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O

s capítulos que compõem este livro são
resultados de estudos e pesquisas realizados
dentro do Núcleo de Estudos e Pesquisas
História e Memória das Instituições Escolares (NEPHIME),
vinculado ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico (CNPq) e certificado pelo Instituto Federal do
Maranhão (IFMA). O NEPHIME foi criado em 2013 pela profa.
Dra. Odaléia Alves da Costa que desde então, também lidera
as atividades realizadas pelo grupo. O NEPHIME tem como
objetivo fundamental desenvolver estudos acerca da história e
memória das escolas na região dos cocais maranhenses. Desde
esse momento, o grupo em Timon realiza estudos e pesquisas
sobre a historiografia do município, sobretudo, no aspecto
educacional diante das variadas possibilidades de construir a
história e memória das escolas e suas práticas.
Assim, o livro História do ensino primário e secundário de
Timon (1950-1986): instituições e práticas educativas reúne artigos
produzidos pelo NEPHIME entre 2013 e 2019, com foco na
história das instituições escolares do município. Todos os
textos foram revisados, reescritos e reorganizados para compor
a obra, contudo as opções teórico-metodológicas que levaram
a produção das pesquisas foram mantidas. Os artigos, de certo
APRESENTAÇÃO
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modo, também expressam a trajetória do NEPHIME, iniciada
com foco em historiografia das instituições escolares através,
sobretudo, dos entrelaçamentos de fontes orais, documentais
e iconográficas com olhares nos alunos (as), nas professoras,
práticas educativas, mobiliários, arquivos, festas, celebrações
e arquitetura das escolas. Nesta trajetória, mais recentemente,
ampliada para estudos da história da Educação Rural.
Seguindo a distribuição organizada neste livro, o capítulo
intitulado: História da escola primária rural em Timon nos documentos
da Câmara Municipal entre 1950 e 1975, de Tiago Rodrigues da
Silva, Edvin Luisi da Silva e Odaléia Alves da Costa traz um
panorama da história da Educação Rural no município a partir
de análises de 13 projetos de leis criados e aprovados em 1950,
1951, 1952, 1956, 1957, 1967 e 1975 e 12 leis municipais nos
anos de 1952, 1956, 1957, 1967 e 1975 acerca da criação de
escolas rurais em Timon.
No texto, Entre educação, religião e civismo: o cotidiano no
Grupo Escolar Padre Delfino (1958-1989), Maiara Iasmin Alves
da Silva, Tiago Rodrigues da Silva e Odaléia Alves da Costa
problematizam as relações entre a educação primária, religião,
práticas cívicas e patrióticas existentes no Grupo Escolar Padre
Delfino, no período de 1958 a 1989, destacando o papel social
e político da educação vigente na época. Também buscam
compreender os processos que levaram a criação da escola,
bem como aspectos de sua cultura escolar.
As autoras Mysshelen Ribeiro Cardoso, Tiago Rodrigues
da Silva e Odaléia Alves da Costa em “Doutores do ABC”: história
do Jardim de Infância Santa Filomena em Timon entre 1962 e 1971
fazem uma apreciação do primeiro jardim de infância público
instalado na cidade perante o uso de fontes orais e iconográficas.
Destacam também as formas da cultura escolar na instituição
10

de ensino, marcada num período em que a religião e civismo
detinham fortes influências no interior das escolas.
Em seguida temos O “novo” Maranhão compulsa uma “nova”
Timon: a construção do Grupo Escolar Gov. Sarney no final da década de
1960 de Ivo Henrique Soriano Rocha, Ana Gardênia de Araújo
Marques, João Marcos de Araújo Miranda, Leandro de Sousa
Dias, Monica Andrade da Silva e Odaléia Alves da Costa que
trata da criação do Grupo Escolar José Sarney com foco no
contexto político regional e local que levaram a construção da
terceira escola primária estadual em Timon.
No capítulo Ensino secundário público de Timon (1968-1988):
histórias e práticas curriculares do Ginásio Bandeirante, de Bruna
Elizangela da Costa Pereira, Tiago Rodrigues da Silva e Odaléia
Alves da Costa, os autores investigam os aspectos políticos
da criação e institucionalização da primeira escola de ensino
secundário em Timon: o Ginásio Bandeirante. O estudo adentra
também em análises da história do currículo e das disciplinas
escolares, principalmente, Educação Moral e Cívica (EMC) e
Técnicas Agrícolas, como símbolos da legitimação das práticas
curriculares da escola.
Os autores Tiago Rodrigues da Silva, Eulina da Silva Lima
e Odaléia Alves da Costa com o trabalho Organização da rede
escolar primária e secundária em Timon no início da década de 1970
procuram um olhar mútuo das modalidades da escola primária
e secundária em Timon entre 1970 e 1974. O estudo de caráter
bibliográfico e documental busca compreender a expansão
das escolas, matrículas e salas de aulas da educação primária
e secundária, identificando as distinções entre o modelo de
escola primária da zona urbana e rural. Neste capítulo, os
autores contemplam análises do quadro docente de professores
e professoras que atuaram no ensino primário urbano e rural
perante as diferenças salariais e de formação para o magistério.
APRESENTAÇÃO
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No Centro Artístico Operário Timonense: memórias da Escola XV
de Agosto entre 1976 e 1986, tema dos autores Francisco da Silva
Feitosa, Maria Antônia de Oliveira e Odaléia Alves da Costa,
tem como objetivo compreender, de modo geral, a história
da Escola XV de Agosto em Timon a partir das memórias de
uma diretora, professora e um ex-aluno. Trata-se, assim de
um panorama geral destacando o papel da escola na história
da educação da cidade, bem como de compreensões do seu
cotidiano e cultura escolar.
Com o coletivo de estudos buscamos compreender a
trajetória da educação da Timon a partir da criação e construção
de grupos escolares e escolas isoladas durante as décadas de
1950 e 1980, bem como da implantação do ensino secundário
na cidade. Ao mesmo tempo, a obra propõe manifestar uma
maneira em que as pesquisas em História da Educação em
municípios podem revelar e assumir diferentes formas de
concretizar as propostas educacionais nacionais e regionais
pelas legislações educacionais, bem como singularidades
próprias da vida escolar em Timon.
É preciso destacar que “História do ensino primário e
secundário de Timon (1950-1986): instituições e práticas escolares”
traz uma valiosa contribuição para o campo de pesquisa de
História da Educação do Maranhão e de Timon. Considero que,
efetivamente, a obra abre novas possibilidades para diálogos e
investigações das instituições e práticas escolares do município.
Certamente, tantos os pesquisadores que focalizam as questões
de história e memória das escolas quanto aos interessados em
compreender, do ponto de vista histórico, ações, práticas e
representações da rede escolar em Timon.
O processo de organização do livro também passou por um
processo de recompor, remodelar, refazer, reduzir, reestruturar
e reformar o emaranhando de histórias, memórias, fotografias
12

e estudos que juntam constroem uma identidade, uma história
da educação de Timon. Nesse sentido, os estudos presentes
no livro apresentam fatos, algumas “pedras” da edificação
da história da educação do município. Portanto, deseja-se
que suscite muitas reflexões, motivando novas ideias para se
construir novos conhecimentos que possam ser questionados,
confirmados ou, até mesmo, superados acerca da história da
educação de Timon.
Tiago Rodrigues da Silva
Membro do NEPHIME
IFMA, Campus Timon, outubro de 2019.
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CAPÍTULO 1

História da escola primária
rural em Timon nos
documentos da Câmara
Municipal entre 1950 e 1975

HISTÓRIA DA ESCOLA PRIMÁRIA RURAL
EM TIMON NOS DOCUMENTOS DA
CÂMARA MUNICIPAL ENTRE 1950 E 19751

Tiago Rodrigues da Silva
Edvin Luisi da Silva
Odaléia Alves da Costa

Introdução

A

o dar primazia nos estudos das escolas primárias
no meio rural em Timon, buscamos preencher
lacunas historiográficas acerca do contexto da

