em sua escola.”
Circular nº47 de 10 de setembro de 1954
“As publicações, quadros com retratos de grandes marujos do Brasil,
músicas marinheiras, que, pelo correio, chegam a sua escola procedem da
Marinha de Guerra, cooperando com o Estado na montagem de escolas
praianas.” Circular nº49 de 10 de setembro de 1954. Foram expedidas, via
postal, sob registro, ao professorado praiano estadual duas novas apostilas:
Oceonografia – Correntes Marítimas e Piscicultura – Aquários Ornamentais,
sendo a primeira mimeografada e a segunda impressa.( D.O. 8/10/1954)

Figura 4:Certificado do Curso de Especialização de Orientação do Ensino Regional Marítimo. 1954.
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Também há registros sobre o assunto em termos de visitas de vários
inspetores, que se revezaram a frente da Inspetoria das Escolas Praianas.
Retornando ao G.E. Praiano “Almirante Tamandaré” não posso deixar de
expressar a minha decepção por constatar o não atendimento oficial, a
tantos e tão reiterados apelos em prol de material didático rudimentar para
início da orientação marinheiro-pesqueira. (Livro de Termo de visita Grupo
Escolar Praiano “Almirante Tamandaré” 13/08/1954). Os trabalhos
escolares devem ter como motivo, de modo particular as cousas (sic) da
pesca e do mar, já que outras atividades não podem ser feitas por falta de
aparelhagem da Inspetoria. (Livro de Termo de visita Escola Praiana de
Engeitados, 30/08/1956). Recomendo atividades referentes ao tipo de
escola praiana, pelo menos no que diz respeito a trabalhos manuais e
organização de um museu. (Livro de Termo de visita Grupo Escolar Praiano
“Oscar de Macedo Soares” 14/09/1956)

O Inspetor-Chefe da Inspetoria se refere a ausência dos materiais adequados
na Circular nº IV encaminhada as dirigentes e regentes de Grupos Escolares e
Escolas Praianas,
Em integral consonância com atitude que vos foi presente, no ano anterior
prosseguem proibidas quaisquer tentativas de educação correlacionadas
nas escolas praianas. Deve o inadequado programa escolar oficial ser
seguido até que o Govêrno expeça decretos especiais, dê a este assunto o
devido estudo e adquira material escolar ilustrativo das aulas, conforme
exigem as idades mentais e cronológicas dos alunos. Esta recomendação
deve assim ser entendida mesmo naquelas escolas, que este ano foram
lotadas com mestras, possuidoras de certificados do Curso de Orientação
da Educação Regional Marítima (D.O. 19/03/1955).

Este embate como podemos perceber tem como fonte não só a falta de
material, mas também a própria questão do programa escolar oficial que deveria
estar sendo exigido, e que o inspetor julgava inadequado para àquela proposta de
educação. A exigência de que essas escolas trabalhassem um programa igual ao
oficial, pode ser percebido, também através da publicação pela Divisão de
Estatísticas e Pesquisas educacionais 'SCORES' de promoção em 1954, em que
todas as inspetorias estavam relacionadas inclusive a Inspetoria das Escolas
Praianas, a Inspetoria das Escolas Típicas Rurais e apenas a Inspetoria de
Educação Especial teve como observação “Provas organizadas e corrigidas pela
Inspetoria Especializada”, sendo todas as outras tratadas de forma igual às
Inspetorias Regionais.
Em novembro de 1956, apesar da Inspetoria das Escolas Praianas, não ter
sido extinta, havia um Serviço de Educação Típica Rural e Praiana que estaria
direcionando os trabalhos em relação às Escolas Praianas, havendo uma proposta
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de tratamento para estas escolas, pelo menos no que tange à aplicação dos
exames:
“C- Exames nas Escolas Típicas Rurais e Praianas.
I- (...) - II- as provas realizadas nesses estabelecimentos (Escolas Típicas
Rurais e Praianas), serão apuradas e revistas em comum com as dos
demais estabelecimentos, no Centro de Correção do município respectivo,
podendo os Srs. Chefes de Inspetoria chamar a prestarem serviços nesses
Centros as professôras dessas escolas.
III- Terminada a apuração, os Srs. Chefes de Inspetoria remeterão cópia
dos resultados dos exames dos alunos dos estabelecimentos em tela ao
Serviço a que os mesmos estão subordinados.
IV- As provas destinadas às Escolas Típicas Rurais e Praianas serão
distribuídas diretamente pelo Serviço respectivo ( D.O. 11/11/1956 p. 7).

Através dos livros de visita, de ofícios e circulares publicadas no Diário Oficial
identificam alguns inspetores que passaram pela Inspetoria da Escola Praiana como
o pioneiro José Luis Campos do Amaral Neto (1954), Carlos M. Durval (1955),
depois Esther Botelho18 (1956), e Marieta Lacerda Souto (1956). A troca constante
de chefia da Inspetoria pode ter atrapalhado a proposta de orientação marítima, tão
buscada na implantação da inspetoria. Outro fator que pode ter impedido o
desenvolvimento pleno desta proposta, é que a partir de 1956 os curso de
Orientação em Educação Regional Marítima, passam a não ser feitos com a
freqüência e extensão que eram realizados. A partir de 1957, é criado, através do
Regimento da Secretaria Estadual de Educação e Cultura, o Serviço de Escolas
Típicas Rurais e Praianas. Este serviço substituía a Inspetoria das Escolas Praianas
e a Inspetoria das Escolas Típicas Rurais e relacionava diretamente as Escolas
Praianas às Escolas Rurais. Há referência quanto a este serviço, no texto
“ESCLARECIMENTO”, escrito por José Luis Campos do Amaral Neto (primeiro
Inspetor-Chefe da Inspetoria das escolas Praianas e Professor dos Cursos de
Orientação Marítima), que se encontrava respondendo pelo expediente do Serviço
de Escolas Típicas Rurais e Praianas (S.E.T.R.P.). Este texto destinado às escolas
Típicas foi encontrado no acervo da Escola Clarice Moreira Caldas, antiga Escola
Praiana de Engeitados, que reproduzo a seguir:

