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―Por um lado, é certo que todas as épocas produzem as personalidades – tipos de distribuição 

da energia psíquica --Um mundo em que a técnica ocupa uma  posição tão decisiva como 

acontece atualmente, gera pessoas tecnológicas, afinadas com a técnica. Isto tem a sua 

racionalidade boa: em seu plano mais restrito elas serão menos influenciáveis, com as 

correspondentes conseqüências no plano geral. Por outro lado, na relação atual com a técnica 

existe algo de exagerado, irracional, patogênico. Isto se vincula ao ―véu tecnológico‖. Os 

homens inclinam-se a considerar a técnica como sendo algo em si mesma, um fim em si 

mesmo, uma força própria, esquecendo que ela é a extensão do braço dos homens. Os meios – 

e a técnica é um conceito de meios dirigidos à autoconservação da espécie humana –são 

fetichizados, porque os fins – uma vida humana digna – encontram-se encobertos e 

desconectados da consciência das pessoas.‖ 

(Adorno, 2010, p.132) 
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RESUMO 

A pesquisa proposta neste projeto busca examinar as alterações das grades curriculares do 

curso Técnico em Administração do primeiro ColégioTécnico Comercial público da cidade de 

São Paulo criado em 1968, e, posteriormente, transformado em  Escola Técnica Estadual 

quando passou a integrar o Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza – 

CEETEPS. Orientou-se pelo questionamento sobre quais foram as grades curriculares do 

curso inicial e que mudanças ocorreram nessas grades do curso Técnico de Administração 

quando o Centro Paula Souza  passou a se responsabilizar pelas escolas. Trata-se de uma 

pesquisa que buscou detectar o contexto em que o curso foi criado compreendendo-o como 

situado, isto é, compreendendo as relações entre as ações políticas e as características sociais 

e econômicas nas quais esse processo de constituição do curso ocorreu. Para isso, buscou-se 

analisar bibliografia relativa às décadas de 1950 a 1980, documentos do Centro de Gestão 

Documental do CEETEPS, a partir do final da década de 1960 identificando as decisões que 

levaram à adequação das escolas técnicas de nível médio do Estado de São Paulo, em face da 

legislação. Tomou-se, como critério de análise das grades, as disciplinas constitutivas e as 

cargas horárias das mesmas. Além disso, foram extraídas informações de documentos do 

Arquivo Público do Estado de São Paulo. Tem como fundamento teórico alguns conceitos de 

Michael W. Apple sobre currículo, sobretudo quando discute o conceito de hegemonia, 

articulando cultura e economia, e os conceitos de padrões de estabilidade e de mudança 

propostos por Ivor Goodson, padrões esses que existem na realidade criando teias impessoais 

de influência. Foi possível identificar a permanência de uma estrutura de disciplinas que 

advém de década de 1970, porém com indícios de uma tradição anterior advinda das décadas 

do início do século XX. Há oscilações entre as cargas horárias mais do que em relação às 

disciplinas ora com predomínio da formação geral, ora com predomínio da formação 

específica. 

Palavras-chave:ensino profissional, técnico em administração, CEETEPS, Centro Paula Souza 
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ABSTRACT 

The research proposed on this project is to examine the changes in the technical course 

curriculum administration in the first technical highschool administration of São Paulo 

created in 1968 and later became the Technical School when it started to integrate the Centro 

Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza – CEETEPS. Was guided by questions about 

what were the technical course curriculum administration  of the initial course and what 

changes have occurred in these Administration Technical Course grids when the  Centro 

Paula Souza  started to take responsibility for the schools. This is a research that sought to 

detect the context in which the course was created to understand  it as situated, that is, 

understanding the relationship between policies action and social and economic 

characteristics in which this course inception process occurred. For this, we sought to study 

literature on the decades from 1950 to 1980, information would be extracted from documents 

the departament of  CEETEPS, from the end of the 1960s identifying the decisions that led to 

the suitability of  the technical high school  of the state of São Paulo, in facing the  legislation. 

Taken up as a criterion for analysis technical course curriculum administration , the 

constituent disciplines and course loads of them. In addition, information would be extracted  

from  documents of the Public Archives of the State of São Paulo.  Theoretically grounded 

researched some concepts of Michael W. Apple on curriculum, especially when discussing 

the concept of hegemony linking culture and economy and the concepts  of stability of 

patterns of change proposed by Ivor Goodson, these standards that exist in reality creating 

impersonal webs influence. It was possible to verify the persistence of a structure of 

disciplines that comes from the 1970s, but with evidence of an earlier tradition which come 

from decades of the early twentieth century. There are variations between hourly loads more 

than in relation to the disciplines now with a predominance of general training, sometimes 

with a predominance of specific training. 

Keywords : vocational, administrative technician , CEETEPS, Centro Paula Souza . 



 

 

SUMÁRIO 

INTRODUÇÃO ...................................................................................................................... 17 

CAPÍTULO 1 – AS DÉCADAS DE  1950 A 1980 ............................................................... 29 

1.1   O contexto brasileiro .................................................................................................... 29 

1.2   O cenário paulista e a  gênese do primeiro colégio comercial ..................................... 48 

1.3   Centro Paula Souza, ensino técnico e tecnológico e o Colégio Comercial .................. 59 

CAPÍTULO 2 – GRADES CURRICULARES DO CURSO TÉCNICO EM 

ADMINISTRAÇÃO: 1969 A 1982 ........................................................................................ 63 

2.1   Iniciando os cursos ....................................................................................................... 63 

2.2 Finalizando o período inicial e iniciando a transição para o Centro Estadual de 

Educação Tecnológica Paula Souza ..................................................................................... 95 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................................... 120 

REFERÊNCIAS  BIBLIOGRÁFICAS .............................................................................. 124 

FONTES ................................................................................................................................ 129 

ANEXOS ............................................................................................................................... 130 

Anexo 1 Relação dos decretos de integração e criação de unidades do Centro Estadual de 

Educação Tecnológica Paula Souza ................................................................................... 130 

APÊNDICE ........................................................................................................................... 132 

Instrumento para Análise de Documentos .......................................................................... 132 

 

 

 



 

 

LISTA DE SIGLAS 

ANPED  Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação  

BNDE Banco Nacional de Desenvolvimento  

CAPES Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

CDI Comissão de Desenvolvimento Industrial  

CEBNESP Coordenadoria do Ensino Básico e Normal do Estado de São Paulo 

CEE Conselho Estadual de Educação  

CEET Centro Estadual de Educação Tecnológica 

CEETEPS Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza 

CEI Centro Estadual Interescolar 

CESESP Coordenadoria do Ensino Superior do Estado de São Paulo 

CET Coordenadoria do Ensino Técnico de São Paulo 

CETESP Coordenadoria do Ensino Técnico do Estado de São Paulo 

CFE Conselho Federal  de Educação 

CNPA Comissão Nacional de Política Agrária 

CNPQ Conselho Nacional de Pesquisas 

DOE Diário Oficial do Estado de São Paulo 

DSDN Doutrina de Segurança Nacional e Desenvolvimento  

ETEC Escola Técnica Estadual 

FATEC Faculdade de Tecnologia   

IBGE Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

INEP Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

LDB Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

MEC Ministério da Educação e Cultura 

SE Secretaria Estadual da Educação 

http://www.capes.gov.br/


 

 

SEBRAE Serviço de Apoio a Micro e Pequenas Empresas 

SEESP Secretaria da Educação do Estado de São Paulo 

SENAC Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 

SENAI Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 

SENAR Serviço Nacional de Aprendizagem Agrícola 

SENAT Serviço Nacional de Aprendizagem do (setor) Transporte 

SESC Serviço Social do Comércio 

SESCOOP Serviço Social das Cooprerativas de Prestação de Serviços 

SESI Serviço Social da Indústria 

SEST Serviço Social de Transportes 

UNESP Universidade Estadual Paulista ―Julio de Mesquita Filho‖ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1: Fachada(atual) do prédio da rua Piratininga,51, bairro do Brás onde funcionou o 

Primeiro Colégio Comercial Estadual até 1978. ...................................................................... 51 

Figura 2: Esquema da reforma do ensino no Estado de São Paulo em 1972: Ensino 

Profissional mantido pela Secretaria da Educação em 1972. O conjunto de estabelecimentos 

compreendiam 71 unidades de ensino de 2º grau. .................................................................... 55 

Figura 3: Capa do Livro de visitas do 1
o 

 Colégio Comercial Estadual ―Prof. Camargo 

Aranha‖  do departamento de ensino técnico da Secretaria de Estado dos Negócios da 

Educação de São Paulo  datado de 20 de outubro de 1969  ..................................................... 64 

Figura 4: página 1-frente do Livro de visitas do 1
o 

 Colégio Comercial Estadual ―Prof. 

Camargo Aranha‖  do departamento de ensino técnico da Secretaria de Estado dos Negócios 

da Educação de São Paulo  datado de 20 de outubro de 1969  ................................................. 65 

Figura 5: página 1-verso do Livro de visitas do 1
o 

 Colégio Comercial Estadual ―Prof. 

Camargo Aranha‖  do departamento de ensino técnico da Secretaria de Estado dos Negócios 

da Educação de São Paulo  datado de 20 de outubro de 1969 . ................................................ 67 

Figura 6: página 2-frente do Livro de visitas do 1
o 

 Colégio Comercial Estadual ―Prof. 

Camargo Aranha‖  do departamento de ensino técnico da Secretaria de Estado dos Negócios 

da Educação de São Paulo  datado de 20 de outubro de 1969 . ................................................ 69 

Figura 7: página 2-verso, do Livro de visitas do 1
o 

 Colégio Comercial Estadual ―Prof. 

Camargo Aranha‖  do departamento de ensino técnico da Secretaria de Estado dos Negócios 

da Educação de São Paulo  datado de 20 de outubro de 1969  ................................................. 71 

Figura 8: Certificado do curso auxiliar de escritório-frente  do 1
o 

 Colégio Comercial Estadual  

expedido em  20 de janeiro de 1970 ......................................................................................... 79 

Figura 9: verso do Certificado do curso auxiliar de escritório  do 1
o 

 Colégio Comercial 

Estadual  expedido em  20 de janeiro de 1970 ......................................................................... 79 

Figura 10:  Certificado do curso auxiliar de escritório  do 1
o 

 Colégio Comercial Estadual      

expedido em  20 de janeiro de 1970 ......................................................................................... 80 



 

 

Figura 11: verso do Certificado do curso auxiliar de escritório  do 1
o 

 Colégio Comercial 

Estadual  expedido em  20 de janeiro de 1970 ......................................................................... 80 

Figura 12: Nova Instalação da  CEI e atual ETEC Professor Camargo Aranha ...................... 91 

Figura  13: página 21-frente do Livro de visitas do 1
o 

 Colégio Comercial Estadual ―Prof. 

Camargo Aranha‖  do departamento de ensino técnico da Secretaria de Estado dos Negócios 

da Educação de São Paulo  datado de 08 de outubro de 1979 .................................................. 96 

Figura  14: página 21-verso do Livro de visitas do 1
o 

 Colégio Comercial Estadual ―Prof. 

Camargo Aranha‖  do departamento de ensino técnico da Secretaria de Estado dos Negócios 

da Educação de São Paulo  datado de 12 de outubro de 1979 .................................................. 97 

Figura 15: página 22-frente do Livro de visitas do 1
o 

 Colégio Comercial Estadual ―Prof. 

Camargo Aranha‖  do departamento de ensino técnico da Secretaria de Estado dos Negócios 

da Educação de ......................................................................................................................... 98 

Figura 16: página 22-verso do Livro de visitas do 1
o 

 Colégio Comercial Estadual ―Prof. 

Camargo Aranha‖  do departamento de ensino técnico da Secretaria de Estado dos Negócios 

da Educação de São Paulo  datado de 18 e 29 de outubro de 1979 ........................................ 100 

Figura 17: página 26-frente do Livro de visitas do 1
o 

 Colégio Comercial Estadual ―Prof. 

Camargo Aranha‖  do departamento de ensino técnico da Secretaria de Estado dos Negócios 

da Educação de São Paulo  datado de 10 de junho de 1980 ................................................... 102 

Figura 18: página 26 -verso do Livro de visitas do 1
o 

 Colégio Comercial Estadual ―Prof. 

Camargo Aranha‖  do departamento de ensino técnico da Secretaria de Estado dos Negócios 

da Educação de São Paulo  datado de 1º de julho de 1980..................................................... 104 

Figura 19: página 38 -frente do Livro de visitas do CEI ―Prof. Camargo Aranha‖ ............... 107 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE QUADROS E TABELAS 

Quadro 1 - Expansão – secundário e profissional – 1o e 2o  ciclos (em milhares com 

percentuais) ............................................................................................................................... 32 

Quadro 2 - Distribuição dos estabelecimentos de ensino médio com relação às unidades 

escolares em 1959 ..................................................................................................................... 34 

Quadro 3 - Distribuição dos estabelecimentos de ensino médio com relação ao corpo docente 

por regiões do  País ................................................................................................................... 35 

Quadro 4 - Distribuição dos estabelecimentos de ensino médio com relação à matrícula inicial 

em 1959 .................................................................................................................................... 36 

Quadro 5 - Conjunto de Habilitações afins e matérias respectivas - Administração, 

Contabilidade, Estatística, Publicidade, Secretariado .............................................................. 44 

Quadro 6 - Currículo mínimo - Habilitação: Técnico em Secretariado - 74 créditos (C) – 2.220 

horas (H) ................................................................................................................................... 45 

Quadro 7 - Currículo mínimo - Habilitação: Técnico em Contabilidade - 74 créditos (C) – 

2.220 horas (H) ......................................................................................................................... 46 

Quadro 8 - Currículo mínimo - Habilitação: Técnico em Publicidade - 74 créditos (C) – 2.220 

horas (H) ................................................................................................................................... 46 

Quadro 9 - Currículo mínimo - Habilitação: Assistente de Administração - 74 créditos (C) – 

2.220 horas (H) ......................................................................................................................... 47 

Quadro 10 - Currículo mínimo - Habilitação: Técnico em Estatística - 74 créditos (C) – 2.220 

horas (H) ................................................................................................................................... 47 

Quadro 11 - Habilitacões Profissionais Previstas e em Funcionamento (*) pelo Sistema 

Estadual de Ensino em 1972 para o 2º grau na área econômica primária ................................ 56 

Quadro 12 - Habilitacões Profissionais Previstas e em Funcionamento (*) pelo Sistema 

Estadual de Ensino em 1972 para o 2º grau na área econômica secundária............................. 56 

Quadro 13 - Habilitacões Profissionais Previstas e em Funcionamento(*)  pelo Sistema 

Estadual de Ensino em 1972 para o 2º grau na área econômica terciária................................. 57 

Quadro 14 - Escolas técnicas de 2º grau da Rede Estadual de Ensino sob administração do 

Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza. ......................................................... 62 



 

 

Quadro 15 - Grade  curricular do Curso Técnico em Contabilidade: quantidade de 

Horas/Aula/Semana. ................................................................................................................. 74 

Quadro 16 - Grade  curricular do Curso Técnico em Secretariado: quantidade de 

Horas/Aula/Semana. ................................................................................................................. 75 

Quadro 17 - Quadro Curricular Oficial do Curso Técnico de Administração do Colégio 

Comercial ―Professor Camargo Aranha‖ ................................................................................. 82 

Quadro 18 - Ano de 1977 – Indicadores do Currículo – noturno – Educação Geral ............... 88 

Quadro 18 – continuação - Ano de 1977 – Indicadores do Currículo – noturno – Educação 

Especial ..................................................................................................................................... 89 

Quadro 19 - Ano de 1979 – Indicadores do Currículo – Turno:  diurno-Educação Geral ....... 92 

Quadro 19 – continuação -Ano de 1979 – Indicadores do Currículo – Turno: diurno – 

Educação específica .................................................................................................................. 93 

Quadro 20 - Ano de 1982 – Indicadores do Currículo – Turno:  diurno/noturno-Educação 

Geral ....................................................................................................................................... 109 

Quadro 20 – continuação - Ano de 1982 – Indicadores do Currículo – Turno:  diurno-

Educação Específica ............................................................................................................... 110 

Quadro 21 - Ano de 1983 – Indicadores do Currículo – Turno:  diurno- Educação Geral .... 111 

Quadro 21 – continuação - Ano de 1983 – Indicadores do Currículo – Turno:  diurno- 

Educação Específica ............................................................................................................... 112 

Quadro 22 - Ano de 1984 – Indicadores do Currículo – Turno:  diurno e noturno-Parte 

Comum ................................................................................................................................... 113 

Quadro 22 – continuação - Ano de 1984 – Indicadores do Currículo – Turno:  diurno e 

noturno .................................................................................................................................... 114 

Quadro 23 - Síntese do Percurso Curricular do Curso Técnico em Administração - Carga 

Horária Semanal – Primeira, segunda e terceira séries .......................................................... 116 

Tabela 1 -  Comparando-se o número de disciplinas de formação geral................................110 

  

 



 

17 

 

INTRODUÇÃO 

 Motivado pela insistência de meus pais em perceber que a educação é agente 

transformador da realidade em que se vive e pela trajetória familiar de dificuldades 

econômicas oriundas do ambiente rural  em mudança para um ambiente urbano é que desde 

garoto comecei a ter contato com um novo mundo, seja pelas revistas e almanaques doados 

por vizinhos, seja pelo contato com revistas infantis como Recreio e o suplemento  Folhinha 

de São Paulo do jornal Folha de São Paulo. 

 Iniciei meus estudos em 1974, em plena época da ditadura militar, e comecei a ter 

contato com outras crianças e com os desdobramentos das descobertas tanto pela cartilha 

―Caminho Suave‖ quanto pelas primeiras palavras escritas em escola pública. Também, 

experimentei as primeiras decepções com  minha condição física, social e econômica. Muitas 

alegrias e atropelos se passaram no ambiente escolar , entre elas perceber que eu tinha altura 

superior às outras crianças e sempre era colocado no final da sala de aula, o que dificultou um 

melhor aprendizado. Depois de anos, já aos 15 anos,  fiquei sabendo que eu era míope há 

muito tempo e nem eu ou meus familiares sabiam que isso era um problema que dificultava a 

minha aprendizagem. 

 A escola era um lugar onde minha vida se desenvolvia com as relações com os 

amigos e  com os conteúdos apreendidos e que, no auge da minha 6
a 

série, por problema 

financeiro na família, ou talvez por acharem que os estudos eram suficientes, tive que 

trabalhar. Não era minha escolha, queria estudar mais. Porém conciliei, arduamente, a escola 

noturna com as  atividades em várias empresas. Em destaque, fui trabalhar no jornal Folha de 

São Paulo, e  durante 9 anos ganhava livros dos jornalistas e podia ler  vários jornais. 

 Aos 21 anos ingressei no curso de Ciências Econômicas da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo. Concomitantemente, também comecei a trabalhar no 

Banco Mercantil de São Paulo S/A durante toda a graduação. Logo em seguida, em 1995, 

ingressei no Mestrado em Administração na mesma universidade, porém pelas adversidades 

financeiras conclui as disciplinas, mas não pude realizar a pesquisa necessária para a 

dissertação. O retorno para sua conclusão não foi possível e, após várias tentativas, o prazo se 

expirou.  
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 Em 1997, pela perda de vários amigos e familiares, em decorrência da AIDS, me 

engajei em projetos  em que pude socializar o conhecimento que adquiri  colaborando no 

desenvolvimento de ações sustentáveis para organizações não-governamentais com apoio do 

Ministério da Saúde em parceria com a instituição britânica Alliance International. Resultou 

destes projetos um livro de metodologias para sustentabilidade de ações coletivas o qual 

apresentei na forma de Pôster em conferência internacional no ano de 2000. 

 O desafio da docência surgiu pela percepção de algumas habilidades, 

primeiramente como especialista de cursos técnicos e, na necessidade de melhor formação, 

posteriormente fiz a licenciatura  para  nível médio e licenciatura para nível superior. 

  Foi no ensino profissionalizante de nível médio, em 2000, já com 33 anos de 

idade, que iniciei a docência e onde encontrei respaldo para exercer uma profissão que 

pudesse me realizar como profissional ―na qual é preciso ter autonomia, ou seja, poder tomar 

decisões sobre os problemas profissionais da prática‖ (IMBERNÓN, 2006, p.13), que são 

necessárias no dia a dia. Logo me vi absorvido com a responsabilidade na formação do 

educando e na importância das metodologias, percebendo que não poderia transmitir somente 

conhecimentos, mas poderia engajar os alunos na descoberta dos assuntos abordados em sala 

e motivá-los à pesquisa, organização e apresentação dos trabalhos, praticamente realizados em 

grupos. Estava trabalhando na ETEC Júlio de Mesquita, em Santo André e, posteriormente, 

na ETEC José Rocha Mendes, em São Paulo. 

 Em 2004, portanto depois de 4 anos, fui convidado para coordenar um curso 

Técnico em Administração na ETEC José Rocha Mendes e, de professor passei a me 

preocupar com questões da organização do curso e orientar a estrutura curricular, a coordenar 

as atividades de dezesseis professores. Ao assumir tal responsabilidade percebi que deveria 

compartilhar, com os colegas, o conhecimento e cuidar das relações, pois isolados nos 

tornamos ―[...] mais vulneráveis ao entorno político, econômico e social‖ (IMBERNÓN, 

2004, p.97). Parecia, portanto, fundamental identificar questões relativas à gestão interna dos 

cursos.  

 Esse é um desafio para instituições escolares que implantam cursos profissionais, 

pois, mesmo com prática desenvolvida, é um trabalho que requer unificação de currículos, 

normas administrativas e diretrizes políticas para evidenciar o projeto político-pedagógico, o 

plano de curso e planos de ensino, pois nunca estamos sozinhos, com  um único curso. 
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 O Centro Estadual de Educação Tecnológica ―Paula Souza‖, meu local de 

trabalho, a partir da década de 1980, iniciou, no Estado de São Paulo, um processo de 

―migração‖ do ensino profissionalizante de 2º grau. Foram  14 escolas de ensino profissional 

transferidas da Secretaria Estadual da Educação. No período de 1980-1982, foram 12 

unidades, e mais  duas unidades até 1988.  

 Em 1993, 84 unidades  foram criadas ou transferidas da SEESP para a gestão do 

Centro Paula Souza, totalizando 98 unidades. Neste ano de 2014, o Centro Paula Souza conta 

com 216 escolas técnicas, criando um modelo de escola formadora de pessoas na cultura 

técnica. Nesse conjunto são 104  cursos de Técnico em Administração integrados ao ensino 

médio e 17 cursos de forma interdependente em prédios separados, Ensino Técnico na ETEC 

e Ensino Médio na Escola Estadual . 

 Em agosto de 2012 entrei para o mestrado com a intenção de fazer uma pesquisa 

sobre a gestão escolar de uma unidade de ensino do Centro Paula Souza, sobretudo 

focalizando as questões de relações pessoais. Porém percebi, ao longo do segundo semestre 

do curso de mestrado, que minha indagação vai além das relações entre os atores de uma 

unidade de ensino dessa instituição.  Percebi que as mudanças curriculares que ocorreram no 

ensino técnico, no período de 1981 a 1993, tendo como foco o curso de formação do Técnico 

em Administração, é que me chamavam a atenção, redirecionando, portanto, meu foco de 

estudo. A partir da detecção desse foco, passei a procurar informações para conhecer o que já 

havia sido analisado como uma primeira etapa da construção desse objeto de estudo. Para 

desenvolver meu trabalho com os professores considerei a relevância de conhecer mais 

profundamente a origem e desenvolvimento do curso e suas características. 

 Comecei a realizar buscas de informação sobre o assunto, iniciando por uma 

pesquisa bibliográfica. Busquei, inicialmente, no Banco de Teses da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), pesquisas com expressões que 

apresentassem resultados relacionados a esse Centro ou a cursos técnicos em  administração 

de nível médio, verificando a produção acadêmica em torno do objeto de análise deste 

trabalho a partir de  expressões caracterizadoras  dessa produção acadêmica em relação ao 

tema. Essas expressões foram: ensino médio técnico, técnico em administração, ensino médio 

Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza (CEETEPS), Centro Paula Souza, 

CEETEPS. A partir desses resultados segui o procedimento de leitura dos títulos e resumos 

para análise dos 180 trabalhos encontrados para efetivar uma nova seleção daqueles alinhados 

http://www.capes.gov.br/
http://www.capes.gov.br/
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ao foco da pesquisa, qual seja ―Técnico em Administração‖, obtendo 13 estudos. Com a 

leitura mais atenta dos títulos selecionei também ―ensino médio técnico‖ obtendo  alguns 

trabalhos. Com o procedimento de leitura dos resumos  observei que sobre ―Centro Paula 

Souza‖ e ―CEETEPS‖, muitos trabalhos se repetiam e selecionei alguns itens. Esse primeiro 

percurso permitiu verificar que se tratava de um foco, de um campo empírico bastante 

estudado demandando aprofundamento para identificar a pertinência da continuidade do 

estudo que me interessava. 

 Num segundo procedimento de análise, então, procurei, na leitura dos resumos, 

observar se o recorte temporal, o nível de ensino, o objeto e a relevância do tema não 

encontrariam duplicidade de pesquisa. Os períodos retratados neles são posteriores à década 

de 1980 e os temas mais mencionados foram : o ensino superior tecnológico,  a reformulação 

do ensino técnico na década de 1990, diretrizes da Lei 9394/96 , reformulação do ensino 

profissional, análise de instrumentos de práticas pedagógicas e de regulamentos internos do 

Centro, por exemplo, eleição de diretor. Entretanto, extrapolam o período de interesse deste 

estudo. 

  Ao pesquisar a produção dos grupos de trabalho da Associação Nacional de 

Pesquisa e Pós-Graduação em Educação (ANPED), encontrei  textos nos grupos de trabalho 

―trabalho e educação‖ e ― currículo‖, mas analisando a reforma educacional paulista entre 

1995-1998, ou seja, em período imediatamente posterior à transferência das últimas unidades 

técnicas da Secretaria da Educação para o CEETEPS.  

 A leitura desses trabalhos permitiu que observasse os tipos de trabalhos 

realizados, tivesse contato com bibliografia da área e levou-me a outros, de pesquisadores que 

focalizam o ensino profissional ou técnico de modo mais amplo. Um deles foi o de 

Manfredi(2002), que analisa vários aspectos da legislação e dos contextos que incidem sobre 

tais cursos. Ao abordar aspectos da duplicidade de formação até a década de 1960, a autora 

afirma que  mesmo com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

4024/61, esta ―dualidade estrutural ainda persistiria, embora se tivesse garantido maior 

flexibilidade na passagem do ensino profissionalizante e o secundário‖ (MANFREDI, 2002, 

p.103), contexto em que as principais agências de educação profissional como as instituições 

do Sistema S (Senai (1942), Sesi (1942), Senac (1946), Sesc (1946), Sebrae (1972), Senar 

(1991), Senat (1993), Sest (1993) , Sescoop (1998) foram ―construídas segundo a ótica e as 
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necessidades dos setores empresariais‖ e tiveram uma grande expansão ―quando da ascensão 

dos militares ao poder, a partir de 1964‖(MANFREDI,2002,p.104). 

 Dando continuidade a essas análises a mesma autora se reporta à criação do 

Centro Estadual de Educação Tecnológica de São Paulo - o CEETESP – dizendo que, na 

sequência, mesmo com a ―reforma do ensino fundamental e médio, mediante a Lei 

5692/71[...] estabelecendo a equiparação entre o curso secundário e os cursos 

técnicos‖(MANFREDI, 2002, p.105), o Centro Paula Souza priorizou o ensino tecnológico 

superior e não foram implantados currículos técnicos de nível médio, como o de 

Administração, ficando para um segundo momento quando as escolas estaduais 

profissionalizantes passaram para a administração do Centro Paula Souza na década  de 1980. 

 A autora analisa, ainda, as causas e as consequências das mudanças no contexto 

político e econômico dizendo que com o processo de redemocratização e modernização do 

parque industrial que sucedeu o Estado Novo, os ―mecanismos legais e as estruturas 

formativas, historicamente construídas ao longo das décadas de 1940 a 1970, foram 

cristalizando concepções e práticas escolares dualistas‖ (MANFREDI, 2002, p.102), ou seja, 

os alunos tinham, por um lado, um conjunto básico de conhecimentos e, por outro lado, um 

conjunto de informações  relevantes para o domínio de seu ofício ―sem aprofundamento 

teórico, científico e humanístico‖( Alves apud MANFREDI, 2002, p.103). 

 Essa leitura crítica ampliada deixou clara a necessidade de abranger  as 

regulamentações legais em torno do tema. Assim, percebeu-se a necessidade de que 

inicialmente se resgatasse a Lei de Diretrizes e Bases 5692/71 e o Decreto Lei de 06/10/1969 

que legitimam a educação profissional de 2
o
 grau na década de 1970 e 1980, ainda que  

abordados aqui de forma apenas introdutória, a serem mais explicitados e utilizados no 

decorrer dos capítulos. 

 O Capítulo I, artigo 4
o
, parágrafo 3

o
 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional 5692/71, preconiza que para o  ―ensino de 2
o 

grau, o Conselho Federal de Educação 

fixará, além do núcleo comum, o mínimo a ser exigido em cada habilitação profissional ou 

conjunto das habilitações afins‖(BRASIL, 1971) e reforça uma formação especial do 

currículo que deverá ser desenvolvido ―em consonância com as necessidades do mercado de 

trabalho local ou regional‖(BRASIL, 1971). 
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 No Artigo 2
o 

do Decreto-Lei de 06/10/1969, que criou o Centro Estadual de 

Educação Tecnológica de São Paulo, está explicitado que ele ―tem por finalidade, a 

articulação, a realização e o desenvolvimento da educação tecnológica, nos graus de ensino 

médio e superior‖ indicando a formação de mão de obra qualificada para o período específico 

e, em posteriores decretos, a instituição das faculdades de tecnologias no Estado de São Paulo. 