1

A pesquisa apresenta resultados iniciais do projeto de iniciação
científica em desenvolvimento intitulado “Formação e trabalho de
professoras e professores rurais em Timon, Maranhão (décadas de 40
a 70 do século XX)”. O estudo integra o projeto nacional “Formação
e trabalho de professoras e professores rurais no Brasil: RS, PR, SP,
MG, RJ, MS, MT, MA, PE, PI, SE, PB, RO, RS, MA (décadas de 40 a
70 do século XX)”, coordenado pela Profa. Dra. Rosa Fátima de Souza
da Universidade Estadual Paulista (UNESP)/ Araraquara. O objetivo
fundamental consiste na pesquisa comparada da história da educação
rural no Brasil para produzir uma interpretação sistemática e integrada
sobre a educação pública primária rural.
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Educação Rural no Brasil e Maranhão, uma vez que permanece
uma lacuna na história nacional e regional da educação sobre as
escolas primárias rurais, como apontam Damasceno e Beserra
(2004) e Ávila (2018). No âmbito local, também encontramos
uma centralidade de historiografar a educação de Timon
apenas na vida urbana, conforme os estudos de Pereira e Costa
(2014), Silva e Costa (2014), Cardoso e Costa (2014), Silva
(2014) e Silva (2018).
Os estudos da história da educação de Timon em torno
das escolas na zona urbana podem ser explicados por dois
aspectos: primeiro porque a história da Educação Rural não
corresponde ao foco das investigações. Segundo, em função
das escolas com maiores prestígios sociais serem os principais
palcos de recursos e tempo para estudos e pesquisas por parte
dos autores. Logo, marginalizando os estudos da história da
Educação Rural (DAMASCENO; BESERRA, 2004).
Existe inúmeras possibilidades de investigação para um
tema ainda pouco explorado exemplos: estudos sobre
a implementação de políticas educacionais em âmbito
nacional, regional e local, criação de escolas rurais,
financiamento, arquitetura, condições sanitárias das
escolas, modelos educativos, festas e comemorações,
organização dos tempos e dos espaços, formação e
condições de trabalho dos professores na zona rural
(ÁVILA, 2018, p. 17).

Nos últimos anos o quadro de estudos sobre a escola
primária rural vem, gradualmente, passando por mudanças
em função do esforço de vários pesquisadores da História da
Educação do Brasil2 perceberem as necessidades e urgências de
2
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colocar a história da Educação Rural em pauta para preencher
as lacunas dessa modalidade de escola primária tão expressiva
para a população brasileira, que ao longo do século XX
encontrou-se, predominantemente, nas zonas rurais do país.
Nesse sentido, a proposta deste texto é apresentar
uma análise do conjunto de projetos de leis e leis municipais
aprovadas na Câmara Municipal de Timon entre 1950 e 1975
sobre a criação de escolas primárias rurais. O estudo abrange
aspectos que envolvem os processos de criação, as decisões
políticas que organizam o tempo e espaço da implantação
de uma escola (WERLE; BRITTO; COLAU, 2007). Então,
realizamos uma investigação com base na documentação
localizada nos arquivos da Câmara Municipal de Timon3, assim
como a bibliografia acerca da história do município, à história
e historiografia da educação rural no Brasil e no Maranhão.

institucionalização e expansão do ensino primário no Brasil (19301961). Maringá: Eduem, 2019.
3

As pesquisas nos arquivos foram realizadas no âmbito da disciplina
de História da Educação no Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Maranhão, Campus Timon como projeto de pesquisa
realizado pelos alunos do primeiro período do curso de Licenciatura
em Ciências Biológicas, sob orientação da Profa. Dra. Odaléia
Alves da Costa. A pesquisa e digitalização das fontes ocorreram no
primeiro semestre de 2019 através dos seguintes alunos: Alessandra
Raquel Gomes, Antonio da Conceição Filho, Bruna Vanessa Santos
da Conceição, Camila Eduarda, Deijane Imara Cunha da Silva, Edvin
Luisi da Silva, Francisco Ricardo Oliveira Costa, Gustavo Abreu, Iryna
Svletana dos Santos Rodrigues, Jardel dos Santos Moura Filho, Jason
Patrick dos Santos Mota, Jessica Helen, Joana Raiza, João Victor, Karen
Eduarda Araújo da Silva, Karine Sousa, Leivylene Stephany Santos de
Sousa, Lídia Oliveira dos Santos, Maria Karoline de Lima Silva, Nayra
Christina Coelho de Souza, Nilton Luiz, Pâmela Tainara Cunha Bezerra,
Railany Nascimento, Rilena Angelo Carvalho, Robson David Sobrinho,
Ruth Kessia Conceição Araujo e Rutyelle Lima Pereira.
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A periodização do estudo encontra-se amparada pelas
fontes documentais produzidas nos arquivos mediante uma
busca entre 1948 e 1980. Nesse recorte temporal foram
localizados 13 projetos de leis criados e aprovados em 1950,
1951, 1952, 1956, 1957, 1967 e 1975; 12 leis municipais nos
anos de 1952, 1956, 1957, 1967 e 1975. A fragmentação dos
anos entre os documentos encontrados nos arquivos decorre
também de outro ponto: a perda das fontes, como por exemplo,
a ausência de documentações nos anos de 1965, 1968 e 1969,
dentre outros, incompletos.
A escolha por trabalhar com fontes documentais na
Câmara Municipal, os documentos camarários tem como
objetivo compreender o papel do poder público municipal na
institucionalização das escolas municipais rurais no período
de 1950 a 1975, bem como analisar e verificar o tratamento
dado à Educação Rural pela Casa Legislativa, as iniciativas dos
vereadores que marcam a construção e organização da rede
municipal das escolas primárias rurais. Assim, “a legislação tem
sido utilizada como importante ferramenta para investigação
na área da história da educação, pois por meio dela é possível
resgatar as ações que governantes instituíram no campo
educativo” (MONTEIRO; PAJAÚ; BARROSO, 2016).
Para tal, partimos das fontes documentais como
expressões das atividades humanas resultantes dos exercícios
cotidianos da Câmara Municipal que carregam significados e
vestígios da história da educação de Timon. Logo, para Belloto
(2014, p. 306-7), as fontes documentais são:
são testemunhos inequívocos da vida das instituições.
Estão registradas nos arquivos as informações sobre
o estabelecimento, a competência, as atribuições, as
funções, as operações e as atuações levadas a efeito, por
uma entidade pública ou privada, no decorrer de sua
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existência. Arquivos são capazes de demonstrar como
decorrem – e decorreram – as relações administrativas,
políticas e sociais por elas mantidas.

As especificidades das informações nos documentos da
Câmara Municipal de Timon são, portanto, partes estruturais
da organização e funcionamento da instituição, relevando
sentidos, quando contextualizados, da produção e retratos
da sociedade perante relações entre população e Estado. No
âmbito da História da Educação, o conjunto de 25 documentos
entre projetos de leis e leis municipais são consideradas fontes
em documentos oficias para a historiografia da educação.
São normativas oficiais da administração pública que se
configuram como espaços e objetos de poder e lutas políticas
(FARIA FILHO, 1998).
Assim, é importante considerar que, as legislações
educacionais estão refletindo a cultura da sociedade e não
da escola, quando estão, sobretudo, imbricadas pelos grupos
políticos que estão no poder. Para compreendê-las devemos
buscar a integração do ordenamento jurídico dos documentos
com as dimensões, expressões e construção das relações que
culminaram na produção da lei (FARIA FILHO, 1998). Para
Castanha (2011, p. 319-320),
não basta analisar a legislação de forma mecânica, ou seja,
a lei pela lei, sem (ou só) estabelecer ligações entre o poder
público hegemônico, sem fazer conexões entre a legislação
educacional e o projeto político social ou a própria
prática social sem considerar as reações (incorporações/
resistências) da sociedade ou setores diretamente afetados
pelas medidas legais, etc.

A legislação educacional municipal, assim, prescreve não
apenas o papel do poder público, mas também aspectos da
HISTÓRIA DA ESCOLA PRIMÁRIA RURAL EM TIMON NOS DOCUMENTOS
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sociedade timonense em sintonia com os projetos educacionais
e políticos no âmbito nacional e regional das décadas de 1950 a
1970. Isso implica em compreender o processo de escolarização
municipal a partir dos repertórios discursivos, significados
e representações que expressam as fontes documentais. As
análises de tais documentos, conforme Le Goff (2013) como
produtos da sociedade evidenciam seu caráter de monumento.
Sendo assim, apresentamos a construção das escolas
municipais rurais de Timon em dois aspectos: os contextos
sociais do município nas décadas de 1950 a 1970, em especial
com olhares sobre a zona rural. Seguindo, a descrições analíticas
da criação das escolas municipais rurais de Timon.
O cenário do espaço urbano e rural de Timon nas décadas de
1950 a 1970
O município de Timon surgiu do aglomerado humano em
função da Vila da Mocha, atualmente Oeiras, na época capital
da província do Piauí, e Aldeias Altas, hoje Caxias no Maranhão,
com a denominação de São José do Parnaíba. Ao longo do
século XVIII a região possuía status de povoado denominado
São José das Cajazeiras4 na região administrativa de São José
dos Matões, MA. Com a proclamação da República em 1989
o povoado foi elevado à categoria de vila com denominação
de Flores5 em 1890, pelo governador José Viana, o primeiro do
4

Nome em função do Santo Padroeiro da localidade, São José, e
cajazeiras decorrentes da aglomeração nas margens do rio Parnaíba,
sobretudo, na região do porto de travessia. Antes da nomeação São
José das Cajazeiras o povoado era denominado de São José de Matões
(SANTOS, 2007a).