18

Esther Botelho, que havia sido diretora do Departamento do Ensino Primário.
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ESCLARECIMENTO
O primeiro dever da escola é alimentar as crianças que têm fome –
Terman. Tudo na educação das crianças deve ser disposto visando os
trabalhos que as esperam – Aristóteles. Tínhamos planejado um trabalho
bastante ambicioso; a transcrição e o comentário explicativo da legislação
de educação rural fluminense em ordenação cronológica.
Este serviço nada possuía sobre o assunto em seus “arquivos” e o
trato diário com mestras revelava o mesmo acontecer nos das escolas
típicas espalhadas pelos municípios fluminenses no esclarecido Governo
Amaral Peixoto e sob a douta visão do prof. A. Fontoura. Entre tantos outros
aspectos básicos relegados ao esquecimento, esse, se nos afigurava,
bárbaro e pedir urgente medicação. Uma escola, que não cultua sua
história, rica de tradição e a transmite de geração em geração, não vinga,
não vive, vejeta, falha.
Obstáculos apareceram aqui e ali e por incrível que possa parecer
até a falta de papel, tinta, máquinas – ferramentas e elementares de
trabalho – surgiu a fim de exigir um corte, uma seleção, ou melhor, a
mutilação de uma tarefa cansativa, mas que seria, sobremaneira, útil,
frutuosa. Daí o resumo sucinto, o suprimir comentários, a mera transcrição
de textos legais, vez que nas visitas de inspeção e assistência técnico
pedagógica às escolas tais falhas poderão ser reparadas pelos técnicos à
disposição deste Serviço no amanhã.
Via ofícios cada escola receberá cópia da lei especial que a criou,
deu denominação, patrono, não cessando em absoluto a tarefa nessa
segunda publicação ultimada graças às esmolas de material de trabalho
recolhidas em tantas portas alheias. Escola típica quer dizer qualidade,
tarefa especializada, anti-demagógica, casa de educar atendendo o
interesse infantil, de vida e não da política cabotina, agarrada na criminosa
preocupação de quantidade, quantidade, como se a escola houvesse, por
golpe de mágica, deixando de ser uma arma de dois gumes. Escola
especial pede cuidados típicos, legislação específica, pessoal ultraselecionado em concursos próprios, assistido para aperfeiçoamento diário,
governo estudioso, clarividente, recursos de toda ordem e dessa batalha
não fugiremos pelos dias que virão.
Nunca, como agora, ficou patente a necessidade de ao lado da
instrução, cuidar também da iniciação profissional, de educação da criança
para a produção. A fome de alimentos cresce pelo globo e a moderna
pedagogia-ciência e arte – pôde e perfeitamente a recuar levando a criança
a aprender, produzindo no mar e nos campos, que são fontes de alimentos
e a primeira fonte natural até.
Os da política partidária não possuem o direito nesta hora de tão
calamitosa conjuntura econômica, esquecer a escola especial, típica e Rui
Barbosa quando escreveu: “Ora a produção: é um efeito da inteligência:
está, por tôda a superfície do globo na razão direta da educação popular.
Todas as leis protetoras são ineficazes, para gerar grandeza econômica do
país; todos os melhoramentos materiais são incapazes de determinar a
riqueza, se não partirem da educação popular, a mais criadora de todas as
forças econômicas, a mais fecunda de todas as medidas financeiras”.
Não basta instruir, “escolinhas” são venenos, educar para o trabalho
no trabalho da terra e do imenso mar, eis a necessidade matriz, nutriz e
frututriz daquele sonhado Estado do Rio de Janeiro maior e melhor. A
estatística berra eloquentemente, por outro lado, não haver freqüência
escolar onde não há pão – é doloroso escrever assim, mas é verdade
atualíssima. Aí vai mais essa iniciativa de divulgar textos legais e a inspirou
muito Sarmiento e o seu dito: “Hacer las cosas”... - S.E.T.R.P., em Niterói, 4
de março de 1961. - José Luís Campos do Amaral Neto Resp/ pelo Exp/
Professor de Agricultura Geral e de Tecnologia de pesca –Técnico de
Educação– Classe TE-1.
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No texto encontramos também, algumas leis como o decreto de criação das
escolas rurais no governo Amaral Peixoto.
Após 1957 os termos de inspeção encontrados no livro de inspeção do Grupo
Escolar Praiano Almirante Tamandaré eram no modelo de formulários onde já não
podia escrever de forma livre como antes, mas somente registrar os tópicos já
definidos, como podemos observar na figura abaixo, o formulário já trazia as
questões que eram consideradas essenciais para a inspeção.

Figura 5: Ficha de Inspeção, Livro de Termos de Visitas do Grupo Escolar Praiano Almirante Tamandaré.

Apesar de ter um litoral extenso, o Estado do Rio de Janeiro não foi
beneficiado como um todo com a implantação das Escolas Praianas, apenas a
região identificada à época como Litorânea Oriental, isso para usarmos a mesma
divisão que usou Jayme de Abreu, quando escreveu “O sistema educacional
fluminense” em 1955, como parte dos inquéritos solicitados pelo INEP. Jayme de
Abreu justificava uso da divisão do Estado em zonas que ele chamou de ecológicas,
com a seguinte explicação:
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(...) buscando correlacionar a super-estrutura educacional à área cultural
(no sentido antropológico) a que serve e de que é expressão, achou-se
conveniente dividir o Estado do Rio de Janeiro em zonas.(...)Assim,
tomando por base dados estatísticos elaborados pelo Departamento
Estadual de Estatística, estudo da literatura existente e observações de
ordem pessoal, julgou-se indicado dividir o estado em oito zonas, ás quais
se pode denominar de ecológicas, no sentido da ecologia humana, por
apresentarem uma distinta adaptação antropogeográfica, com variações de
modo de vida mais ou menos características, enquadradas embora nos
padrões culturais luso-brasileiros e da sociedade nacional-brasileira, de que
são integrantes. Fatôres de ordem fisiográfica, demográfica, econômica e
educacional foram considerados para o grupamento dessas zonas, cuja
apresentação deve ser entendida como simples base de trabalho,
confirmável o grupamento proposto por estudos de maior profundidade
(ABREU, p.34, 1955).

De acordo com esta divisão, o Estado do Rio de Janeiro contava com as
seguintes zonas: a) Litorânea Ocidental; b) Baixada da Guanabara; c) Litorânea
Oriental; d) Alto da Serra; e) Planalto; f) Alto Paraíba; g) Baixada dos Goitacazes; h)
Norte, limitada pelos rios Pomba e Itabapoana e contendo o Muriaé.
A zona Litorânea Oriental era composta pelos seguintes municípios: Maricá,
Saquarema, Araruama, Silva Jardim, São Pedro da Aldeia, Cabo Frio e Casimiro de
Abreu. Ou seja, excluindo os municípios de Silva Jardim (que não tem mar ou
lagoa...) e de Casimiro de Abreu, em todos os outros municípios relacionados nesta
zona, existiram Escolas Praianas, incluindo ainda duas escolas da capital do Estado,
Niterói.
Hoje poderíamos identificar oficialmente, pelas divisões administrativas que o
Estado utiliza, esta área como a área da Baixada Litorânea.A localização das
Escolas Praianas formam uma linha, margeando o litoral central do Estado e a
Lagoa de Araruama - que é na verdade uma Laguna pois tem contato direto com o
mar através do Canal do Itajuru em Cabo Frio - como podemos acompanhar através
da figura do Google Earth:

Figura 6 : Localização das Escolas Praianas, através do Programa Google Earth. Data da Localização:
15/02/2010
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A localização das Escolas Praianas, tinha uma outra característica importante,
todas as escolas, além de estarem localizadas a beira da Lagoa ou do mar, tinham
um referencial forte em relação à colônia de pescadores, apesar dos inspetores
levarem em conta as outras atividades econômicas ligadas ao mar, como as
atividades salineiras, marinheiras e de extração de conchas, muito forte na área da
Lagoa de Araruama, principalmente na área da Escola Praiana de Enjeitados e no
Grupo Escolar Dr. Francisco Paranhos e da Escola Praiana Praia dos Siqueira (hoje
localizadas nos municípios de Araruama, de Iguaba Grande e Cabo Frio,
respectivamente).
Ao longo da pesquisa levantamos a localização de todas as Escolas Praianas
e apenas em Niterói não encontramos uma dessas escolas: o Grupo Escolar
Praiano “Desembargador Atayde Parreira”.
O Grupo Escolar Praiano “Desembargador Atayde Parreira não foi localizado,
apenas indícios observados no Diário Oficial, como nomeação de professores,
licenças, etc. e no mapa de corpo docente e pessoal datado de 12 de maio de 1959
do Grupo Escolar Praiano Fernando Magalhães, que indicavam algumas
professoras removidas para essa escola com a seguinte observação “Ina Figueira –
designada para servir junto ao ginásio A. Parreira em Itaipu”. A partir desta
informação passei a buscar em Itaipu esta escola.
O que foi encontrado, com este nome: “Atayde Parreira”, é o Colégio
Cenecista Atayde Parreira, localizado em Itaipu e que através de contatos
telefônicos descobri ser da década de 50. O que torna possível ser a mesma escola,
visto que nesta época era comum os prédios públicos e privados se misturarem
quando se tratava de escolas, principalmente escolas Cenecistas19.
Também em Niterói está o Grupo Escolar Praiano Fernando Magalhães –
Hoje Colégio Estadual Fernando Magalhães, localizado no bairro de Jurujuba, a
margem da Baía da Guanabara, local de referência para colônias de pescadores no
Estado.
Em visita a esta escola pude observar que a mesma foi construída a beira da
praia. A própria construção tem um estilo próprio que nos faz lembrar um farol. A
área a beira da praia que deveria pertencer à escola, foi invadida por construções
irregulares.
19

Cenecista – Campanha Nacional de Ginásios subvencionados pelo poder público.
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Foto 7: Fachada do Colégio Estadual Fernando Magalhães – Antigo Grupo Escolar Praiano Fernando
Magalhães.

O arquivo nos possibilitou acessar algumas informações relevantes, como,
mapas estatísticos, mapas de docentes e de pessoal, ofícios expedidos pela
Inspetoria das Escolas Praianas, livro de recortes de Diário Oficial, iniciado na
década de 50, livro de inventário de bens, porém não foi encontrado o livro de
termos de visita.
Em entrevista com a diretora do Colégio Estadual Fernando Magalhães, fui
informada que a escola possui um bom relacionamento com a comunidade, faz parte
da vida de cada uma das famílias locais, pois os pais e avós dos alunos de hoje,
estudaram na escola e tem por ela um sentimento de pertencimento.
Quanto à relação da escola com a questão praiana, a comunidade continua a
viver da pesca, entre outras atividades econômicas, mas a escola hoje trabalha mais
com a questão ecológica, através de projetos, do que com a questão da pesca
propriamente dita.
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Os esportes aquáticos também são presentes entre os alunos do Colégio. O
Colégio ainda é local de vários projetos sejam de saúde, de reforço escolar, de
segurança pública, atuando como elemento integrador da comunidade. Outro dado
pesquisado se refere ao fato desta escola estar localizada, ao lado da sede da
Colônia de pescadores. O bairro de Jurujuba é famoso por ter restaurantes
especializados em frutos do mar e conta também com um projeto social – “Projeto
Grael”- que atende meninos e meninas do entorno, alunos de escolas públicas da
região, que além de aulas de vela, recebem cursos ligados a marinharia, construção
de barcos e outras atividades ligadas ao mar.
A escola fica no caminho para o Forte Santa Cruz, famoso em Niterói, pelo
aspecto histórico de proteção da Baía da Guanabara de ataques inimigos e, por ter
servido de cárcere, durante a ditadura militar. Há também uma área de maricultura
próxima a escola.
A comunidade está num processo de favelização e de degradação ambiental,
porém o mar continua fazendo parte da vida das pessoas, da comunidade e da
escola.

Foto 8: Área de favelização e degradação ambiental, próxima ao Colégio Fernando Magalhães.

108

Em Maricá, encontramos a Escola Praiana de Ponta Negra – Hoje Colégio
Estadual Francisco José do Nascimento.
Quando foi implantada, a Escola Praiana de Ponta Negra estava localizada a
beira do canal que liga a lagoa de Maricá ao mar, mais tarde foi construído o prédio
atual, um pouco mais afastado conforme podemos observar na figura com a
localização atual da escola.
Não foi encontrado também nenhum documento da época na secretaria da
escola e, o arquivo antigo da escola estava inacessível. Em entrevista com a
diretora, fui informada que a escola era até bem pouco tempo a única da região, que
fica distante do centro do município.
Hoje a região de Ponta Negra é considerada turística e continua ligada a
pesca, convém lembrar que na década de 50, Maricá era o terceiro município do
Estado em produção pesqueira.