 Diante desses dados preliminares sobre o tema, foi possível verificar que este 

estudo, ora relatado, deveria abordar questões legais, mas também o uso de uma bibliografia 

crítica traçando breves cenários em que se delineia esse tipo de formação e também questões 

internas às escolas como os currículos e as influências sobre sua organização exigindo, 

portanto, leituras específicas sobre o tema, se possível em diferentes perspectivas buscando 

elementos orientadores na construção do objeto de estudo. 

 Nessa direção, a leitura do capítulo escrito por Soares (1995) permitiu identificar 

que o Brasil sofreu a interferência do Banco Mundial em diferentes circunstâncias, desde 

1949, sendo que na área da educação essa interferência principia no período de 1966-1975 e, 

em segunda etapa, de 1976-1983 (p.32). Nova investida ocorreu nos períodos de 1987-1990 e 

1991-1994, sendo que esses empréstimos sempre foram os de menor monta comparando com 

os demais setores, com exceção do período de 1991-1994 em que a educação foi a que mais 

se beneficiou dos recursos. Trata-se de períodos em que ocorrem várias das propostas de 

alteração do ensino médio no Brasil, sem que, entretanto haja preocupação maior do Banco 

em relação a este nível de ensino. No período aqui pretendido para ser analisado – início dos 

anos de 1980 – a interferência direta ocorreu pouco, porém há alguns resquícios de outros 

momentos anteriores.  

 Na busca de tais referências, verifiquei que essas interferências externas sobre a 

educação brasileira não são recentes, principalmente em se tratando de ensino secundário. 

Assim é que temos notícia dos liceus no início do século XIX, com interferência francesa, 

sem falar de todas as influências anteriores. 

 O ensino profissional, no Brasil, além dessas escolas anteriores, segundo Moraes e 

Alves (2002) surgiram, em São Paulo, no início do século XX ― na gestão de Oscar 

Thompson na diretoria da Instrução Pública, como parte do projeto de constituição de um 

mercado interno de mão-de-obra qualificada‖ (p. 48) com o objetivo de atingir os filhos de 

trabalhadores seguindo a profissão dos pais e mesmo porque outras instituições, sustentadas 

pelo Estado, programas de ensino que não eram suficientes para atender  as necessidades. No 
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final dos anos de 1920 já havia muitas unidades de ensino profissional distribuídas pelo 

Estado de São Paulo. 

  No que se refere especificamente à área comercial, a formação já era ministrada 

no ―Instituto Comercial em que se transformara a Aula de Comércio da Corte‖, na cidade do 

Rio de Janeiro, em meados do século XIX (CHAGAS, 1980, p. 17). Outras iniciativas 

ocorreram no final do século com a criação de Escolas de Comércio em Fortaleza, Pará, São 

Paulo – esta que depois deu origem à Academia Álvares Penteado. Foi em 1926 que surgiu o 

Primeiro Regulamento do Ensino Comercial o qual permitia a oficialização ou 

reconhecimento dos estabelecimentos que o seguissem (CHAGAS, 1980, p. 38). Desde esses 

primórdios a existência de escolas para tais formações só foi se ampliando, sobretudo na 

esfera privada de ação. 

 Tais informações, embora sintéticas, levaram à percepção de que se trata de um 

objeto de estudo cuja existência empírica tem longo percurso encaminhando para outras 

leituras que permitissem traçar esses cenários apontados. Assim foram lidos textos de outros 

autores: Fernandes (1966); Souza (2008); Warde (1979); Germano (1994); Romanelli (1995); 

Chiozzini (2013); Saviani (1986); Soares (1996); Goodson (1997); Apple (1982).  

 Goodson (1997) e Apple (1982) forneceram os principais referenciais teóricos 

para as análises das grades curriculares no que tange ao núcleo do trabalho, mas também 

como referência geral da perspectiva analítica das múltiplas relações que compõem os 

cenários brasileiro e paulista. Especificamente, desses autores foram utilizados o conceito de 

teias impessoais de Goodson (1997), sobretudo ao avançar na análise de padrões de 

estabilidade e de mudança que compõem os dois capítulos, na visão geral de que o currículo 

resulta de uma complexa construção social, às vezes com conflitos, com debates.  São 

articulações múltiplas de poderes individuais ou coletivos mobilizando recursos ideológicos e 

materiais internos e externos às escolas que se vêem instados a seguir as decisões. 

 Apple (1982) tem perspectiva similar ao estabelecer ligações entre a construção de 

currículos e influências sociais, portanto, podemos considerar como um objeto situado. Para 

ele o conceito de hegemonia é central e relacionado com o de determinação, mas não com os 

determinismos mecânicos para compreender o significado dessa situação, posto que há 

mediações realizadas pelas ações humanas. A determinação é fruto de um complexo de 

relações que exercem pressões mediadas pelas atividades, contradições, relações entre a esfera 

econômica e a esfera cultural. Ao trazer essas considerações sobre determinação e mediação 
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Apple se apóia na contribuição do conceito de hegemonia conforme proposto por Raymond 

Williams, qual seja,  

A hegemonia pressupõe a existência de alguma coisa que é verdadeiramente total, que 

não é apenas secundária, ou superestrutural, como o fraco sentido de ideologia, mas 

sim que é vivenciada tão profundamente, que satura a um tal ponto a sociedade e que, 

conforme propõe Gramsci, constitui mesmo o limite do senso comum para a maioria 

das pessoas[...] (p. 14) [...] é um corpo de práticas e expectativas; nossas tarefas, nossa 

compreensão comum do homem e de seu mundo (APPLE, 1982, p. 15).  

 Trata-se de sistema dinâmico em que a incorporação é um processo fundamental, 

com considerável importância econômica, em que as escolas desempenham papel de 

transmissão de cultura dominante denominada por Williams de tradição seletiva, ou seja, a 

cultura dominante dissimulada como sendo a tradição, um passado significativo (APPLE, 

1982, p. 15). Segundo esse autor essa concepção torna-se o senso comum, o único mundo, o 

que o faz estabelecer a relação com a ideologia, ou seja, a aceitação das idéias como elas se 

apresentam, sem questionamentos.  

 Essas leituras foram contribuindo para ampliar o contorno do objeto de estudo, ao 

mesmo tempo que aprofundava a sua compreensão. 

 Parece, então, relevante, a compreensão, de vários aspectos da criação de escolas 

técnicas e posterior deslocamento de suas sedes, da legislação a ser analisada, quanto a 

inquirição de quais as condições vividas pelo Estado de São Paulo, do país e da cidade de São 

Paulo nas décadas de 1970 e 1980 para ocorrerem as possíveis mudanças e na própria 

condição de alteração de sede sobre o curso de administração e das alterações curriculares 

efetivadas. 

 Tais bases parecem indicar a relevância de um estudo, pois pesquisar o percurso 

de um curso, ainda não analisado, nesse cenário em que houve vários interesses das políticas 

em educação, em um contexto transformador da realidade brasileira,  pode apontar resultados 

para compreensão de  aspectos fundamentais, sobre a formação dos jovens internamente nas 

escolas, em uma nova era tecnológica, aliadas a interesses políticos e consoantes com 

políticas internacionais de educação. 

 Diante dessas características cabe apresentar, portanto, o foco do estudo: a criação 

do 1º Colégio Comercial público em São Paulo na estrutura da Secretaria da Educação, em 

1968, focalizando, sobretudo, o curso de técnico em Administração criado em 1971, e seu 

rápido percurso até ser inserido em outra instituição encarregada da formação técnica e 

tecnológica no Estado. É fato que no Estado já havia muitas escolas profissionalizantes de 
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nível médio na área comercial, mas não eram públicas conforme visto anteriormente. Assim, 

este estudo questiona: quais as grades curriculares do curso inicial e que mudanças ocorreram 

nessas grades  do curso técnico de administração  quando o Centro Paula Souza  passou a se 

responsabilizar pelas escolas profissionalizantes de nível médio da Secretaria da Educação?     

 Esta pesquisa tem sua temporalidade central demarcada entre os anos de 1982 a 

1984. Esse período foi demarcado em função de novas alterações institucionais do Centro 

Paula Souza no que se refere à definição jurídica de vinculação, em 1982, e o material é muito 

extenso para abranger outros anos, pois foi necessário ir a anos anteriores para entender o 

percurso e possíveis influências. 

 Pretende-se responder as seguintes perguntas secundárias: quando o curso foi 

criado? Quais eram as grades curriculares dos cursos de administração no período inicial? As 

novas grades curriculares implantadas após a mudança sofreram alterações? Quais foram as 

bases propostas para esses cursos que foram exigidas na organização  das grades dos cursos 

de administração no ensino médio profissionalizante? 

 Essas questões, portanto, remetem ao foco das organizações curriculares do 

ensino técnico profissionalizante na formação do cidadão da área da administração, nesse 

período, em função das políticas e de características sociais e econômicas do período 

demarcado. 

 Este é um projeto de pesquisa que se insere no projeto coletivo ―Organização 

escolar e práticas pedagógicas‖ do Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação: 

História, Política, Sociedade da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo situado na 

linha de pesquisa Escola e cultura: perspectivas das Ciências Sociais. Nesse projeto amplo há 

várias entradas para o estudo da escola e, na entrada relativa à organização da escola, estão 

previstas investigações sobre os currículos, focalizando quais conhecimentos os constituem, 

quais relações com as políticas e reformas de ensino, quais projetos e propostas curriculares 

permitem a compreensão dessa área da vida das escolas e sua relação com a formação dos 

jovens. 

 Os objetivos específicos podem ser assim definidos: 

 Detectar e analisar grades curriculares do curso técnico em administração enquanto 

partícipe da estrutura da Secretaria da Educação; 
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 Detectar e analisar grades curriculares do curso após a transferência para o 

CEETEPS 

 Identificar quais foram os contextos de criação do curso e de mudança das grades 

curriculares; 

 Identificar os aspectos  alterados e os inalterados de tais grades curriculares 

identificando, ainda, quais os aspectos mais sensíveis dessas alterações.  

 A hipótese que decorre do que foi apresentado para este trabalho é a de que as 

ações políticas  para o ensino médio profissionalizante, no Estado de São Paulo, atendendo às 

necessidades de modificações e avanços no sistema de produção brasileiro e paulista  

pautaram criação de cursos, suas grades curriculares e as mudanças curriculares do curso de 

formação do técnico em  administração, sofrendo algumas alterações, mas com a presença de 

permanências devido aos seus momentos pregressos na história da formação profissional na 

área comercial no país. Trata-se de averiguar o predomínio, ou não,  das disciplinas 

introduzidas com natureza técnica em detrimento das existentes que cuidavam de formação 

mais geral para a formação integral de jovens que buscavam tais cursos. 

 Para a realização o trabalho de investigação definiu-se que o foco na busca dos 

dados seria posto, como já foi aventado anteriormente, sobre as grades curriculares e não 

sobre os currículos, pois ficou claro, na leitura do texto de Apple e King (1982), que o 

currículo é muito mais do que as grades curriculares; há uma gama de condutas e eventos no 

interior das instituições educacionais, desde a educação infantil, que compõem partes dos 

currículos para a incorporação das culturas dominantes já explicitadas alguns parágrafos atrás. 

Definiu-se que a base empírica, portanto, seriam as grades curriculares e carga horária de cada 

disciplina para identificar as condições de formação prevista formalmente. 

 Os procedimentos envolveram o uso da bibliografia para elaboração dos capítulos, 

localização de documentos, suas leituras e recolha das informações bem como a legislação do 

período.  Em um primeiro momento, como estratégia de aproximação, foram  identificados os 

locais e materiais  que levariam à detecção de informações  sobre  as escolas técnicas 

profissionais diante da legislação, e sua absorção pela instituição no período de 1982  a 1988. 

Pretendeu-se, também, buscar outros vestígios que tivessem maiores informações sobre o 

tema da pesquisa.  
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 Em um segundo momento foram obtidas informações de documentos que estavam 

em arquivos do departamento de ―Controle e Gestão Documental‖ do CEETEPS, do Arquivo 

Público do Estado de São Paulo e de uma escola absorvida pela instituição  no período de 

análise responsável pela existência do curso de técnico em administração: a Escola Técnica 

Prof. Camargo Aranha que recebeu esse nome pelo Decreto nº18.421, de 5 de fevereiro de 

1982 , onde foram obtidos os documentos que foram posteriormente analisados. Estão listados 

a seguir. 

 Apostila ―Os sentidos das Escolas Técnicas‖- autor: Pedro P. A. Funari- sem data. 

 Coleção de legislação da secretaria- várias datas. 

 ACTA-CEE- várias datas. 

 Regimento interno- sem data. 

 Regimento escolar- sem data. 

 Projeto vitae- sem data. 

 Livro: Reforma do ensino de 1971/1980- data: 1980. 

 Cadastro de quadros curriculares- data: 1980. 

 Plano Escolar- data: 1985 a 1989. 

 Grades curriculares- data: 1987. 

 Planos de ensino- data: 1990. 

 Menções/ notas- data: 1993. 

 Termos de Visitas-  data: 1994.  

 Termos de Visitas- data; 1997. 

 Grades curriculares- data: 1997. 

 Grades curriculares- data: 1978 a 1981. 

 Plano escolar- data: 1977  a 1988. 

 Plano de ensino- data: 1983 e 1984. 

 Plano escolar- data: 1991 a 1992. 
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 Plano de ensino- data: 1981 a 1987. 

 Plano de ensino- data: 1983 a 1987. 

 Livro concluintes- data: 1981 a 1991. 

 Atas de CC- data: 1991 a 1993. 

 Atas de CC- data: 1969; 1981 a 1987; 1987 a 1991. 

 Gradativamente foram consultados os documentos. Infelizmente a quantidade de 

informação é muito grande e o tempo para a análise muito curto, sendo necessário fazer uma 

seleção do material a ser efetivamente trazido para a pesquisa. A partir desse montante é que 

foram definidos os cortes temporais, que deveriam ser mais extensos, a priori. Ficou definido, 

então, o limite inferior – a criação do colégio em 1968 – e o superior – o ano de 1984, com 

pelo menos três anos de funcionamento na nova situação de vinculação. 

 O material utilizado foi analisado e os dados registrados por meio de um 

protocolo (Apêndice)  servindo de base para a redação dos capítulos que compõem esta 

dissertação. 

 No primeiro capítulo estão organizados os dados da pesquisa bibliográfica sobre o 

período de 1950 a 1980 e de alguns documentos a partir da década de 1960. Trata-se de recuo 

considerado necessário para identificar o percurso dessas décadas articulando as dimensões 

políticas, sociais e econômicas que compuseram os cenários brasileiro e paulista. A intenção é 

a de estabelecer algumas relações entre elementos contextuais da realidade do país e do estado 

de São Paulo relacionando-os com os da educação profissionalizante para obter elementos 

sobre o ―situar‖ do colégio, conforme apontado conceitualmente nas referências teóricas.  

 O segundo capítulo é o capítulo específico sobre o tema das grades curriculares e 

os cursos, sobretudo do curso Técnico de Administração. Busca-se apresentar e analisar os 

dados obtidos previstos nos objetivos que abrangem a detecção e análise das grades 

curriculares dos cursos iniciais do colégio, mas, sobretudo, desse curso tanto na sua época de 

vinculação com a Secretaria da Educação quanto nos anos iniciais após a transferência para o 

Centro de Educação Tecnológica Paula Souza identificando a proposta de  formação dos 

jovens que a eles acorriam. 

 Por fim, estão algumas considerações sobre esse percurso da pesquisa e sobre 

alguns dados obtidos assim como perspectivas que ficam para novos estudos. 
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CAPÍTULO 1 – AS DÉCADAS DE 1950 A 1980 

 A proposta deste capítulo é a de buscar articular as dimensões políticas, sociais e 

econômicas que compuseram os cenários brasileiro e paulista os quais podem nos dar indícios 

do  surgimento  do primeiro colégio comercial público de São Paulo e sobre o Centro 

Estadual de Educação Tecnológica de São Paulo como locais que abrigaram e abrigam o 

curso de Administração em nível médio em São Paulo, ou seja , estabelecer algumas relações 

entre elementos contextuais da realidade do país e do Estado relacionando-os com os da 

educação profissionalizante. Para tanto, são utilizados dados bibliográficos que também 

contenham alguns dados estatísticos do período demonstrando a representação dos avanços 

sociais e educacionais gradativamente desenvolvidos ao lado de seus problemas para o 

enfrentamento da realidade das necessidades formativas de profissionais para o país, em geral, 

e em São Paulo de modo específico nessa área educacional. 

1.1   O contexto brasileiro 

 A década de 1980 representa um marco para o ensino técnico de nível médio no 

Estado de São Paulo. Para alguns, a promulgação de decretos-leis transferindo da Secretaria 

da Educação para a autarquia Paula Souza (caracterizada a seguir) inúmeras escolas de 

segundo grau de ensino técnico agrícola, industrial e de serviços tem sua importância no fato 

de que fixam outras bases formativas para a definição de disciplinas de núcleo comum  e parte 

diversificada no currículo do Ensino Médio . Esta década é emblemática para a compreensão 

da organização curricular na Educação Básica do Estado de São Paulo por representar a 

culminância de um longo processo de ações para a reinserção da democracia na sociedade 

com consequências para várias esferas da vida social incluindo a educação profissional. 

 Entretanto, cabe retomar algumas informações sobre ações para organizar esse 

setor educativo que tem início desde a época do império, etapa que não é objeto de análise 

neste trabalho. Do ponto de vista regulamentar, no século XX, há medidas, na década de 

1940, com a Reforma Capanema, aprovada em 1946, juntamente com outras Leis Orgânicas 

relativas ao ensino primário, ginasial e normal (para formar professores). Foi nesse ano que 

houve a regulamentação do ensino profissional privado, sobretudo ao que interessa a este 

estudo, na área comercial, com a aprovação da criação oficial dos cursos do Serviço Nacional 
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do Comércio- SENAC-, mas também dos cursos ofertados na área industrial  no Serviço 

Nacional de Aprendizagem Industrial - SESI. Esses ramos do ensino profissional possuíam 

definições curriculares com uma base de cultura geral que repetia, de certa forma, o do 

secundário visando ―propiciar formação humana e evitar especialização prematura‖. Dividido 

em dois ciclos, contavam com as seguintes disciplinas:  

[...] Português, Matemática, Ciências Naturais e Geografia e História, no 1º ciclo; e 

Português, Francês ou Inglês, Matemática, História Natural, Física, Química, 

Geografia Geral e do Brasil, História Geral e do Brasil, no 2º ciclo (CHAGAS, 1980, 

p. 74). 

 O ensino comercial privado, entretanto, também era ministrado em escolas 

técnicas comerciais, ou de comércio, organizadas em dois ciclos. O 1º ciclo, a ser ofertado a 

alunos egressos do ensino primário, abrangia um curso básico de quatro anos e um 2º ciclo 

ofertando cursos de comércio, de propaganda, de administração, de contabilidade, de 

estatística e de secretariado (CHAGAS, 1980, p. 55). Esses dados são importantes porque dão 

uma base de compreensão do que se encontra, posteriormente, nas grades curriculares do 

primeiro colégio comercial público do Estado de São Paulo, este sim, objeto de estudo neste 

trabalho no que se refere a alterações curriculares efetivadas. 

 Esse longo processo de ações tem continuidade em um momento histórico 

importante para a sociedade brasileira, que se inicia com o segundo governo de Getúlio 

Vargas (1951- 1954). Sediado na cidade do Rio de Janeiro, esse governo procurou defender 

um programa de industrialização que se voltava para a ―criação e para o fomento de um 

capitalismo de cunho nacionalista, autônomo e sob controle nacional‖, segundo Gouvêa 

(2010, p. 534). O Estado assumia papel estratégico cumprindo uma função mediadora entre as 

classes sociais  e as relações  com o poder político internacional.  

 Foram criados vários órgãos para o aparelhamento do Estado  subordinados à 

Presidência da República, entre eles, com papel estratégico: Comissão Nacional de Política 

Agrária (CNPA), a Comissão de Desenvolvimento Industrial (CDI), a Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento de Transportes e a Comissão Nacional de Bem-Estar. 

Totalizou-se, entre órgãos e agências, ―22 instituições estatais incluindo a criação da Capes, 

da Petrobrás, do então denominado Conselho Nacional de Pesquisas (CNPq) e do Banco 

Nacional de Desenvolvimento (BNDE)‖ (GOUVÊA, 2010, p.535). Eles funcionavam por 

meio de um presidente , representantes dos ministérios e membros do setor privado (indústria, 

comércio e agricultura), conforme Gouvêa: 
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Tratava-se  de uma nova gestão estatal que apresentou um padrão inédito de atuação 

do Estado: a empresa pública voltada para estudos e pesquisas e a vinculação setorial 

do empresariado para projetos nodais de desenvolvimento, evidenciando um modo 

distinto de inserção dos interesses privados nas estruturas do Estado (GOUVÊA, 

2010, p.535) 

 Não obstante, parecia evidente que  as deficiências  da estrutura administrativa 

conflitava  com  as novas funções econômicas e sociais do projeto  industrializante sob 

comando do Estado  e uma reforma administrativa foi implantada em 1952. Ela visava 

descentralizar a administração e estava centrada em três pontos norteadores destacando o 

sistema duplo de coordenação que conjugava ―um sistema direto, comissões interministeriais, 

e outro indireto, coordenação de todos os projetos e atividades por meio de um Conselho de 

Planejamento e Coordenação, que foi constituído junto à Presidência da República‖ 

(GOUVÊA, 2010, p.535). Com  isso,  amparava-se  a administração com um ―mecanismo de 

direção que garantiria o controle, a unidade e a harmonia da ação estatal‖(ibidem). 

 Cabe ressaltar que a  ideologia e a prática de planejamento foram aspectos que 

representaram papel fundamental no governo Vargas e que se incorporou na administração 

pública num ―movimento de progressiva racionalização da política econômica governamental 

trazendo como consequência  a valorização do ―técnico‖ e a formação de uma ―tecnocracia‖ 

(GOUVÊA, 2010, p.535). Mesmo com sua morte, em 1954, dentro de um quadro político e 

econômico complexo com várias sucessões presidenciais de Café filho, Carlos Luz e Nereu 

Ramos, o país e a sociedade brasileira assimilaram positivamente  a prática governamental 

pautada  numa política econômica planificada a qual se manteve com ―a acumulação das 

experiências anteriores e a sedimentação do debate técnico e político envolvendo  temáticas  

como desenvolvimento, industrialização, economia nacional, planejamento, emancipação 

econômica, entre outras[...]‖ (idem, p.536) prepararam os grupos políticos e econômicos para 

continuar a política econômica governamental.
 

 Foi um período de grande surto de desenvolvimento em que a valorização do 

ensino profissional, sobretudo pelas características de novas formas de administração  foi tal, 

a ponto de criar-se, na área comercial, uma campanha denominada Aperfeiçoamento e 

Expansão do Ensino Comercial-CAEC ao lado de outras voltadas para modalidades de 

atendimento educacional (CHAGAS, 1980, p. 59), embora quantitativamente ainda fosse 

maior a procura pelo ensino secundário regular, conforme Quadro  1(mantida a nomenclatura 

da fonte). 
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Quadro 1 

Expansão – secundário e profissional – 1
o
 e 2

o
  ciclos (em milhares com percentuais) 

Anos 

1
o 
 ciclo 2

o 
 ciclo 

Total 

Secundário Profissional Soma Secundário Profissional Soma 

  %  %   %  %   

1942 183,6 72,5 69,8 27,5 253,4 15,8 36,2 27,9 63,8 43,7 297,1 

1947 261,2 78,5 71,6 21,5 332,8 50,7 46,4 58,6 53,6 109,3 442,2 

1952 396,8 84,4 73,4 15,6 470,2 70,0 47,4 77,8 52,6 147,8 618,0 

1957 579,1 83,9 111,0 16,1 690,1 89,7 41,8 125,2 58,2 214,9 905,0 

Fonte: MEC-SEEC (In: CHAGAS, 1980, p. 68).  

 

 O advento do  governo de Juscelino Kubitschek (1956 -1961) – propondo e 

providenciando a mudança da capital do país do Rio de Janeiro para Brasília – com  seu Plano 

de Metas, que no entender de Benevides ―consistia no planejamento de trinta e uma metas 

distribuídas em seis grandes grupos[...]: energia, transportes, alimentação, indústrias de base, 

educação e construção de Brasília, a meta síntese‖ (BENEVIDES 1979, p.210), acabou 

criando  novas formas de articulação política assimilando os instrumentos e aparelhos de 

política e regulação econômica herdados  do governo Vargas, tendo em vista ―elevar a 

coordenação e o controle dos investimentos públicos (Conselho de Desenvolvimento e o 

próprio Plano de Metas) e dos investimentos privados(Grupos Executivos)‖ (GOUVÊA, 

2010, p.537). 

 Segundo essa mesma autora, a administração do governo Kubitschek procurou 

manter essa articulação atendendo aos interesses do Estado, do capital estrangeiro e do 

empresariado nacional onde esses atores estavam  ―voltados  para a criação de uma estrutura 

industrial mais avançada e integrada à nova divisão internacional do trabalho‖ (GOUVÊA, 

2010, p.537) e que em nome do ―desenvolvimentismo‖ as articulações políticas do seu 

governo procuraram ―minimizar as possíveis resistências por meio da negociação dos 

interesses‖(ibidem). 

 Ressalta-se,  também,  que o governo Kubtischek concebeu e concretizou  ―uma 

estrutura de poder informal, paralela, eficiente e vinculada diretamente à Presidência da 
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República‖ (GOUVÊA, 2010, p. 537),  aperfeiçoando a reestruturação administrativa do 

segundo governo Vargas, respondendo  ―à necessidade  de uma eficácia gerencial na 

emperrada burocracia estatal e propiciou o surgimento de um olhar privilegiado para os 

órgãos que já eram considerados eficientes‖ (GOUVÊA, 2010, p. 537). 

 Essa ação política estatal, segundo a mesma autora (p.538), se relacionava às 

soluções de conveniências tendo como objetivo maior o de  conseguir encaminhar gradual  

avanço do grau de coordenação e o esforço de investimento público sem que se necessitasse 

recorrer a uma reforma administrativa, fiscal e financeira de profundidade no país sinalizando 

uma espiral inflacionária e a sua compreensão a partir do ano de 1961. 

  

 As transformações sociais e políticas ao longo das décadas do século XX levaram 

a que se cogitasse, em diversas oportunidades, de se fazer uma regionalização geográfica. Foi 

a partir do final da década de 1960 que o Brasil teve a  configuração geográfica em 

macrorregiões próximas de como as conhecemos
1
: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Leste (hoje 

Sudeste) e Sul.  

 

 Os Quadros 2, 3 e 4(mantida a nomenclatura da fonte)  apresentam um panorama 

da situação do ensino médio nos seus diversos ramos na década de 1950 nessas regiões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Regiões: Norte: Pará, Amazonas, Territórios do Rio Branco, Amapá, Acre, Guaporé; Nordeste: Maranhão, 

Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe; Leste: Bahia, Minas Gerais, Distrito 

Federal; Sul: São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul; Centro-Oeste: Goiás, Mato Grosso. 

(http://biblioteca.ibge.gov.br 2014) 
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Quadro 2 

Distribuição dos estabelecimentos de ensino médio com relação às unidades escolares em 1959 

REGIÕES 

DO PAÍS 

UNIDADES ESCOLARES Total 

 Ensino 

secundário 

Ensino 

comercial 

Ensino 

industrial 

Ensino 

agrícola 

Ensino 

normal 

 

Norte 70 37 16 5 41 169 

 41% 22% 9% 3% 24% 100% 

Nordeste 459 150 48 17 176 850 

 54% 18% 6% 2% 21% 100% 

Leste 1.313 453 116 36 302 2.220 

 59% 20% 5% 2% 14% 100% 

Sul 1.477 587 226 27 575 2.892 

 51% 20% 8% 1% 20% 100% 

Centro-Oeste 116 29 14 3 55 217 

 53% 13% 7% 1% 25% 100% 

Brasil 3.435 1.256 420 88 1.149 6.348 

 54% 20% 7% 1% 18% 100% 

 

  

Fonte dos dados brutos: Anuário Estatístico do Brasil: 1959 – IBGE, Conselho Nacional de Estatística, 

Rio de Janeiro, 1959, pág.359 (In: FERNANDES, 1966, p. 58) (foi mantida a nomenclatura de quadro da 

fonte).  

 As características do ensino médio, no período, evidenciaram a predominância do 

ensino secundário sobre os demais ramos do ensino direcionando essa maioria, sobretudo, 

para o ensino superior. Depois deste, os cursos das escolas normais e do ensino comercial 

foram os que mais se sobressaíram, ou seja, o ramo normal, de preparo de professores para a 

escola primária em expansão no país, e para atividades relativas ao segmento de serviços do 

setor terciário, também em expansão no país devido às características já apontadas.  

 No que se refere especificamente ao ensino comercial, verifica-se, no Quadro 2, 

certo equilíbrio do número de unidades escolares do ensino comercial em relação aos demais 

tipos de formação entre as regiões  Leste e Sul, seguida da região Nordeste. Em contrapartida, 
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as regiões Norte e Centro-Oeste ficavam bem abaixo das demais, e, no geral, o ramo 

industrial foi o menos frequente dentre as  modalidades do ensino médio. 

 Observa-se, também, no Quadro 2 , que, na distribuição dos estabelecimentos de 

ensino médio entre as regiões, a região Sul foi a que mais se destacou. Certamente tais dados 

se devem às características da industrialização e suas necessidades de modernização 

administrativa já apontada, sobretudo considerando que o Estado de São Paulo constava da 

região sul anteriormente, foco de avanços na industrialização 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte dos dados brutos: Anuário Estatístico do Brasil: 1959 – IBGE, Conselho Nacional de Estatística, 

Rio de Janeiro, 1959, pág.359 (In: FERNANDES, 1966, p. 59) (foi mantida a nomenclatura de quadro da 

fonte).  