5

Nomeação em função das flores de cajazeiras nas margens do rio
Parnaíba na vila.
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Estado, pelo Decreto n.º 50, de 22 de dezembro de 1890, sendo
desmembrado de São José dos Matões (SANTOS, 2007a).
Com a construção da nova capital do Piauí, Teresina
em meados do século XVIII, a vila São José das Cajazeiras foi
ganhando cada vez mais destaque em razão da proximidade
com a capital, unidas apenas pelo rio Parnaíba. Então, em
1924 a Vila de Flores foi elevada a categoria de cidade através
da Lei nº 1.139, assinada pelo governador Godofredo Mendes
Viana (LULA, 1991).
Por exigência do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), que não aceita duas cidades homônimas6. O
Interventor Paulo Ramos pelo Decreto-Lei n. 820/1943 alterou
o nome do município de Flores para Timon7 (SOUSA, 2005).
No âmbito administrativo, Timon teve como prefeitos coronéis
e interventores nomeados ou indicados pelos governadores
da Província/Estado entre 1891 e 1946. Somente em 1947
a população local decidiu por eleição livre e votos secretos
o prefeito da cidade, nesse caso Jaime Rios8 pela União
Democrática Nacional (UDN), conforme Sousa (2005).
O município de Timon nasceu nos moldes de outras
cidades interioranas do Brasil, cercada de carências de serviços
públicos e com aspectos predominantes rurais. A dimensão
territorial do município de 1.743,246 Km² aglutina um processo
6

Desde 12 maio de 1888 havia o povoado e posteriormente município
Vila Flores no Rio Grande do Sul. Como esta cidade possui datação
mais antiga, o IBGE determinou a mudança de nome de Vila Flores no
Maranhão por ter uma datação posterior.

7

Homenagem ao intelectual maranhense João Francisco Lisboa, que
deixou uma obra com o título Jornal de Timon (numa referência ao
célebre filósofo da Antiga Grécia).

8

O Coronel Jaime de Moura Rios também administrou a cidade entre
1919 e 1922 (LULA, 1991).
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de concentração urbana apenas nas margens do rio Parnaíba,
o mais próximo da capital piauiense, quando possível. Nesse
sentido, desde sua criação Timon teve sua vida ligada aos
passos de Teresina, como já apontam os estudos de Santos
(2007b) e Sousa (2014).
Isso significa dizer que somente, a partir de segunda
metade do século XX Timon deu os primeiros passos de sua
urbanização, pelo menos na região da sede do município, que
concentrava ainda a menor parcela da população, conforme
descrevem os dados populacionais entre 1950 e 1970 na Tabela
1.
Tabela1 - População de Timon entre 1950 e 1970
Ano

População (habitantes)
Urbana

Rural

Total

1950

3.091

18.063

21.154

1960

7.723

20.893

28.616

1970
16.041
20.852
Fonte: IBGE, 1950, 1960 e 1970.

36.893

Em 1950, de acordo com o censo demográfico do IBGE,
85% da população de Timon residiam na zona rural9. Ao longo
das décadas seguintes a população rural foi, paulatinamente,
diminuindo, apesar de ainda manter o maior número de
habitantes. Em 1960 e 1970, a população na zona rural
correspondia respectivamente, 73% e 56% da população total
9
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Conforme definições do IBGE (1950, 1960 e 1970), a zona urbana é
um aglomerado dotado de um mínimo de serviços coletivos e cujos
habitantes se dediquem em maioria a atividades alheias à vida rural.
Por sua vez, as zonas rurais apresentam uma aglomeração com
localidades inferior a 30 moradias sendo fora dos limites das cidades
(sedes municipais) ou vilas (sedes distritais).
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do município. É importante frisar que a população urbana
sobrepõe a rural em Timon a partir de 1980. O cenário
da população urbana e rural de Timon entre 1950 e 1970 é
reflexo dos processos migratórios dos habitantes entre as
regiões, sobretudo, em aglomerados suburbanos nas buscas de
melhores serviços públicos, renda e trabalho.
A partir de meados dos anos 1960, muitas famílias se
deslocam do rural para a sede do município timonense
em virtude não apenas do preço da terra que se apresenta
barato relativamente ao da cidade de Teresina, mas
também pela proximidade geográfica em relação a esta
capital, que oferece melhores condições de educação,
tratamento de saúde e outros serviços (SOUSA, 2014, p.
97).

A realidade populacional de Timon reflete aspectos
de um movimento regional e nacional acerca dos quadros
populacionais urbanos e rurais. No Quadro 1 a seguir
apresenta dados do Estado do Maranhão e Brasil referentes ao
crescimento da população, evidenciando que as zonas rurais
nos períodos de 1950 e 1970 apresentavam-se com maior
contingência populacional no território maranhense e no país
durante as décadas de 1950 e 1960.
Quadro 1 - População Brasil e Maranhão (1950-1970)
Ano

Brasil
Pop. Urbana

Pop. Rural

Pop. Total

1950

18.782.891

33.161.506

51.944.397

1960

31.533.681

38.657.689

70.191.370

1970

51.774.052

40.570.504

92.344.556
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Ano

Maranhão
Pop. Urbana

Pop. Rural

Pop. Total

1950

274.288

1.308.960

1.583.248

1960

442.995

2.034.373

2.447.368

1970

752.027

2.240.886

2.992.913

Fonte: IBGE (1950b, 1960b e 1970b).

O exposto no Quadro 1 permite compreender que as
populações rurais representavam uma realidade no Brasil,
Maranhão e Timon, o que suscitam algumas reflexões sobre o
processo de educação que foi ofertada a essa população. Nesse
sentido, a educação primária rural foi objeto de preocupação
do poder público nas diferentes esferas. No âmbito nacional,
o ensino primário desempenhava um papel central na visão de
desenvolvimento do Brasil, como também um problema a ser
resolvido em caráter de urgência, como costumava apontar o
presidente Juscelino Kubitschek (1956-1961), conforme sinaliza
os estudos de Araújo, Souza e Pinto (2015).
No projeto nacional de desenvolvimento, no período
entre 1950 e 1964, a Educação Rural no país foi alvo de acordos
internacionais para serem executados nas esferas federais,
estaduais e municipais, tais como a Campanha Nacional de
Educação Rural, sob orientação da Agência da Organização
das Nações Unidas, para a Educação, a Ciência e a Cultura
(UNESCO) para demonstrar o esforço de desenvolver projetos
educativos que tivessem como referência as especificidades das
populações locais (HIDALGO; SIKORA; PALHANO, 2013).
No Maranhão a oferta de escolas para a população rural
ocorreu, de forma gradual e lenta, não sendo suficiente para as
demandas pela escolarização primária. Ainda assim, as escolas
careciam de melhores infraestruturas, materiais e profissionais
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(CRUZ, 2019). Em Timon, os estudos de Silva (2014) trazem
rastros dos processos de Educação Rural no município ao trazer
informações da necessidade de melhorias em serviços públicos
que a população reivindicava, sobretudo, a rural para a criação
de escolas no interior do município no final da década de 1940.
A partir dessas ponderações, compreendemos que a
população rural de Timon reivindicava maiores atuações
do poder público municipal pela construção e expansão de
escolas primárias nas localidades rurais, assim evitar também
a necessidade de deslocamentos constantes das crianças e
jovens para as escolas primárias da cidade. Durante os anos
de 1950 e 1970, a zona urbana contava apenas com alguns
grupos escolares do governo do Maranhão (Urbano Santos,
Padre Delfino, Gov. José Sarney, Sen. Clodomir Millet, Duque
de Caxias e Enoque Moura) e iniciativas isoladas da Prefeitura
(Escola Pés Descalços e XV de Agosto) e de setores privados,
conforme Lula (1991).
Nesse cenário da presença, mesmo que insuficiente de
escolas primárias na cidade, e uma ausência de estabelecimentos
de ensino na zona rural, a população do interior, então, buscou
uma presença, fortalecimento e empreendimentos do governo
municipal para instrumentalizar a educação pública primária
rural, diante de suas necessidades. O público-alvo das escolas
primárias rurais correspondia uma realidade da “roça10 para a
escola” (SCHELBAUER, 2014, p. 71). Sobretudo, em razão da
população rural de Timon ter exercido ao longo de sua história
10 Entendemos a roça como algo singular e específico da população rural
como espaço de trabalho, sustento alimentar, renda e cultural. Algo
semiótico, com signos, significados, manifestações e representações
que assumem características do modo de vida das pessoas nas
localidades rurais.
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atividades essencialmente de agricultura de subsistência (arroz,
feijão e milho) e extrativismo (carnaúba e babaçu).
Vê-se, assim, a partir dessas informações e dados do IBGE
uma busca da população rural de Timon por um sistema de
escolas primárias, um acesso e permanência à Educação Rural,
de maneira gratuita, e de responsabilidade do poder público
pelo custeio das escolas.
Nas casas de sapê: criação das escolas municipais rurais de
Timon
Nos arquivos da Câmara Municipal de Timon foram
localizados 77 documentos referentes à educação pública
entre 1948 e 1980. Dentre os quais 22 (=28%) tratam do
reconhecimento, nomeação e criação/construção de escolas
primárias na zona urbana; 31 (40%) de aberturas de créditos,
verbas e balanços financeiros da Prefeitura Municipal e 25
(32%) sobre a criação e transferências de escolas primárias
rurais, conforme Quadro 2.
Quadro 2 - Documentos camarários sobre a educação pública
em Timon (1948-1975)
Descrição