Foto 9 : Colégio Estadual Francisco José do Nascimento – Antiga Escola Praiana Ponta Negra
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O Colégio Estadual José do Nascimento possui seis salas de aula, biblioteca,
sala de multimídias, quadra coberta, pátio interno coberto e é a única escola de
ensino médio e de educação de jovens e adultos da localidade, a maioria de seus
professores são de outros locais, sofrendo a escola de falta de professores.
A escola desconhece suas raízes, mas promove projetos ligados valorização
da “identidade individual e coletiva” além do projeto “Vida numa Visão ecológica”
com o Ensino Médio e “Aprendendo a ler o mundo no exercício da cidadania” com a
Educação de jovens e Adultos. E segundo o Projeto Político Pedagógico do Colégio
“A escola (...), constrói a solidariedade, a cooperação entre os seres humanos,
trabalha as relações de dominação social, através de uma análise crítica da
realidade (...)” (Projeto Político Pedagógico do Colégio Estadual Francisco José do
Nascimento – 2009)

Figura 7: Localização atual do Colégio Estadual Francisco Jose de Nascimento – Antiga Escola
Praiana de Ponta Negra. Data da Localização: 15/02/2010
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Em Araruama, fica a Escola Isolada Praiana de Engeitados, hoje Colégio
Estadual Professora Clarice Coelho Moreira Caldas.
Esta escola foi a última a ser identificada, pois com a mudança de nomes, a
busca

se dificultou, seguindo informações de moradores do município fomos

informados que a escola de Enjeitados, era o atual Colégio Estadual Professora
Clarice Coelho Moreira Caldas.
A escola original, num prédio alugado, estava localizada, a beira da Lagoa de
Araruama, segundo informações do diretor e de termos de visita encontrados na
escola, o estado deste prédio era considerado precário. Porém com a construção do
novo prédio, em 1965, ela ficou um pouco mais afastada da Lagoa. A escola teve
seu nome alterado duas vezes, primeiro de Escola Praiana de Enjeitados para
Escola Praiana Ponte dos Leites e depois para o nome atual, Professora Clarice
Coelho Moreira Caldas.

Foto 10: Colégio Estadual Profª Clarice Moreira Caldas – Antiga Escola Praiana de Enjeitados.
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A região de localização da escola foi bem próspera, pois na localidade estava
a única estação de trem do município, na década de 30, além de várias “caieiras”
que trabalhavam com a retirada de conchas da lagoa, para a produção de calcário e
de uma próspera atividade salineira.
Porém a região aparenta ter entrado em decadência, com a desativação da
estação de trem aproximadamente na década de 60, com a queda da produção de
sal e a proibição de retirada de conchas da Lagoa de Araruama.
O que era economicamente uma região importante para o município se tornou
pobre. A saída dos moradores influencia o número de alunos da escola, que é
relativamente pequeno.

Foto 11: A Estação de trem, hoje um centro cultural da Prefeitura de Araruama, próxima a escola.
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Na escola foram encontrados alguns arquivos da época, preservados graças
a organização e preocupação da professora Lacy Ferreira do Amaral, que apesar da
escola ter sofrido uma enchente, salvou estes documentos e os catalogou. Nesta
escola foram encontrados o livro de termo de visita do inspetor, atas de promoção
de alunos, livros de freqüências de alunos, livros de matrícula, ofícios, livro de
inventário de equipamentos e todo o histórico da escola, inclusive com a relação do
que foi perdido na enchente.
A escola continua com uma relação muito forte com a Lagoa de Araruama,
conforme podemos ver nas fotos de projetos pedagógicos da escola, além de fazer
parte do Projeto Caminhos de Darwin, que valoriza o trajeto do pesquisador e
registra os lugares por onde ele passou.
No município de Cabo Frio pesquisamos a Escola Praiana de Armação dos
Búzios, hoje Colégio Estadual João de Oliveira Botas, na Praia da Armação, atual
município de Armação dos Búzios, que até 1995, era distrito de Cabo Frio. A escola
não possui acervo, pois, segundo a diretora, os documentos foram destruídos por
cupins. A escola está localizada em lugar privilegiado, no alto de uma pequena
elevação, de frente para o mar, permitindo uma linda vista para a praia, onde existe
uma escultura em homenagem aos pescadores, que depois do turismo continua a
ser importante fonte de renda para os habitantes do lugar, além de ser marco de
identidade local.
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Foto 12: Fachada do Colégio João de Oliveira Botas – Antiga Escola Praiana de Armação dos Búzios.

Cercada de praias a escola se tornou importante centro de diversidade
cultural, pois possui alunos de várias nacionalidades, além dos alunos nascidos e
criados na Armação como diziam os antigos... e professores de vários lugares
também. Com toda esta diversidade cultural, a escola hoje é voltada para o Turismo
(possui Curso Técnico de Turismo), para a ecologia e preservação ambiental,
procurando manter as suas raízes e valorizando a identidade do lugar.
Durante muito tempo esta foi a única escola de Armação dos Búzios e sofria
muito com a falta de professores, que vinham de fora, ficavam pouco tempo na
escola, pedindo remoção ou abandonando o emprego. O lugar era de difícil acesso,
com estrada de terra e linha de ônibus em poucos horários, quando tinha ônibus,
senão só a pé, de carro ou a cavalo. Durante o período que os professores estavam
lotados nesta escola, muitas vezes dormiam na casa dos alunos, apesar da escola
ter casa para os professores.

114

Foto 13: Escultura em homenagem aos pescadores, em área próxima ao Colégio João de Oliveira
Botas.

A escola cumpria apesar de todas as dificuldades um importante papel nesta
pequena comunidade, que hoje se tornou um dos mais prósperos municípios da
região, as turmas eram multisseriadas e os alunos ficavam pouco tempo na escola
pois além de terem que ir para o mar, pescar como seus pais, a escolarização não
era considerada fundamental nas suas vidas, pois o progresso ainda estava muito
longe dali. Aos que seguiriam em frente, havia ainda o desafio de ter que estudar
fora da comunidade, em Cabo Frio, a partir de 1958 no primeiro Ginásio Público da
região.
Dando prosseguimento, a Escola Praiana de “Arraial do Cabo”, hoje Colégio
Estadual Almirante Frederico Villar, localizada hoje no município de Arraial do Cabo
a Escola Praiana de Arraial do Cabo teve sua nova denominação em homenagem
ao Almirante Frederico Villar, pelo decreto nº.4845 (18/09/1954):
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Considerando que o Contra Almirante Frederico Villar tem prestado ao
Brasil relevantes serviços, fundando escolas e organizando colônias de
pescadores em todo o litoral do país; Considerando que tornou-se o patrono
da classe dos pescadores pela valiosa assistência que lhes tem dado;
Considerando que foi o organizador da colônia de pescadores de Arraial do
Cabo; Considerando que é justo o poder público testemunhar ao notável
marinheiro que sua obra merece gratidão de todos, (...). (D.O. 19/09/54).

Foto 14: Fachada do Colégio Estadual Almirante Frederico Villar – Antigo Grupo Escolar Praiano
Almirante Frederico Villar.