 Destaca-se, no Quadro 3,  uma predominância dos docentes no ensino secundário 

distribuídos nos estabelecimentos de ensino médio e , no âmbito profissional, o ensino 

comercial ocupa o segundo lugar  ultrapassando o ensino normal. Observa-se, também,  uma 

Quadro 3 

Distribuição dos estabelecimentos de ensino médio com relação ao corpo docente por regiões 

do  País 

REGIÕES 

     DO PAÍS 

CORPO DOCENTE 

 
Total 

 Ensino 

secundário 

Ensino 

comercial 

Ensino 

industrial 

Ensino 

agrícola 

Ensino 

normal 

 

Norte 1.027 478 251 43 362 2.161 

 47% 22% 12% 2% 17% 100% 

Nordeste 6.515 1.633 519 173 1.837 10.677 

 61% 15% 5% 2% 17% 100% 

Leste 21.213 5.142 2.119 368 3.435 32.277 

 66% 16% 6% 1% 11% 100% 

Sul 23.181 6.816 2.965 320 6.194 39.476 

 59% 17% 7% 1% 16% 100% 

Centro-Oeste 1.348 301 209 15 473 2.346 

 57% 13% 9% 1% 20% 100% 

Brasil 53.284 14.370 6.063 919 12.301 86.937 

 61% 16% 7% 1% 14% 100% 
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concentração de docentes no ensino comercial nas regiões Leste e Sul, seguido do Nordeste  

contrapondo-se à menor frequência no Norte, de modo geral sempre menos presente nas 

estatísticas. 

 No interior das regiões os docentes do ensino comercial  prevalecem nas regiões 

Norte, Leste e Sul  só perdendo para os docentes do ensino normal das regiões Centro-Oeste e 

Nordeste. Esses dados podem significar resultados de ações políticas de expansão da 

escolaridade primária e também comercial/administrativa nas regiões. 

 

Quadro 4 

Distribuição dos estabelecimentos de ensino médio com relação à matrícula inicial em 1959 

 REGIÕES 

DO PAÍS 

MATRÍCULA INICIAL 
 

Total 

 Ensino 

secundário 

Ensino 

comercial 

Ensino 

industrial 

Ensino 

agrícola 

Ensino 

normal 

 

Norte 16.212 6.236 665 294 2.282 25.689 

 63% 24% 3% 1% 9% 100% 

Nordeste 97.767 16.467 2.757 1.123 11.069 129.183 

 74% 13% 2% 1% 9% 100% 

Leste 300.224 54.836 6.343 2.460 23.349 387.212 

 77% 14% 2% 1% 6% 100% 

Sul 359.700 90.578 12.067 1.625 42.890 506.860 

 71% 18% 2% 0,5% 8% 100% 

Centro-Oeste 20.787 3.877 480 177 1.936 27.257 

 76% 14% 2% 1% 7% 100% 

Brasil 794.690 171.994 22.312 5.679 81.526 1.076.201 

 74% 16% 2% 0,5% 7% 100% 

Fonte dos dados brutos: Anuário Estatístico do Brasil: 1959 – IBGE, Conselho Nacional de Estatística, 

Rio de Janeiro, 1959, pág.359 (In: FERNANDES, 1966, p. 60) (foi mantida a nomenclatura de quadro da 

fonte).  
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 Verifica-se, no Quadro 4,  que, na área profissional, o ensino comercial ocupa a 

segunda posição no número de matrículas, existindo um escalonamento nas modalidades do 

ensino normal, industrial e agrícola. Observa-se que essa prevalência do ensino comercial está 

presente em todas as regiões. Tais dados são demonstrativos, de outro modo, comparando 

com os dados do Quadro 3,  da necessidade de formação nessa área administrativa diante das 

características do momento e considerando que, nas demais modalidades ( industrial e 

agrícola, sobretudo) nem sempre a exigência de preparo era, ou ainda é, a mesma, 

acompanhada das condições que são necessárias para a implantação de cursos na área 

industrial e agrícola, quanto ao instrumental e espaço apropriado. Verifica-se, entretanto, que 

a grande expansão está presente também nos dados do ensino secundário. Vejamos. 

 Em 1940, havia 155.588 matrículas no curso secundário, 45.932 nos cursos 

comerciais e 13.262 nos cursos industriais. Já em 1950, esses números saltaram para 365.851 

nos secundários, 88.082 nos comerciais e 36.754 nos industriais segundo Fernandes (1966, p. 

48) a partir de outros dados bibliográficos. 

 É nesse contexto,  com suas  novas estruturas administrativas e articulações 

políticas,  que foram engendradas, ainda, outras políticas educacionais. Ao longo dos anos 

finais da década de 1940 e toda a década de 1950  vários movimentos ocorreram para a 

discussão das bases de diretrizes educacionais para o país como um todo, culminando com a 

promulgação da  Lei 4.024, de 1961 (BRASIL, 1962). 

  Mantendo a organização anterior existente, a escolarização se dividia em pré-

primária, primária e média. Este grau médio, visto anteriormente quanto aos seus 

quantitativos, subdividia-se em dois ciclos, ginasial e colegial, estrutura que praticamente 

persiste até os dias de hoje com nomenclaturas diversas. É de interesse, para este trabalho 

conforme se vem apontando, a etapa que se refere ao médio, por sua vez com duas 

caracterizações: secundário e técnico. O ensino secundário, no seu ciclo colegial caracterizado 

como propedêutico, visava ao preparo para o ensino superior. O ensino técnico, como se 

depreende da legislação, visava o preparo para os postos de trabalho para segmentos mais 

pobres. Dividido em ginasial – com quatro anos – e  colegial – com três anos – tinha pouca 

regulamentação, deixada aos governos estaduais; apenas se estabelecia que tivesse, nos dois 

ciclos, algumas disciplinas do secundário.O ensino técnico abrangeu, nessa legislação, a 

proposta de criação de cursos industriais, agrícolas e comerciais. Manteve-se a possibilidade 
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de continuidade de cursos industriais e comerciais junto às empresas e estabelecimentos 

isolados (BRASIL, 1962). Nesse período, havia diferentes problemas de equivalência entre 

cursos do mesmo nível e continuidade de estudos entre níveis, resolvidos parcialmente por 

meio de medidas, mas que não vem ao caso explorar neste momento, apenas apontar que 

muitas das ambiguidades de direitos e equivalências de estudos permaneceram. Vale manter a 

ideia central de que os cursos de formação profissional no âmbito do 1º e 2º ciclo continuaram 

sendo destinados à população que seguiria imediatamente ao mercado de trabalho, ou seja, as 

camadas mais desfavorecidas da população enquanto que o secundário e o colegial se 

destinavam a camadas mais favorecidas e elite que continuariam seus estudos no ensino 

superior. Ao estabelecer tais diretrizes, a legislação forneceu o suporte para atender as 

demandas por mão-de-obra do modelo de substituição de importações – qual seja, o processo 

de industrialização (GERMANO, 1994, p.49) – em um Estado nacional-desenvolvimentista 

que  teve apoio da ―burguesia nacional e do operariado na luta pela implantação e controle do 

processo de industrialização, num período que assistiu ao surgimento de um outro ator na 

trama econômica: o capital estrangeiro.‖ (GOUVÊA, 2010, p.538) 

 Nesse período relativo à denominada ―substituição de importações‖, até por volta 

de 1960, foi se constituindo um ―pacto‖ para a constituição da industrialização e urbanização 

na dinâmica da vida social e econômica ligando a burguesia industrial, pequena burguesia e 

operariado industrial criando condições para a implantação de nova ordem urbano-industrial 

(WARDE, 1979, p. 64/65).  

 Segundo a mesma autora, no governo Kubitschek altera-se o modelo de 

desenvolvimento passando a ser de substituição de importações para desenvolvimento 

associado, ou seja, os investimentos e financiamentos compondo o capital estrangeiro 

internacionalizando a economia articulado com o pacto. Esse pacto, segundo a autora rompeu-

se com o movimento civil-militar de 1964, pois já não seria mais útil à classe dominante, 

pondo em risco seu poder de usufruto de privilégios. O operariado urbano foi afirmando seus 

interesses também encontrando seus locais de expressão ( idem, p. 64 e ss).  

 Nesse processo de redemocratização política, sobretudo a partir da década de 

1960, e expansão e modernização do parque industrial os ―mecanismos legais e as estruturas 

formativas, historicamente construídas ao longo das décadas de 40 a 70, foram cristalizando 

concepções e práticas escolares dualistas‖ (MANFREDI, 2002, p.102), ou seja, no âmbito do 

currículo os alunos tinham , por um lado, um conjunto básico de conhecimentos e , por outro 
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lado, um conjunto de informações relevantes para o domínio de seu ofício ―sem 

aprofundamento teórico, científico e humanístico‖(ALVES apud MANFREDI, 2002, p.103). 

 Segundo Manfredi, mesmo com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional de 1961, esta ―dualidade estrutural ainda persistiria, embora se tivesse 

garantido maior flexibilidade na passagem do ensino profissionalizante e o 

secundário‖(MANFREDI, 2002, p.103), mantendo-se as instituições anteriores  do Sistema S 

(SENAI, SESI, SENAC, SESC) e outras que foram ―construídas segundo a ótica e as 

necessidades dos setores empresariais‖ e tiveram uma grande expansão ―quando da ascensão 

dos militares ao poder, a partir de 1964‖ (MANFREDI, 2002, p.104) 

 No entanto, o que ficou denominada de  reforma do ensino pela lei n.º 4024, de 

1961,  a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1962) 

referendou a descentralização do ensino, permitindo, assim, que as escolas pudessem optar 

entre vários currículos. Para Nunes (2000, p.40) algumas medidas da legislação  significaram 

ruptura com a concepção elitista de educação que vinha permeando o sistema educativo 

brasileiro, mesmo com a implantação da República, pois no início do século XX, a educação 

no nível  secundário abrangia: 

[...]um grupo social muito restrito, jovens herdeiros da oligarquia agrária, filhos de 

industriais, grandes comerciantes, profissionais liberais ou da incipiente classe média 

urbana, cuja formação fundamentada nos estudos desinteressados expressava a 

distinção cultural de uma elite, destinando-se a uma finalidade muito específica, isto é, 

a preparação para os cursos superiores. (SOUZA, 2008, p.89) 

. 

 Para enfrentar essa situação, mesmo com alguma regulamentação de equivalência, 

classes experimentais e a reforma do ginásio industrial, era eminente a reestruturação do 

ensino secundário na década de 1960 e, segundo Souza (2008) essa modalidade esteve no 

centro dos debates educacionais: 

Os polêmicos debates travados voltaram a problematizar as finalidades desse ramo do 

ensino médio, o tipo adequado da formação a ser dada aos alunos, a necessária 

articulação do secundário com o primário com o ensino técnico-profissional e a 

renovação didática em conformidade com o pensamento pedagógico em circulação. 

(SOUZA, 2008, p.146)  

 A abrangência do ensino secundário por ocasião da aprovação da  Lei 4.024, de 

1961,  permitiu sua distinção   constituindo-se  na maior  equivalência  desde os anos 1950. 

Segundo Nunes (2000, p.56), em uma acepção ampla, o ensino secundário, educação 

secundária, educação de nível médio ou ensino médio referiam-se a todo o tipo de estudos 
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pós-primários no nível do primeiro ciclo (secundário, comercial, industrial, agrícola e normal)  

e no nível de  segundo ciclo nas mesmas modalidades. Numa acepção restrita, o ensino 

secundário referia-se ao ramo secundário do primeiro ciclo definido pela Lei. 

 No entender de Nunes (2000, p.56), a Lei 4.024, de 1961, esse dispositivo de 

equivalência  permitiu a articulação, pelo menos teórica, entre todos os cursos de grau médio 

nos dois ciclos, o que valia para a  transferência entre os cursos e para o ingresso no ensino 

superior. 

[...]o governo brasileiro, no início da década de 1960, definia uma política articuladora 

para o ensino médio, incetivando a criação de ginásios integrados. Por admitir grande 

variedade de cursos, flexibilidade de currículos e facilidades de articulação, essa lei 

propiciava fundamentos amplos para inovações no ensino secundário.(Amado apud 

NUNES, 2000, p. 28) 

 Os questionamentos sobre o ensino propedêutico começam a se enraizar, nesse 

período, e ―a concepção de um novo desenho curricular fundamentado na cultura científica e 

técnica e em valores mais utilitários foi se configurando e ganhando força entre os educadores 

responsáveis pelas políticas educacionais‖ (SOUZA, 2008, p.146), por exemplo, segundo a 

mesma autora, com eliminação do latim como disciplina obrigatória e um currículo flexível 

que fora ―ratificado na primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. 

4.024/61)‖ (idem, p. 146) e que, embora modernizador, atendia a  anseios sociais: a 

industrialização dos processos produtivos; investimento do capital estrangeiro; políticas 

educacionais internacionais; ideologias vigentes e participação popular em  uma democracia 

velada sob a eminência de um  regime político contraditório.  

 Embora as políticas educacionais articulassem a criação de cursos, flexibilização 

de currículo, Mendonça (2008, p. 22) aponta que a proposta de organização do sistema escolar 

de Brasília se constituia em uma espécie de síntese da política global para a reconstrução da 

escola primária e média (a escola comum do homem brasileiro), que se vinha implantando a 

partir das inúmeras  iniciativas que se originavam do Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e da rede de centros a ele articulados. 

 Segundo Germano (1994) ―o início dos anos 60 foi problemático para as elites 

brasileiras, pois o país enfrentava uma crise econômica e política de grandes proporções‖ (p. 

49), quando havia, de acordo com outros autores, redução de investimentos, diminuição de 

capital externo, agravamento da inflação e queda de taxa de lucro (p. 49). Verifica que a 

industrialização havia completado um ciclo com a implantação da indústria pesada, 
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acirramento das lutas de classes, pois ―a sociedade civil tornou-se mais ativa diante da 

ampliação da participação política e da organização dos trabalhadores urbanos e rurais‖ (p. 

50).  Ocorre um conjunto de  movimentos sociais em todo o país (p. 50 e ss) ocasionando 

reações que eclodiram com a tomado do poder pelos militares com o movimento civil militar 

de 1964. Em 1967 foi promulgada nova constituição no país na qual o conceito de Segurança 

Nacional é particularmente importante, segundo Germano ( 1994), pois o inimigo não é mais 

oriundo do ambiente externo e, sim, interno tendo como decorrência a quebra de muitos 

direitos humanos (p. 64/65).  

 As reformas políticas empreendidas pelos governos militares nesse período, 

portanto,  devem ser analisadas num contexto em que predominava a ideologia da Doutrina de 

Segurança Nacional e Desenvolvimento (DSND)  

(http://www.acervoditadura.rs.gov.br/doutrina.htm 2014).  Para assegurar as melhores 

condições para a implantação e manutenção do modelo econômico de internacionalização do 

mercado interno, em substituição ao modelo nacional-desenvolvimentista vigente até então, 

várias reformas foram elaboradas. O estado de exceção que se instaurou constituído de 

alterações das relações entre a sociedade e todo o aparato do Estado, contendo as tensões 

sociais e permitindo reprodução ampliada do capital sustentava-se em duas burocracias – 

sistema de segurança e de administração – ampliada e exigente quanto à diversificação de 

funções, ampliação e diversificação das burocracias direta e indiretamente ligadas às 

atividades econômicas. A partir de 1968 inicia-se a preocupação com a baixa qualidade da 

mão de obra , de um lado, e contenção na direção do ensino superior, de outro (WARDE, 

1979, p. 71-72). 

  Ocorreram, também alterações no campo educacional, segundo Nunes: 

As mudanças políticas de 1964 criaram uma nova situação que pode sucintamente ser 

caracterizada em alguns aspectos: a tomada do poder pelos militares; o fortalecimento 

do poder executivo em contraposição do poder legislativo; centralização e 

modernização da administração pública; reorientação das relações entre as classes 

sociais através de uma política salarial e trabalhista com o objetivo de acelerar a 

acumulação de capital e conter o processo social; a redefinição da política educacional 

em todos os níveis de ensino (NUNES, 2000, p.56) 

 Nesse texto, a autora afirma que essa modernização defendida pelos governos 

militares separava desenvolvimento econômico de desenvolvimento social, havendo uma 

predominância para o primeiro e um grande estímulo à importação de tecnologias altamente 

sofisticadas dos grandes centros capitalistas e a uma ajuda externa que viria viabilizar novas 
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propostas para o ensino secundário, mediante as quais podemos caracterizar a orientação das 

políticas internacionais na educação:  

É assim que, sob a assessoria dos técnicos da USAID, o MEC empreendeu as 

reformas educacionais ―necessárias‖ para que se garantisse um desenvolvimento 

econômico sem entraves. Os técnicos dessas Agências [...] propuseram uma 

reformulação curricular dos diversos níveis de ensino escolar no Brasil, que deveriam 

(BRASIL 1971) se modernizar (ALVES, 2002,  p.37). 

 Cabe lembrar, ainda, a propósito da interferência dos princípios de políticas 

nacionais e internacionais, as informações relatadas por Chagas (1980) sobre a característica 

dos estudos gerais e especiais desde 1968, no Brasil, e nos Estados Unidos, em 1973, como 

tema da XXXIV Conferência Internacional de Educação promovida pela UNESCO realizada 

em Genebra ( p. 101). 

 A Lei n. º 5692, de agosto de 1971 (que Fixa Diretrizes e Bases para o Ensino de 

1º e 2º graus)
2
 (BRASIL 1971),

  
gestada e promulgada em pleno governo dos militares,  

definiu a  integração do ensino de segundo grau com o técnico nos currículos escolares do 

nível secundário. Tratou-se de legislação que alterou profundamente as orientações 

curriculares de toda a educação fundamental, conforme se verá adiante. 

 Segundo seu Art. 1º, o ensino, tanto o de 1º quanto o de 2º grau, tinham como 

objetivo geral: 

proporcionar ao educando a formação necessária ao desenvolvimento de suas 

potencialidades como elemento de auto-realização, qualificação para o trabalho e 

preparo para o exercício consciente da cidadania (BRASIL, 1971). 

 Tendo em vista, então, a qualificação para o trabalho, a Lei n.º 5692/71 previa, em 

seu Art. 4º, a organização dos currículos, tanto do ensino primário quanto do secundário, 

atribuindo-lhes um núcleo comum, obrigatório em âmbito nacional, e uma parte diversificada, 

que deveria atender às necessidades de cada escola e/ou região. 

 Além do núcleo comum, outras disciplinas foram fixadas como obrigatórias pelo 

Conselho Federal. Conforme o Art. 7º da Lei n.º 5692/71, eram elas: Educação Moral e 

Cívica, Educação Física, Educação Artística e Programas de Saúde; o ensino religioso, de 

                                                 
2
Com a Lei 5692, de 1971 o colegial passou a se denominar 2º grau, que deveria ter três ou quatro séries anuais. 

O ginásio incorporou-se ao ensino primário, gerando o ensino de 1º grau com a duração de 8 anos letivos. 
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matrícula facultativa, constituiu-se disciplina dos horários normais dos estabelecimentos de 

ensino de 1º e 2º graus. 

 No período imediatamente posterior à promulgação da lei 5692/71, dois pareceres 

foram emitidos pelo Conselho Federal de Educação para regulamentar aspectos das 

habilitações. O parecer 45/72 dava ênfase à terminalidade profissional e o 76/75 propunha que 

deveriam ser estabelecidas novas normas para auxiliar a implantação do ensino de 2º grau 

diluindo a ―profissionalização na educação geral, dando continuidade dos estudos a nível 

superior‖ (WARDE, 1979, p. 18). 

 Esse estudo de Warde (1979) permite acompanhar os debates criados com ambos 

os pareceres elucidando as polêmicas e analisando criticamente inúmeras facetas de 

nomenclaturas (treinamento profissional, educação profissionalizante, habilitação 

profissional, parte profissionalizante do curso, educação geral e formação especial) além das 

análises que apontam limites objetivos considerados a partir de perplexidades para a 

implantação da reforma do 2º grau: 

[...] falta de recursos financeiros por ser elevado o custo deste ensino; escassez de 

pessoal docente qualificado; carga horária reduzida da parte de educação geral; 

complexidade no regime de cooperação com as empresas; carência de informações 

sobre as necessidades do mercado de trabalho; diminuição de oportunidade de 

trabalho para os professores licenciados antes da vigência da Lei nº 5.692/71 (Parecer 

76/75 CFE, in WARDE, 1979, p. 163).  

 Segundo o mesmo parecer tais perplexidades foram ocasionadas pelo grande 

equívoco de transformar todo o 2º grau em ensino técnico e profissional (idem, p. 164). 

 Segundo  Saviani, na mesma direção das dificuldades anteriormente citadas, 

as medidas preconizadas pela Lei 5692 encontram grandes dificuldades para penetrar 

nas redes escolares dos Estados. E mais uma vez a força do contexto se impõe. A 

grande mudança operada pelas leis da reforma foi de ordem política, isto é, sua função 

foi criar um clima favorável, removendo os óbices com o fim de garantir a 

continuidade do processo sócio-econômico (SAVIANI, 1986, p. 149).  

 Segundo esse autor, essa foi a grande inovação em relação à anterior: uma 

inovação de ordem política. 

 Essa ideia é, de algum modo, referendada por Germano (1994) ao apontar que 

essa ―proposta oficial é uma visão utilitarista, imediatamente interessada da educação escolar, 
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sob forte inspiração da ‗teoria do capital humano‖ (p. 176). Este é mais um suporte ao lado 

das questões de segurança nacional, do pensamento cristão conservador (p. 183).  

 Entretanto, no âmbito do estudo realizado por Warde (1979) cabe destaque, ainda, 

às sugestões feitas no parecer 45/72 nas quais se encontram as habilitações recomendadas 

para a área comercial, conforme Quadro 5. 

Quadro 5 

Conjunto de Habilitações afins e matérias respectivas 

Administração, Contabilidade, Estatística, Publicidade, Secretariado 

Matérias Distribuição pelas  habilitações 
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1 Estatística       

2 Mecanografia e 

Processamento 

de Dados 

      

3 Economia e 

Mercados 

      

4 Direito e 

Legislação 

      

5 Psicologia       

6 Contabilidade e 

Custos 

      

7 Organização e 

Técnica 

Comercial 

      

8 Desenho       

9 Administração e 

Controle 

      

10 Publicidade       

11 Técnicas de 

Secretariado 

      

12 Compra e 

Armazenamento 

      

13 Exportação e 

Importação 

      

Fonte:  (WARDE, 1979, p.135) 
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    Verifica-se, nesse quadro a orientação federal para as habilitações na área 

comercial para todo o país incluindo sugestão de currículo com as matérias específicas 

respectivas. 

  

 Os Quadros  6 a 10 contêm esboços de organização curricular com as demais 

áreas de formação geral para algumas habilitações exemplificando formas de organização a 

serem adotadas com as cargas horárias indicadas. E tais sugestões tiveram validade para todo 

o país, não importando suas condições. 

 

Quadro 6 

Currículo mínimo 

Habilitação: Técnico em Secretariado 

74 créditos (C) – 2.220 horas (H) 
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Língua e Literatura Nacional 

Língua Estrangeira  

Redação e Expressão 

Mecanografia 

Educação Artística C H Secretariado C H 

12 360 20 600 
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u
d
o

s 
S

o
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Geografia 

História 

Estudos Regionais 

Direito e Legislação 

Educação Moral e Cívica 

Organização Social e 

Política do Brasil 

C H Organização e 

Técnica Comercial 

C H 

10 300 7 210 
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n
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as
 

Matemática Estatïstica 

Processamento de Dados 

Ciências C H Programas de Saúde 

Psicologia 

C H 

6 180 10 300 

Educação Física:  9 créditos – 270 horas 

Fonte:  (WARDE, 1979, p.152) 
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Quadro 7 

Currículo mínimo 

Habilitação: Técnico em Contabilidade 

74 créditos (C) – 2.220 horas (H) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 8 

Currículo mínimo 

Habilitação: Técnico em Publicidade 

74 créditos (C) – 2.220 horas (H) 
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Língua e Literatura Nacional 

Língua Estrangeira  

Redação e Expressão 

 

Educação Artística C H Mecanografia C H 

12 360 9 270 
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Estudos Regionais 

Economia e Mercados 
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Política do Brasil 

C H Direito e Legislação 

Organização e Técnica 

Comercial 
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10 300 12 360 
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 Matemática Estatística 

Processamento de Dados 

Ciências C H Contabilidade e Custos 

Programas de Saúde 
C H 

6 180 22 660 

Educação Física:  9 créditos – 270 horas 

Fonte:  (WARDE, 1979, p.152) 
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Educação Artística C H Publicidade C H 
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Matemática Estatística 

Processamento de Dados 

Ciências C H Desenho             

Psicologia             

Programas de Saúde 

C H 

6 180 17 510 

Educação Física:  9 créditos – 270 horas 

Fonte:  (WARDE, 1979, p.153) 
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Quadro 9 

Currículo mínimo 

Habilitação: Assistente de Administração 

74 créditos (C) – 2.220 horas (H) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 10 

Currículo mínimo 

Habilitação: Técnico em Estatística 

74 créditos (C) – 2.220 horas (H) 
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6 180 14 420 

Educação Física:  9 créditos – 270 horas 

Fonte:  (WARDE, 1979, p.153) 
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6 180 26 780 

Educação Física:  9 créditos – 270 horas 

Fonte:  (WARDE, 1979, p.154) 



 

48 

 

 Esses dados são importantes, neste contexto geral, pois, ao abordar os cursos do 

colégio aqui analisado, – o Colégio Comercial de São Paulo –  serão retomados, identificando 

a origem de tais informações não constantes nos documentos analisados. Eles situam o 

cenário legal da organização curricular a ser analisada mais adiante.  

 Ao longo da década de 1970 diversas reuniões acadêmicas e de associações 

tiveram como temas o debate sobre a situação brasileira e, em particular, questões 

educacionais. Tais eventos ocorriam a despeito de inúmeras medidas governamentais se 

dirigirem às populações mais carentes e às tentativas de atender aos socialmente vulneráveis, 

segundo Germano (1994). Verificou-se que além das limitações apontadas anteriormente, a 

profissionalização compulsória revelou-se uma ―opção caduca”, segundo esse autor, tomada 

na direção contrária às tendências internacionais, descontextualizada em relação aos meios de 

produção, não estancou a corrida para a universidade obrigando o governo a redefinir sua 

posição, gradativamente, até expedir, em 1982 a Lei 7044 que revogou tal        

obrigatoriedade ( GERMANO, 1994, p. 185 e ss). 

1.2   O cenário paulista e a  gênese do primeiro colégio comercial 

 O Estado de São Paulo, durante o período descrito e analisado no item anterior, 

passou pelas mesmas situações, teve muitas características similares e outras diferentes, além 

de algumas delas acirradas. 

 Começando por estas últimas, os períodos de mudanças nas ações políticas no 

âmbito econômico abrangeram sobremaneira o Estado devido às condições que já apresentava 

de alteração na direção da industrialização, iniciada nas décadas anteriores, com todas as 

decorrências ligadas aos movimentos pela ampliação da escolarização para a população no 

que tange às condições sociais. No Brasil, o ensino primário abrangia altos índices de 

atendimento à população em idade escolar, embora não a totalidade, e o ensino médio atendia 

a princípios de diferenciação presentes em várias regiões incluindo as capitais e cidades de 

maior porte (FERNANDES, 1966). Em São Paulo, essa também era a expectativa oficial 

acrescida da expansão do ensino ginasial, sobretudo considerando as regiões brasileiras 

consideradas mais prósperas no plano econômico e no social, ou seja, as regiões Leste e Sul 

do país (FERNANDES, 1966, p. 9 e ss). Entretanto muitos problemas foram apontados e o 

governo do Estado de São Paulo, bem no final dos anos 1950 e início dos anos 1960, no 
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período nacional analisado anteriormente, sinalizou atender a demanda dos movimentos 

sociais decorrentes da democratização da sociedade dirimindo as preocupações sobre a 

educação secundária  no atendimento ao aumento da procura pela modalidade de ensino como 

decorrência do ―pacto‖ social que se constituiu, conforme visto anteriormente. 

[...] Em pouco tempo, o Poder Público conseguira ampliar a sua capacidade de 

atendimento, não obstante o modo como foram instaladas as novas unidades e as 

vicissitudes presentes nos primeiros momentos em que entraram em atividade. Mesmo 

assim, o número de escolas secundárias públicas ainda era insuficiente para atender à 

procura que assumia a cada dia maiores proporções. (SPOSITO, 1992, p.75) 

 Embora se construíssem novas edificações, o Estado, no período de 1959 a 1963, 

―durante o governo Carvalho Pinto, procurou atenuar o déficit de construções no município, 

empregando recursos para edificação de novas unidades e a ampliação de escolas existentes‖ 

(SPOSITO, 1992, p.76). Segundo a autora, nesse período, além das 394 salas de aula, foi 

iniciada a construção de mais 182. 

 A expansão do ensino secundário desde a década de 1950 e por ocasião da  Lei 

4.024, de 1961, se manteve durante o governo de Ademar Pereira de Barros (31/01/1963 a  

06/06/1966). 