Projetos
Leis
de Lei municipais

Total

Reconhecimento, nomeação e criação/
construção de escolas primárias na zona
6
16
22
urbana
Aberturas de créditos, verbas e balanços
15
16
31
financeiros da Prefeitura Municipal
Criação e transferências de escolas
13
12
25
primárias rurais
Total
34
44
78
Fonte: Os autores, a partir dos documentos na Câmara Municipal de Timon.
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No intervalo de 1948 a 1980 - apesar ainda da perda
de documentações ao longo do tempo - a Educação Rural se
destacou nas pautas do legislativo municipal. A produção de
projetos de leis e leis municipais dedicadas à população rural
adequou-se, de certo modo, à lógica das realidades da época
no município que possuía sua população vivendo, sobretudo,
no espaço rural ensejando por serviços de escolarização
primária. Assim, percebemos o papel do poder público na
Educação Rural, na escola rural dedicada “essencialmente a
que serve às necessidades fundamentais da educação de uma
área predominantemente rural” (HALL, 1950, p. 18).
Quanto à criação de escolas foram localizados 13 projetos
autorizando a Prefeitura Municipal criar 31 escolas municipais
rurais no período entre 1950 e 1975. Todos os projetos de leis
foram aprovados, por unanimidade pelos vereadores na terceira
e última votação no plenário da Câmara Municipal, como se
pode observar no Quadro 3.
Quadro 3 - Projetos de leis municipais para criação de escolas
rurais (1950-1975)
N. Projeto
de Lei

Descrição

Autor

Aprovação

A criação de duas escolas
57, 13 de
Joaquim
municipais
nos
povoados
17 de março
março de
Martins
“Caocira” e “Oitenta e nove
de 1950
1950
Ferreira
(89)”
Autoriza a criação de duas
24 de
Hélio
85, de 18 escolas municipais, uma no
agosto de
de agosto lugar “São Lourenço”, e outra Barbosa de
1951
de 1951 no lugar “Canto da Gameleira” Albuquerque
deste município
89, de 29 Autoriza a criação de uma
14 de
José Nilton
de agosto escola municipal no lugar
setembro de
Nunes
1952
de 1951 “Porto Alegre” deste município
Continua...
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N. Projeto
de Lei
14, de 9 de
setembro
de 1956,
15, de 19 de
setembro
de 1956,
16, de 19 de
setembro
de 1956
17, de 20 de
setembro
de 1956

Descrição

Autoriza a criação de uma escola
municipal no lugar “Muquem”
deste município
Autoriza a criação de uma
escola municipal no lugar
“Castelo” deste município
Autoriza a criação de uma
escola municipal no lugar
“Cume” deste município
Autoriza a criação de uma
escola municipal no lugar
“Canôa” deste município
Autoriza a criação de uma
18, de 20 de
escola municipal nos lugares
setembro
“Fazenda Nova e Cão Açú”
de 1956
deste município
22, de 1 de Autoriza a criação de uma
outubro de escola municipal no lugar “São
1956
Miguel” deste município
10, de 5 de Autoriza a criação de uma
novembro escola municipal no lugar “São
de 1957 Cristovão” deste município
11, de 5 de Autoriza a criação de uma
novembro escola municipal no lugar
de 1957 “Buritizinho” deste município

Autor

Aprovação

Laurino
Rodrigues
Matos
Laurino
Rodrigues
Matos

25 de
setembro de
1956
25 de
setembro de
1956
22 de
Leocadio do
setembro de
Rêgo Carvalho
1956
Aluizio
25 de
Assunção
setembro de
Cunha
1956
Joaquim
Euzebio de
Sousa

21 de
setembro de
1956

2 de
Marcos André
outubro de
Viana Ferreira
1956
6 de
José Nilton
novembro
Nunes
de 1957
6 de
José Nilton
novembro
Nunes
de 1957
Napoleão
340, de 23
Cria dezesseis (16) escolas no Guimarães
14 de julho
de junho de
interior do município
(Prefeitura
de 1957
1967
Municipal)
Cria a escola municipal,
530, de 15 denominada “Escola Municipal
Luiz Gonzaga
─
de março José Antão”, no lugar “Boi
Nunes
de 1975 Manso” do município de Timon,
e da outras providências.
Fonte: Os autores, a partir dos documentos na Câmara Municipal de
Timon.
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A criação das escolas municipais se configurou em
Timon, um processo lento e gradual, na medida em que novas
estradas pelo interior foram sendo abertas, por consequência
resultando em novos povoados11 de agricultores. Temos,
assim, a criação de escolas nas seguintes localidades rurais
entre 1950 e 1975: “Caocira”, “Oitenta e nove (89)”, “São
Lourenço”, “Canto da Gameleira”, “Porto Alegre”, “Muquem”,
“Castelo”, “Cumbe”, “Canôa”, “Fazenda Nova”, “Cão Açú”,
“São Miguel”, “Buritizinho”, “São Cristovão”, “Carnaubina”,
“Malhada de Cima”, “Pé de Ladeira”, “Saquinho”, “Morros”,
“São José”, “Lagoa Seca”, “São Benedito”, “Fátima”, “Barra de
São José”, “Brejo do Pascal”, “Santa Fé”, “Vertente”, “Santa
Maria”, “Formiga”, “Tapera” e “Boi Manso”.
Pautada nestas informações iniciais, indagamos as
seguintes questões às fontes documentais: as escolas primárias
rurais municipais foram criadas, sobretudo, a partir de 1950.
Por quê? Quais as relações de forças e partidos políticos entre os
vereadores foram estabelecidas pelas aprovações dos projetos
de leis? Quais as relações de poder que os vereadores detinham
com as localidades rurais e suas populações?
Como coloca Le Goff (2013), as fontes documentais
são produtos da sociedade e estão dispostas de forma
prontas e acabadas, não trazem, de modo geral, as histórias
por trás das informações, as lutas e embates pela produção
11

Aglomerado rural isolado sem caráter privado ou empresarial, ou
seja, não vinculados a um único proprietário do solo (empresa
agrícola, indústrias, usinas, etc.), cujos moradores exercem atividades
econômicas, quer primárias (extrativismo vegetal, animal e mineral;
e atividades agropecuárias), terciárias (equipamentos e serviços) ou,
mesmo, secundárias (industriais em geral), no próprio aglomerado ou
fora dele. O aglomerado rural isolado do tipo povoado é caracterizado
pela existência de serviços para atender aos moradores do próprio
aglomerado ou de áreas rurais próximas (IBGE, 2000).
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da documentação. Assim, são arquivados, sobretudo, os
resultados finais da vida administrava pública.
No caso dos documentos camarários de Timon, há
descrições apenas dos resultados das votações no plenário
municipal. Os projetos foram submetidos no mínimo a três
votações, daí o tempo decorrente da produção, aprovação e
sanção da lei municipal pelo prefeito da época. Por exemplo,
no Projeto de Lei n. 89, de 29 de agosto de 1951 que autoriza
a criação de uma escola municipal no lugar “Porto Alegre” em
Timon de autoria do vereador José Nilton Nunes foi aprovado
por unanimidade em 14 de setembro de 1952. Contudo, na
primeira votação em 10 de setembro de 1952 foi aprovado
por quatro votos favoráveis e um contrário. Na submissão
da segunda votação em 12 de setembro de 1952 obteve três
votos a favor e um contra. Em 14 de setembro de 1952 foi
realizada a terceira e última votação no plenário da Câmara
Municipal, sendo o projeto aprovado por unanimidade pelos
cinco vereadores. O prefeito da época, Francisco Vitorino de
Assunção12 sancionou a referida lei em 19 de setembro de 1952.
A trajetória política da produção à sanção da lei
municipal levanta alguns questionamentos: quais os embates e
forças políticas entre os vereadores favoráveis e o contrário pela
criação da escola? Existiam relações entre os posicionamentos
dos vereadores com seus partidos políticos de filiação? Quais
as justificativas para as mudanças dos votos dos parlamentares
na segunda e terceira votação? Por que a demora de 379 dias
para início das votações do projeto no plenário da Câmara
Municipal? Assim, por exemplo, as questões dos partidos
políticos servem para compreender o seu papel nas relações entre
os discursos políticos e suas ações perante as necessidades da
12