A ligação do governador do Estado, o Contra Almirante Ernani do Amaral
Peixoto, com a Marinha Brasileira, pode ter influenciado o reconhecimento do
trabalho realizado pelo Almirante Frederico Villar e a posterior homenagem. A
Marinha do Brasil sempre foi uma parceira das Escolas Praianas.
A localidade de Arraial do Cabo era distrito do município de Cabo Frio, com a
economia baseada na pesca, considerada área excelente para esta atividade,
devido a um fenômeno natural chamado ressurgência, em que uma corrente de
águas frias revolve o mar, trazendo uma grande quantidade de nutrientes, atraindo
assim uma grande quantidade e variedade de peixes para a região. Hoje o município
de Arraial do Cabo possui a RESEX, reserva extrativista marinha que consiste em
preservar esta área para os pescadores artesanais.
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Em Arraial na década de 50 existia a TAIKO, fábrica de beneficiamento de
baleias, gerenciada por japoneses que caçavam baleias neste litoral e a retalhavam
em Arraial, para exportação. Em Arraial do Cabo também se encontra o Instituto
Almirante Paulo Moreira, centro de pesquisa da Marinha brasileira. O impacto
econômico que transformou a comunidade de Arraial do Cabo foi a instalação da
fábrica nacional de Álcalis, na década de 50 / 60. A vinda da fábrica mudou inclusive
o perfil do local, que de comunidade pequena e fechada, colônia de pescadores, se
viu invadida por trabalhadores que vieram de todo o país para a construção da
fábrica, e depois por operários especializados para trabalhar na fábrica.

Foto 15: Vista da cidade do Arraial do Cabo, a partir da Ilha de Cabo Frio,com alunos em trabalho de
campo. Arquivo do Colégio.

Com este panorama a história da Escola Praiana Almirante Frederico Villar
também foi evoluindo. No acervo documental desta escola foram encontrados os
resultados dos exames finais de anos nas décadas de 40, 50 e 60 e folhas de
julgamentos. Por estes documentos pudemos perceber que as turmas eram bem
variadas, em relação às idades e ao número de alunos. Nesta localidade, os alunos
estudavam pouco tempo e o índice de evasão era alto. A escola continua até hoje
com uma forte relação com o mar, seus projetos são ligados à preservação
ambiental, a pesca, e à pesquisa biológica.
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Há também um trabalho de recuperação da história da escola, e de
aproximação com a figura do Almirante Frederico Villar, assim como de valorização
da figura do pescador, pois com o fechamento da Alcalis, muitos tiveram de retornar
à pesca como fonte de subsistência.
A seguir, a Escola Praiana Praia do Siqueira, hoje Colégio Estadual Praia do
Siqueira, está localizada na Praia do Siqueira, reduto de pescadores, principalmente
de camarão e de outros peixes da Lagoa, hoje de fácil acesso. Na década de 50,
quando a escola foi criada era isolada da cidade. Os professores para chegarem,
davam grandes caminhadas, a escola ficava próxima também de uma grande área
de salinas, inclusive das Salinas Perynas, de propriedade da família Miguel Couto,
que foi Governador do Estado do Rio de Janeiro.

Foto 16: Fachada do Colégio Estadual Praia do Siqueira - Antiga Escola Praiana Praia do Siqueira

No acervo desta escola foi encontrado o livro de termos de visitas do inspetor,
que fizeram várias visitas a esta escola, deixando um material importantíssimo para
nossa pesquisa. É desta escola que sai a Professora Yolanda Nogueira que
trabalhou na Inspetoria das escolas Praianas e foi uma das entrevistadas para a
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dissertação. A escola foi durante um período, a única presença do poder público
nesta localidade e, por isso é muito valorizada pelos moradores remanescentes.
Hoje a escola abriga um projeto em parceria com a UFRJ e a Prefeitura
Municipal de Cabo Frio, onde são enfocados temas como o Mar - Cultura Marítima-,
recuperando assim a identidade dos praianos do lugar.

Foto 17: Alunos do Colégio Estadual Praia do Siqueira participando de oficina no Colégio.

Ao mesmo tempo, em Saquarema, encontramos o Grupo Escolar Praiano
“Oscar de Macedo Soares, localizado a beira da Lagoa de Saquarema, na entrada
da cidade. A escola foi fundada com o nome de Escolas Reunidas de Saquarema,
na década de 40 e, funcionava em dois prédios alugados. Em 1951, segundo o livro
de termos de visitas da unidade escolar, encontramos referência a unidade como
Grupo Escolar “Oscar de Macedo Soares” e, em 1954, Grupo Escolar Praiano
“Oscar de Macedo Soares”.
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No acervo desta escola encontramos o livro de termos de visita do inspetor,
lavrado desde 1943, além de atas de resultados finais.
A escola promove um trabalho de pesquisa sobre a história da cidade,
incluindo a análise de fotos antigas da cidade de Saquarema.
Saquarema, hoje como todas as cidades da região dos Lagos tem como fonte
de renda principal o turismo, mas a pesca continua como importante fator
econômico, até mesmo para atrair turistas.

Foto 17: Fachada do Colégio Estadual Oscar de Macedo Soares – antigo Grupo Escolar Praiano
Oscar de Macedo Soares.

A escola conseguiu preservar o seu espaço a beira da Lagoa e agora passa
por obras que valorizam a paisagem, pois, o muro que impedia a visão da Lagoa, foi
trocado por cercas que permitem a visão do entorno, conforme podemos observar
na fotografia abaixo.
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Foto 18: Área de fundo da escola, onde o muro foi trocado pela cerca que permite a visão da Lagoa.

Por fim, no município de São Pedro da Aldeia encontra-se o Grupo Escolar
Praiano “Almirante Tamandaré”, hoje Colégio Estadual Almirante Tamandaré,
localizado próximo à Lagoa de Araruama.

Foto 19: Alunos do Colégio Estadual Almirante Tamandaré, no pátio interno.
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A sua construção foi um marco para a comunidade de Baixo Grande,
comunidade formada de pescadores de camarão e peixes da Lagoa de Araruama,
além de ser local de famílias tradicionais na política do município de São Pedro da
Aldeia. A escola durante um grande período foi referência na região, se considerava
um orgulho estudar no Tamandaré. O perfil da comunidade mudou e vários fatores
foram importantes, primeiro a modernização da região, depois a poluição da Lagoa
que inviabilizou a pesca durante um grande período, a partir da década de 80. Os
moradores abandonam esta atividade e tem como mercado de trabalho, o setor de
serviços, nas cidades de Cabo Frio e São Pedro da Aldeia.

Foto 20: Fachada do Colégio Estadual Almirante Tamandaré – Antigo Grupo Escolar Praiano
Almirante Tamandaré - com a Lagoa ao Fundo, no final da rua.