 Sposito (1992, p.76) afirma que em toda a década de 1960  o governo paulista 

repetia algumas soluções  que já haviam sido utilizadas nas décadas anteriores, e que  uma 

intervenção mais eficaz responderia mais rapidamente aos ―desafios propostos pela pressão da 

população escolar‖ (SPOSITO, 1992, 77), o que corrobora a ideia de que também em São 

Paulo os procedimentos eram similares ao do restante do país. Nos anos finais dessa década – 

governos de Laudo Natel (06/1966 a 01/1967) e Abreu Sodré (1967 a 1971), ―nova orientação 

havia sido incorporada pela Administração Pública que reconhecia as dimensões adquiridas 

pelo processo de expansão do ensino e optava por uma política efetivamente democratizadora 

da escola secundária‖ (SPOSITO, 1992, p. 77). 

 Há que se retomar, aqui, a propósito de tais preocupações, as novas possibilidades 

que se abriram para a reorganização das escolas. O artigo 20 e o 104 da  Lei de Diretrizes e 

Bases, de 1961, referem-se, respectivamente, a ―estímulo de experiências pedagógicas com o 

fim de aperfeiçoar os processos educativos‖ e ―a organização de cursos ou escolas 

experimentais com currículos, métodos e períodos escolares próprios‖, princípios que 

permitiram a existência de situações diferentes no Estado de São Paulo.  
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 Nesse período de turbulência econômica, política e social, no Estado de São Paulo 

havia intenso debate na Assembléia Legislativa com discussões sobre o ensino secundário e 

suas finalidades considerando o ―secundário como fundamental na preparação do indivíduo 

para o trabalho no mundo industrial e urbano‖ (BITTENCOURT, 2014, p. 11). Tratava-se dos 

preâmbulos, em 1960, para a ―aprovação da Lei 6052, de 3 de fevereiro de 1961, que ficou 

conhecida como Lei do Ensino Industrial‖ (CHIOZZINI, 2014, p. 21). Foi nesse período que 

foram criadas classes experimentais a partir de legislação federal, a escola Experimental da 

Lapa na cidade de São Paulo e os Ginásios Vocacionais, sendo um destes na área 

metropolitana de São Paulo e quatro em cidades do interior do Estado: Americana, Batatais, 

Rio Claro e Barretos (CHIOZZINI, 2014, p. 91). Estas escolas existiram até 1970 quando se 

iniciou o desmonte das mesmas, consideradas pelo governo militar como subversivas. 

 Com os movimentos populares pressionando o governo paulista para ampliação 

da rede de ensino na capital paulista, constituiu-se  o  Primeiro Colégio Comercial Estadual 

público criado pela Lei n. º 8.239, de 4 de setembro de 1964 e autorizado a funcionar  pelo 

Ato n. º 231 publicado no Diário Oficial de 1º de agosto de 1968. Segundo Sposito 

Este fato pode ser ilustrado a partir das iniciativas da União de Moradores da Mooca 

e Alto da Mooca que, em 1958, realizou convenção com o escopo de apresentar um 

programa aos políticos. Para tanto, elaboraram documento contendo 22 itens básicos 

de exigências, cinco dos quais eram dedicados aos problemas educacionais; pediam, 

entre outras coisas, a criação de escola técnica industrial gratuita, e de escola 

profissional feminina, a instalação de grupos escolares em prédios próprios e ginásio 

noturno estadual nos edifícios de grupos escolares (SPOSITO, 1992, p.214). 

 O seu funcionamento efetivo ocorreu no governo de Roberto Abreu Sodré  que 

via no ensino técnico motivos para um melhor desenvolvimento do ser humano e da 

sociedade. Eleito indiretamente pela assembléia legislativa, e provavelmente mais alinhado 

com as políticas do início do governo militar,  esteve presente na Reforma Universitária de 

1968 e desde seus mandados de deputado quando solicitado a emitir parecer para implantação 

de faculdades de direito, medicina e filosofia,  relatava a importância de iniciar ―uma 

verdadeira cruzada em prol  do ensino técnico, tentando convencer  meus interlocutores a 

mudarem de idéia, batalharem por uma escola técnica ou uma faculdade de tecnologia‖ 

(MOTOYAMA 1995, p.84). 

 Enquanto governador na década de 1960 ratificou esta cruzada: ―Em Assis, criei 

um curso técnico de nível médio; em Ribeirão Preto, incentivei os institutos profissionais[...]‖ 

(MOTOYAMA 1995, p. 88), reiterando que em seus discursos tinha a convicção‖ da  
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necessidade de se implantar o ensino técnico de nível médio e superior no Brasil‖ 

(MOTOYAMA 1995, p.88) 

 

 

Figura 1: Fachada(atual) do prédio da rua Piratininga,51, bairro do Brás onde funcionou o Primeiro 

Colégio Comercial Estadual até 1978. 

Fonte: Foto do autor da pesquisa. 

 Essa escola comercial integra a rede estadual oficial de ensino técnico de grau 

médio, de II ciclo  com os objetivos de  ministrar o ensino técnico comercial, nas suas várias 

modalidades ―despertando nos alunos a consciência do valor desse conhecimento 

especializado para a administração de empresas e órgãos públicos‖; além de promover 

pesquisas relevantes na qualificação profissional ―em técnicas comerciais e correlatas‖; 

―acentuar e aprimorar a responsabilidade moral e cívica, desenvolvendo  a cultura 

humanística e colaborando para a formação espiritual(sic)dos jovens‖ também criando  a 

consciência ―ético profissional  no sentido do bem comum‖.(SÃO PAULO, s.d.) 

 Segundo o seu Regimento Interno, ―o colégio manterá cursos técnicos de 

contabilidade e de secretariado, podendo promover a instalação e o funcionamento de outros 
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cursos do mesmo nível e relacionados com seus objetivos‖. Acrescenta-se que o colégio 

poderia manter ―cursos de aperfeiçoamento ou de especialização‖, assim como ―manter 

cursos de formação pedagógica de professores de disciplinas especializadas para portadores 

de diplomas de técnico[...],de nível superior em que a disciplina tenha sido ministrada‖.(SÃO 

PAULO, s.d.). Pela Portaria CET de 12 de agosto de 1971, publicado em Diário Oficial de 13 

de agosto de 1971, foi autorizado o curso de técnico assistente administrativo (SÃO PAULO, 

1971). 

 Em  13 de fevereiro de 1970, motivado pelo centenário de nascimento do 

professor de direito Camargo Aranha
3
,  o governador    Roberto Costa de Abreu Sodré decreta 

a denominação de Colégio Comercial Estadual  ―Professor Camargo Aranha‖ e  pela 

Resolução SE 24-D de 28 de janeiro de 1976 transforma-o em Centro Estadual Interescolar 

―Prof. Camargo Aranha‖, mantendo o ensino de 2
o
 grau‖(SÃO PAULO, 1976). 

 Foi também nessa década de 1960 que o governo de Abreu Sodré criou e 

implementou uma reformulação do ensino primário, secundário e normal, a partir de 1967, 

ano em que se iniciaram os estudos para que o Estado tivesse um Plano Estadual de Educação. 

Decorrente desse plano foram feitas várias alterações na organização de toda a rede pública 

estadual. No ensino primário promoveu-se ―modificação na seriação do ensino; reorganização 

do currículo e dos programas e reorganização e implantação da orientação pedagógica‖ (SÃO 

PAULO, s.d.).No ensino ginasial a medida mais destacada foi a ―implantação da escolaridade 

obrigatória de 8 anos‖, que já vinha sendo discutida no âmbito do Conselho Estadual de 

Educação ; além disso a Secretaria defendia apenas uma modalidade de ginásio, idéia que não 

se manteve. 

 Já o ciclo colegial, que interessa de perto a esta pesquisa, foi reorganizado 

mediante a  

 unificação dos estudos nos dois primeiros anos do ciclo colegial secundário e normal. 

Após esses dois anos, a terceira série, de orientação, se diversifica pela ‗organização 

de áreas-de-estudos, diferenciadas e opcionais, cada uma delas correspondente a um 

setor integrado de conhecimentos e de atividades‘. Foram as seguintes as áreas 

estabelecidas: Artes, Ciências Administrativas, Ciências Humanas, Ciências Físicas e 

Biológicas, Educação e Letras. A organização de áreas atende a um duplo propósito: a 

continuidade dos estudos em nível superior e a especialização pré-profissionalizante 

do técnico de grau médio ( SÃO PAULO, s.d.). 

                                                 
3
―Professor Doutor José Mariano Correia de Camargo Aranha (*1869/+1913) nasceu e morreu em Rio Claro, [...],foi notável 

cultor de letras jurídicas, especialmente as relativas à economia, comércio,[...] e suas relações na vida internacional;- 

notabilizando-se desde a juventude, como Professor de Direito‖. (SÃO PAULO, 1970) 
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 Segundo o mesmo documento, tal reorganização enseja uma excelente 

oportunidade de profissionalização de ensino médio. 

 Apesar do Governo paulista não responder, somente, às contingências da demanda 

de vagas ampliando ―[...] oportunidades educativas até o ponto de abranger, praticamente, 

todos os egressos da escola primária‖ (AZANHA apud SPOSITO,  1992, p.77) e, as 

providências adotadas no final da década de 1960, São Paulo antecipava a experiência de 

implantação do modelo único de escolarização, ou seja, ―a escola de oito anos e propiciando 

as condições  que essa educação fosse realmente apenas a continuidade da formação comum‖. 

(SPOSITO, 1992, p.78) 

 Mediante a legislação relativa a esses princípios, quais sejam  o Decreto n° 

05133/68 que regulamenta a Lei n° 10038 de 1968 na parte relativa ao ensino colegial: 

secundário e normal; Resolução CEE nº 36/68 que estabelece normas para a organização do 

colégio integrado e do ciclo colegial secundário e normal; Ato n° 24/69 que baixa instruções 

para aplicação das normas estabelecidas pela Resolução CEE nº 36/38, ficaram abertas as 

possibilidades para diferentes modificações no que tange ao ensino colegial no Estado de São 

Paulo, com princípios que seriam definidos nacionalmente com a Lei 5692 em 1971 para toda 

a escolarização básica, aspectos que diferenciam de outras ações políticas regionais. 

 Essa reforma do ensino no Estado de São Paulo iniciada em 1968 reforçou o que o 

Sistema Estadual de Ensino já havia conquistado com  a Lei 6.052/61 com relação ao 

desenvolvimento de habilitações profissionais em nível de 2
o
 Grau e que além das classes 

experimentais e ginásios vocacionais, em 1970, possuía, sob a administração direta,  dois 

estabelecimentos de ensino técnico industrial e um de ensino comercial. 

O Sistema Estadual de Ensino antecipou-se, em alguns pontos, as diretrizes da Lei 

5.692, de 11-08-1971, notadamente no que se refere aos postulados relativos à 

exploração vocacional, à iniciação para o trabalho e ao ensino técnico-profissional de 

nível médio.  Em 3 de fevereiro de 1961, como marco inicial da comemoração do 

cinqüentenário da instalação do ensino profissional estadual, foi promulgada a Lei n
o
 

6.052, que redefiniu e reestruturou o ensino industrial  dando-lhe um novo impulso e 

recomendando a instituição de escolas vocacionais como condição básica prévia para 

o devido encaminhamento dos jovens aos cursos profissionalizantes – recomendação 

que acabou sendo posta em prática pelas escolas que até pouco tempo, integravam o 

chamado Ensino Vocacional do Estado. A partir de então cresceu sensivelmente a 

rede de ginásios industriais mantidos pelo Estado (atualmente em número de 69), 

embora não se tivesse dado igual impulso à formação técnico-profissional em nível 

médio ou de 2
o
Grau, que era a mais reclamada pelo mercado de trabalho paulista, em 

fase de acelerado desenvolvimento (SÃO PAULO, 1972) 
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 Essa realidade da educação pública de São Paulo criada na década de 1960, foi 

importante por antecipar e abrir o caminho para a reforma do 1º e 2º graus, embora muitas das 

medidas que haviam sido implantadas ficaram por pouco tempo, como, as diferentes formas 

de organizar as séries e o currículo no ensino primário. Entretanto, o estudo realizado pelas 

equipes no Governo Laudo Natel (1971-1975) dá indícios sobre a necessidade do governo 

paulista  em atender a crescente demanda no ensino de 2º grau na qual ―atende 58% da 

clientela, sendo 2,9% nos colégios técnicos‖, por um ensino médio técnico na rede de 

estabelecimentos ―[...]cuja melhoria e expansão é objeto de preocupação do Governo do 

Estado.‖ Já no ano de 1971  começaram a funcionar mais estabelecimentos educacionais 

subordinados à Coordenadoria de Ensino Técnico entre eles, pois já havia uma base de ensino 

profissionalizante no Estado, como o surgimento dos Centros Interescolares (alínea c do 

artigo 3º da Lei) a serem incentivados, sobretudo no que se refere à parte especial do 2º grau, 

pois 

[...]o conjunto de estabelecimentos de ensino profissional mantido pela Secretaria da 

Educação compreende 71 unidades de habilitações, em nível de 2
o
 grau, nos setores 

Agrícola, Industrial e de Comércio, Administração e Serviços. Sendo que 4 unidades 

estão em fase de instalação, a fim de poderem funcionar, a partir de 1973, como centro 

interescolares. Unidade experimental nesses moldes já vem sendo testada no Colégio 

Industrial Estadual ―Getúlio Vargas‖, da Capital. (SÃO PAULO, 1972) 

 A aplicação de recursos financeiros, sempre problemática, foi abordada e fica 

evidenciado, nesse estudo, que a intencionalidade da expansão do ensino de 2º grau é 

introduzir um ―caráter marcadamente profissionalizante do ensino‖, mas, também, 

privatizante, pois ficou explícito que 

O Estado deverá incrementar a participação da iniciativa privada, atendo-se à parte 

especial das habilitações profissionais naqueles setores da economia em que, por 

motivos vários, ela não se dispuzer a atuar. Este mesmo critério aplicar-se-a em 

relação à atuação do Estado no âmbito do ensino supletivo. (SÃO PAULO 1972) 

 Nas definições do ―programa de ação do ensino de 2º grau‖ seja no objetivo de 

curto prazo para ―caracterização dos centros interescolares‖, como no médio prazo que visou 

a adequação das instalações e equipamentos, procurava-se preparação adequada do pessoal 

docente para a parte de formação especial. É no longo prazo que, entre seus objetivos, os 

estabelecimentos de ensino tivessem a: 



 

55 

 

adequação total da rede às disposições da Lei, no que se refere à integração física e 

administrativa e à estrutura curricular[...]oferta  de oportunidades para habilitações 

profissionais em amplitude ótima[...]ajustamento da escola de 2º grau às necessidades 

do desenvolvimento, possibilitando os meios de acompanhar a evolução tecnológica.‖ 

(SÃO PAULO, 1972). 

 As habilitações e seus currículos surgidos nesse processo de expansão do ensino 

de 2º grau ficam esquematizados  na Figura 2 e nos Quadros 11, 12 e 13 para atender a 

demanda educacional no período conturbado da ditadura militar e, provavelmente, para uma 

nova reestruturação do ensino de 2º grau surgidos na década de 1980. 

 

Figura 2: Esquema da reforma do ensino no Estado de São Paulo em 1972: Ensino Profissional 

mantido pela Secretaria da Educação em 1972. O conjunto de estabelecimentos compreendiam 71 

unidades de ensino de 2º grau. 

Fonte: (SÃO PAULO, 1972) 

 É possível verificar nesse diagrama, que é a Figura 2, a representação da 

concepção da formação do alunado no ensino voltado à profissionalização. Tanto nas séries 

finais do 1º grau (5ª a 8ª séries), quanto no ensino de 2º grau previa-se uma parte de educação 

geral acompanhada de formação especial. 

 A educação geral, segundo a legislação federal, cumprida também no Estado de 

São Paulo, compunha-se de um núcleo comum com três áreas: Comunicação e Expressão, 

Estudos Sociais e Ciências. Estas áreas caracterizavam-se, didaticamente, em atividades, áreas 

de estudo ou disciplina conforme, respectivamente, séries iniciais e séries finais do 1º grau e 

segundo grau. Já a formação especial se especificava no ensino de 1º grau apenas nas séries 

Habilitações 
Profissionais : Áreas 

Econômicas - Primárias, 
Secundárias, Terciárias  

2o Grau 

Profissionalizante 

1o   Grau 

Sondagem de aptdões e 
iniciação para o trabalho 

FormaçãoEspecial 

 

Educação Geral 
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finais, pois nas séries iniciais a formação geral é totalmente prevista como dominante ( SÃO 

PAULO, 1971), o que não se pode ver na referida figura 2. 

 Quem organizou a figura 2 talvez quisesse dizer ao público que a formação 

especial e a educação geral constituem o núcleo da formação básica que se amplia a cada 

ciclo, porém pode-se interpretar como se as habilitações fossem as perspectivas ―maiores‖ e 

mais relevantes, além de demonstrar a inexistência da interpenetração de tais momentos 

formativos. 

Quadro 11 

Habilitacões Profissionais Previstas e em Funcionamento (*) pelo Sistema Estadual de Ensino em 1972 para o 2º 

grau na área econômica primária 

 

*Economia doméstica rural 

*Mecanização agrícola 

  Parques e jardins 

 

 

*Agro-indústrias 

*Agropecuária 

*Agricultura 

 

 

*Laticínios 

*Pecuária 

Enologia 

Fonte: (SÃO PAULO, 1972). Elaboração do quadro pelo autor da pesquisa. 

Quadro 12 

Habilitacões Profissionais Previstas e em Funcionamento (*) pelo Sistema Estadual de Ensino em 1972 para o 2º 

grau na área econômica secundária 

Manutenção de aeronaves 

Acabamento têxtil 

*Leite e derivados 

*Artes gráficas 

*Agrimensura 

*Edificações 

*Decoração 

*Vestuário 

Malharia 

Geologia 

Fiação 

*Desenho de construção Civil 

*Cervejas e refrigerantes 

*Telecomunicações 

*Instrumentação 

*Petroquímica 

*Metalurgia 

Tecelagem 

*Alimentos 

Calçados 

*Estradas 

Têxtil 

Refrigeração e ar condicionado 

*Desenho técnico mecânico 

Carne e derivados 

*Eletromecânica 

*Eletrotécnica 

Curtimento 

*Eletrônica 

*Mineração 

*Mecânica 

*Cerâmica 

*Química 

*Pesca 

Fonte: (SÃO PAULO, 1972). Elaboração do quadro pelo autor da pesquisa. 
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Quadro 13 

Habilitacões Profissionais Previstas e em Funcionamento(*) 

 pelo Sistema Estadual de Ensino em 1972 para o 2º grau na área econômica terciária 

*Desenho de Comunicação 

Assist. de administração hospitalar 

Instrumentista musical 

Raio X – radioterapia 

Higiene e Segurança no Trabalho 

Patologia Clínica 

*Fotogrametria 

*Secretariado 

Publicidade 

Fotografia 

Farmácia 

*Turismo 

*Música 

*Teatro 

*Programação de Sistemas 

 

*Assist. de Administração 

*Assist. de Administração 

Bancária 

Tradutor e intérprete 

*Nutrição e dietética 

*Economia doméstica 

Redator auxiliar 

*Contabilidade 

*Enfermagem 

Saneamento 

*Hotelaria 

Seguros 

Órtese 

Ótica 

Raio X – Radiodiagnóstico 

 

Assist. de 

administração de 

transportes 

Corretagem 

imobiliária 

Documentação 

médico estatística 

Terapia ocupacional 

*Comércio Exterior 

Comercialização e 

mercadologia 

radioisótopos 

Fisioterapia 

Estatística 

Foniatria 

*Prótese 

Fonte: (SÃO PAULO, 1972). Elaboração do quadro pelo autor da pesquisa (grifos do autor). 

 Os quadros 11 a 13 foram compostos com as habilitações sancionadas pelo 

sistema educacional na área econômica que interessa a esta pesquisa, sobretudo a esfera 

terciária em que se encaixa a atuação do colégio foco deste estudo. Verifica-se que tais 

possibilidades foram obtidas, presumivelmente, no Parecer 45/72, objeto de citação anterior 

na análise do país como um todo. Nesse parecer foram arroladas 130 possíveis habilitações no 

anexo C- Catálogo das Habilitações (WARDE, 1979, p. 144/146). Nessa relação, entretanto, 

as habilitações seguem outra classificação, mais específica, pois as habilitações de 

Administração, Contabilidade, Estatística, Publicidade e Secretariado estão agrupadas como 
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―Habilitações afins‖, segundo o parecer 45/72. Nesse mesmo Anexo C encontram-se, ainda, 

outras relações: a dos técnicos dessas habilitações já citadas e relação de outras habilitações:  

Técnicos 

Assistente de Administração, Contabilidade, Estatística, Publicidade, Secretariado, 

Comercialização e Mercadologia. 

Outras Habilitações  

Auxiliar de Escritório, Auxiliar de contabilidade, Auxiliar de Processamento de 

Dados, Desenhista de Publicidade, corretor de Imóveis, Corretor de Mercado de 

Capitais, Promotor de Vendas, Despachante, corretor de Seguros, corretor de 

Mercadorias (WARDE, 1979, P. 136). 

 Como se verifica no cotejo entre as listas dos Quadros 11 a 13 e estas 

apresentadas há reinterpretações feitas no Estado de São Paulo a partir do referido parecer.  

 Partes importantes dessas possibilidades da Lei 5692/71 e das medidas anteriores 

com essa preocupação profissionalizante forneceram bases para a criação de novos colégios 

técnicos conforme se verifica por esse decreto do mesmo governador:  

DECRETO N. 52.708, DE 11 DE MARÇO DE 1971  

Cria Colégios Técnicos na rede estadual de ensino e dá providências correlatas  

ROBERTO COSTA DE ABREU SODRÉ, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO 

PAULO, usando de suas atribuições legais, e  

CONSIDERANDO a necessidade de se atender aos reclamos da demanda de mão de 

obra técnica especializada;  

CONSIDERANDO o substancial aumento das matrículas nas Escolas de Grau Médio 

de primeiro ciclo, com a consequente demanda de vagas nos colégios;  

CONSIDERANDO a possibilidade de aproveitamento de prédio e instalações de 

estabelecimentos de ensino da rêde da Secretaria da Educação ou de outros órgãos e 

emprêsas;  

CONSIDERANDO que o Plano Estadual de Educação e o Código de Educação do 

Estado de São Paulo recomendam a expansão do ensino técnico de segundo ciclo,  

Decreta:  

Artigo 1.º - Ficam criados na rede escolar da Coordenadoria do Ensino Técnico da 

Secretaria da Educação Um Colégio Técnico Industrial em Bebedouro e um Colégio 

Técnico de Aerofotogrametria, na Capital.  

Artigo 2.º - As unidades ora criadas deverão entrar em funcionamento em 1971, 

obedecendo a calendário escolar especial.  

Artigo 3.º - A Secretaria de Estado dos Negócios da Educação fica autorizada a 

celebrar através de sua Coordenadoria do Ensino Técnico, convênios com a Viação 

Aérea de São Paulo S.A. - VASP - Aerofotogrametria, a Prefeitura Municipal e a 

Santa Casa de Misericórdia de Bebedouro, para o cumprimento do disposto no artigo 

anterior.  

Artigo 4.º - As despesas a cargo do Estado correrão á conta das dotações 
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orçamentárias próprias da Secretaria da Educação.  

Artigo 5.º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.  

Palácio dos Bandeirantes, 11 de março de 1971.  

ROBERTO COSTA DE ABREU SODRÉ  

Paulo Ernesto Tolle - Secretário da Educação  

Publicado na Casa Civil, aos 11 de março de 1971  

Maria Angélica Galiazzi - Responsável pelo S.N.A. (SÃO PAULO, 1971). 

 No que se refere ao colégio, outras medidas foram tomadas ainda na década de 

1970. Já no governo de Paulo Egídio Martins (1975-1979),   pela Resolução SE.24-D de 

28/01/76 a Secretaria Estadual de Educação,  com base no Decreto 2.957 de 04/12/73 – que 

dispõe sobre as normas para a denominação de estabelecimentos oficiais de ensino de 1.° e 2.° 

graus do Sistema de Ensino do Estado do São Paulo – e  pelo Decreto 7.400, de 30/12/197 – 

que  estabelece a estrutura da rede de ensino,  ―e ainda considerando o disposto no plano 

estadual de implantação da Lei 5692/71, aprovado pelo parecer n. 990/72 de CEE, resolve 

transformar[...]em CENTRO ESTADUAL INTERESCOLAR PROF. CAMARGO 

ARANHA, mantendo o ensino de 2 grau‖ ( SÃO PAULO,1977). 

1.3   Centro Paula Souza, ensino técnico e tecnológico e o Colégio Comercial 

 Em outra frente de atuação profissionalizante, a rede, composta de  Escolas 

Técnicas (ETECs) e Faculdades de Tecnologias (FATECs)  conhecidas no Estado de São 

Paulo como integrantes do Centro Estadual de Educação Tecnológica ,  iniciou suas 

atividades a partir do Decreto Lei de 06/10/1969, publicado no Diário Oficial do Estado de 

São Paulo em 07 de outubro de 1969, pág.3, e   originado a partir de um grupo de trabalho 

constituído pela Resolução n
o
 2001, publicado no  Diário Oficial do Estado de São Paulo em 

16 de janeiro de 1968. Esse grupo tinha o objetivo de ―estudar a viabilidade da implantação 

gradativa  de uma rede de cursos superiores de tecnologia  com duração de dois anos‖ 

(BROTI 2012, p.12), portanto no mesmo governo de Abreu Sodré. 

 Em sua constituição, o Centro Estadual de Educação Tecnológica (CEET) além 

do objetivo dos cursos superiores em tecnologia oportunizava a criação de ensino técnico de 

nível de 2º grau de acordo com o seu Artigo 2º : 

O Centro Estadual de Educação Tecnológica de São Paulo tem por finalidade a 

articulação, a realização e o desenvolvimento da educação tecnológica, nos graus  de 

ensino médio  e superior, devendo para isso: I – incentivar ou ministrar cursos de 

especialidades correspondentes  às necessidades e características  dos mercados de 

trabalho nacional e regional, promovendo experiências  e novas modalidades 
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educacionais, pedagógicas e didáticas, bem assim o entrosamento com o 

trabalho[...](SÃO PAULO 1969) 

 Pelo Decreto 1.4l8, de  1º de abril de  1973 altera-se a denominação do CEET 

para Centro Estadual de Educação Tecnológica ―Paula Souza‖
4
 iniciando a trajetória dos 

cursos superiores em educacão tecnológica com  a Faculdade de Tecnologia de São Paulo e a 

Faculdade de Tecnologia de Sorocaba. 

 Entretanto, apesar de todas essas medidas e criação de escolas profissionalizantes, 

no desenvolvimento das  reformas e expansão do ensino público, na década de 1970, não se 

resolveu o problema da qualificação de mão-de-obra ao tentar universalizar o ensino médio 

profissionalizante, segundo Motoyama: 

Ao contrário, não só não resolveu como agravou a situação, na medida em que partiu 

de um desconhecimento da realidade e das necessidades do país, também em termos 

de educação. Todas as escolas se tornaram, pelo menos nominalmente técnicas e, em 

continuação a uma tradição cartorial, saia-se com o diploma, mas sem a 

correspondente preparação e qualificação, pois não havia infra-estrutura, pessoal 

preparado etc. (MOTOYAMA, 1995, p.496) 

 A revogação do ensino profissionalizante obrigatório de 2
o
 grau pela Lei n

o
 

7.044/82 ―foi um reconhecimento público de que fracassara aquela política 

educacional‖(GUIRALDELLI JR. apud MOTOYAMA, 1995, p. 496). 

 Esse mesmo autor reitera que o ensino técnico e tecnológico tem sido pensado, 

também, não apenas em virtude de uma demanda de mercado, mas de uma demanda social, 

no sentido de que a pessoa tem o direito de participar da vida profissional[...] (p. 496) e que o 

                                                 

4
Antonio Francisco de Paula Souza era proveniente de uma família da elite cafeeira paulista que assumiu papel 

importante nos acontecimentos políticos do século XIX. [...].Paula Souza estudou no colégio Galvão em São 

Paulo e depois em Petrópolis, no Rio de Janeiro, na escola Calogeras. Aos 15 anos de idade partia junto a seus 

tios maternos, Antonio e Diogo Paes de Barros, para a cidade de Dresden – na futura Alemanha – para dar 

continuidade a seus estudos nos colégios de Krause e Wagner.[...]em 1861[...]matriculando-se na Polytechnikum 

da Universidade de Zurik. Na Suíça[...] transferiu-se, em 1863, à outra escola localizada na cidade de Karlsruhe 

(na atual Alemanha), onde iniciou uma série de trabalhos, dentre os quais a construção da importante ferrovia 

Nord-Ost-Bahn. Passados quatro anos, recebeu o diploma de engenheiro, logo regressou à terra natal.[...]Mesmo 

sendo incentivador da industrialização, Paula Souza tinha consciência dos percalços que obstavam seu 

desenvolvimento no país, tais como a falta de capitais investidos em pequenas indústrias e o fraco conhecimento 

técnico em comparação aos Estados Unidos.[...]Durante vinte e quatro anos, o professor Paula Souza foi o  

diretor da Escola Politécnica de São Paulo. (http://www.poli.usp.br/pt/a-poli/historia/galeria-de-diretores.html, 

Acessado em  14 de setembro de 2014) 

 

http://www.poli.usp.br/pt/a-poli/historia/galeria-de-diretores.html
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Centro ―Paula Souza‖ veio desenvolvendo, primeiramente, com o ensino tecnológico e depois 

na década de 1980, com o ensino técnico de nível médio. 