32
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população, funcionando como indicativos das forças políticas
que dominam o cenário político e social (BERSTEIN, 2003).
Todavia, não temos indícios documentais, até o momento,
para compreensão de tais perguntas e reflexões. As atas de
reuniões e das votações no plenário podem ser instrumentos
fundamentais para entendimento desse aspecto político
importante da Educação Rural em Timon, porém essas fontes
documentais não foram localizadas.
Quanto ao questionamento acerca da criação das escolas
terem sido expressivas na década de 1950 decorreu do cenário
político, social e econômico que o Brasil vivia na segunda
metade do século XX. Os anos de 1950 foram marcados
por uma forte valorização da educação rural através de um
movimento denominado, na época, de Ruralização do Ensino
(MORAIS, 2019).
As ideias da Ruralização do Ensino foram preconizadas
por Sud Mennucci13 em sua obra mais famosa intitulada A Crise
Brasileira de Educação, publicada em 1934 na qual defendia o
ensino rural no Brasil em razão de sua vocação agrícola. Nas
décadas seguintes, suas ideias de Ruralismo Pedagógico foram
apropriadas pelo Estado Novo (1937-1945) de Getúlio Vargas,
como forma de desenvolvimento do espaço rural brasileiro e
contenção do êxodo rural.
Constata-se que, após a morte de Sud Mennucci, ocorrida
em 1948, a ruralização do ensino teve continuidade, ainda
que com novas configurações e outras especificidades,
13 Sud Menucci nasceu em Piracicaba. Ocupou diversos cargos na
administração pública educacional no Estado de São Paulo entre 1920
e 1945. Em 1933, recebeu o prêmio da Academia Brasileira de Letras
com o livro “A Crise Brasileira de Educação”. Foi o principal intelectual
no processo de elaboração dos textos e práticas da Ruralização do
Ensino em diferentes regiões do país (MORAES, 2019).
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decorrentes de alterações nas conjunturas nacional e
internacional, arrefecendo entre o final da década de 1950
e início da década de 1960 [...] Portanto, reiterando, a
semente da ruralização do ensino já estava plantada antes
da entrada de Sud Mennucci nessa seara e continuou a ser
cultivada, mesmo após sua morte, por, no mínimo, mais
uma década (MORAES, 2019, p. 144).

Jesus (2018) menciona que, o movimento de Educação
Rural liderado por Sud Mennucci pela ruralização do ensino
não se restringiu apenas nos aspectos da formação de
professoras, mas também no ideário de criação e expansão
das escolas primárias rurais. Por isso, há relações das escolas
municipais rurais em Timon, com os aspectos das conjunturas
políticas e educacionais nacionais. Os estabelecimentos de
ensino nas localidades rurais não foram providos pelo poder
público municipal, somente por demandas sociais, entretanto
conjecturou também um movimento de escolarização à
população, uma educação, conforme Machado (2017)
fundamental somente no aprendizado do ato de ler, escrever
e fazer conta em salas multisseriadas com professores para
atender alunos de séries e idades diferentes num mesmo espaço.
Uma das justificativas usadas pelos vereadores nas
criações dos projetos de leis é que a população rural não
possuía condições socioeconômicas que permitissem aos seus
filhos terem acesso às escolas na zona urbana, conforme consta
no projeto do vereador Joaquim Martins Ferreira da criação de
duas escolas municipais nos povoados “Caocira” e “Oitenta
e nove (89)” em 1950. Sendo assim, havia a necessidade de
instalação de escolas municipais nas próprias localidades
rurais. Os projetos de leis também foram justificados pelos
vereadores, sobretudo, em função da grande quantidade de
crianças e jovens em idade escolar entre 5 e 17 anos sem acesso
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a escolarização na própria localidade rural e adjacências.
O vereador Hélio Barbosa de Albuquerque, presidente da
Associação Rural de Timon, nas justificativas da criação das
escolas municipais rurais em “São Lourenço” e “Canto da
Gameleira” anexou ao projeto a relação de 68 e 62 crianças
e jovens, respectivamente, que residiam nas localidades e não
frequentavam a escola.
Reiterando, os aspectos populacionais de Timon na faixa
etária entre 5 e 14 anos, as crianças que sabiam pelo menos
ler e escrever alcança apenas 9% e 24% da população em idade
escolar em 1950 e 1960 (Tabela 2), respectivamente.
Tabela 2 - População entre 5 a 14 anos de Timon que sabem
ler e escrever (1950-1960)
População (habitantes)
Ano

Total

Em idade escolar

Sabem ler e
escrever

1950

21.154

5.618

515

1960

28.616

8.551

2.096

Fonte: IBGE, 1950b e 1960b.

Seguindo esses dados, foi comum nas justificativas dos
vereadores para a criação de escolas o uso de crianças e jovens
em números expressivos sem receber instrução pública. Por
exemplo, no projeto de Lei n. 89, de 29 de agosto de 1951 que
autorizou a criação de uma escola municipal no lugar “Porto
Alegre” em Timon do vereador José Nilton Nunes, o parlamentar
apresentou a seguinte justificativa:
No lugar acima referido, apesar de existir grande número
de crianças na idade escolar de receber instrução, ainda
existe em outras imediações vários outros povoados como
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sejam: Santo Antônio, Vista Alegre, Paiol, Alfavaca e
outros que também tem dezenas de crianças em idade de
frequentar a escola. Outra assim: quero ainda expor ao Sr.
Presidente e aos meus pares que o proprietário do lugar
“Porto Alegre” é o Sr. Joaquim Euzébio de Sousa, que terá
o prazer em cooperar com a municipalidade no sentido
de construir uma casa para a referida escola, receberá e
hospedará bem o professor que para ali for designado e por
fim colaborará com o mesmo pelo bom desenvolvimento
das crianças (TIMON, 1951, grifos nossos).

Com a exposição da justificativa do projeto de leis podemos
compreender duas dimensões na criação de escolas municipais
rurais: o papel dos proprietários de terras e inferir os moldes da
arquitetura da construção das instituições escolares. De fato,
a Educação Rural no Maranhão esteve atrelada aos donos de
terras, aos grandes e pequenos latifundiários que detinham o
controle e poder político e econômico, ajudando, por vezes, na
determinação das contradições de serviços públicos entre as
populações urbanas e rurais (NASCIMENTO, 2017).
Nesse sentido, temos o exemplo do proprietário da
localidade rural “Porto Alegre”, Joaquim Euzebio de Sousa, na
disponibilização de terra para construção da escola municipal
rural. É interessante notar que Joaquim Euzebio de Sousa,
também foi vereador sendo criador do projeto de lei 18, de 20
de setembro de 1956 que autorizou a criação de uma escola
municipal nos lugares “Fazenda Nova” e “Cão Açú”. Outro
exemplo pode ser verificado no projeto de lei n. 530, de 15 de
março de 1975 de Luiz Gonzaga Nunes o qual criou a escola
municipal, denominada “Escola Municipal José Antão”, no
lugar “Boi Manso” do município de Timon. A nomeação da
escola foi uma homenagem direta aos donos e herdeiros das
terras da localidade “Boi Manso”, que também doaram o
terreno e construíam a escola municipal, ficando a cargo da
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Prefeitura Municipal, de início, a disponibilização dos recursos
materiais (carteiras, quadro, dentre outros) e financeiros,
salários do (a) professor (a).
A participação dos proprietários das terras encontravase amparada pela Lei Orgânica do Ensino Primário de 1942
e, posteriormente, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
(LDB), Lei Federal n. 4.024, de 20 de dezembro de 1961 por
ter estabelecido que os proprietários rurais que não puderem
manter escolas primárias para as crianças residentes em suas
localidades deveriam facilitar a criação, funcionamento e
frequência às escolas primárias mais próximas ou em suas
propriedades.
Quanto à construção da escola, o projeto n. 530, de 15
de março de 1975 determinou que:
Artigo 3º - A escola funcionará provisoriamente em casas
de sapê, fornecida pelos herdeiros do terreno, até que,
a prefeitura esteja em condições, de construir um prédio
próprio, para essa finalidade.
Artigo 4º - De uma vez criada a escola, será doada pelos
herdeiros a área de terra necessária para a construção do
prédio próprio.
Parágrafo único – Mediante doação legal de área
necessária a Prefeitura Municipal de Timon, feita pelos
herdeiros do terreno, respeitada as condições financeiras
e orçamentárias, a Prefeitura futuramente, construirá
um prédio de telha, alvenaria e madeira de lei, com os
requisitos recomendados pelo Ministério da Educação e
Cultura, destinado ao funcionamento da escola (TIMON,
1972, grifos nossos).