Esta escola vem pesquisando as memórias da localidade e do surgimento da
própria escola, com o objetivo de aumentar a auto-estima dos alunos e valorizar sua
identidade. A ocupação de áreas no em torno do bairro trouxe muitos alunos de fora
da região e, não tem conhecimento das potencialidades e dos dias de gala, da
localidade do Baixo Grande, que já foi muito importante para os destinos políticos de
São Pedro da Aldeia e Cabo Frio com algumas famílias tradicionais de políticos da
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região oriundas deste local. Tanto que a inauguração do Grupo Escolar contou com
a presença do Governador Amaral Peixoto. O trabalho desenvolvido pela escola
procura também conscientizar os alunos e moradores da importância da
preservação da Lagoa, como fonte de renda e de sobrevivência.
Ainda em São Pedro da Aldeia, encontramos o Grupo Escolar Praiano Dr.
“Francisco de Paula Paranhos”, hoje Colégio Estadual Dr. Francisco Paranhos,
criado em 1953, o Grupo Escolar ,“O Paranhos” como é conhecido na cidade, está
localizado no município de Iguaba Grande, que na época de sua criação, era distrito
do município de São Pedro da Aldeia, sendo a primeira escola pública oficial da
comunidade, às margens da Lagoa de Araruama, em frente a Rodovia Amaral
Peixoto, no centro do cidade, em local privilegiado com grandes palmeiras, que se
tornaram símbolo do município.

Foto 21: Fachada do Colégio Estadual Dr. Francisco Paranhos

Iguaba Grande era importante entreposto comercial para a Região dos Lagos,
pois foi até 1937, parada final da estrada de ferro, que ligava São Gonçalo à região.
Era também de Iguaba que partiam e chegavam as lanchas que faziam o transporte
de passageiros e cargas pela Lagoa de Araruama. Sua fonte econômica eram as
salinas, as caieiras e a pesca, sendo esta de menor expressão. A partir da década
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de 70, o turismo passa a ser importante fonte de renda para a cidade, pois a
atividade salineira e, a extração de conchas entram em decadência , pois em 2001 é
proibida a extração de conchas da Lagoa de Araruama. Iguaba Grande também
sofreu um grande prejuízo com a construção da Via Lagos, estrada que foi
privatizada e, criando um acesso à região que passa por fora do Centro da cidade
de Iguaba.
O Paranhos hoje busca desenvolver com seus alunos a consciência de
preservação da Lagoa como fonte de sobrevivência do Turismo no município.

Foto 22: Pátio interno do Colégio Estadual Dr. Francisco Paranhos

A década de 60 vem acompanhada de várias mudanças no país, após um
período conturbado de 1961 a 1964 com o governo João Goulart onde, segundo
Florestam Fernandes (1980) grande parte dos problemas acontecia por que o país
passava pela transição de uma democracia restrita para uma democracia de
participação ampliada. Mas a partir de 64, o golpe militar suspende os direitos
democráticos.
Segundo Toledo (2004) “o golpe estancou um rico e amplo debate político,
ideológico e cultural que se processava em órgãos governamentais, partidos
políticos, associações de classe, entidades culturais, revistas especializadas (ou
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não), jornais etc.(...)” (p.18) quem não tinha acesso a esses meios de comunicação
como por exemplo as esquerdas nacionalistas e socialistas difundiam suas idéias
através de manifestações artísticas e culturais como cinema, teatro, musica e artes
plásticas (Toledo 2004). “Esse variado e promissor contexto cultural e ideológico
levou um arguto crítico a afirmar que, no pré-64, o Brasil começava a ficar
“irreconhecivelmente inteligente” (p.19)
De acordo com Ferreira Jr:
Os governos militares adotaram um movimento político de duplo sentido, ao
mesmo tempo em que suprimiam as liberdades democráticas e instituíam
instrumentos jurídicos de caráter autoritário e repressivo, levavam à pratica
os mecanismos de modernização do Estado nacional, no sentido de
acelerar o processo de modernização do capitalismo brasileiro. Em síntese:
propugnavam a criação de uma sociedade urbano-industrial na periferia do
sistema capitalista mundial, pautada pela racionalidade técnica. No lugar
dos políticos, os tecnocratas; no proscênio da politica nacional, as eleições
controladas e fraudadas; no âmbito do mundo do trabalho, a prevalência do
arrocho salarial; na lógica do crescimento econômico, a ausência da
distribuição da renda nacional; na demanda oposicionista pela volta do
estado de direito democrático, a atuação sistemática dos órgãos de
repressão mantidos pelas Forças Armadas: eis como a ditadura militar
executou o seu modelo econômico de aceleração modernizadora e
autoritária do capitalismo no Brasil(...) (FERREIRA JR, BITTAR, p.335,
2008).

A educação também ganha novos rumos com o golpe militar e a tecnocracia,
pois o novo governo traz uma proposta de unificação dos sistemas educacionais,
centralizando as ações, visto que os Estados eram dirigidos por governadores
“eleitos” indiretamente pelas assembléias legislativas ou indicados para a função. As
grandes reformas que se seguiram foram sintomáticas para os propósitos da
ditadura militar, adequar a mão de obra ao desenvolvimento econômico desejado
para o Brasil. Com uma “ideologia tecnocrática, que propugnava uma concepção
pedagógica autoritária e produtivista na relação entre educação e mundo do
trabalho” (FERREIRA, 2008, p.333). As reformas educacionais como a reforma do
Ensino Superior, Lei 5540 de 28 de novembro de 1968 e a Lei 5692, de 11 de
agosto de 1971, a Lei de Diretrizes e Bases para o Ensino de 1º e 2º graus, davam
ao governo a estrutura educacional que era necessária para o novo projeto de
educação e de nação para o povo brasileiro.
Havia no início do período da ditadura, a preocupação em angariar a simpatia
da população. Segundo Toledo:
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O Governo Goulart que, nos últimos dias de março de 1964, contava com
elevada simpatia junto a opinião publica, ruiu como castelo de areia. As
classes populares e trabalhadoras estiveram ausentes das manifestações e
passeatas que, em algumas capitais do país, pediam a destituição de
Goulart. Embora não se opusessem ao governo. As forças políticas que
afirmavam representar esses setores nenhuma ação significativa
desenvolveram para impedir o golpe que há muito tempo se anunciava no
horizonte politico.”( TOLEDO, p.24, 2008).