 No governo de Paulo Maluf (1979-1982), os estabelecimentos de ensino com 

cursos de formação profissional e técnico começaram a  integrar a autarquia ―Paula Souza‖ a 

partir da década de 1980 pelo Decreto n
o
 16.309, de 4 de dezembro de 1980 (SÃO PAULO, 

1980),  com os cinco primeiros colégios industriais e, por doação, o Colégio Polivalente de 

Americana, totalizando seis unidades escolares iniciais. O Centro Estadual Interescolar (CEI) 

―Prof. Camargo Aranha‖, em fevereiro de 1982, passou a se chamar Escola Técnica Estadual 

―Prof. Camargo Aranha‖ juntamente com outras cinco escolas técnicas pelo Decreto n
o 

18.421, de 5 de fevereiro  de 1982 (SÃO PAULO, 1982). 

 Trata-se de outra etapa na vida institucional e um sinal de crise no sistema se  

refletiu nas visitas dos supervisores de ensino no documento ―Termo de Visita‖ do CEI ―Prof. 

Camargo Aranha‖ oportunidade em que se expressou a insatisfação com a direção da unidade 

nos anos de 1980, 1981, situação que se alterou no ano de 1982.Ou seja, a supervisão de 

ensino tinha atribuição de fiscalizar questões pedagógicas, administrativas, e após 1982, 

percebe-se menor desdobramento das suas ações, justamente pela alteração de sua vinculação; 

deixou de pertencer à rede estadual paulista de escolas profissionalizantes. 

 Em entrevista, a diretora da Escola Técnica Estadual ―Prof. Camargo Aranha‖, 

professora Vilma Aparecida Moraes Lucio, que participou  da integração das escolas técnicas 

estaduais para o Centro Paula Souza,  afirma que ―[...] vendo todo o processo em perspectiva, 

diria que ele não foi totalmente eficaz, pois várias escolas já tinham a sua própria história‖  

(MOTOYAMA, 1995, p. 272). 

 A professora Vilma, segundo relato de Motoyama,  reitera que, neste período de 

integração das primeiras escolas estaduais  ―não foi possível implantar de maneira uniforme o 

plano geral estabelecido como meta, que envolvia tudo o que diz respeito à organização da 

atividade de ensino. Houve até escolas que resistiram à integração ao Centro.‖ 

(MOTOYAMA, 1995, p. 272) 

 Em seu relato, sobre a unidade integrada, a profa. Vilma teve a preocupação ―em 

garantir a continuidade das mudanças, elaborando um planejamento para os quatro anos 

seguintes‖ em  que 
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A primeira atividade realizada foi a organização do funcionamento básico da escola, 

envolvendo horários, número de aulas etc. Durante estes quatro primeiros anos de 

integração do Camargo Aranha, os sistemas de avaliação e o de coordenação de área é 

que  puderam ser alterados (MOTOYAMA, 1995, p. 273) 

 Ocorreu um processo de ―migração‖ do ensino profissionalizante de 2º grau, 

conforme Quadro 14. Foram  14 escolas de ensino profissional transferidas da Secretaria 

Estadual da Educação. No período de 1980-1982, foram 12 unidades, e mais  02 unidades até 

1988.  

 Em 1993, 84 unidades  foram criadas ou transferidas para a gestão do Centro 

Paula Souza, totalizando 98 unidades. Atualmente, conta com 216 escolas técnicas criando 

um modelo de escola formadora de pessoas na cultura técnica.  

Quadro 14 

Escolas técnicas de 2º grau da Rede Estadual de Ensino sob administração  

do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza. 

Fonte: Centro de Gestão documental – Ceeteps -2014 

 Estava alterada a vinculação do Colégio no que se refere ao aspecto 

administrativo fato que trará diversas modificações na estrutura técnica e pedagógica do 

curso, a ser visto no próximo capítulo. 

Nº 

UNID.
Município Legislação-Criação

1 Campinas 16.309, de 04/12/1980 19.403, de 20/08/1982 Conselheiro Antonio Prado

2 Jundiaí 16.309, de 04/12/1980 4.237, de 12/09/1984 Vasco Antonio Venchiarutti

3 Mococa 16.309, de 04/12/1980 19.403, de 20/08/1982 João Baptista de Lima Figueiredo

4 São Bernardo do Campo 16.309, de 04/12/1980 19.403, de 20/08/1982 Lauro Gomes

5 São Caetano do Sul 16.309, de 04/12/1980 19.403, de 20/08/1982 Jorge Street

6 Americana 16.309, de 04/12/1980 19.403, de 20/08/1982 Polivalente de Americana

7 São Paulo - Ipiranga 18.421, de 05/02/1982 18.421, de 05/02/1982 Getúlio Vargas

8 São Paulo - Mooca 18.421, de 05/02/1982 18.421, de 05/02/1982 Prof. Camargo Aranha

9 Mogi das Cruzes 18.421, de 05/02/1982 18.421, de 05/02/1982 Presidente Vargas

10 Santo André 18.421, de 05/02/1982 18.421, de 05/02/1982 Júlio de Mesquita

11 Sorocaba 18.421, de 05/02/1982 18.421, de 05/02/1982 Rubens de Faria e Souza

12 Sorocaba 18.421, de 05/02/1982 18.421, de 05/02/1982 Fernando Prestes

13 São Paulo - Bom Retiro 28.217, de 29/02/1988 ETEC

14 Taquaritinga 29.099, de 03/11/1988 6.859, de 22/05/1990 Dr. Adail Nunes da Silva

ETEC

Legislação  - Denominação

1980

1982

1988
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CAPÍTULO 2 – GRADES CURRICULARES DO CURSO TÉCNICO EM 

ADMINISTRAÇÃO: 1969 A 1982 

 No capítulo anterior procurou-se dar uma visão resumida de algumas décadas do 

contexto que envolveu o ensino médio, em geral, e o profissionalizante em particular. Nesta 

esfera os cursos técnicos foram mais focalizados por serem relacionados ao surgimento e 

modificação do primeiro Colégio Técnico Comercial público, em São Paulo, que veio, 

posteriormente, a ser denominado ―Prof. Camargo Aranha‖. Com tal capítulo buscou-se 

atender o objetivo estipulado de identificar os contextos de criação e mudanças curriculares 

entre a época de criação do colégio enquanto vinculado à Secretaria da Educação e sua 

passagem para o Centro Estadual de Educação Tecnológica ―Paula Souza‖, em São Paulo. 

 Neste capítulo busca-se apresentar os dados obtidos previstos nos objetivos que 

abrangem a detecção e análise das grades curriculares do curso técnico de administração tanto 

na sua época de vinculação com a Secretaria da Educação quanto nos anos iniciais após a 

transferência acima citada focalizando-se as alterações e manutenções de disciplinas em tais 

grades para a formação dos jovens que a eles acorriam. 

2.1   Iniciando os cursos 

 O ingresso para as primeiras séries dos cursos técnicos comerciais de nível 

colegial era realizado por meio de seleção de candidatos que prestavam exames com provas 

de cultura geral e específica após comprovação de que o candidato teria concluído o I ciclo 

ginasial ou curso equivalente de grau médio. A tramitação do processo seletivo estava sob 

comando da direção, desde a organização das provas, períodos de inscrição ―podendo, para 

tanto, solicitar a colaboração dos professores e, quando necessário, de terceiros‖ (SÃO 

PAULO, s.d., p. 6) Verifica-se, portanto, que havia a expectativa de que os alunos já tivessem 

formação básica para continuidade dos estudos, conforme já apontado no capítulo anterior 

sobre a estrutura dos cursos no ensino médio. 

 O primeiro regimento interno (SÃO PAULO, s.d.) do primeiro colégio comercial 

de São Paulo dá indícios concretos de que o currículo dos primeiros cursos técnicos foram 

elaborados antes do ano de 1970 porque no capítulo XX – Disposição Transitória afirma em 

seu Artigo Único: 
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No ano letivo de 1970, excepcionalmente, a Prática Educativa, Moral e Cívica, será 

dada nas 2
as

 séries (São Paulo, s.d., p. 29) 

 Com seu funcionamento desde o ano de 1968, conforme visto no capítulo anterior, 

integra a rede estadual oficial de ensino técnico de grau médio, de II ciclo com os objetivos de  

ministrar o ensino técnico comercial, nesses primeiros anos de funcionamento, o colégio 

passou por constante supervisão, conforme atestam as figuras 3 a 5 referindo-se às orientações 

e situações detectadas pelo inspetor, sobretudo no 2º semestre de 1969 ( SÃO PAULO, 1969). 

 No início das suas atividades os professores eram admitidos e autorizados a 

ministrarem aulas após verificação dos processos de admissão conforme consta nos Termos 

de Visita do Inspetor Estadual de Ensino Técnico, figuras 6 e 7. 

 

Figura 3: Capa do Livro de visitas do 1
o 

 Colégio Comercial Estadual ―Prof. Camargo Aranha‖  do 

departamento de ensino técnico da Secretaria de Estado dos Negócios da Educação de São Paulo  

datado de 20 de outubro de 1969 (SÃO PAULO, 1969) 
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Figura 4: página 1-frente do Livro de visitas do 1
o 

 Colégio Comercial Estadual ―Prof. Camargo 

Aranha‖  do departamento de ensino técnico da Secretaria de Estado dos Negócios da Educação de 

São Paulo  datado de 20 de outubro de 1969 (SÃO PAULO, 1969) 
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 Têrmo de Visita n
0
 1/69 :  

 Aos vinte de outubro de mil novecentos e sessenta e nove, atendendo a Portaria n
0 

29.69 do DETec, publicada no D.O. de 26-9-69 realizei minha primeira inspeção no I Colégio 

Comercial Estadual de São Paulo visando a regularização dos documentos referentes à 

contratação de professores e de homologação de aulas. Deixei na escola os processos, para 

fins de revisão. Ficou esclarecido, outrossim, que as professoras Cleide Aparecida Capellini e 

Dulce Raquel Chaves de Oliveira são professoras apenas dos cursos extraordinários, bem 

como outros  professores que estão na mesma situação.  

 (Assinatura) Avelino Novaes Teixeira Jr(carimbo) Inspetor do Ensino Técnico. 

 Têrmo de visita n
0
 2/69: 

 Aos dezessete dias, digo, vinte e quatro dias do mês de outubro de mil novecentos 

e sessenta e nove, em visita de inspeção a este Colégio, dei uma orientação sobre o 

funcionamento da secretaria. 

 São Paulo, 24.10.69 

 (Assinatura) Avelino Novaes Teixeira Jr(carimbo) Inspetor do Ensino Técnico. 
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Figura 5: página 1-verso do Livro de visitas do 1
o 

 Colégio Comercial Estadual ―Prof. Camargo 

Aranha‖  do departamento de ensino técnico da Secretaria de Estado dos Negócios da Educação de 

São Paulo  datado de 20 de outubro de 1969 (SÃO PAULO, 1969). 
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Têrmo de visita n
0
 3/69: 

 Aos vinte e nove dias do mês de outubro de mil novecentos e sessenta e nove, em 

visita de inspeção a êste Colégio, examinei com o Prof. Erasmo de Freitas Nuzzi, alguns 

contratos de admissão de professôres, e dei-lhe orientação sobre o assunto. 

 São Paulo, 29.10.69 

 (Assinatura) Avelino Novaes Teixeira Jr(carimbo) Inspetor do Ensino Técnico. 

Têrmo de visita n
0
 4/69: 

 Aos três dias do mês de novembro, em visita de inspeção a êste Colégio, examinei  

e visei vários diários de classe, encontrando-os  na mais perfeita ordem. 

 São Paulo, 3.11.69(ano corrigido) 

 (Assinatura) Avelino Novaes Teixeira Jr(carimbo) Inspetor do Ensino Técnico. 

Têrmo de visita n
0
 5/69: 

 Aos dez dias do mês de novembro de mil novecentos e sessenta e nove, em visita 

de inspeção a êste Colégio, examinei  e visei vários prontuários de alunos, encontrando-os  na 

mais perfeita ordem. 

 São Paulo, 10.11.69 

 (Assinatura) Avelino Novaes Teixeira Jr(carimbo) Inspetor do Ensino Técnico. 
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Figura 6: página 2-frente do Livro de visitas do 1
o 

 Colégio Comercial Estadual ―Prof. Camargo 

Aranha‖  do departamento de ensino técnico da Secretaria de Estado dos Negócios da Educação de 

São Paulo  datado de 20 de outubro de 1969 (SÃO PAULO, 1969). 
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 Têrmo de visita n
0
 6/69: 

 Aos dezoito dias do mês de novembro de mil novecentos e sessenta e nove, em 

visita de inspeção a êste Colégio, examinei  e visei vários diários de classe, encontrando-os  

na mais perfeita ordem. 

 São Paulo, 18.11.69 

 (Assinatura) Avelino Novaes Teixeira Jr(carimbo) Inspetor do Ensino Técnico. 

 Têrmo de visita n
0
 7/69: 

 Aos vinte e um dias do mês de novembro de mil novecentos e sessenta e nove, em 

visita de inspeção a êste Colégio, resolvi vários casos referentes à contratação de professores. 

Nesta oportunidade, comuniquei ao Senhor Diretor, que para o ano de mil novecentos e 

setenta, nenhum professor poderia ministrar aulas sem que tivesse seu contrato homologado 

pelo Senhor Inspetor Regional da 3
a
 IREP. 

 São Paulo, 21.11.69 

 (Assinatura) Avelino Novaes Teixeira Jr(carimbo) Inspetor do Ensino Técnico. 

 Têrmo de visita n
0
 8/69: 

 Aos vinte e seis dias do mês de novembro de mil novecentos e sessenta e nove, 

em visita de inspeção a esta escola, examinei vários prontuários de alunos e professores 

en(carimbo do inspetor) todos  na mais perfeita ordem. 

 São Paulo, 26.11.69 

 (Assinatura) Avelino Novaes Teixeira Jr(carimbo) Inspetor do Ensino Técnico. 

 

 

 



 

71 

 

 

Figura 7: página 2-verso, do Livro de visitas do 1
o 

 Colégio Comercial Estadual ―Prof. Camargo 

Aranha‖  do departamento de ensino técnico da Secretaria de Estado dos Negócios da Educação de 

São Paulo  datado de 20 de outubro de 1969 (SÃO PAULO, 1969) 
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 Têrmo de visita n
0
 9/69: 

 (carimbo) dias do mês de dezembro de mil novecentos e sessenta e nove, em 

visita de inspeção a êste colégio, deixe algumas instruções referentes aos exames finais, 

exames de seleção e examinei e visei diários de classe. 

 São Paulo, 3.12.69 

 (Assinatura) (Carimbo Avelino bem apagado). 

 Têrmo de visita n
0
 10/69: 

 Aos oito dias do mês de dezembro de mil novecentos e sessenta e nove, em visita 

de inspeção neste colégio, verifiquei a situação do ano letivo constatando que, no decorrer do 

ano, foram observadas todas as determinações da Res. 7/63 do CEE. 

 São Paulo, 8.12.69 

 (Assinatura) (Carimbo...Teixeira...borrado). 

 Segundo a documentação consultada, o primeiro Colégio Comercial Estadual 

iniciou, portanto, com os cursos técnicos de Contabilidade e de Secretariado nos períodos 

diurno e noturno, no regime de externato, com frequência masculina e feminina, com três 

séries anuais. Segundo o regimento interno, a duração podia ser variada e os períodos 

escolares dos cursos seriados deviam abranger 160 e 180 dias efetivos de aulas, 

respectivamente, nos períodos noturno e diurno. 

 As grades curriculares dos cursos iniciais foram constituídas conforme 

reproduzido nos Quadros 6 a 10 constantes do capítulo anterior como parte da política 

nacional sobre o tema aqui tratado, apresentando o currículo mínimo com a distribuição das 

disciplinas obrigatórias de II ciclo: as complementares, específicas e práticas educativas e 

respectivas cargas horárias. 

 Importa, igualmente, retomar a informação do capítulo anterior no que se refere à 

criação do colégio em 1968 como parte da tentativa de reforma do ensino médio no estado de 

São Paulo, que já avançava nas ações políticas educacionais para o ensino profissionalizante, 

sobretudo no colegial. Essa legislação (Resolução nº 36/68) seguia basicamente as definições 

constantes no artigo 4º e §§ da Lei 4024/61, conforme já apontado anteriormente. 

 Analisando-se essas grades iniciais do colégio pode-se detectar pequena diferença 

nas disciplinas obrigatórias de formação geral quando se comparam os cursos de Técnico em 
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Secretariado e de Técnico em Contabilidade. No curso de Técnico de Secretariado eram 

previstas 04 horas-aula de Matemática e 06 de História e Geografia, contra 06 de Matemática 

e 04 de História e Geografia no curso de Técnico em Contabilidade, numa inversão de valores 

quanto a tais disciplinas para a formação desses dois tipos de técnicos, pois se percebe 

preocupação maior com a área de Matemática para o curso de Contabilidade e com a área de 

História e Geografia para o de Secretariado.  

 Igualmente merece destaque o número de horas-aula para Português: 12 horas, 

tanto para o período diurno quanto para o noturno revelam a preocupação com as 

responsabilidades pelo domínio da língua em ambas as funções, mas ainda seguindo a 

recomendação da alínea a do artigo 40 da Lei 4024/61 que destaca a necessidade de se dar 

relevo a esse componente curricular (BRASIL, 1962). 
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 Quadro 15 

Grade  curricular do Curso Técnico em Contabilidade: quantidade de Horas/Aula/Semana.(1969) 

Disciplinas  

 

 

Período 

Diurno 

(séries) 

Período 

noturno 

( séries) 

OBRIGATÓRIAS 1º 2 º 3º 1º 2 º 3º 

1. Português 4 4 4 4 4 4 

2. Matemática 3 3 - 3 3 - 

3. Ciências Sociais(História e Geografia:Res.CEE nº7-63) - 2 2 - 2 2 

Total 7 9 6 7 9 6 

COMPLEMENTAR  

Inglês 3 3 - 3 3 - 

ESPECÍFICAS  

1. Contabilidade Geral e prática profissional 6 - - 6 - - 

2. Contabilidade Bancária e Legislação Fiscal - - 3 - - 3 

3. Estrutura e Análise de Balanço - - 3 - - 3 

4. Contabilidade Industrial e Legislação Fiscal - 2 3 - 2 3 

5. Contabilidade Comercial e Legislação Fiscal - 3 - - 3 - 

6. Elementos de Direito 2 3 - 2 3 - 

7. Organização e Administração de Empresas 2 - - 2 - - 

8. Elementos de Finanças e Contabilidade Pública - - 2 - - 2 

9. Elementos de Economia 2 - - 2 - - 

10. Estatística - - 3 - - 3 

11. Prática Profissional em Escritório Modelo - 3 4 - 3 4 

PRÁTICAS EDUCATIVAS  

1. Educação Moral e Cívica  1 - - 1 - - 

2. Educação Física 2 2 2 - - - 

TOTAIS 25 25 26 23 23 24 

Fonte: Regimento Interno do I Colégio Comercial Estadual (s.d., pág. 3).  
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Quadro 16 

Grade  curricular do Curso Técnico em Secretariado: quantidade de Horas/Aula/Semana.(1969). 

Disciplinas  

 

 

Período 

Diurno 

( séries) 

Período 

noturno 

( séries) 

OBRIGATÓRIAS 1º 2 º 3º 1º 2 º 3º 

1. Português 4 4 4 4 4 4 

2. Matemática 2 2 - 2 2 - 

3. Ciências Sociais(História e Geografia:Res.CEE nº7-63) 3 3 - 3 3 - 

Total 9 9 4 9 9 4 

COMPLEMENTAR  

Inglês 3 3 3 3 3 3 

ESPECÍFICAS  

1. Contabilidade Geral  - - 2 - - 2 

2. Elementos de Direito - - 3 - - 3 

3. Elementos de Organização e Adm. de Empresas 3 - - 2 - - 

4. Elementos de Organização de Biblioteca e Arquivo 2 - - 2 - - 

5. Elementos de Estatística - - 2 - - 2 

6. Estenomecanografia 5 - - 5 - - 

7. Prática de Trabalho Profissional - 5 5 - 5 5 

8. Psicologia das Relações Humanas e Relações Humanas no 

Trabalho 

- 3 3 - 3 3 

OPTATIVA  

Comunicação Social - 2 - - 2 - 

PRÁTICAS EDUCATIVAS  

4. Educação Moral e Cívica  1 - - 1 - - 

5. Educação Física 2 2 2 - - - 

TOTAIS 25 24 24 22 22 22 

Fonte: Regimento Interno do I Colégio Comercial Estadual (s.d., pág. 4).  
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 As disciplinas caracterizadas como obrigatórias nessas grades curriculares dos 

quadros 15 e 16 do ano de 1969, também tinham essa mesma característica nos cursos não 

profissionalizantes, ou secundários propedêuticos. Acrescentou-se, ainda, uma língua 

estrangeira (Inglês) como complemento formativo geral para ambos os cursos e uma eletiva 

por escolha da escola (Comunicação Social) para o curso de Técnico em Secretariado. Em 

ambos os cursos cumpriu-se a determinação oficial nacional de práticas educativas: Educação 

Moral e Cívica, componente importante para o governo militar, e Educação Física, não 

obrigatória para o período noturno, supondo que o trabalhador que estuda não precisa de 

exercício físico educativo, nem mesmo para auxiliá-lo no descanso, ou que já fossem maiores 

de 18 anos, estando, neste caso, dispensados, tanto os do diurno quanto os do noturno 

(BRASIL, 1962, p. 170). 

 Computando-se as horas de aula de todas as disciplinas que não são as específicas, 

ou seja, as de ordem formativa mais geral, verifica-se que, no curso de Técnico em 

Contabilidade, temos um total de 81 horas, sendo 40 para a formação geral e 41 para as 

específicas no diurno e, no noturno são 75 horas totais, sendo 34 para a formação geral e 41 

para a formação específica, pois não há Educação Física conforme já apontado. Há diferenças 

de carga horária em duas disciplinas quando se compara o diurno e o noturno: 03 horas a mais 

para Contabilidade Geral e Legislação Fiscal e 03 horas a menos em Prática Profissional em 

Escritório Modelo para os alunos do noturno. 

 A carga horária total do curso de Técnico em Secretariado é menor. São 73 horas 

de disciplinas sendo distribuídas em 38 horas  para a formação geral e 35 para formação 

específica  no período diurno,  e 66 horas no período noturno com 32 para formação geral, 

descontando-se as 6 horas de Educação Física e apenas duas horas para Educação Moral e 

Cívica, e 34 horas para formação específica, pois há uma hora a menos na disciplina de 

Elementos de Organização e Administração de Empresas para o noturno.  

 Quando é analisada a distribuição dessas horas pelas séries, é possível ver o 

equilíbrio do tempo nas séries nos dois cursos com totais girando ao redor de 24 a 28 horas 

em todas as séries nas semanas. É possível identificar, ainda, o cumprimento de 

recomendações da legislação federal para inclusão das práticas educativas em todas as séries 

do curso de Contabilidade, mas não do curso de Secretariado e a distribuição de oito 

disciplinas nas duas primeiras séries do colégio e/ou sete por série e cinco, no mínimo, até a 2ª 

série conforme artigo 33, § 4º do capítulo VII. Não foram cumpridas as orientações de 
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programar seis disciplinas, no máximo, na 3ª série, mas está sempre presente a Língua 

Portuguesa (BRASIL, 1962, p. 169/170). Na realidade de tais quadros também se verifica que 

são 9 em cada série do diurno e 8 em cada série do noturno 9(1
o 

ano), 8( no 2
o
 e 3

o
 anos) no 

quadro 16 no diurno são 8, 7 e 7 no noturno  o que é muito mais do que o exigido legalmente. 

  Deve-se notar a ausência de Ciências Físicas e Biológicas e outras disciplinas 

consideradas básicas obrigatórias ou mesmo complementares o que confere caráter restritivo à 

formação desses alunos. No 2º ciclo do ensino médio, esfera deste estudo, essa disciplina 

poderia, pela legislação, desdobrar-se em Física, Química e Biologia, o que não ocorreu. 

Além disso, no quadro exemplificador de currículo para esse nível, há, entre as alternativas de 

complementares obrigatórias, também, tais disciplinas. De fato, essa ausência deixa uma 

lacuna na formação geral dos estudantes (BRASIL, 1962, p. 188). Como todos os demais 

componentes da formação geral, é no colegial que os alunos têm, de fato, a única chance de 

estudar esses componentes que não estão nas grades dos anos anteriores; são, de fato, 

disciplinares nessa área, pois nos anos anteriores são visões mais mescladas e iniciais.   

 Ressalta-se que, na observação das grades curriculares iniciais do 1
o
 Colégio 

Comercial constantes do regimento interno, existem rasuras na divisão ―Práticas Educativas‖ 

em que se alterou a quantidade de horas-aulas, de duas para seis, na disciplina de Educação 

Moral e Cívica distribuídas nas três séries. Os horários eram organizados com duração de 50 e 

40 minutos, respectivamente, nos períodos diurno e noturno. 

 Quando comparados os currículos dos dois cursos percebe-se certa equiparação 

entre as disciplinas da formação geral e da formação específica nas duas grades; são poucas as 

diferenças entre as disciplinas e certa concentração em algumas que podemos considerar 

como as mais relevantes na formação específica nessa área. Igualmente há certo equilíbrio 

entre a formação geral e a formação específica em número de horas aula. 

 A origem dessa similaridade entre as disciplinas dos cursos de Contabilidade e 

Secretariado foi possível de identificar pela legislação a partir da leitura do Parecer 45/72 que 

contém um Anexo C com o conjunto de Habilitações Afins e Matérias Respectivas das várias 

áreas de atuação, conforme já apontado no capítulo anterior. Na área de atuação da 

Administração estão várias habilitações, ou seja, as 06 modalidades de curso possíveis 

naquele momento (WARDE, 1979, p. 135). O quadro exposto no parecer contempla 

Estatística para todas as modalidades propostas – Administração, Contabilidade, Estatística, 

Publicidade, Secretariado e Comercialização e Mercadologia. Contempla, ainda, 
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possibilidades de disciplinas nas áreas de Direito, Contabilidade, Administração para ambas 

as habilitações dos Quadros 11 e 12, fato que permite termos a visão de que tais 

recomendações foram, em parte, seguidas pelos responsáveis pela elaboração das grades 

curriculares.  

 É possível apontar, a partir desses dados, diferentes instâncias atuando na 

organização curricular desses cursos. Cabe considerar que estas grades curriculares podem ser 

interpretadas com o conceito de teias impessoais cunhado por Goodson (1997, p. 44) para 

compreender todas as interferências que auxiliaram a criação das mesmas. Temos as  

características do contexto social, político, econômico e educacional vistos no capítulo 

anterior as quais, gradativamente, foram se concretizando nas disciplinas sugeridas na 

legislação e, ainda temos as mudanças propostas pelo governo do Estado de São Paulo para a 

profissionalização dos jovens no colegial. Em alguns casos temos identificação de sujeitos 

dessas medidas, como é o caso do parecer 45/72 – de autoria do Pe. José de Vasconcellos – 

aprovado pelo Conselho Federal de Educação, portanto influência não apenas do relator. 

Entretanto, nas demais instâncias de governo há muita decisão tomada sem a explicitação 

clara de seus responsáveis, por exemplo, quem eram os participantes do ―pacto‖, como 

nomeia Warde (1979), os acordos feitos durante governos anteriores ao movimento civil 

militar de 1964. Há que se considerar todos os empresários que se responsabilizaram pela 

criação e implementação de todo o desenvolvimento industrial e comercial dessas épocas 

gerando a necessidade de pessoal treinado para o desempenho das funções que eles criavam 

em seus estabelecimentos. Têm destaque as ações do governo de São Paulo, não só do 

governador que assume as responsabilidades pela legislação, mas os executores das 

deliberações no âmbito da Secretaria Estadual da Educação. Assim, há várias influências e 

responsabilidades impessoais, ou seja, diferentes coerções e exercícios de poder que 

compuseram a teia que teceu todo esse cenário e influenciaram para que os cursos fossem 

criados e funcionassem conforme relatado.   

 Nesse período inicial, com tais características, o colégio ofereceu, à população, a 

possibilidade de cursos intensivos de habilitação profissional, pois além dos cursos 

mencionados, o regimento interno em seu artigo 2
o
, sugere que o colégio podia ―[...] 

promover a instalação e o funcionamento de outros cursos de mesmo nível e relacionados 

com seus objetivos‖ (SÃO PAULO, s.d./, p. 1). 
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  As figuras 8 e 10 reproduzem os certificados de conclusão do curso de auxiliar de 

escritório, não retirados pelas pessoas interessadas,  ministrados no ano de 1969.  

 

Figura 8: Certificado do curso auxiliar de escritório-frente  do 1
o 

 Colégio Comercial Estadual  

expedido em  20 de janeiro de 1970 

 

 As figuras 9 e 11 reproduzem os versos dos certificados onde constam os 

currículos dos mesmos cursos nos quais é possível identificar a maioria de disciplinas 

voltadas para a parte profissional com apenas a Língua Portuguesa da formação geral. Pode-se 

interpretar a grande necessidade de tais profissionais para a burocracia no crescente 

desenvolvimento na cidade de São Paulo da época. 

Figura 9: verso do Certificado do curso auxiliar de escritório  do 1
o 

 Colégio Comercial Estadual  

expedido em  20 de janeiro de 1970 
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Figura 10:  Certificado do curso auxiliar de escritório  do 1
o 
 Colégio Comercial Estadual      expedido 

em  20 de janeiro de 1970 

 

 

Figura 11: verso do Certificado do curso auxiliar de escritório  do 1
o 

 Colégio Comercial Estadual  

expedido em  20 de janeiro de 1970 
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 Na década de 1970, conforme já apontado no capítulo anterior, o colégio mudou 

de nome passando a denominar-se Colégio Comercial Estadual ―Prof. Camargo Aranha‖. 