Ao longo da criação dos projetos de lei é possível
compreender que a arquitetura das escolas estabelecida
pela legislação foi a princípio em casas de sapê. As escolas,
portanto, foram típicas construções de taipa ou pau a pique
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pelos moradores locais num trabalho totalmente de carpintaria
(organização de madeiras verticalmente ligados entre si por vigas
horizontais) e extrativismo de argila (na construção das paredes)
e vegetal (folhas das palmeiras de babaçu para o telhado).
Pelos projetos de leis, trata-se, pois de escolas municipais que
seriam erguidas pelas localidades rurais, na medida em que
somente quando o poder público municipal tivesse condições
financeiras suficientes seria construído o prédio escolar de
forma adequada. Tal situação reflete também, o processo
histórico de marginalização da escolarização das populações
rurais, que ao longo do século XX tiveram suas condições de
infraestrutura educacional primária negligenciada pelo poder
público. Em muitos casos, entregue a mercê da própria sorte.
Além disso, a transferência de criar e manter as escolas
públicas nos municípios, no processo de descentralização
política e administrativa é considerado pela História da Educação
do Brasil um dos motivos das carências e precariedades das
escolas primárias, em especial as rurais (ARAÚJO; SOUZA;
PINTO, 2015). Por isso, Silva (2014) traz descrições da criação
de escolas pela própria Associação Rural de Timon em 1953
nas localidades rurais “Segurança” e “Brejo”, em função da
incapacidade da Prefeitura Municipal atender as demandas da
construção de escolas de alvenaria na zona rural.
Pelas características da população rural e das criações
nos projetos de leis e leis municipais das escolas rurais de
Timon podemos compreender que os estabelecimentos de
ensino primário para as populações das localidades rurais
foram do modelo de escolas isoladas. Tal modalidade de
escola foi comum e predominante nas zonas rurais em todo
o estado do Maranhão, apresentando precárias condições
de funcionamento, estrutura e qualificação dos professores,
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quando comparados as escolas primárias nas zonas urbanas,
aos grupos escolares (MOTTA; FRAZÃO, 2019).
Para Hall (1950), as escolas isoladas recebiam alunos
provenientes de áreas rurais fracamente povoadas. Ou seja, em
pequenas comunidades isoladas, ofertando o ensino público as
próprias crianças da localidade e das adjacências com distância
que poderiam ser percorridas a pé pelos alunos.
Pouco ou quase nada se ouviu falar sobre as escolas
isoladas, não porque esse modelo de instituição escolar
tivesse sido incomum no Brasil, muito pelo contrário, pois
as escolas isoladas foram as principais responsáveis pelo
atendimento da maior parte da demanda por educação
primária, pelo menos nas três primeiras décadas do
século XX. O que ocorre é que foi desprendido um esforço
social significativo a fim de enaltecer os fabulosos grupos
escolares em detrimento das precárias escolas isoladas, cuja
imagem não era em nada condizente com as propagandas
educacionais da época. [...] Tal diferenciação está
relacionada com a crença de que a escola isolada seria um
elemento transitório e sua existência era necessária apenas
enquanto o grupo escolar não chegasse às localidades
recém-povoadas ou às zonas rurais, haja vista ser o grupo
escolar entendido como o ideal em termos de educação
primária. Logo, não seria viável investir em uma instituição
de ensino que em pouco tempo seria extinta (JESUS, 2018,
p. 72-3).

Havia, portanto, um pensamento educacional da época
que incorporava a dicotomia urbana x rural, composta de
elementos antagônicos, tais como: escola isolada X grupo
escolar e atraso X progresso. No município de Timon, essas
conjecturas também se firmaram na criação das escolas
primárias, sendo os grupos escolares ao longo das décadas
de 1950 e 1960 de responsabilidade da criação, manutenção
e funcionamento do Governo do Estado do Maranhão, em
função da insuficiência financeira da Prefeitura Municipal em
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conceber tal modelo de escola. O poder público local assumiu
apenas as responsabilidades, sobretudo, da escolarização da
população rural, em especial por demandar um número menor
de recursos humanos e financeiros.
Logo, o modelo de escola primária preconizado pelas
escolas de primeiras letras existentes no século XIX foi criado
pela Prefeitura de Timon ao longo das décadas de 1950 a 1970.
A urgência pela educação primária rural tornou-se primordial
para combater a analfabetismo na infância, como também um
movimento de crescimento da oferta educacional tendo em
vista que, nas zonas urbanas havia uma elitização ao acesso das
classes populacionais na criação e funcionamento dos grupos
escolares.
Ao longo da pesquisa não encontramos nenhuma garantia
de que as escolas foram, de fato, construídas e instaladas
pelo interior de Timon, conforme os projetos de leis. Dos 13
projetos de leis da criação de escolas municipais rurais foram
localizados 11 deles com a sanção dos prefeitos em suas versões
finais como leis municipais, conforme Quadro 4.
Quadro 4 - Leis municipais sobre a criação de escolas
primárias rurais (1952-1975)
N. da Lei
97, de 19 de
setembro de
1952
178, de 28 de
setembro de
1956
179, de 25 de
setembro de
1956,
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Descrição
Autor
Prefeito
Autoriza a criação de
Francisco
uma escola municipal no José Nilton
Vitorino
lugar “Porto Alegre” deste
Nunes
d’Assunção
município
(UDN)
Autoriza a criação de uma Laurino
Joaquim
escola municipal no lugar Rodrigues
Martins
“Muquem” deste município
Matos
Ferreira (PSD)
Autoriza a criação de uma Laurino
Joaquim
escola municipal no lugar Rodrigues
Martins
“Castelo” deste município
Matos
Ferreira (PSD)
Continua...
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N. da Lei
180, de 25 de
setembro de
1956
181, de 26 de
setembro de
1956
182, de 26 de
setembro de
1956
186, de 10 de
outubro de
1956
203, de 9 de
novembro de
1957
204, de 9 de
novembro de
1957

Descrição
Autoriza a criação de uma
escola municipal no lugar
“Cumbe” deste município
Autoriza a criação de uma
escola municipal no lugar
“Canôa” deste município
Autoriza a criação de uma
escola municipal nos lugares
“Fazenda Nova e Cão Açu”
deste município
Autoriza a criação de uma
escola municipal no lugar
“São Miguel” deste município
Autoriza a criação de uma
escola municipal no lugar
“São
Cristovão”
deste
município
Autoriza a criação de uma
escola municipal no lugar
“Buritizinho” deste município

Autor
Prefeito
Leocadio
Joaquim
do Rêgo
Martins
Carvalho Ferreira (PSD)
Aluizio
Joaquim
Assunção
Martins
Cunha
Ferreira (PSD)
Joaquim
Joaquim
Euzebio de
Martins
Sousa
Ferreira (PSD)
Marcos
Joaquim
André Viana
Martins
Ferreira Ferreira (PSD)
José Nilton
Nunes

Joaquim
Martins
Ferreira (PSD)

José Nilton
Nunes

Joaquim
Martins
Ferreira (PSD)

Napoleão
Napoleão
340, de 3 de Cria dezesseis (16) escolas no Guimarães
Guimarães
agosto de 1967 interior do município
(Prefeitura
(ARENA)
Municipal)
Cria a escola municipal,
denominada
“Escola
Luiz
Luiz Alves
527, de 25 de Municipal
José
Antão”, Gonzaga
de Menezes
abril de 1975 no lugar “Boi Manso” do
Nunes
(ARENA)
município de Timon, e da (MDB)
outras providências
Fonte: Os autores, a partir dos documentos da Câmara Municipal de Timon.