No primeiro aniversário do Golpe Militar em 1965, já estando o Estado do Rio
de Janeiro sob o Governo do General Paulo Torres, a Secretaria de Estado de
Educação e Cultura publica no Diário Oficial a seguinte circular:
GABINETE DO SECRETARIO
CIRCULAR Nº 1 – ASSUNTO: Data Cívica de Integração Nacional.
A TODOS OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E
CULTURA
Trinta e um de março de 1964, constituiu, no transcurso de nossa
vida politica, marco da maior importância.
Nação nova, ainda em face de consolidação, viu-se nossa Pátria,
inopinadamente, à Mêrce de doutrinação exótica, que a conduziu a uma
encruzilhada perigosa, pela falácia com que certo caminho lhe era
apresentado.
Nossas tradições, nossos costumes, os ideais que herdamos dos
nossos maiores, tudo se achava em perigo. O jôgo desenvolvido
ardilosamente pelos condutores da subversão, já as escâncaras,
despertava, nos verdadeiros nacionalistas, justa repulsa, enquanto a
insegurança e a intranqüilidade ensombravam as sadias esperanças da
quase totalidade do povo. Só a minoria, inconsciente e ousada, dava
mostras de regozijo ante a planejada hecatombe.
Entretanto, um poder estava alerta, e sem demonstrar precipitado
inconformismo com tal situação, soube, no momento oportuno, evidenciar o
seu patriotismo, já noutras vezes revelado, e, com elevação e grandeza,
varrer do País as causas do desânimo e da desesperança, repondo a
Nação no caminho da ordem.
Devemos esta nova aurora de paz às Forças Armadas que, naquela
data, souberam cumprir seu dever cívico, de mantenedoras da nossa ordem
institucional.
O Brasil retornou à orbita de sua normalidade, reingressando na
rota dos seus altos destinos.
Estamos agora vivendo em paz, refeitos do pesadelo, e reanimados
de novas esperanças. Todo o país, reintegrado nas suas próprias diretrizes,
trabalha em busca de um futuro grandioso.
É justo, portanto, que o DIA 31 DE MARÇO, cognominado “Data
cívica da Reintegração Nacional”, pelo Excelentíssimo Senhor Governador,
tenha o seu primeiro aniversário festejado com as expansões de júbilo de
todo o povo.
Assim, recomendo-vos, em consonância com o pensamento do
Excelentíssimo Senhor Governador, que, em cada setor desta Secretaria,
seja esta Data comemorada condignamente; que , em todos os
estabelecimentos de educação, se façam conferências ou palestras sobre
acontecimentos de tal importância, e, ainda, que se realizem paradas
escolares em todas as cidades do Estado, com a participação do próprio
povo, numa oportuna comunhão de justo e elevado civismo.
Gabinete do Secretario de Educação e Cultura, em Niterói, 22 de
março de 1965 ( D.O. 23/03/1965)
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No ano de 1965, o Serviço de Educação Típica Rural e Praiana foi extinto,
através da Lei nº 5562 de 20 de julho de 1965,
Art.9º - As escolas de zona rural e de zona praiana, que tiverem condições para
funcionar em regime de iniciação vocacional, receberão, quanto a este aspecto,
assistência e orientação técnica da secretaria de Agricultura, de acordo com a
secretaria de educação e Cultura.
Art.12º - Publicado o Decreto a que se refere o parágrafo único do art.1º, desta lei,
ficarão extintos, com as respectivas funções gratificadas, o Serviço de Educação
Típica Rural e Praiana e as atuais Inspetorias Regionais de Educação Primaria.
(D.O. 21/07/1965)

Esta Lei passa a organizar o Estado em “12 Regiões Escolares, que serão
constituídas por grupos de municípios intercomunicantes e de características
geoeconômicas

idênticas”

e,

as

chefias

das

inspetorias

primárias

serão

subordinadas às chefias das regiões escolares, podendo haver mais de uma
inspetoria de ensino primário. A Lei nº 5562, previa uma inspetoria por município de
cada região escolar, a não ser em municípios que contassem com menos de 15
unidades escolares, esses ficariam subordinados à inspetoria de outro município.
Não haveria mais distinção entre escolas primárias. Todas seriam iguais e
ficariam subordinadas a sua inspetoria de ensino primário, que por sua vez estaria
ligada a Região Escolar do município onde a escola estivesse localizada,
independente de ser zona rural ou praiana. Um fato exemplar da nova proposta de
educação para o estado, em conformidade com a proposta de educação para o país,
é vista nas justificativas dos vetos feitos pelo governador General Paulo Francisco
Torres:
6. O acréscimo ao paragrafo único do art.7º “TAMBÉM COM A PARTICIPAÇÃO
DAS CHEFIAS DOS SERVIÇOS RESPECTIVOS”, tumultuará a boa ordem que se
tem em vista implantar na administração do ensino. A participação das Chefias dos
Serviços Especializados na organização dos planos de ensino e de orientação
técnica, a cargo da Divisão de Pesquisas e Orientação Pedagógica, só terá
cabimento quando estes planos se destinarem a estabelecimentos de Educação
subordinados a tais Serviços, não sendo, portanto, admissível o seu
encaminhamento, PARA A EXECUÇÃO, aos Chefes das Regiões escolares a que
estarão subordinados, apenas, estabelecimentos de ensino primário comum. (D.O.
21/07/1965) (grifos meus)

Assim, após 11 anos do inicio das Escolas Praianas como escolas
diferenciadas, com uma preocupação educacional de respeitar as diferenças
culturais e valorizar a vivência das comunidades assistidas no litoral do estado,
essas são relegadas ao plano de iniciação vocacional, mas, apenas se tiverem
condições para tal, segundo a Lei nº 5562 de 20 de julho de 1965, recebendo
orientação da secretaria de Agricultura, deixando de ser uma questão educacional
para ser técnica, de acordo com a nova orientação política educacional.
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4- CONSIDERAÇÕES FINAIS
Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena.
20
Fernando Pessoa

Através das investigações, ao longo da presente dissertação se evidencia, na
proposta das Escolas Praianas, o empenho do Estado do Rio de Janeiro para
implantar, na década de 50, a sua nova proposta educativa. Entre outros aspectos,
incluía a criação da inspetoria das Escolas Praianas propondo um atendimento
diversificado às comunidades pesqueiras, marítimas, comunidades que tivessem
atividades econômicas e culturais ligadas diretamente ao mar e as lagoas,
objetivando a participação dessas regiões no projeto de desenvolvimento e
modernidade nacional.
O contexto de criação das Escolas Praianas e de seu término está
plenamente associado à história política deste estado e do país, o que justifica a
importância de se analisar os projetos governamentais nas décadas de 50 e 60 e
quais as transformações que eles traziam.
Nos anos 50 a preocupação com a construção do pensamento nacional
republicano era condizente com o projeto de nação, procurando implantar: o Brasil
moderno, desenvolvido, com o povo educado e preparado para o novo país, que se
redemocratizava e recuperar a participação social, esvaziada durante o período do
Estado Novo. Tal conjuntura permitia debates intensos sobre as questões mais
importantes, como a que se refere ao direito à educação.
Os ideais escolanovistas ganharam força, com o retorno ao governo de
grandes intelectuais da educação como Anísio Teixeira e Fernando de Azevedo, e
conseqüentemente

o direito à educação, a democratização do acesso de todo

cidadão à escola, a percepção da educação como ciência, a descentralização, a
autonomia financeira e a política da organização educacional se destacam neste
período. Assim como, a afirmação do espaço escolar como espaço de diversidade
cultural, de ambiente democratizante e da valorização da cultura local, passam a
fazer parte da política educacional do governo, principalmente através do INEP
(Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos) e do CBPE (Centro Brasileiro de
Pesquisas Educacionais), proporcionando estudos voltados para as realidades
20