Nesse ano foi apresentado e aprovado oficialmente o curso Técnico de Administração, 

conforme se verifica pela Portaria de 12 de agosto de 1971: 

 

O Coordenador do Ensino Técnico, no uso de suas atribuições, na conformidade do 

disposto no parágrafo 1
o
do artigo 3

o
, da Deliberação CEE n

o
 6-71 e, atendendo ao que 

lhe foi representado pelo Colégio Comercial Estadual ―Professor Camargo Aranha‖ 

resolve:                                                                                                      

 Artigo 1
o
 – Autorizar a instalação e o funcionamento do Curso Técnico de 

Administração, a partir  de 1971, do Colégio Comercial Estadual ―Prof. Camargo 

Aranha‖ na conformidade do quadro curricular em anexo.                                      

Artigo 2
o 

 -  Convalidar os atos escolares relativos ao referido curso e realizados a 

partir  do início deste ano letivo (SÃO PAULO, 1971) 

  

 É interessante observar que o artigo 2º dessa portaria já convalida os atos 

escolares realizados desde o início de 1971, ou seja, de fato o curso iniciou em 1971, mas só 

foi oficializado a partir do segundo semestre de funcionamento.   

 No mesmo documento oficial foi especificado o ―Quadro Curricular‖ (linguagem 

da portaria) a ser efetivado conforme o Quadro 17. 

  Ao analisar o Quadro 17, reproduzido do Diário Oficial do Estado de São Paulo, a 

primeira coisa que chama a atenção é o visual do mesmo quando comparado com os 

anteriores. Nestes havia uma separação nítida das propostas em partes nomeadas – disciplinas 

obrigatórias (básicas, complementares, práticas educativas), optativas e específicas de cada 

curso. Na atual disposição gráfica há uma relação sem especificações. Entretanto, a análise 

dessa relação permite que se detectem as obrigatórias da formação geral e prática educativa 

por seus nomes a partir da legislação vigente; são as quatro primeiras disciplinas do quadro. 

As restantes dezessete são específicas da área do curso. Dentre essas, apenas três se referem à 

temática bem específica explicitada da administração: Introdução à Administração, 

Administração de Pessoal e Administração de Compras e Estoque (a sétima, décima primeira 

e décima segunda da lista). 
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Quadro 17 

Quadro Curricular Oficial do Curso Técnico de Administração do Colégio Comercial ―Professor 

Camargo Aranha‖ 

N
o 

Disciplinas 
Séries 

Primeira Segunda Terceira Observações 

1 Português 4 4 3  

2 Matemática 3 3 -  

3 Estudos Sociais 2 2 - História – Geografia 

4 Educação Moral e Cívica - 2 2  

5 Elementos de Economia 3 - - Um semestre 

6 Economia de Empresas 3 - - Um semestre 

7 Introdução à Administração de Empresas 3 - -  

8 Contabilidade Aplicada 3 - -  

9 Prática Profissional 2 3 5  

10 Comunicação Social 2 - -  

11 Administração de Pessoal - 3 -  

12 Administração de Compras e Estoque - 2 -  

13 Introdução à Mercadologia - 2 -  

14 Custo de Produção e Vendas - - 2  

15 Organização e Método - 2 -  

16 Programação e Controle da Produção - 2 -  

17 Pesquisa de Mercado e Adm. de Vendas - - 3  

18 Comércio Internacional - - 3  

19 Processamento de Dados - - 2  

20 Mercado de Capitais - - 2  

21 Estatística - - 2  

Fonte :  Diário Oficial do Estado de São Paulo: 1971 – Imprensa Oficial do Estado de São 

Paulo (In: SÃO PAULO, 1971, p.17). 
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 Há duas disciplinas de caráter mais operacional – Organização e Método e 

Processamento de Dados – e uma prática educativa específica: Prática Profissional. As demais 

onze são disciplinas que pertencem mais à área econômica ou ficam subjacentes à 

administração por se referirem a planejamentos e controles. Muitas delas constaram do 

parecer 45/72 que só foi aprovado e divulgado em 1972, após a vigência inicial do curso, fato 

que sugere a existência delas anteriormente, em colégios comerciais existentes na iniciativa 

privada. 

 Seguindo o mesmo esquema analítico dos quadros anteriores, verifica-se que a 

formação integral do curso completa um total semanal de 71 horas distribuídas em três séries: 

22 na 1º série, 25 na 2ª série e 24 na 3ª série. Há um mesmo esquema dos demais cursos 

anteriores embora com observações e na coluna mais à direita: duas disciplinas serão 

ministradas em apenas um semestre e não o ano todo, não explicitando tal distribuição por 

semestre. Nos demais currículos dos cursos vistos não há tal diferenciação. 

 Ao analisar o conjunto das disciplinas verifica-se há diferenças entre essa grade 

curricular quando comparada com as outras duas. Há, neste caso, substantiva diferenciação 

disciplinar na área específica demonstrando fragmentação bem maior tanto das áreas ou das 

disciplinas quanto o que tal fato provoca na formação, pois muitas delas são ministradas em 

um só ano e em um só semestre em dois casos. Assim, verifica-se que, não existe, nesse 

curso, o mesmo equilíbrio presente nas demais analisadas anteriormente. Aqui nesta proposta, 

em 71 horas de aula semanais temos apenas 25 horas de formação geral contra 49 de 

formação específica, praticamente o dobro, neste caso. Esses valores significam 9 horas de 

formação geral por semana na 1ª e 2ª séries e apenas 04 horas na 3ª série (pois se elimina 

Matemática e História/Geografia) contra 16, 14 e 19 horas, respectivamente, de formação 

específica na 1ª, 2ª e 3ª séries por semana. Há um adensamento na formação específica na 

última série com sete disciplinas da área e seis nas séries anteriores.   

 Pode-se pensar, com Fernandes (1966), que essas preocupações sobre a formação 

profissional estão na esteira dos países subdesenvolvidos que ―são os que mais dependem da 

educação como fator social construtivo. Tais países precisam da educação para mobilizar o 

elemento humano e inserí-lo no sistema de produção nacional [...]‖ (p. 351). Isso é 

particularmente presente nas ações políticas com a organização da década de 1940, com as 

ofertas em parceria com os sistemas produtivos, sobretudo na área industrial, mas também na 

área comercial, com a evolução da organização moderna na administração que acompanhou 
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todas as ações de desenvolvimento do país, e também sabendo que os cursos fornecidos pelo 

SENAI e SENAC eram cursos a que acorriam as camadas populares com urgência de preparo 

para o trabalho e eram as únicas em que os alunos eram remunerados para estudar 

(ROMANELLI, 1995, p. 168/169). 

 No caso do colégio comercial em estudo, talvez já não seja essa a situação, de 

atender populações com condições econômicas, sociais e educacionais tão precárias que 

acorriam a esses cursos após terem sido atendidas pela educação primária, pois  não se tratava 

de preparo para a indústria, e sim para o trabalho na área comercial, como ver-se-á mais 

adiante.  

 Resta comentar que os cursos até aqui implementados foram, praticamente, os 

mesmos da década de 1940 com a criação do SENAC, pois as Leis Orgânicas, dessa época, já 

previam os cursos de Secretariado, Contabilidade e Administração. Tais dados permitem 

apontar as permanências nas propostas de ensino profissional nessa área, pois, segundo 

Goodson (1997), as condições externas são tão importantes quanto as internas para tal 

situação. Neste caso, aqui analisado, durante décadas permaneceu o processo de 

industrialização e modernização do país, conforme já visto e já se criara uma estrutura interna, 

uma prática institucionalizada na área que estava produzindo seus efeitos quanto aos objetivos 

visados e quanto às expectativas de formação de trabalhadores e de continuidade da 

estratificação, ou seja, da reprodução social de grupos da população para os serviços que os 

estudantes de secundário não buscavam. Conforme o autor, havia sintonia entre os fatores 

internos e externos das escolas, condição que favorece as permanências. 

 Com o plano estadual de implantação da Lei 5.692/71 de 11 de agosto de 1971,  o 

caminho estava mais fácil de se efetivar, considerando os preâmbulos da reforma de 1968, ou 

seja, mantinha-se o objetivo de desenvolver as potencialidades do educando preparando para 

o trabalho e o exercício da cidadania, os estabelecimentos passaram para as denominações de 

ensino de 1º e 2º graus. 

  Localizando documentos do Governo Laudo Natel (1971 a 1975), como o 

Decreto n. 2.957, de 04 de Dezembro de 1973, que trata das denominações dos 

estabelecimentos oficiais de ensino, é que podemos entender a criação dos Centros Estaduais 

Interescolares, de forma específica na sua finalidade, a qual é corroborada pelo governo que o 

segue com Paulo Egydio Martins (1975 a 1979), no decreto n.7.400 de 30 de dezembro de 

1975, ao estabelecer a estrutura da rede de ensino: 
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Artigo 1.° - Os estabelecimentos de ensino oficiais de 1.° e 2.° graus do Sistema 

Estadual de Ensino serão denominados:  

I - Escola Estadual de 1.° grau; quando ministrarem o ensino que na estrutura de 

sistema escolar constitui o 1.° grau, envolvendo oito (8) anos de escolaridade básica;    

II - Escola Estadual de 2.° grau, quando ministrarem o ensino de grau subsequente ao 

1.° e antecedente ao superior na estrutura do Sistema Escolar;  

III - Escola Estadual de 1.° e 2.° grau configurada como unidade administrativa 

quando ministrarem ensino correspondente a esses graus;  

IV - Centro Estadual Inter-Escolar, quando ministrarem uma ou mais matérias (ou um 

ou mais dos seus conteúdos específicos), completando o currículo pleno de um ou 

mais estabelecimentos, ou mantiverem serviços educacionais técnico 

especializados; (SÃO PAULO, 1973). 

Artigo 1.° - A rede oficial de ensino do Estado de São Paulo terá a seguinte estrutura:  

I - Escolas Estaduais de 1.º grau;  

II - Escolas Estaduais de 2.º grau;  

III - Escolas Estaduais de 1.º e 2.º graus;  

IV - Centros Estaduais Interescolares.  

        Parágrafo único. A organização administrativa, didática e disciplinar de cada 

estabelecimento do ensino será regulada no respectivo regimento, a ser aprovado pelo 

órgão próprio do sistema, com observância de normas fixadas pelo respectivo 

Conselho de Educação. 

        Art. 3° Sem prejuízo de outras soluções que venham a ser adotadas, os sistemas 

de ensino estimularão, no mesmo estabelecimento, a oferta de modalidades diferentes 

de estudos integrados, por uma base comum e, na mesma localidade: 

        a) a reunião de pequenos estabelecimentos em unidades mais amplas; 

        b) a entrosagem e a intercomplementariedade dos estabelecimentos de ensino 

entre si ou com outras instituições sociais, a fim de aproveitar a capacidade ociosa de 

uns para suprir deficiências de outros; 

        c) a organização de centros interescolares que reúnam serviços e disciplinas ou 

áreas de estudo comuns a vários estabelecimentos. 

        Art. 4º - Os currículos do ensino de 1º e 2º graus terão um núcleo comum, 

obrigatório em âmbito nacional, e uma parte diversificada para atender, conforme as 

necessidades e possibilidades concretas, às peculiaridades locais, aos planos dos 

estabelecimentos de ensino e às diferenças individuais dos alunos. 

[...] Artigo 7.° - Na criação dos Centros Estaduais Interescolares serão 

prioritariamente aproveitados os recursos materiais e o pessoal dos atuais 

estabelecimentos de ensino técnico.(SÃO PAULO, 1975) 

 

 Podem ser encontradas algumas alterações nas grades curriculares do Centro 

Estadual Interescolar ―Professor Camargo Aranha‖ a partir das atribuições que as equipes 

técnicas constituídas pela Lei 5.692/71 desempenhavam em fiscalizar e aplicar projetos aos 

Centros Estaduais Interescolares: 

 Artigo 84 - O Serviço de Ensino do 2.º Grau da Divisão de Currículo tem as seguintes 

atribuições: 

I - por meio de suas Equipes Técnicas: 

a) elaborar o modelo de organização curricular para o Ensino de 2.º Grau; 

b) elaborar e reformular propostas curriculares para o Ensino de 2.º Grau, com o 

objetivo de garantir a unidade do sistema escolar e o atendimento das peculiaridades 

sócio-econômico-culturais da comunidade e de suas escolas; 

c) participar na elaboração de projetos referentes aos Centros Interescolares e outros 
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que visem a entrosagem e intercomplementariedade na utilização de recursos; 

d) selecionar os meios que proporcionem a melhoria qualitativa do ensino;[...](SÃO 

PAULO, 1976) 

 Tais definições permitem apontar as bases legais e ações políticas do governo 

paulista para intervir, burocraticamente, na organização dos currículos e na vida escolar, 

considerando os poderes a tal divisão e para garantir os usos de recursos supostamente a 

serem partilhados com outros estabelecimentos. A maioria das atribuições não são 

explicitadas como parcerias com as escolas, o que pode significar o exercício dos controles.  

 Mas foi apenas com a Resolução SE 24-D de 28 de janeiro de 1976 que houve a 

transformação em ―Centro Estadual Interescolar Prof. Camargo Aranha‖, mantendo o ensino 

de 2
o
 grau (SÃO PAULO, 1976) enfatizando a modalidade de integração de estudos que 

aponta a relevância da criação do CEI para a otimização do uso de recursos humanos e 

materiais previsto na Lei 5.692/71:  

Art. 2° O ensino de 1º e 2º graus será ministrado em estabelecimentos criados ou 

reorganizados sob critérios que assegurem a plena utilização dos seus recursos 

materiais e humanos, sem duplicação de meios para fins idênticos ou equivalentes 

(BRASIL, 1971). 

  

 No ano de 1977 tem início o desenvolvimento das ações políticas educacionais 

implantadas no início da década de 1970 que se consolidam com essa reforma administrativa 

de 1976 em que a unidade teve como objetivo se incorporar ao processo para contribuir 

―efetivamente para a consecução dos objetivos e metas do nosso sistema de ensino e para a 

consolidação da reforma administrativa iniciada em 1976‖ (SÃO PAULO, 1977, p. 1).  

Evidencia-se que a escola  é uma ―peça básica‖da mudança questionando ―o seu rendimento e 

a sua eficiência em relação à comunidade a que serve‖ ( SÃO PAULO, 1977, p. 1).  

  Instalado no bairro do Brás
5
, na cidade de São Paulo, sua clientela é de outros  

bairros da capital paulista classificados com a participação de: 

                                                 
5
A origem do Brás está ligada à figura do português José Brás, proprietário de uma chácara na região, teria 

construído a igreja do Senhor BomJesus de Matosinhos, ao redor da qual desenvolveu-se um povoado que daria 

origem ao bairro do Brás. A região era conhecida como paragem do Brás, pois servia de parada para os que se 

dirigiam da freguesia da Sé à freguesia de Nossa Senhora da Penha, [...], compreende hoje as avenidas Rangel 

Pestana e Celso Garcia[...]A partir da segunda metade do século 19, a cultura do café impulsionou a urbanização 

e industrialização da cidade de São Paulo. Chegaram à cidade os trilhos da São Paulo Railway, que ligava Santos 

a Jundiaí. A estação do Brás foi inaugurada em 1867 e, ao longo desses trilhos, desenvolveu-se a indústria e o 

pequeno comércio.A forte presença de imigrantes, em especial italianos, caracterizou o bairro nessa época e na 

década de 1940 acolheu os migrantes nordestinos. Hoje, as ruas do bairros são sinônimo de comércio 

popular.(http://almanaque.folha.uol.com.br/bairros_bras.htm, 2014) 
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―38,0%, São Miguel – Itaquera ; 18,0% Penha –Cangaíba; 15,0%, Moóca – Alto da 

Moóca – Vila Prudente; 15,0%, Belenzinho – Tatuapé – Vila Formosa; 10,0%, Pari – 

Vila Maria; 1,0%, Santo Amaro; 1,0%, Lapa – Butantã; 0,8%, Cambuci- Vila 

Mariana; 0,8%, Santana – Casa Verde; 0,3%, Saúde – Jabaquara.‖ (SÃO PAULO, 

1977, p. 2) 

 A abrangência de bairros com transporte desenvolvido, indústrias, comércio e 

―empresas de prestação de serviços‖ mostra o interesse apresentado pelo ―ensino técnico 

comercial de alto padrão, e, em sendo este, o único  estabelecimento oficial  do gênero, em 

todo o Estado[...]  alcança milhares de inscritos,  todos os anos‖.  A totalidade  dos alunos são 

oriundos  das  classes ―baixa e média, com  predominância da primeira‖. (SÃO PAULO, 

1977, p. 2) 

 Nesse ano de 1977, encontra-se uma nova versão de grade curricular para o curso 

de técnico em Administração.  

 O material obtido está organizado, aqui, em duas etapas devido à necessidade de 

diagramação que não prejudique o conjunto das informações. Assim, a seguir estão as 

informações da Educação Geral e posteriormente estão as informações da Educação Especial 

 Para estabelecer parâmetros de análise das alterações das disciplinas curriculares  

a partir de 1977 foi elaborado um quadro com os indicadores: Objetivos (Educação Geral, 

Educação Específica); Matérias( áreas de conhecimento ou componentes específicos para o 

ensino profissionalizante); Contéudo  Específico; Carga Horária Semanal; Legislação. 
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Quadro 18 

Ano de 1977 – Indicadores do Currículo – noturno – Educação Geral 

Objetivos Matérias Conteúdo 

Específico 

Carga Horária 

semanal(h.a.) 

Legislação 

     

Educação Geral Comunicação e 

Expressão 

Lingua 

Portuguesa e 

Literatura 

Brasileira  

 

 

 

10(3
a
 séries) 

Resolução CFE 

8/71 Art. 1e 

Art. 5 Inciso II 

  Lingua 

Estrangeira-

Inglês 

 

 

2 ( 2
a
 série) 

(Núcleo 

Comum) 

  

Estudos Sociais 

História 5 (1
a
,2

a
 séries) Resolução CFE 

8/71 Art. 1e 

Art. 5
º
 Inciso II 

  Geografia 3( 1
a
 série) (Núcleo 

Comum) 

     

  Organização 

Social e Política 

do Brasil 

 

 

2 (3
a
 série) 

 

 Ciências Matemática 4 (1
a
 série)  

  Biologia e 

Programa de 

Saúde 

 

 

4 (1
a
,3

a
 séries) 

 

  Química 3 (1
a
,3

a
 séries)  

  Física 3 (1
a
,3

a
 séries)  

  

 

Educação 

Artística 

 

2 (1
a
 série) 

Disciplina 

Obrigatória 

Artigo 7º 

Lei 5692/71 

  Educação Moral 

e Cívica 

 

2 (2
a
 série) 

 

  Educação Física 9(1
a
,2

a
,3

a
 séries)  

 

Total de horas-aulas 

 

 49 

  

Fonte: (SÃO PAULO, 1977) 
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Quadro 18 – continuação 

Ano de 1977 – Indicadores do Currículo – noturno – Educação Especial  

Objetivos Matérias Conteúdo 

Específico 

Carga Horária 

semanal(h.a.) 

Legislação 

Formação Especial Estatística Elementos de 

Estatística 

 

3 (2
a
 série) 

Parecer CFE 

45/72 e 

Resolução CFE 

02/72 

(Mínimo 

Profissionalizante) 

Economia e 

Mercados 

  

2 (3
a
 série) 

 

 Contabilidade e 

Custos 

Contabilidade e 

Custo de 

Produção e 

Vendas 

 

 

 

5 (2
a
, 3

a
 séries) 

 

 Administração e 

Controle 

Administração e 

Controle 

Técnicas de 

Divulgação 

 

10 (2
a
, 3

a
 séries) 

 

2 (3
a
 série) 

 

Formação Especial 

(Parte 

Diversificada) 

Matemática 

Aplicada 

  

5 (2
a
,3

a
 séries) 

 

Deliberação 

CEE 18/72 

 Organização e 

Métodos 

  

2 (3
a
 série) 

Resolução 

CFE 71 Dis. 

 Mercadologia  5 (2
a
, 3

a
 série) In. (?) 

 Língua  

Estrangeira – 

Inglês 

  

 

3 (1
a
 série)  

 

 

Total de horas-aulas 

 

  

37 

  

Fonte:(SÃO PAULO 1977) 

  

 Percebe-se que o colégio técnico aplica a legislação e a política de implantação da  

lei 5.692/71 e as resoluções CFE 8/71 e CFE 58/76 nas quais as disciplinas formam a grade 

curricular:  

Art. 5º As disciplinas, áreas de estudo e atividades que resultem das matérias fixadas 

na forma do artigo anterior, com as disposições necessárias ao seu relacionamento, 

ordenação e sequência, constituirão para cada grupo currículo pleno do 

estabelecimento.  

§ 1º Observadas as normas de cada sistema de ensino, o currículo pleno terá uma parte 

de educação geral e outra de formação especial, sendo organizado de modo que: a) no 

ensino de primeiro grau, a parte de educação geral seja exclusiva nas séries iniciais e 

predominantes nas finais; b) no ensino de segundo grau, predomine a parte de 

formação especial.  

§ 2º A parte de formação especial de currículo: a) terá o objetivo de sondagem de 

aptidões e iniciação para o trabalho, no ensino de 1o grau e de habilitação profissional, 

no ensino de 2º grau; b) será fixada, quando se destine a iniciação e habilitação 

profissional, em consonância com as necessidades do mercado de trabalho local ou 

regional, à vista de levantamentos periodicamente renovados. 
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 § 3º Excepcionalmente, a parte especial do currículo poderá assumir, no ensino de 2º 

grau, o caráter de aprofundamento em determinada ordem de estudos gerais, para 

atender a aptidão específica do estudante, por indicação de professores e 

orientadores.(BRASIL, 1971) 

 Analisando-se os dados do Quadro 18 verifica-se nova forma de exposição das 

disciplinas com o núcleo comum e disciplinas obrigatórias com seus desdobramentos e a 

referência legal das mesmas, anteriormente inexistente. As disciplinas contemplavam os dois 

turnos, diurno e noturno, mas a  análise se concentrou no curso noturno porque o total geral da  

carga horária semanal era igual ao diurno. Há que se destacar, nesse conjunto o aumento do 

número de disciplinas, pois, embora sejam várias das áreas anteriores há sub-divisões internas 

de modo diferente. 

 Deve-se ressaltar, nesse Quadro, após a implementação da nova lei 5692/71, a 

presença da área de Ciências, desdobrada em Matemática, Biologia e Programa de Saúde e 

Química, o que significa sensível mudança quando se compara a Educação Geral desse 

quadro com os anteriores. Verifica-se, também, a presença de Educação Artística que foi 

acrescentada na área de Práticas Educativas obrigatórias, complementando mais uma esfera 

de formação geral. Essas inserções alteraram o total de educação geral que passou a ser bem 

maior ( 49 horas) do que a Educação Especial a qual passou a ter 37 horas. Comparando-se 

essa grade curricular com os quadros anteriores, verifica-se o retorno de parte substantiva de 

horas para a Educação Geral e a diminuição das horas de Educação Especial numa 

comparação mais próxima com as primeiras grades do que com a última. 

 Quando se compara esse Quadro 18 na parte relativa à Educação Especial 

verifica-se a permanência de várias disciplinas vigentes anteriormente, seguindo as sugestões 

do parecer 45/72, e um aumento das horas totais da grade: 86 horas semanais. Entretanto, 

parte dessas horas poderiam ser pensadas como sendo de formação geral, tais como as horas 

de Inglês e Estatística que são as mais aparentes. 

 Ressalta-se, a seguir que, no ano de 1979, ainda sob o governo de Paulo Egydio 

Martins, o Centro Estadual  Interescolar  começou a  funcionar em suas novas instalações  no 

bairro da Mooca
6
: 

                                                 
6
[...]Situado na mesma região do bairro do Brás, o Senador Feijó  doou as terras em 1867,  para a Régia Câmara 

Municipal de São Paulo, a região começou a se desenvolver. Em 1869 já se podia observar o aparecimento de 

uma grande quantidade de pequenas casas, oficinas e pequenas fabricas.O grande passo para o desenvolvimento 

e a urbanização do povoado ocorreu com a construção da Estação Ferroviária da Mooca, projetada desde 1867 

para fugir dos prejuízos causados pelas enchentes do rio Tamanduateí. Em 1875, a família de Raphael Aguiar 

Paes de Barros, possuidora de muitas terras, criou o Clube Paulista de Corridas. O avanço social e econômico 



 

91 

 

 É prédio próprio, construído por convênio firmado entre o Governo Federal, 

através do MEC/DEM.(PREMEN), e o Banco Interamericano de Desenvolvimento e a 

Secretaria de Estado da Educação, visando este projeto, não só a construção de prédio 

adequado ao Centro Interescolar, como também a dotação de equipamentos com vistas 

a instalação do mesmo [...] oferecendo condições para atender o fim proposto no 

convênio firmado,como também ser transformado num colégio técnico padrão no 

setor terciário[...] (SÃO PAULO, 1979, p. 1)  

 Verifica-se, aqui, a interferência dos órgãos internacionais nas ações políticas 

educacionais em São Paulo por meio do governo federal reafirmando e reforçando o 

desenvolvimento do ensino técnico comercial. 

 

Figura 12: Nova Instalação da  CEI e atual ETEC Professor Camargo Aranha 

 

  Nesse ano de 1979 são iniciadas novas  alterações de disciplinas e horas-aulas 

objeto do Quadro 19 expostos com o mesmo procedimento anterior para não haver divisão: 

inicialmente a parte de Educação Geral e na continuação as disciplinas da Educação Especial. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
gerado por essas construções atraiu muita gente para o bairro, principalmente imigrantes italianos e espanhóis 

em busca de empregos. Na década de 1880 e 1890 começaram a surgir diversas e importantes fábricas, 

posicionando a Mooca como pioneira nas indústrias têxteis e de calçados. A Mooca é hoje o maior centro 

industrial do município de São Paulo sendo representada por um cenário comercial intenso. 

(http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/bibliotecas/bibliotecas_bairro/bibliotecas_a_l/affonso

taunay/index.php?p=96, 2014) 
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Quadro 19 

 Ano de 1979 – Indicadores do Currículo – Turno:  diurno-Educação Geral 

Objetivos Matérias Conteúdo 

Específico 

Carga Horária 

semanal(h.a.) 

Legislação 

     

Educação Geral Comunicação e 

Expressão 

Lingua 

Portuguesa e 

Literatura 

Brasileira  

 

 

 

 

5(1
a
,2

a
 séries) 

 

Resolução CFE 

8/71 

Art. 1  e Art. 5 

Inciso II 

  Lingua 

Estrangeira – 

Inglês 

 

Educação 

Artística 

(MUDA DE 

POSIÇAO) 

 

 

3 (1
a
 série) 

 

 

2 (1
a
 série) 

(Núcleo Comum) 

Resolução 

CFE 58/76E 

ARTIGO 7 DA LEI 

5692/71 

 

  

Estudos Sociais 

 

História 

 

3(1
a
, série) 

 

Resolução CFE 

8/71 Art. 1  e Art. 5 

Inciso II 

  Geografia 3(1
a
 série) (Núcleo Comum) 

     

  Organização 

Social e 

Política do 

Brasil 

 

Educação 

Moral e Cívica 

 

 

 

2 (3
a
 série) 

 

 

2 (2
a
 série) 

 

 Ciências Matemática 5(1
a
,2

a
 série)  

  Ciências 

Físicas e 

Biológicas:  

 

Biologia e 

Programa de 

Saúde 

 

 

 

 

 

 

2 (2
a
 série) 

 

  Química 2 (1
a
 série)  

  Física 2 (1
a
 série)  

     

  Educação 

Física 

 

9(1
a
,2

a
,3

a
 séries) 

 

 

Total de horas-aulas 

 

  

40 

  

Fonte: (SÃO PAULO, 1979) 
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Quadro 19 - continuação 

 Ano de 1979 – Indicadores do Currículo – Turno: diurno – Educação específica 

Objetivos Matérias Conteúdo 

Específico 

Carga Horária 

semanal(h.a.) 

Legislação 

Formação Especial Estatística Elementos de 

Estatística 

 

2 (2
a
 série) 

 

(Mínimo 

Profissionalizante) 

 

Economia e 

Mercados 

  

2 (3
a
 série) 

Parecer CFE 45/72 e 

Resolução CFE 

02/72(desaparece) 

 Contabilidade e 

Custos 

Contabilidade e 

Custo de 

Produção e 

Vendas 

 

 

 

5 (2
a
, 3

a
 séries) 

 

 Administração e 

Controle 

Administração 

Geral 

Planejamento  e 

Controle da 

Produção 

Administração 

Financeira  

Administração 

de Pessoal  

Organização e 

Controle 

 

3 (2
a
 série) 

 

2 (3
a
 série) 

 

 

2 (3
a
 série) 

 

2 (3
a
 série) 

 

2 (3
a
 série) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mecanografia e 

Processamento de 

dados 

  

 

3 (3
a
 série) 

 

 Direito e Legislação  2 (3
 a

 série)  

 Psicologia   3 (2
 a

 série)  

Formação Especial 

(Parte Diversificada) 

Técnicas de 

Redação em Língua 

Portuguesa 

  

 

2,3 (2
a
 e  3

a
 séries) 

 

Deliberação CEE 18/72 

 Programas de 

Informação 

Profissional 

  

 

2 (1
a
 série) 

Resolução 

CFE 71 Dis. 

 Técnicas 

Mercadológica(mat

éria de livre escolha 

somente diurno) 

  

 

 

2(2
a
 série) 

In. (?) 