José Nilton Nunes foi um dos vereadores com maior
participação na elaboração de leis que autorizaram a criação
de escolas municipais rurais. Das 11 leis, 3 são de sua autoria.
José Nilton Nunes foi vereador por três legislaturas em Timon,
em duas sendo Presidente da Câmara Municipal. Tornouse prefeito pelo Partido Social Democrático (PSD) em 1961,
HISTÓRIA DA ESCOLA PRIMÁRIA RURAL EM TIMON NOS DOCUMENTOS
DA CÂMARA MUNICIPAL ENTRE 1950 E 1975

41

exercendo o mandato até 1965 (LULA, 1991). A participação
dos vereadores na criação das leis, na visão de campo político
de Bourdieu (2011) era uma das formas de manter o capital
político dos parlamentares, sobretudo, diante da população
rural, considerando que, a base eleitoral de Timon residia, em
predominância, nas localidades rurais do município.
De acordo com Lula (1991), na gestão do prefeito Jaime
Rios (1947-1950) houve a criação de escolas primárias rurais,
porém o autor não especifica as localidades rurais em que foram
instaladas; na administração de Francisco Vitorino d’Assunção
(1951-1953) a prefeitura instalou escolas nos povoados “Buriti
Cortado” e “Garapa”; na gestão de Joaquim Martins Ferreira
(1955-1960) ocorreu a instalação das escolas em “Gameleira” e
“Água Limpa”; de José Nilton Nunes (1961-1965) nos povoados
“Vertente”, “Prata”, “São Gonçalo” e “Pinto”.
No aspecto político-partidário, Jaime Rios e Francisco
Vitorino d’Assunção foram lideranças políticas locais pela
União Democrática Nacional (UDN), enquanto Joaquim
Martins Ferreira e José Nilton Nunes pelo PSD. Para Sousa
(2015), udenistas e pessedistas dominavam o cenário político
em Timon durante o final da década de 1940 até metade de
1960, sendo correntes opostas. Durante os governos da UDN,
o PSD mantinha-se como oposição e vice-versa, apesar de
ambos representarem os interesses da mesma classe social.
Nesse sentido, pelas fontes documentais na Câmara Municipal
de Timon, o governo de Joaquim Martins Ferreira pelo PSD
teve papel fundamental na criação de escolas municipais rurais
durante a década de 1950.
Um fato importante é que Joaquim Martins Ferreira era
vice-prefeito de Francisco Vitorino d’Assunção e pertencente
ao quadro da UDN no município, porém o prefeito renunciou
ao cargo por questões de saúde e divergências políticas. Então,
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Joaquim Martins Ferreira tendo rompido com a UDN assumiu a
prefeitura de Timon em 1955 e para ser candidato ao cargo em
1956 se filiou PSD, que tinha como liderança uma figura pública
bastante popular na época no município, o Padre Delfino14.
Conforme Sousa (2005), o cônego foi um agente fundamental
para a vitória de Joaquim Martins Ferreira nas eleições municipais
em 1956. O seu sucessor na Prefeitura de Timon foi José Nilton
Nunes (PSD), prefeito entre 1961 e 1965 sendo um ex-vereador
ativo na autoria de leis municipais que criaram escolas na zona
rural de Timon durante a década de 1950.
Nesse aspecto político, a criação de escolas municipais
rurais por Joaquim Martins Ferreira e José Nilton Nunes não
seria, pois, uma das formas de buscar legitimidade e hegemonia
de seu grupo político na sociedade timonense? Para Kreutz
(1982), esse é um dos aspectos fundamentais usados pelos
campos políticos para se firmarem na medida em que o aparato
escolar apresenta duas contribuições: a população destinada à
criação e instalação das escolas através das demandas sociais, e
aos políticos como formas de firmar seus poderes no executivo
e legislativo. Por isso, Nosella e Buffa (2013) destacam o quanto
é importante procurar compreender os contextos políticos que
levaram a criação e/ou construção das instituições escolares.
Na gestão do prefeito Joaquim Martins Ferreira, o mesmo
sancionou a Lei Municipal n. 185, de 10 de outubro de 1956
que determinou a transferência de escolas municipais rurais de
uma localidade rural para outra, estabelecendo o seguinte:
Artigo 1º - Fica ao Poder Executivo autorizado a transferir
as seguintes escolas:
14

Ver SOUSA, José Élcio Coêlho de. Padre Delfino e Timon: vida, missão,
história. Teresina: EDUFPI, 2015 para compreensões da vida social e
política de Padre Delfino em Timon.
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a) Escola do Lugar “Tapera” para o lugar “Bonitinho”;
b) Escola do lugar ”Tiubas” para o lugar “Santana das
Gameleiras”;
c) Escola do lugar “Barra dos Pombas” para o lugar “São
Gonçalo”;
d) Escola do lugar “Lagoa Seca” para o lugar “Flor do
Campo”;
e) Escola do lugar “Malhada de Cima” para o lugar
“Cabeceira da Bacaba”;
f) Escola do lugar “Boi Manso” para o lugar “Iracema”;
g) Escola do lugar “Mundo Novo” para o lugar “Palestina”.
(TIMON, 1956).

De modo semelhante a Joaquim Martins Ferreira na busca
por uma hegemonia do grupo político, Napoleão Guimarães
pela Aliança Renovadora Nacional (ARENA), na condição de
prefeito entre 1966 e 1970 encaminhou à Câmara Municipal
o projeto de lei n. 340, de 23 de junho de 1967 que criou
dezesseis (16) escolas no interior do município. Para a criação
das escolas nas comunidades rurais: “Carnaubinha”, “Malhada
de Cima”, “Pé de Ladeira”, “Saquinho”, “Morros”, “São José”,
“Lagoa Seca”, “São Benedito”, “Fátima”, “Barra de São José”,
“Brejo do Pascal”, “Santa Fé”, “Vertente”, “Santa Maria”,
“Formiga”, “Tapera”. Sendo o vereador Jaime Costa (ARENA)
responsável pelo requerimento no parlamento municipal.
Napoleão Guimarães no referido projeto de lei apresentou a
seguinte justificativa:
sabemos perfeitamente da deficiência de instrução
primária de nosso Estado, principalmente nos municípios
mais pobres, e como já é de conhecimento dos nobres
vereadores, que logo depois de assumir as rédeas deste
município, procurei ampliar o número de professores
municipais, bem como o número de escolas. Na certeza
da compreensão de Vs. Excias. No sentido de votarem no
projeto de lei acima, os meus antecipados agradecimentos
(TIMON, 1967a).
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Napoleão Guimarães assumiu a prefeitura em 1966 após
derrotar nas eleições o grupo político do PSD de Padre Delfino
que detinha poder na Prefeitura Municipal desde 1955. O
novo prefeito pertence ao quadro da ARENA, após o Governo
Militar baixar o Ato Institucional Número Dois que decretou
a extinção dos partidos políticos no país e a criação de um
sistema bipartidário no qual o governo seria representado
pela ARENA e a oposição caberia ao Movimento Democrático
Brasileiro (MDB).
Napoleão Guimarães tornou-se prefeito novamente em
1973, se licenciou do cargo em 1974 por condições de saúde,
passando a administração municipal para seu vice, Luis Alves
de Menezes, também da ARENA que exerceu o mandato de
prefeito entre abril de 1974 e janeiro de 1975 (LULA, 1991).
Nesse sentido, na metade das décadas de 1960 e 1970, a
criação das escolas municipais rurais em Timon foi fruto das
ações políticas da ARENA no município, através das lideranças
dos ex-prefeitos Napoleão Guimarães e Luis Alves de Menezes,
com participações do MDB, como podemos verificar na lei n.
527, de 25 de abril de 1975. O conjunto de projetos de leis e
leis municipais de Timon acerca da Educação Rural deve ser
pensado como presença ou ausência do Estado no âmbito
das proposições das políticas sociais, particularmente as
educacionais, em perspectiva de movimentos, tensões e
contradições (BARREIRO, 2010).
Considerações finais
Pode-se conceber que a referida documentação de 13
projetos de leis criados e aprovados em 1950, 1951, 1952, 1956,
1957, 1967 e 1975 e 12 leis municipais nos anos de 1952, 1956,
1957, 1967 e 1975 dirigidos pelo Poder Executivo e Legislativo
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de Timon faz ressoar as ações executadas acerca da Educação
Rural, na criação de escolas primárias rurais a partir da segunda
metade do século XX.
Os documentos que deram suporte à investigação
permitiram identificar e construir um quadro de medidas
governamentais sobre a educação para a população rural, bem
como verificar, ainda que de modo superficial, os caminhos
políticos da criação de 31 escolas municipais rurais entre 1950
e 1975. Assim, a análise da legislação, associada à análise de
outros documentos e à demanda por escola pode nos fornecer
elementos para traçar o panorama do atendimento educacional
rural no município no século XX. Logo, as escolas isoladas em
Timon, apesar de não termos dados precisos, até o momento,
podemos considerar que foram as instituições escolares
responsáveis pela escolarização das crianças e jovens da zona
rural ao longo das décadas de 1950 a 1970. Cabe destacar que,
nas análises dos documentos sobre educação pública entre os
anos de 1950 e 1975 não há ocorrências dos termos Educação
Rural.
Os documentos da Câmara Municipal de Timon
expressam que as escolas primárias rurais foram criadas,
sobretudo, na década de 1950 na gestão municipal de Joaquim
Martins Ferreira (PSD). Quanto ao modelo e modalidade, a
escola primária rural municipal quando criada foi em casas de
sapê, uma escola multisseriada e isolada, atendendo as crianças
e jovens da própria localidade e adjacências.
A história da Educação Rural no século XX em Timon
ainda é pouco estudada pelos historiadores da educação,
sobretudo, em relação a escola primária rural, faltam estudos
aprofundados sobre a construção, instalação, funcionamento,
cultura escolar material, agentes (discentes e docentes),
condições de trabalhos, formação das professoras e professores
46
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e relações com o meio rural destas escolas. Por isso, este texto
procurou, ainda que de forma preliminar, trazer à tona a
importante discussão sobre a história e memória das escolas
primárias rurais para a constituição da história da educação
de Timon.
Trata-se de um trabalho vigoroso, pela e quantidade
das instituições educativas responsáveis pela escolarização da
população rural. Contudo, o trabalho já foi iniciado e está
sendo feito com o desenvolvimento da pesquisa intitulada
“Formação e trabalho de professoras e professores rurais
em Timon, Maranhão (décadas de 40 a 70 do século XX)”,
realizado no âmbito de iniciação cientifica pelo IFMA, Campus
Timon, no Núcleo de Estudos e Pesquisas História e Memória
das Instituições Escolares (NEPHIME) com apoio da Fundação
de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e
Tecnológico do Maranhão (FAPEMA).
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Considerações iniciais