- Poema Mar Português – Fernando Pessoa.
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regionais. E, ao mesmo tempo, possibilitando um melhor planejamento para atender
as novas demandas.
No caso específico do Estado do Rio de Janeiro, o que se observa é que, na
década de 50, há um aumento de construção de escolas e a implantação das
escolas típicas, inicialmente rurais e depois praianas. As políticas educacionais
desenvolvidas no estado tinham muita semelhança com as que eram desenvolvidas
na capital do país - Rio de Janeiro. A preocupação com a capacitação de
professores, a realização de concursos públicos para os professores da rede
estadual, a implantação de ginásios públicos e de escolas normais, e a criação de
legislação própria que possibilitasse que essas políticas educacionais fossem
implementadas. Portanto, encontramos pistas de que as discussões sobre as
práticas educacionais e o estudo teórico realizados no Distrito Federal, podem ter
influenciado as políticas educacionais fluminenses, o que assinalamos neste estudo.
Paralelamente, as marcas do nacionalismo, do desenvolvimentismo e do
cientificismo, estavam realmente presentes no processo histórico da construção da
escola pública brasileira e por conseqüência, na criação das Escolas Praianas. Por
outro lado, ao analisar o contexto da implantação destas escolas e o ideário
republicano que fundamentava sua criação, destacamos que os argumentos,
convergem sempre para a questão econômica, implícita na sua concepção.
A importância das Escolas Praianas, que é o objeto desta dissertação,
assinala

a

concentração

das

características

mais

marcantes

dos

ideais

escolanovistas e do ideário republicano, principalmente, a valorização da
diversidade e ao mesmo tempo da especificidade - apesar que, desde a década de
30 já se discutia a especificidade da questão litorânea, sempre relacionada com a
questão da educação rural – mas é na década de 50 que ela realmente se
concretiza. O atendimento diferenciado às comunidades praianas tinha como
objetivo principal destacar e valorizar a realidade dessas comunidades, levando
conhecimentos científicos e modernos, possibilitando a sua integração no plano de
desenvolvimento econômico vivido no país durante aquela década.
O atendimento as especificidades das comunidades praianas visava o acesso
ao ensino público e a uma educação diversificada, de acordo com o meio,
valorizando a cultura local, nesse sentido ao se desenvolver economicamente,
culturalmente e socialmente, evitaria que essa população migrasse para os grandes
centros.
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Outro aspecto ainda a ser destacado na implantação das Escolas Praianas, é
a capacitação específica para os professores, bem como a busca por materiais
próprios para essas escolas, a parceria com a Marinha e com empresas marítimas,
entre outras, relacionadas à questão litorânea. Tais parcerias eram importantes
também, para aprimorar o conhecimento científico, a fim de certificar os
ensinamentos oferecidos nestas escolas.
As idéias escolanovistas disseminadas principalmente por Fernando Azevedo
e Anísio Teixeira, se fizeram presentes desde o início da criação das Escolas
Praianas. O estudo sinaliza o empenho e a preocupação de Amaral Peixoto com o
atendimento educacional no Estado do Rio de Janeiro, construindo inicialmente
escolas rurais, grupos escolares e escolas normais. Ao mesmo tempo, possibilitando
à Secretaria de Estado de Educação e Cultura, montar uma estrutura hierarquizada,
mas diferenciada, criando inspetorias específicas para atendimento de praianos, de
rurais, de adultos e da educação especial. Assim como a capacitação específica aos
professores que atuaram nestas áreas.
Após o golpe militar de 1964, a idéia de uma formação diferenciada tanto para
alunos como para professores foi descartada. Porém o que se observa é que as
Escolas Praianas remanescentes permanecem - após mais de 50 anos de sua
criação - com uma grande relação com o mar, e com as lagoas, transformada agora
em preocupação com o meio ambiente, com a preservação da natureza que se faz
tão presente na vida dessas localidades, que em sua maioria não tem mais a pesca
como fator econômico principal e sim o turismo. Outro aspecto levantado é que nas
escolas que fizeram parte do grupo das Escolas Praianas, há uma busca por
identidade própria e por valorização da história, da memória e da cultura dessas
localidades, através dos projetos pedagógicos ali desenvolvidos.
Por fim o que sinalizamos na proposta das Escolas Praianas, é a questão
econômica e política implícita na sua concepção, ou seja, o estimulo às
comunidades pesqueiras e marítimas, para que participassem do desenvolvimento e
modernização do país, desenvolvendo o sentimento de pertencimento à nação
brasileira. A proposta de diversificação do ensino e do acesso à educação entre
outros aspectos, estão condizentes com o ideário da escola nova e demonstram a
afinidade com as transformações políticas, econômicas, sociais e educacionais do
projeto de nação brasileira que era construído naquele momento.
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Acredito que esta dissertação tenha conseguido recuperar uma parte da
história da educação fluminense, das Escolas Praianas do Estado do Rio de Janeiro
e das propostas educacionais da Secretaria de Estado de Educação, ressaltando o
aspecto de vanguarda do estado em relação à educação, expressos nos traços do
pensamento republicano que permeiam a legislação educacional do período, e que
ficam evidentes nas políticas educacionais e na própria história política do Estado do
Rio de Janeiro.
Nesta dissertação usamos apenas uma parte do material pesquisado e
recolhido sobre as Escolas Praianas, havendo ainda aspectos que podem ser
investigados. Porém, percebo que houve aumento da auto-estima dessas Escolas
Praianas, pois a medida que a pesquisa foi sendo realizada e divulgada através das
visitas às escolas, de palestras na região e da exposição através de meios de
comunicação, a recepção ao trabalho tornou-se favorável e calorosa, tendo
despertado nas comunidades escolares uma curiosidade, um desejo de saber mais
de sua história, de recuperar seus personagens, se sentindo valorizados. Repetindo
Fernando Pessoa: Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena.
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ANEXO A
Livro de Termos de Visita do Grupo Escolar Praiano Almirante Tamandaré
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ANEXO B
Livro de Termos de Visita da Escola Praiana Praia do Siqueira
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