 Técnicas de 

Divulgação 

  

2 (3
a
 série)  

 

Formação 

Especial(Disciplinas 

Instrumentais) 

Língua  Estrangeira 

– Inglês 

  

 

5 (1
 a

, 2
 a

 série)  

Parecer CFE 853/71 

 Matemática 

Aplicada 

  

3 (2
a
 série) 

 

 Ensino Religioso  3 (1
a
,2

a
,3

a
 series)  

 
Total de horas-aulas 
 

 

 

  

50 

  

Fonte: (SÃO PAULO 1979) 
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 Numa primeira análise do Quadro 19 percebe-se uma nova mudança na 

organização visual do documento de formatação sutil, qual seja, a formação especial (mínimo 

profissionalizante) veio em primeiro lugar e depois a formação especial (parte diversificada) 

e,  na sequência,  a formação especial com as disciplinas instrumentais. 

 Analisando-se o quadro como um todo se verifica que houve novo aumento de 

horas-aula, pois totalizam 90 horas.   

 Comparando-se esse quadro com os demais, verificam-se alterações nos totais das 

horas-aula internamente nas duas modalidades de formação que permitem entender a 

alteração no total enquanto o anterior, que já havia aumentado, estava com o total de 86 horas 

e nos anteriores cerca de 70 horas. 

 Na Educação Geral ocorreu a principal modificação na organização com o 

deslocamento da Educação Artística, que constava no conjunto de Práticas Educativas, para 

compor o conjunto desdobrado de Comunicação e Expressão, em uma única série apesar de 

serem 2 horas. Esta é uma alteração sensível, pois deixa de ser cumprida uma especificação 

do artigo 7º da lei de 1971. Mas as principais modificações ocorreram na redução de carga 

horária de várias disciplinas, pois o total caiu de 49 horas para voltar às 40 horas dos anos 

anteriores. Essa redução incidiu, sobretudo, em Língua Portuguesa cuja carga horária foi 

dividida pela metade. A seguir vem História que alterou de 5 para 3 horas; Biologia de 4 para 

2; Física e Química de 3 para 2 cada uma, mas Matemática aumentou de 4 para 5 quando se 

comparam as grades curriculares de 1977 e de 1979. 

 Na comparação de dados da Educação Específica ocorreram várias alterações. No 

total dessa esfera de formação passou-se de 37 para 52 horas. Verifica-se, em particular, a 

incidência de fragmentações de várias disciplinas. Administração e Controle com 10 horas-

aulas da Formação Especial, mínimo profissionalizante, passou a contar com 11 horas-aulas e 

foi subdividida em 5  novas ( ou conteúdos explicitados): Administração Geral ( 3 Horas-

aulas, 2
a
 série); Planejamento  e Controle da Produção ( 2 Horas-aulas, 3

 a
 série); 

Administração Financeira ( 2 Horas-aulas, 3
a
 série); Administração de Pessoal ( 2 Horas-

aulas, 3
a
 série); Organização e Controle( 2 Horas-aulas, 3

a
 série). 

 Na sequência, a disciplina Técnica de Divulgação que possuía 2 horas-aulas na 3
a
 

série e que fazia parte da disciplina Administração e Controle, em 1977, passa a configurar 
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como independente e na subdivisão Parte Diversificada da Formação Especial na mesma 

série. 

  Na divisão Parte Diversificada surgiram novas disciplinas: Técnicas de Redação 

em Língua Portuguesa (3 horas-aulas, 3
a
 série) e Programas de Informação Profissional (2 

horas-aulas, 1
a
 série); a disciplina Mercadologia passou a ser chamada de Técnica 

Mercadológica e  junto com Técnica e divulgação eram oferecidas como  ―matérias de livre 

escolha‖. 

 Nesse mesmo ano o Ensino Religioso foi incorporado à grade curricular. Embora 

o documento tenha apontado, na sua formatação inicial Total de Estágio Supervisionado, 

verifica-se que o mesmo estava riscado e substituído pelo Ensino Religioso.  

 Além de todas as relações anteriores terem sido mantidas para a especificação das 

grades curriculares, ainda se deve levar em conta que essa carga horária, nessa época, seguiu a 

Resolução SE 169/77, conforme informado no próprio documento. Certamente constituiu-se 

mais uma ligação da teia impessoal, pois esteve em vigor o trabalho de comissão da Divisão 

de Currículo que tinha, entre suas funções, a de auxiliar os Centros Interescolares a 

organizarem os atendimentos que lhes estavam destinados, ou seja, atenderem outras 

instituições no que tange à parte específica da formação. 

2.2    Finalizando o período inicial e iniciando a transição para o Centro Estadual de 

Educação Tecnológica Paula Souza  

 Em 1979 tem início o governo de Paulo Maluf (1979/1982). É durante esse 

período que serão feitas algumas mudanças de organização na área da educação 

profissionalizante de 2º grau, incluindo o colégio aqui sob estudo.   

 A adequação da nova ―arquitetura moderna e funcional‖ recém inaugurada 

começou a sinalizar urgências em buscar condições humanas e físicas para atender a demanda 

dos 1.276 alunos matriculados no ano de 1979 e se constatou que atendia ―parcialmente às 

atividades administrativas e pedagógicas[...], o atendimento é deficitário  não corresponde às 

necessidades de alunos e professores (SÃO PAULO, 1979, p. 5).   

 Segundo registros do supervisor de ensino da 5
a
 Delegacia de Ensino conforme 

figuras 13 e 14 percebe-se que a nova escola apresentava dificuldades.  
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Figura  13: página 21-frente do Livro de visitas do 1
o 

 Colégio Comercial Estadual ―Prof. Camargo 

Aranha‖  do departamento de ensino técnico da Secretaria de Estado dos Negócios da Educação de 

São Paulo  datado de 08 de outubro de 1979 

  

 Termo de visita : 

 Aos oito dias do mês de outubro do ano de um  mil, novecentos e setenta e nove, 

estive no CEI Camargo Aranha, tratando dos seguintes assuntos: 1-Conferido e visados os 

históricos escolares sob protocolo do SVVE n
os

 18746/79, 17749/79, 18791/79, 18808/79, 

18817/79, 18824/79, 18865/79, 18891/79, 18893/79, 19063/79, 19064/79, 19065/79, 

19097/79, 19099/79, 19100/79, 19101/79, 19102/79, 19103/79, 19112/79, 19113/79, 

19139/79, 19140/79, 19141/79, 19149/79; 2- Verifiquei estar o portão de saída aberto com 

saída de alunos sem a devida dispensa ant d intervalo, alegando o funcionário que os 

responsáveis são os elementos da cantina. Providenciar a verificação. 3- Refazer o horário da 

parte administrativa e encaminhar para homologação da 5
a
 D.E. de forma a atender 

rasoavelmente a escola em todos os períodos e turnos, com o prazo de 48 horas. 

 São Paulo, 8/10/79 

 (Assinatura) (Carimbo) Altair José Marques R.G. 2.087...(número 

ilegível)Supervisor pedagógico 5
o
 DRECAP..(ilegível) 

 Ciente 8/7/79 (Assinatura) Assist. Diretor RG 2823748- 
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 Segundo registros do supervisor de ensino da 5
a
 Delegacia de Ensino conforme 

figuras 13 e 14 percebe-se que a nova escola apresentava dificuldades de operacionalização 

das atividades:  falta de funcionários, problemas com os horários apontados no dia 08/10 e 

depois de quatro dias nova visita cobrando cumprimento rígido de diferentes normas escolares 

junto ao diretor.. 

 

 

Figura  14: página 21-verso do Livro de visitas do 1
o 

 Colégio Comercial Estadual ―Prof. Camargo 

Aranha‖  do departamento de ensino técnico da Secretaria de Estado dos Negócios da Educação de 

São Paulo  datado de 12 de outubro de 1979 

  

 Termo de visita : 

 Aos doze dias do mês de outubro  de  mil, novecentos e setenta e nove, estive no 

CEI Camargo Aranha, sendo recebido pelo senhor Assistente de Diretor,  tratando dos 

seguintes assuntos: 1- Por que não foi encaminhado o horário do corpo administrativo  do 

estabelecimento, no prazo solicitado? 2 – Verificar que o portão seja aberto no horário para 

entrada dos funcionários às 6.00 horas, ou encontrar soluções para facilitar a entrada dos 

mesmos no horário; 3- Devolvi o horário anterior para ser refeito solicitando o 

encaminhamento urgente a 5
a
 DE para aprovação. 4- Verifiquei estar sendo realizado o 

Conselho de Classe após a 3
a 
aula do dia. 

 São Paulo, 12/10/79 

 (Assinatura) (Carimbo) Altair José Marques RG 2067(n
o
 ilegível)Supervisor 

pedagógico(n
o 
ilegível)DRECAP. 

 Ciente 12/X/79(assinatura)Assist. Diretor 
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Figura 15: página 22-frente do Livro de visitas do 1
o 

 Colégio Comercial Estadual ―Prof. Camargo 

Aranha‖  do departamento de ensino técnico da Secretaria de Estado dos Negócios da Educação de 

São Paulo datado de 17 de outubro de 1979 
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 Termo de visita : 

 Estive nesta data no CEI Camargo Aranha recebendo o horário administrativo  

para  análise e aprovação, solicitado novamente por encontrar a descoberto pela Direção o 

período inicial de funcionamento até as 9.00 horas e verificado o não funcionamento regular 

neste período, Refeito o horário pelo Senhor Diretor levo para análise e aprovação caso esteja 

em acordo. Visitei o estabelecimento verificando a liberdade que tive ao percorrer o prédio 

sem qualquer interpelação. 

 São Paulo, 17/10/79 

 (assinatura)(carimbo)(nome bem apagado) RG(número ilegível)Supervisor 

pedagógico(ilegível) 

 Ciente 17/10/79 (Assinatura) 

 Termo de visita : 

 Por determinação do Senhor Delegado estive no dia dezoito de outubro de um mil 

novecentos e setenta e nove verificando os dados solicitados: 1- Contem o prédio 10(dez) 

salas de aula normais e 2(duas) pequenas adaptadas com carteiras; 2(duas) salas equipadas 

com máquinas de escrever; 4(quatro) salas grandes vazias e sem qualquer equipamento, 

inclusive carteiras; 2- Em 1979 funcionam: manhã – 12 classes, usando as 12 salas aula e as 2 

salas equipadas; ociosa 4(quatro) salas vazias e tarde 10 classes, usando 10 salas normais e as 

2 salas modelos; ociosa 2 salas de aula e as 4(quatro) salas vazias; 3 – Para 1980 usando a 

escola  para intercomplemen-(1 linha faltando)..tela para 2
o
 grau normal e total, precisaria 

mobiliar as salas vazias para atendimento; 4 – O estabelecimento conta com professores nas 

áreas profissionalizantes nas habilitações plenas de Técnico em Contabilidade, Técnico em 

Secretariado e Técnico de Assistente de Administração. 5 – O projeto para a demanda de 

1980 está sendo planejado pela direção da escola- 

 São Paulo, 18/10/79 

 (assinatura) (carimbo)(bem apagado) 

 (assinatura) (carimbo bem apagado) 
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Figura 16: página 22-verso do Livro de visitas do 1
o 

 Colégio Comercial Estadual ―Prof. Camargo 

Aranha‖  do departamento de ensino técnico da Secretaria de Estado dos Negócios da Educação de 

São Paulo  datado de 18 e 29 de outubro de 1979 
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 Termo de visita : 

 Aos vinte e nove dias  de outubro do ano de um  mil, novecentos e setenta e nove, 

estive no CEI Camargo Aranha,  verificando o seguinte: 1- Encontrei o prof III, efetivo de 

inglês, Antonio Lombardi respondendo pelo expediente de direção fora do horário do Senhor 

Diretor e ausência do Assistente de Diretor; 2- Encontra-se a serviço da DRECAP-2 desde 

10/10/79, o senhor Assistente em prejuízo do estabelecimento sem convocação legal, 

precisando ser regularizada para que possa designar prof. Antonio Lombardi legalmente, pois 

no momento prejudica suas aulas nos atendimento necessários; 3- Terá a direção que fazer 

levantamento urgente sobre o número de aulas previstas e dadas para reposições de aula 

levando à 5
a
DE, quarta-feira, dia 31 às 14 horas; 4- Verifiquei que as adaptações não foram 

realizadas até o momento, sendo feito atualmente o levantamento; 5- Solicito o 

comparecimento da Direção na 5
a 

D.E., dia 31, 4
a 

feira para discutirmos sobre os problemas 

do...(incompleto o documento) 

 Nas figuras 15  e  16 relativas aos termos de visita dos dias 17, 18 e 29/10, 

verifica-se que ainda são tratadas regras de funcionamento: horário administrativo; 

estranhamento por ter estado andando pela escola sem ser interpelado; problemas com 

ausência de mobiliário; espaço ocioso (salas de aula); ausência do diretor e do assistente de 

direção substituídos por professor não designado para a função e em prejuízo das aulas e sem 

regularização dessa situação; necessidade de levantamento de aulas dadas e necessárias para 

reposição; detecção da existência de professores adequados para as habilitações 

profissionalizantes existentes na escola.  

 Nenhuma informação sobre a situação do ensino está relatada nesses termos de 

visita. Em Termo de Visita de 17/09/1979 o supervisor deixou lavrada a preocupação com 

questões de composição do corpo docente conforme se verifica no detalhe: ―orientei sobre a 

contratação de professores, referente a possibilidade ou não de docência‖ (SÃO PAULO, 

1969). Em outro documento foi possível detectar algum comentário sobre questões mais 

pedagógicas, pois com o diagnóstico apresentado no plano escolar de 1979 há registro de  que 

os recursos materiais atendem parcialmente as atividades administrativas e pedagógicas: ―Em 

relação ao maquinário dos escritórios didáticos o número é insuficiente, necessitando de 

manutenção e reparos, serviços estes indispensáveis ao bom andamento do trabalho docente‖ 

(SÃO PAULO, 1979, p. 5). No mesmo documento há informação de que, no mesmo ano, 

novos equipamentos seriam adquiridos. 
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 Há que se ressaltar que, no bojo das reformas do final da década de 1960, no ano 

de 1969, a Secretaria Estadual da Educação criou a Coordenadoria do Ensino Superior do 

Estado de São Paulo (CESESP) à qual ficaram vinculadas todas as instituições superiores 

isoladas do estado, incluindo o Centro de Educação Tecnológica Paula Souza criado como 

autarquia
7
 englobando as Faculdades de Tecnologia ao lado Coordenadoria do Ensino 

Técnico (CETESP) à qual estava vinculado o colégio e Coordenadoria do Ensino Básico e 

Normal (CEBNESP). Esta parte da teia impessoal que regia o ensino profissionalizante tinha, 

certamente, parâmetros diversos de funcionamento, com exigências internas diferentes o que, 

em parte, pode explicar as divergências entre o funcionamento do colégio e as exigências 

feitas pelo supervisor. Foi nessa década de 1970, mais exatamente no ano de 1976, que o 

Centro Paula Souza deixou a vinculação com a Secretaria da Educação e passou a fazer parte 

da recém-criada Universidade Estadual Paulista ―Julio de Mesquita Filho‖ – UNESP – para  

compor o conjunto do ensino superior (UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA, 2014). 

 Os anos de 1980 e 1981 e seus respectivos planos de ensino se encontram junto ao 

plano de 1982.  Observa-se  intervenções do supervisor de ensino em vários momentos desses  

dois anos nas figuras 17 e 18, nas quais estão registrados momentos críticos na escola. 

 

Figura 17: página 26-frente do Livro de visitas do 1
o 

 Colégio Comercial Estadual ―Prof. Camargo 

Aranha‖  do departamento de ensino técnico da Secretaria de Estado dos Negócios da Educação de 

São Paulo  datado de 10 de junho de 1980 

                                                 
7
 Uma autarquia é “uma entidade autônoma, auxiliar e descentralizada da administração pública, sujeita à 

fiscalização e tutela do Estado, com patrimônio constituído de recursos próprios, e cujo fim é executar serviços 
de caráter estatal ou interessantes à coletividade, como, entre outros, caixas econômicas e institutos de 
previdência” (FERREIRA, s.d.). 
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 Termo de visita : 

 Aos dez dias do ano  de um  mil, novecentos e oitenta, estive no CEI Camargo 

Aranha sendo recebido pela senhora Marlene da Graça Costa tratando na oportunidade dos 

seguintes assuntos: 1- Foram deixados os históricos escolares, encaminhados pela SVVE sob 

RR n
o
 859/79, 62/80, 202/80, 133/80 para levantamento dos prontuários; 2- Verificamos as 

grades curriculares, devendo o Senhor Diretor retirar os P.E. para acertos das grades e 

justificativa da alteração realizada  quanto a carga horária; 3- Deverá o senhor Diretor levar 

para análise os históricos dos alunos transferidos para efeito de adaptações. Todas as 

matrículas através de transferência são de responsabilidade da direção que deve analisar 

antecipadamente para autorização da matrícula; 4- Apresentar com urgência o balancete anual 

da APM e balancete trimestral de 80; 5- O senhor Diretor chegou em tempo para discutirmos 

os assuntos acima expressos. 

 São Paulo, 10/06/80 

 (assinatura)(carimbo) Altair José Marques(palavras apagadas) 

 (assinatura de Antonio Lombardi) 
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Figura 18: página 26 -verso do Livro de visitas do 1
o 

 Colégio Comercial Estadual ―Prof. Camargo 

Aranha‖  do departamento de ensino técnico da Secretaria de Estado dos Negócios da Educação de 

São Paulo  datado de 1º de julho de 1980 
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 Termo de visita : 

 Ao primeiro dia do mês de julho do ano de um  mil, novecentos e oitenta , 

compareci ao CEI Camargo Aranha, verificando na oportunidade o que segue: 1- Solicitar o 

levantamento dos alunos em dependência, notando que vários deles, não estão frequentando, o 

que acarretará a conseqüência de retenção na série em curso, caso não consiga aprovação na 

D.P.; 2- Os alunos não freqüentes a essa época do ano estão automaticamente com a 

estimativa de 50% de faltas; 3- Notei, no dia de hoje, que estão no estabelecimento apenas 

alunos de duas classes 2
o 

E e 2
o 

D tec das 11(onze) do turno que deveriam estar freqüentando. 

As alunas das duas classes, estão freqüentes mesmo para  ensaio da festa do dia da secretaria e 

não para aulas normais; 4 – Em diálogo com os professores relatei que de acordo com as 

determinações do senhor Delegado estas aulas e dias letivos deverão ser repostos no 2
o
 

semestre pois o calendário deverá ser cumprido até o dia 9/07/80 com a presença de 

professores e alunos , o que na realidade não existe este último; 5- Outra irregularidade 

constatada é o preenchimento dos diários de classe com as aulas já registradas até o dia 9 p.f., 

freqüência total dos alunos, inclusive em dia que deverá haver suspensão de aulas, dia 

03/07/80 por ocasião da chegada do Sumo Pontífice a esta capital...(falta pedaço) 

 Os Termos de Visita de 10/06/1980 e 1º/07/1980 reproduzidos nas figuras 

anteriores trazem situações críticas do funcionamento do colégio. Assim é que a figura 17 

exibe problemas nas grades curriculares que foram alteradas, mas não foram justificadas; 

problemas com a regularização de transferências de alunos para o colégio e ausência de 

entrega de balancetes da APM. Não deixou de registrar que o diretor estava ausente, mas que 

chegou a tempo para discutir esses assuntos. 

 Depois de vinte dias, o supervisor voltou e lavrou o Termo reproduzido na figura 

18 . Nesse documento podem ser identificadas várias irregularidades. Estão registradas: 

ausências de alunos em dependência (solicita, assim, que se faça um levantamento, pois 

aponta que já devem estar com 50% de faltas; ausência de alunos no dia da visita, pois estão 

presentes apenas alunos de duas classes (ensaiando para festa e não em aulas) das onze 

existentes nesse turno; em contato com os professores encaminha a necessidade de reposição 

das aulas até dia 09/07 computados como dias letivos com presença de professores e alunos; 

registra a irregularidade presente nos diários de classe que já estavam preenchidos até o dia 

09/07 (com frequência total dos alunos) inclusive no dia 03/07 em que haveria suspensão de 

aulas por causa da visita do papa à cidade. 
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 Da perspectiva administrativa são pendências e irregularidades, mas se verifica 

também aqui nesses termos, a ausência de comentários sobre as consequências pedagógicas 

do que foi registrado.   

 Esses Termos de Visita são exemplificadores dos problemas enfrentados pelo 

colégio na Secretaria da Educação com a coordenadoria dessa área. 

 No dia 20 de março de 1981 as atividades foram suspensas segundo relata o 

supervisor de ensino, porque ―a  escola está em completa mudança de suas atividades em 

preparação para receber o Governo de Integração no próximo dia 21‖ (SÃO PAULO, 1980, 

s.p.). A partir desse episódio, os registros no Termo de Visitas tendem a indicar estrito 

cumprimento da legislação, vistas de prontuários, organização das disciplinas, visita do 

governador Paulo Maluf e comitiva japonesa. 

  Esses registros dos supervisores de ensino evidenciam o início do processo de 

transferência de vinculação: em 03 de setembro de 1981 com visita de ―uma comissão da 

Secretaria de Estado da Educação, do grupo de ensino profissionalizante [...]‖ (SÃO PAULO, 

1981, p.37) e inúmeras reuniões de avaliação e preparação para o ano de 1982 conforme a  

figura 19. 
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Figura 19: página 38 -frente do Livro de visitas do CEI ―Prof. Camargo Aranha‖   
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 Verifica-se, nesse documento reproduzido, que houve mudança de supervisor. 

Identifica-se a possibilidade de ser uma mulher ( por causa da caligrafia), mas também o 

―tom‖ dos registros: há uma redação mais detalhada, mais cautelosa no uso dos termos.  

 Como já explicitado ao final do capítulo anterior, o colégio passou a denominar-se 

Escola Técnica Comercial ―Prof. Camargo Aranha‖ a partir do dia 05 de fevereiro de 1982, 

como uma das últimas medidas do governo de Paulo Maluf, integrando-se ao Centro de 

Educação Tecnológica Paula Souza, como todos os demais colégios dessa natureza do Estado 

de São Paulo distribuídos na capital e no interior. 

 Existe um lapso de tempo de registros no termo de visitas, de 11 de fevereiro  a 20 

de julho de 1982, período inicial dessa passagem para o Centro Paula Souza. A partir desse 

momento os registros dos supervisores de ensino apontam como principal função visitar os 

prontuários dos alunos  não intervindo nos aspectos pedagógicos da escola.  

 Esse ano de 1982, segundo o plano escolar, foi considerado um ano de transição 

afirmado que o ―trabalho desenvolvido pelo, então Centro Estadual Interescolar ―Professor 

Camargo Aranha‖, em 1981, representou uma continuação do efetuado em 1980‖ (SÃO 

PAULO, 1982, p. 33)  e acrescenta o empenho para que se tenham condições de continuidade 

do desenvolvimento das atividades dos docentes e discentes.  

 Na sequência estão apresentadas grades curriculares dos anos de 1982, 1983 e 

1984. Elas estão apresentadas do mesmo modo que as anteriores, ou seja, inicialmente a parte 

da Educação Geral e posteriormente a parte da Educação Específica. 

 Segundo esse documento de 1982 acima citado, o conjunto das disciplinas não 

teriam hierarquia, pois todas têm  ―sua contribuição no processo ensino-aprendizagem cujo 

objetivo maior é a ―Formação do homem integral‖ e não simplesmente a ―Formação 

Profissional‖ (SÃO PAULO, 1982, p. 33) e nestes anos iniciais de mudança o curso Técnico 

em Administração permanece observando algumas poucas alterações. 
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Quadro 20 

 Ano de 1982 – Indicadores do Currículo – Turno:  diurno/noturno-Educação Geral 

Objetivos Matérias Conteúdo 

Específico 

Carga Horária 

semanal(h.a.) 

Legislação 

     

Educação Geral Comunicação e 

Expressão 

Lingua 

Portuguesa e 

Literatura 

Brasileira  

 

 

 

 

7(1
a
,2

a
 séries) 

 

Resolução CFE 

8/71 

Art. 1  e Art. 5 

Inciso II 

   

 

Inglês 

 

Educação 

Artística) 

 

 

3 (1
a
 série) 

 

 

2 (1
a
 série) 

(Núcleo 

Comum) 

Resolução 

CFE 58/76 E 

ARTIGO 7 DA 

LEI 5692/71 

 

  

Estudos Sociais 

 

História 

 

3(1
a
, série) 

 

Resolução CFE 

8/71 Art. 1  e 

Art. 5 Inciso II 

  Geografia 3(1
a
, série) (Núcleo 

Comum) 

     

  O. S. P. B.  

(usa-se siglas) 

 

Educação 

Moral e 

Cívica 

2 (3
a
 série) 

 

 

2 (2
a
 série) 

 

 Ciências Matemática 6 (1
a
,2

a
 série)  

  Ciências 

Físicas e 

Biológicas:  

 

Biologia 

Programa de 

Saúde 

 

 

 

 

2 (1
a
 série) 

2 (2
a
 série) 

 

  Química 2 (1
a
 série)  

  Física 2 (1
a
 série)  

  Educação 

Física 

9(1
a
,2

a
,3

a
 séries)  

 

Total de horas-aulas 

  

45 

  

FONTE: (SÃO PAULO, 1982) 

Tabela 1 

 Comparando-se  o número de disciplinas de formação geral 

 

 

 

 

 

Anos Séries 

1
a
 2

a
 3

a
 

1982 12 13 14 

1983 12 13 14 

1984 12 14 15 
Fonte: Elaborado pelo  autor    



 

110 

 

Quadro 20 - continuação 

 Ano de 1982 – Indicadores do Currículo – Turno:  diurno-Educação Específica 

Objetivos Matérias Conteúdo 

Específico 

Carga Horária semanal(h.a.) Legislação 

Formação Especial Estatística  3 (2
a
 série)  

(Mínimo 

Profissionalizante) 

 

Economia e 

Mercados 

  

2 (3
a
 série) 

Parecer CFE 

45/72  

 Contabilidade e 

Custos 

Contabilidade 

e Custos 

 

4(2
 a
, 3

 a
 séries) 

 

 Administração e 

Controle: 

 

 

 

 

 

Administração 

Geral  

Planejamento  

e Controle da 

Produção 

Administração 

Financeira 

Administração 

de Pessoal  

Organização e 

Controle 

 

3 (2
a
 série) 

 

 

2 (3
a
 série)  

 

 

2 (3
a
 série) 

 

2 (3
a
 série) 

 

2 (3
a
 série) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mecanografia e 

Processamento de 

dados 

  

 

3 (3
a
 série) 

 

 Direito e 

Legislação 

  

2 (3
a
 série) 

 

 Psicologia   3 (2
a
 série)  

Formação Especial 

(Parte 

Diversificada) 

Técnicas de 

Redação em 

Língua 

Portuguesa 

  

 

 

3 (3
a
 série) 

 

Deliberação 

CEE 18/72 

 Programas de 

Informação 

Profissional 

  

 

2 (1
a
 série) 

 

 Técnicas 

Mercadológica 

  

2 (2
a
 série) 

 

 Técnicas de 

Divulgação 

  

2 (3
a
 série)  

 

Formação 

Especial(Disciplina

s Instrumentais) 

Inglês  6 (2
a
, 3

a
 série) Parecer CFE 

853/71 

 Matemática 

Aplicada 

  

3 (2
a
 série) 

 

 Ensino Religioso  3 (1
a
,2

a
,3

a
 series)  

 

Total de horas-aulas 

  

49 

  

Fonte:(SÃO PAULO 1982) 

. 
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Quadro 21 

Ano de 1983 – Indicadores do Currículo – Turno:  diurno- Educação Geral 

Objetivos Matérias Conteúdo 

Específico 

Carga 

Horária 

semanal(h.a.) 

Legislação 

     

Educação Geral Comunicação e 

Expressão 

Lingua 

Portuguesa e 

Literatura 

Brasileira  

 

 

 

 

7(1
a
,2

a
 séries) 

 

Resolução 

CFE 8/71 

Art. 1  e Art. 5 

Inciso II 

   

 

Inglês 

 

Educação 

Artística) 

 

 

3 (1
a
 série) 

 

 

2 (1
a
 série) 

(Núcleo 

Comum) 

Resolução 

CFE 58/76 E 

ARTIGO 7 

DA LEI 

5692/71 

 

  

Estudos Sociais 

 

História 

 

3 (1
a
 série) 

 

Resolução 

CFE 8/71 Art. 

1e Art. 5 

Inciso II 

  Geografia 3 (1
a 
série) (Núcleo 

Comum) 

  O. S. P. B.  

 

Educação 

Moral e Cívica 

2 (3
a
 série) 

 

 

2 (2
a
 série) 

 

  Matemática 6 (1
a
,2

a
 série)  

 Ciências Ciências 

Físicas e 

Biológicas:  

 

Biologia  

Programa de 

Saúde 

 

 

 

 

2 (1
a
 série) 

2 (2
a
 série) 

 

  Química 2 (1
a
 série)  

  Física 2 (1
a
 série)  

  Educação 

Física 

 
9(1

a
,2

a
,3

a
séries) 

 

 

Total de horas-aulas 

 

  

45 

 

FONTE:(SÃO PAULO, 1983) 
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Quadro 21 - Continuação 

Ano de 1983 – Indicadores do Currículo – Turno:  diurno- Educação Específica 

Objetivos Matérias Conteúdo 

Específico 

Carga Horária 

semanal(h.a.) 

Legislação 

Formação Especial Estatística   

2 (2
a
 série) 

 

(Mínimo 

Profissionalizante) 

 

Economia e 

Mercados 

  

2 (3
a
 série) 

Parecer CFE 

45/72  

 Contabilidade e 

Custos 

Contabilidade e 

Custos  
4 (2

a
, 3

a
 séries)  

 Administração e 

Controle: 

Administração 

Geral  

Planejamento e 

Controle da 

Produção 

Administração 

Financeira 

Administração 

de Pessoal  

Organização e 

Controle 

 

3 (2
a
 série) 

 

 

2 (3
a
 série) 

 

 

2 (3
a
 série) 

 

2 (3
a
 série) 

 

2 (3
a
 série) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mecanografia e 

Processamento de 

dados 

  

 

3 (3
a
 série) 

 

 Direito e 

Legislação 

  

2 (3
a
 série) 

 

 Psicologia  3 (2
a
 série)  

Formação Especial 

(Parte 

Diversificada) 

Técnicas de 

Redação em 

Língua 

Portuguesa 

  

 

 

3 (3
a
 série) 

 

Deliberação 

CEE 18/72 

 Programas de 

Informação 

Profissional 

  

 

2 (1
a
 série) 

 

 Técnicas 

Mercadológicas 

  

2 (2
a
 série) 

 

 Técnicas de 

Divulgação 

  

2 (3
a
 série)  

 

Formação Especial 
(Disciplinas 

Instrumentais) 
Inglês  6 (2

a
, 3

a
 série)  

Parecer CFE 

853/71 

 Matemática 

Aplicada 

  

3 (2
a
 série) 

 

 Ensino Religioso  3 (1
a
,2

a
,3

a
 series)  

 
Total de horas-aulas 

   

48 

  

Fonte: (SÃO PAULO, 1983) 
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Quadro 22 

Ano de 1984 – Indicadores do Currículo – Turno:  diurno e noturno-Parte Comum 

Objetivos Matérias Conteúdo 

Específico 

Carga 

Horária 

semanal(h.a.) 

Legislação 

     

Parte Comum Comunicação 

e Expressão 

Lingua 

Portuguesa e 

Literatura 

Brasileira  

 

 

7(1
a
,2

a
 séries) 

 

Resolução 

CFE 8/71 

Art. 1  e Art. 

5 Inciso II 

  

 

 

Inglês 

 

Educação 

Artística 

 

 

3 (1
a
, 2

a
,3

a
 

série) 

 

2 (1
a
 série) 

(Núcleo 

Comum) 

Resolução 

CFE 58/76 E 

ARTIGO 7 

DA LEI 

5692/71 

 

  

Estudos 

Sociais 

 

História 

 

3(1
a
  série) 

 

Resolução 

CFE 8/71 

Art. 1e Art. 5 

Inciso II 

  Geografia 3(1
a
 série) (Núcleo 

Comum) 

  O. S. P. B.  

 

Educação Moral 

e Cívica 

2 (3
a
 série) 

 

 

2 (2
a
 série) 

 

  Matemática 6 (1
a
,2

a
 série)  

 Ciências Ciências Físicas 

e Biológicas:  

Biologia  

Programa de 

Saúde 

 

 

2 (1
a
 série) 

2 (2
a
 série) 

 

  Química 2 (1
a
 série)  

  Física 2 (1
a
 série)  

  Educação Física 9(1
a
,2

a
,3

a
 

séries) 

 

 

Total de horas-aulas 

 

  

45 

  

FONTE: (SÃO PAULO, 1984) 
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Quadro 22 - Continuação 

Ano de 1984 – Indicadores do Currículo – Turno:  diurno e noturno 

Objetivos Matérias Conteúdo 

Específico 

Carga Horária 

semanal(h.a.) 

Legislação 

Parte Diversificada Estatística  2 (2
a
 série)  

 Economia e 

Mercados 

  

3 (3
a
 série) 

Parecer CFE 

45/72  

 Contabilidade e 

Custos 

Contabilidade e 

Custos  

 

4(2
a
, 3

a
 séries) 

Inciso I, art7 

lei 7.044/82 

 Administração e 

Controle: 

Administração 

Geral  

Planejamento e 

Controle da 

Produção 

Administração 

Financeira 

Administração de 

Pessoal  

Organização e 

Controle 

 

3 (2
a
 série) 

 

 

2 (3
a
 série) 

 

 

2 (3
a
 série) 

 

3 (3
a
 série) 

 

2 (3
a
 série) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mecanografia e 

Processamento 

de dados 

  

 

3 (3
a
 série) 

 

 Direito e 

Legislação 

  

3 (3
a
 série) 

 

 Psicologia  3 (2
a
 série)  

Parte Diversificada 

Deliberação CEE 

18/72 

Técnicas de 

Redação em 

Língua 

Portuguesa 

  

 

 

3 (3
a
 série) 

 

Deliberação 

CEE 18/72 

 Programas de 

Informação 

Profissional 

  

 

2 (1
a
 série) 

 

 Técnicas 

Mercadológicas 

  

2(2
 a
 série) 

 

 Técnicas de 

Divulgação 

  

3 (3
a
 série) 

 

Parecer CFE 853/71 

 Inglês  

 

6 (2
a
, 3

a
 série) 

 

Parecer CFE 

853/71 

 Matemática 

Aplicada 

  

3 (2
a
 série) 

 

 Ensino 

Religioso 

  

3 (1
a
,2

a
,3

a
 séries) 

 

 
Total de horas-aulas 

 
 

  

52 

  

Fonte: (SÃO PAULO, 1984) 
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 Analisando-se em conjunto as grades curriculares da parte da Educação Geral 

verifica-se que houve pequenas alterações quando comparadas com as anteriores. A parte de 

Educação Geral passa a se denominar Parte Comum, nomenclatura que segue a lei 5692/71. 

As alterações das grades incidiram, sobretudo, nas cargas horárias de três disciplinas: Língua 

Portuguesa passou a ter 7 horas-aula, ou seja acréscimo de uma aula; Matemática passou a ter 

6 horas-aula, ou seja, acréscimo de uma aula e Biologia passou a ser desmembrada de 

Programas de Saúde, ficando duas horas-aula cada uma. No total, foram acrescentadas 5 horas 

na Educação Geral nas grades dos três anos. Assim, a Parte Comum ficou com um total de 45 

horas contra  40 horas anteriores. Destaque-se a maior ampliação no número de disciplinas 

anualmente. 

 Na parte da Educação Específica algumas alterações ocorreram nas cargas 

horárias. A matéria Estatística passa a ter 3 horas-aula em 1982, uma a mais do que na 

anterior e volta a ter 2 horas-aula em 1983 e 1984. Contabilidade e Custos também oscila 

entre 1979 e os anos posteriores perdendo uma hora-aula (passa a ter 4 horas-aula), sendo que 

também se reduz o título que não aborda mais ( no título) as vendas. Igualmente Técnicas de 

Redação em Língua Portuguesa tem sua carga horária diminuída de 2 horas-aula quando 

comparada com 1979, mas Inglês é aumentada de 5 para 6 horas-aula em 1982 e 1983 e 

permanece em 1984. 

 Os totais nessa parte especial passam a ser de 49 horas, 48 horas e 49 horas 

respectivamente em 1982, 1983 e 1984, desconsiderando o ensino religioso. Assim, 

computando-se as horas da parte de Educação Geral/Parte Comum e Educação Especial fica-

se com 94 horas em 1982, 93 horas em 1983 e 97 horas em 1984. Percebe-se nesses cômputos 

o cumprimento do que foi afirmado no início da passagem para esta nova organização: não 

haver diferenças entre as disciplinas gerais e específicas. 

 Aparece pela primeira vez a quantidade de classes por turno : Manhã,2ª Série, 1 

classe e 3ª Série, 2 classes ; Tarde, 2ª Série, 1 classe ; Noite, 2ª Série, 3 classes e 3ª Série, 4 

classes. Têm-se o indício da continuidade dos anos anteriores nos quais havia mais turmas no 

período noturno. Também se percebe que a turma da tarde é nova.Outro fato marcante é o 

desaparecimento das Práticas Profissionais enquanto componente da Educação Específica.  
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 A partir desses quadros representando as grades curriculares de 1971 a 1984 é 

possível vislumbrar os totais comparativos de modo sintético pelo Quadro 23 . 

Quadro 23 

Síntese do Percurso Curricular do Curso Técnico em Administração 

Carga Horária Semanal – Primeira, segunda e terceira séries 

Ano Percurso Curricular   

 Formação Básica 

Núcleo Comum 

Formação 

Profissionalizante 

Outras disciplinas
8  

 CH Participação % CH Participação % CH Participação % Total 

1971 25 33,8 49 66,2 0 - 74 

1977 49 57,0 37 43,0 0 - 86 

1979 40 43,5 49 53,3 3 3,2 92 

1982 45 47,9 46 48,9 3 3,2 94 

1983 45 48,4 45 48,4 3 3,2 93 

1984 45 46,4 49 50,5 3 3,0 97 
   Fonte: (SÃO PAULO, 1971) e documentos de 1 a 5. Elaboração do quadro pelo autor da pesquisa. 

 

 Identificam-se, aí, as oscilações das cargas horárias nos diversos anos. A partir do 

que já foi apontado anteriormente e desse quadro pode-se dizer que mudanças, na formação 

dos que a esse curso acorreram, foram, sobretudo, nesse particular das cargas horárias. A 

supremacia da educação profissional específica na grade de 1971 em detrimento da educação 

geral seguida de alteração para maior educação geral (57%) em 1977, seguida de nova 

maioria em 1979 (53.3%) na educação específica é visível no quadro. A estabilização só veio 

a partir de 1982 com a transferência para o Centro Paula Souza. Pode-se dizer, com esses 

dados, que essa foi a única diferença no que tange às estruturas das grades  do curso e trata-se 

de importante mudança a ser destacada.  

 Ao lado desses dados de natureza quantitativa há outros apontamentos 

documentais sobre problemas enfrentados além dos já citados: 

 

[...] nenhuma instituição pode desempenhar sua função com eficiência se não dispuser 

de pessoal necessário, suficiente e qualificado, mormente, digamos de passagem a 

Escola, e especificamente sendo este um estabelecimento de ensino técnico comercial 

oficial [...] deixa-nos pesarosos (SÃO PAULO, 1977, p. 5)  

  

                                                 
8
  Ensino religioso ( Obrigatório para a escola. Facultativo para o aluno) 
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 Examinando os planos escolares de 1977 até 1984, ressalta-se que somente neste 

último ano existe a função de bibliotecário exercida na escola, além do aumento do número 

do pessoal administrativo nos setores da secretaria e administração. 

 Na análise dos planos escolares verifica-se que, em alguns anos (1974, 1975 e 

1976) constam totais de evasão de alunos, dado não disponível desse ano em diante. Ao 

mesmo tempo verifica-se certa estabilidade de matrículas durante o período em que o colégio 

esteve sob a administração da Secretaria da Educação (com cerca de 1.200 a 1400 alunos) 

aumentando depois da passagem para o Centro Paula Souza ( 1.500 a 1.980 alunos). 

 A partir da vinculação da escola ao Centro Paula Souza criaram-se outras 

condições de auxílio à parte pedagógica, pois providenciou-se uma Assessoria de 

Planejamento e Coordenação Pedagógica que colaborava com instrumentos para conhecer sua 

clientela e que devia funcionar normalmente a partir de 1983 integrando corpo docente, 

discente e a nova administração. Certamente as novas condições de existência, junto à 

UNESP, trouxeram algumas interferências ao Centro Paula Souza e deste para os colégios. 

Uma das decorrências dessa Assessoria foi a criação de coordenações de áreas para o 

―aperfeiçoamento dos processos ensino-aprendizagem‖ para cada uma dos cursos. Além 

disso, havia também coordenações de áreas curriculares, por exemplo, Comunicação e 

Expressão, Estudos Sociais, Ciências e Matemática atuando junto à direção com reuniões 

semanais, de forma que passaram ―efetivamente a ser desenvolvidas de forma mais metódica 

e organizada‖ demonstrando que a ―importância desse fato fica bem ressaltada quando se sabe 

que no currículo deste estabelecimento encontramos 40 (quarenta) disciplinas entre as gerais e 

as profissionalizantes (SÃO PAULO, 1983, p. 26). Uma das formas de atuar foi a 

caracterização socioeconômica, seu percurso escolar, perspectivas na vida social dos 

estudantes. A instituição passou a ter as condições materiais mais adequadas (escritório 

modelo com móveis novos e máquinas, livros para biblioteca e materiais para salas ambiente 

de Ciências e Matemática). Do ponto de vista pedagógico, ainda, destaque-se que a instituição 

passou a ter a caracterização de disciplinas como pré-requisitos na estruturação dos estudos e 

das grades curriculares. 

 Diante desses dados, parece ter sido acertada a decisão de caminhar com o 

levantamento dos dados até o ano de 1984, pois se pode perceber outra perspectiva na 

condução do curso quando comparado com os anos da década de 1970. 
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 De todas as informações obtidas neste estudo cabe destaque para as sugestões 

feitas para composição de grades curriculares constantes no Parecer 45/72, a grande 

permanência nesse curso em particular, o que nos leva a considerar a relevância das 

considerações de Goodson (1997). Dentre as várias assertivas, o autor aponta a necessidade de 

examinar os assuntos internos em paralelo com as relações externas de modo a compreender 

tanto as mudanças quanto as permanências ou padrões de estabilidade na construção do 

currículo, conforme visto na introdução. Identifica-se, nestas grades curriculares, a 

estabilidade quanto às disciplinas componentes das grades, com poucas alterações. Segundo o 

autor as escolhas e sua decorrente estabilidade mistificam as relações e estruturas de poder 

que sustentam as ações, que, por sua vez, criam as teias impessoais oriundas do vasto 

contexto cultural, incluindo a cultura política.  

 Dessa perspectiva, as decisões surgem num dado período e até serem mudadas 

atuam como legado estrutural desde um período histórico de criação que limita, mas capacita. 

Essa estabilidade e conservação continuam a ser o resultado mais provável da relação entre 

instituições, organizações, processos, funções e pessoas que compõem as relações externas à 

escola e à comunidade disciplinar, ou seja, aquela que define os conteúdos disciplinares. Isso 

talvez explique porque a mudança do secundário para profissionalizante não tenha produzido 

o resultado interno esperado, na educação colegial: a mudança organizacional (da educação) e 

as categorias institucionais mais amplas, tais como expectativas da população brasileira 

urbana e mesmo as expectativas de mercado não foram coincidentes. Porque deu certo então 

nos colégios técnicos, sobretudo nos comerciais ou dos setores de serviços? 

 Talvez a resposta esteja no uso das considerações do próprio autor quando nos diz 

dessa importância histórica, pois os cursos comerciais já existiam de longa data na realidade 

brasileira como vimos na breve introdução, desde meados do século XIX.  

 Tal situação nos leva a entender as defesas feitas por Apple (1982) sobre a 

relevância de entendermos as características contextuais das grades curriculares e dos próprios 

cursos como situados, ou seja, entendê-los não como determinados, mas como fruto de uma 

relação dialética, sobretudo neste caso, entre cultura e economia. Para tanto aponta o conceito 

de hegemonia como importante para se entender e utiliza o conceito apresentado por 

Raymond Williams (apud Apple, 1982). Segundo o conceito de determinação explicitado por 

Apple (1982, p. 13) a determinação é um ―complexo de relações que, no fim, são 

economicamente estabelecidas, que exerce pressões e impõe limites sobre a prática cultural, 
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inclusive as escolas‖ (p. 13). Não é um mero reflexo das práticas econômicas, mas, sim, 

mediadas pelas ações humanas. É a esse conjunto que Williams denomina e explicita, 

longamente, como hegemonia, que culmina, nessa dinâmica, em um processo que ele 

denomina de tradição seletiva, um passado significativo. Parece que , neste caso, estamos 

falando de algo como isso: um passado na área da formação comercial que permanece a 

despeito de passar por diferentes instituições em décadas ao longo do século XX. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Quando esta pesquisa foi iniciada havia um interesse de investigar a gestão em 

relação ao curso em que atuava como coordenador focalizando relações entre profissionais 

envolvidos com o curso de Técnico de Administração no conjunto dos cursos de formação 

profissional de nível médio no Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza. 

 Com o decorrer das discussões feitas nas disciplinas iniciais do mestrado esse 

foco foi sendo alterado para algo mais interno ao próprio curso de Técnico de Administração. 

O foco passou a ser o próprio curso e suas grades curriculares, pois as leituras sobre pesquisas 

indicavam que o Centro Paula Souza e o ensino de certas disciplinas já haviam sido 

estudados, assim como o ensino superior, mas o Técnico em Administração ainda não havia 

sido objeto de estudo e, pela vivência no campo de trabalho, percebia alterações na vida do 

próprio curso que já havia sido vinculado a mais de uma instituição no Estado de São Paulo: a 

Secretaria da Educação, no início e depois  o Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula 

Souza, também um órgão público mas, que, ao final de várias situações institucionais, ficou 

vinculado à Secretaria de Ciência e Tecnologia onde permanece desde 2006. 

 Definido esse foco, novas leituras foram realizadas e percebeu-se o 

entrelaçamento dessa modalidade de curso com as ações políticas educacionais em relação 

aos cursos secundários. Assim, a construção do objeto foi se alterando por verificar que o 

estudo precisava abordar questões legais amparado por bibliografia e referencial teórico 

críticos, pois seria necessário apresentar, ainda que de modo breve, os  cenários em que se 

delineia esse tipo de formação e também questões internas às escolas, como os currículos e  

sua organização para a formação dos jovens. Em decorrência foram agregados novos autores 

que contribuíram com novas análises sobre cursos profissionalizantes ou aspectos dos 

contextos das décadas de 1950 a 1980 quando foram definidas as bases dessa modalidade 

expandida de curso. Igualmente foram acrescidas leituras teóricas de autores que deram 

suporte para análises relacionais entre cursos específicos situados, ou seja, no conjunto de um 

contexto social, político e econômico para além do educacional. 

 Com a definição mais detalhada do foco e suas bases foram gradativamente 

definidos os recortes temporais, sobretudo após o ingresso ao campo empírico da 
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documentação a qual se mostrou densa e detalhada para se abranger um período muito longo 

diante do escasso tempo para o término do trabalho. Embora a idéia gestada fosse a de 

comparar até o final da década de 1980, entretanto isso não ficou como um rígido esquema, 

pois até o ano de 1984 talvez já fosse possível identificar algumas mudanças. Além disso, 

percebeu-se que, pela temática de mudanças ou permanências, deveríamos recuar aos anos 

iniciais de funcionamento do colégio e, sobretudo, os anos iniciais do curso no colégio para 

efeito de comparação. Essas pré-análises foram ainda compondo o objeto de estudo grades 

curriculares, especificada como a parte possível de ser analisada com a consciência de que 

elas não são o currículo como um todo, pois para isso são necessários outros dados de ações e 

situações reais de sala de aula, conforme explicitado no texto. No objeto grades curriculares 

ficou definido que os dados empíricos a serem coletados seriam as disciplinas componentes 

dessas grades e a carga horária das mesmas, elementos que pudessem nos dar indícios da 

formação dos jovens. 

 A questão central, então, ficou estipulada: quais as grades curriculares do curso 

inicial e que mudanças ocorreram nessas grades  do curso técnico de administração  quando o 

Centro Paula Souza  passou a se responsabilizar pelas escolas profissionalizantes de nível 

médio da Secretaria da Educação?Essa questão  desdobrou-se em outras secundárias 

orientadoras da operacionalização do estudo: quais eram as grades curriculares dos cursos de 

administração no período inicial? As novas grades curriculares implantadas após a mudança 

sofreram alterações? Quais foram as bases propostas para esses cursos que foram exigidas na 

organização  das grades dos cursos de administração no ensino médio profissionalizante? 

 A respeito dessas questões, podem ser apresentadas algumas respostas. Em 

primeiro lugar detectou-se que o primeiro Colégio Comercial Estadual em São Paulo foi 

criando em 1964, mas autorizado a funcionar em 1968. Inicialmente foram instalados os 

cursos de Secretariado e Contabilidade. Foram analisadas as grades curriculares desses cursos 

iniciais para compará-las, posteriormente com as do curso de Técnico em Administração 

autorizado a funcionar em 1971.Foram obtidas as grades curriculares dos anos de 1971, 1977, 

1979, 1982, 1983 e 1984. As três primeiras foram construídas no período em que o colégio 

esteve sob a administração da Secretaria da Educação e as três últimas com o colégio já 

vinculado ao Centro Paula Souza. Nas três primeiras houve oscilação de carga horária quando 

comparadas as partes de Educação Geral e as partes de Educação Específica, lembrando que 

os cursos do colégio, desde 1968, seguiram a orientação legal estipulada pela reforma do 
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ensino proposta pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, profissionalizando todo 

o ensino colegial, antecipando-se à existência da lei 5692/71. Assim, quando o curso iniciou-

se, em 1971, também seguiu a mesma orientação estadual. Com a implantação da reforma 

prevista pela lei federal já havia uma difusão das idéias básicas da mesma. Verificou-se, nesse 

momento, a manutenção das grades tanto no que se refere à parte da Educação Específica 

quanto na parte da Educação Geral.  A oscilação entre Educação Geral e Específica 

demonstra, às vezes, predomínio da Educação Geral, às vezes da Educação Específica, mas 

internamente não há grandes alterações nas disciplinas componentes das grades curriculares. 

 Não foi possível encontrar, nesse momento, informação de grades curriculares 

anteriores à década de 1970 para identificar as origens das grades que foram construídas no 

colégio. Entretanto, foi possível detectar que os cursos de formação comercial tiveram início 

desde o século XIX, ampla divulgação ao longo do século XX, fato que nos fornece uma base 

para entender a possível organização desses cursos. Tal idéia se reforça quando analisamos as 

grades curriculares após a mudança do curso para o Centro Paula Souza, pois não houve 

alterações nas disciplinas, mas, sim, nas cargas horárias: e nos três anos analisados houve 

equiparação de carga horária sem predomínio de área de formação, pois houve manifestação 

no plano escolar de preocupação com a formação integral dos estudantes. Tais dados nos 

levam a cogitar de uma cultura escolar criada nessa área a ponto de, neste caso dos cursos 

comerciais ao longo do tempo, estarmos falando de algo como isso: um passado na área da 

formação comercial que permanece a despeito de passar por diferentes instituições em 

décadas ao longo do século XX. 

 Diante desses dados, é possível dizer que a hipótese estabelecida inicialmente 

pode ser constatada. Conforme os dados apresentados nos dois capítulos que compõem o 

trabalho, foi possível apontar que as ações políticas  para o ensino médio profissionalizante, 

no Estado de São Paulo, atendeu, em parte substantiva as necessidades de modificações e 

avanços no sistema de produção brasileiro e paulista  pautando a criação de cursos, com 

grades curriculares definidas historicamente e referendadas por legislação que estipulavam 

reformas nessa esfera da escolarização, sobretudo, no curso de formação do técnico em  

administração. Ao longo desses anos, entre 1971 e 1984, o curso sofreu algumas alterações, 

mas com a presença de permanências devido aos seus momentos pregressos na história da 

formação profissional na área comercial no país. Foi possível averiguar o predomínio  das 

disciplinas introduzidas com natureza técnica em detrimento das existentes em outros cursos 
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colegiais que cuidavam de formação mais geral para a formação integral de jovens, mas esse 

predomínio não foi total: houve certos equilíbrios sobretudo nos três anos analisados do final 

do período demarcado para o estudo, quando o colégio passou para a administração do Centro 

Paula Souza. Esses equilíbios e desequilíbrios foram devidos a decisões internas da própria 

escola, mais do que por interferências externas, fatores que são sempre levados em conta para 

as mudanças e permanências nas decisões das teias impessoais de influência na construção 

social do currículo. No entanto, é preciso ter clareza de que, tais construções, decorreram 

dessas teias oriundas da  hegemonia da interface entre entre economia e  cultura a ser 

distribuida pela escola. 

 Restam estudos a serem feitos, sobretudo aqueles que possam adentrar a vida das 

escolas. Novos pesquisadores precisam se dedicar a elas para que possamos ter a devida visão 

dos currículos ensinados nesses cursos. 
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ANEXOS 

Anexo 1 Relação dos decretos de integração e criação de unidades do Centro Estadual de 

Educação Tecnológica Paula Souza 

Decreto Nº 1.418, de 10 de abril de 1973 :  

Alteração do nome para Ceeteps; 

 

Decreto Nº 16.309, de 4 de dezembro de 1980 :  

5 primeiras unidades: a partir de 1/1/1980: 

―I - Colégio Técnico Industrial ―Conselheiro Antônio Prado‖, sediado em Campinas; 

II - Colégio Técnico Industrial de Jundiaí, sediado em Jundiaí; 

III - Colégio Técnico Industrial ―João Baptista de Lima Figueiredo‖, sediado em Mococa; 

IV - Escola Técnica Industrial ―Lauro Gomes‖, sediada em São Bernardo do Campo; 

V - Colégio Técnico Industrial Estadual ―Jorge Street‖, sediado em São Caetano do Sul.‖ 

*17.027, de 19 de Maio de 1981 : 

 Aprova o Regimento do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza .Em 

substituição ao regulamento de 1970 

*Decreto Nº 17.412, de 31 de julho de 1981 : 

Sistema retributório do Magistério e demais funções do Paula Souza. 

Decreto Nº 18.421, de 5 de fevereiro de 1982:  

6 unidades: a partir de 15 de fevereiro de 1982 

―I — Escola Técnica Estadual ―Getúlio Vargas‖, o Centro Estadual Interescolar ―Getúlio 

Vargas‖, sediado no município de São Paulo, subordinado à 15.ª D.E.; 

 II — Escola Técnica Estadual ―Professor Camargo Aranha‖, o Centro Estadual 

Interescolar  ―Prof. Camargo Aranha‖, sediado município de São Paulo, subordinado à 

5.ª D.E.; 

 III — Escola Técnica Estadual ―Presidente Vargas‖, o Centro Estadual Interescolar 
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―Presidente Vargas‖, sediado no município de Mogi das Cruzes, subordinado à 23.ª D.E.; 

 IV — Escola Técnica Estadual ―Júlio de Mesquita‖, o Centro Estadual Interescolar ―Júlio de 

Mesquita‖, sediado no município de Santo André, subordinada à 29.ª D.E.; 

 V — Escola Técnica Estadual ―Rubens de Faria e Souza‖, a EESG ―Rubens de Faria e 

Souza‖, sediada no município de Sorocaba, subordinada à D.E. de Sorocaba; 

 VI — Escola Técnica Estadual ―Fernando Prestes‖, a EEPSG ―Fernando Prestes‖, sediada no 

município de Sorocaba, subordinada à D.E. de Sorocaba.‖ 

Decreto Nº 28.217, de 29 de fevereiro de 1988 :  

12ª unidade  

―A Escola Técnica Estadual de São Paulo – ETESP manterá cursos técnicos de 2.º grau.‖ 

Decreto Nº 28.625, de 1 de agosto de 1988 : 

Integra  mais 8 unidades - interior 

―I – Escolas Técnicas Agrícolas Estaduais de 2º Grau (ETAESGs) nos seguintes municípios; 

a) Andradina; 

b) Cruzeiro; 

c) Jales; 

d) Limeira; 

e) Matão; 

f) Pindamonhangaba e 

g) Piracicaba; 

II – Escola Técnica Estadual de 2. º Grau (ETESG) no Município de Leme.‖ 

Decreto Nº 29.099, de 3 de novembro de 1988 : 

22ª unidade : interior 

 Escola Técnica Estadual ―Nova Vila Rosa‖, situada na cidade e comarca de Taquaritinga. 
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APÊNDICE 

Instrumento para Análise de Documentos 

Curso técnico médio público em administração: um estudo sobre grades curriculares e 

formação no período de 1969 a 1982 na cidade de São Paulo 

1. IDENTIFICAÇÃO: _________________________________ l_l_l_l         NÚMERO: l__l__l__l 
 

TÍTULO________________________________________l_l_l_l        DATA : l__l__l l__l__l__l__l 

LOCAL DE DEPÓSITO:______________________________________________               l__l__l 

2. TIPO  (Pessoal ou Oficial) 
 

Informal 

1 Comunidade Interna  2 Comunidade Externa  3 Outros_________________                  l__l   

Oficial 

1 MEC(Lei)                                                 2  CEE  -Conselho  Estadual de Educação 

3 CFE – Conselho Federal de Educação          4 CFE – Conselho Federal de Educação  

5 ETEC Prof. Camargo  Aranha                       6Outros_________________________  l__l   

2.1  ETEC Prof. Camargo Aranha 

1 Resolução 8 Regimento Interno 15 Deliberação 

2 Ofícios 9 Calendário Letivo 16 Manual de orientação 

3 Pareceres 10 Circulares 17 Legislação 

4 Discursos 11 Plano de Curso 18 Publicação em DO 

5Avaliação Institucional 12 Plano Escolar 19        

6 Relatório 13 Boletins 20  

7Manual do Aluno 14 Grade Curricular 21  

2.3 Orgãos Representativos de /classe 

1Conselhos Federais 2 Conselhos Regionais 

3Associações 4Sindicatos 
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5Organizações não-governamentais 6Outros____________________          l___l 

3. ASSUNTO: 
_________________________________________________________________________________

CIRCULAÇÃO: 

Circulação restrita a um Departamento, Centro ou Instituição. 

1Professores 2 Alunos 

3Funcionários 4Comunidade Interna 

5CEDOC Insitucional 6Outros____________________          l___l 

4. ORIGEM E AUTORIA (Quem redigiu o documento) 

    1 Pessoal  

1Professores 2 Alunos 

3Funcionários 4Outros____________________                 l___l 

      2 Oficia 

1 Diretoria  

2Superintendência  

3 Conselho Estadual de Educação  

4 Imprensa  

5Imprensa Oficial  

6 Governador  

7Outros_________________________                                                                       l___l 

5. DESTINATÁRIO: 

1Conselho Estadual de Educação 2 Orgãos Representativos de Classe 

3Comunidade Escolar 4 

5Imprensa em geral 6Outros____________________                 l___l 

6. FATOS FOCALIZADOS: 
_________________________________________________________________________________ 

7. OPINIÃO, PONTO DE VISTA (Parecer favorável, contra): 
_________________________________________________________________________________ 

8. FINALIDADE: 
_________________________________________________________________________________ 