A

história das instituições escolares tem tomado
fôlego no contexto dos estudos de História da
Educação no Brasil, inserindo-se num processo

15 Pesquisa desenvolvida com projeto intitulado “História e memória do
Grupo Escolar Padre Delfino (1959-1989)” pelo Programa Institucional
de Bolsas de Iniciação Científica do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA). Financiada pela Fundação
de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico
do Maranhão (FAPEMA). Resultados finais do projeto apresentados
e publicados (resumo expandido) no Seminário de Pesquisa, Pósgraduação, Inovação e Extensão 2013/2014 do IFMA realizado de 17
a 19 de setembro de 2014 em São Luís, MA. Texto preliminar redigido
para apresentação e publicação no I Encontro Maranhense da História
da Educação do Meio-Norte do Brasil realizado nos dias 03 e 04 de
junho de 2017 no IFMA/Timon.
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de renovação no campo partir da década de 1990 (NOSELLA;
BUFFA, 2013). Nesta perspectiva, a história das instituições
educativas investiga o que se passa no interior da escola
pela compreensão dos “elementos que conferem identidade
à instituição educacional, ou seja, daquilo que lhe confere
um sentido único no cenário social do qual fez ou ainda faz
parte” (GATTI JUNIOR, 2002, p. 20). A identidade da escola
é constituída por elementos que marcaram tal instituição,
embora as mudanças na organização social, política e até
mesmo econômica sejam alteradas ao longo do tempo, a
escola edifica traços, identidades e costumes que, por muitas
vezes, são assegurados para além das mudanças.
O resgate da história e memória de uma escola trata-se,
pois, de buscar compreensões de sua organização, arquitetura,
formação, alunos, professores, práticas, condutas, disciplinas
e materiais didáticos. Logo, os elementos que constituem sua
existência enquanto um determinado tipo de escola situada
no período histórico. Disto resulta a cultura escolar, definida
como:
um conjunto de normas que definem conhecimentos a
ensinar e condutas a inculcar, e um conjunto de práticas
que permitem a transmissão desses conhecimentos e a
incorporação desses comportamentos; normas e práticas
coordenadas a finalidades que podem variar segundo
as épocas (finalidades religiosas, sociopolíticas ou
simplesmente de socialização). (JULIA, 2001, p. 10).

O conjunto de normas e práticas das escolas é fruto de
suas configurações sociais, históricas, políticas e populares
e até mesmo religiosas. Nesse caso, as pesquisas em História
da Educação, considerando a história e memória, procuram
compreender os sentidos e significados que as escolas produzem
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em determinado período histórico para a população e para o
Estado.
Optamos pela historicidade do Grupo Escolar Padre
Delfino por duas razões: ser o segundo grupo escolar instalado
na cidade ainda na década de 1950 e pelas suas seis décadas de
funcionamento ter configurando-se como espaço de qualidade
educacional para a formação dos cidadãos timonenses. O
capítulo tem como objetivo compreender o início, a gênese e o
cotidiano do Grupo Escolar Padre Delfino entre 1959 e 1989 a
partir, principalmente de fontes orais.
Em consequência disso, a coleta das narrativas foram
realizadas através de entrevistas semiestruradas com duas
ex-alunas, uma ex-professora e uma ex-diretora. Adotamos
como princípio na obtenção das fontes as técnicas de História
Oral temáticas, conforme Alberti (2005). Assim, as perguntas
durante as entrevistam giraram em torno das categorias
para análises das culturas e práticas escolares com enfoques
históricos, exemplificadas por Nosella e Buffa (2013), tais
como, vida escolar, normas disciplinares, eventos, organização
do edifício, relações entre alunos, professores, pais e diretores,
materiais didáticos, dentre outros.
Na perspectiva das memórias revividas pelas entrevistas,
as entendemos como individuais e carregadas de sentimentos,
vivências, experiências e imagens do passado e dos espaços
que os sujeitos circulam. A memória individual, portanto, são
construídas a partir da subjetividade que os sujeitos levam nas
relações de pertencer a um grupo. As uniões de tais memórias
individuais emergem a coletiva, compreendida como os
trabalhos que determinados grupos realizam. São articulações,
pontos em comum e semelhanças que as memórias individuais
compartilham (HALBWACHS, 1990).
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A implantação dos grupos escolares no interior do Maranhão
No início da República intensificaram-se os debates
em torno da Instrução Pública, sobretudo, dos processos de
escolarização da população brasileira. As discussões, em geral,
destacavam a construção de um sistema nacional de ensino,
apontando a educação primária sob a responsabilidade do
Estado como nos países da Europa, nos Estados Unidos,
Argentina, Uruguai e Chile (SAVIANI, 2004).
O Projeto Educacional Republicano, fortemente marcado
pelo Iluminismo fez entender a educação como um forte
instrumento para o desenvolvimento moral e intelectual do
país para se alcançar a modernidade, ordem e progresso. Nesse
sentido, o Estado de São Paulo por deter o poder econômico e
político da época deu a largada para o processo de organização
e implantação de uma reforma na Instrução Pública. A reforma
educacional executada por São Paulo através de Caetano de
Campos em 1890, serviu de modelo e referência para os outros
Estados buscarem suas modificações nas estruturas do ensino
primário (SOUZA, 1998).
A questão central compreendia num modelo de escola
que reunia várias escolas isoladas no mesmo espaço físico.
O agrupamento de tais escolas facilitava as fiscalizações,
avaliações e na estruturação de séries e currículos. Desse modo,
o Brasil transplantou o modelo de escola de grupos escolares
que já haviam se instalado em outros países, obtendo êxito
na Espanha, França, Inglaterra e Estados Unidos (FERREIRA,
2000).
A partir de, então, a criação e organização de grupos
escolares do ensino primário, sobretudo, na zona urbana
com gênese no Estado de São Paulo, as demais Unidades da
Federação iniciaram a reorganização do ensino primário e
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criação de Grupos Escolares. Por exemplo, em 1903 no Paraná;
1906 em Minas Gerais; 1908 no Rio Grande do Norte e Espírito
Santo; 1911 em Santa Catarina e 1916 na Paraíba (SAVIANI,
2004).
O Maranhão no início do século XX possuía um elevado
número de analfabetos e adotou o modelo de grupos escolares
em 1903 em São Luís pela Lei Estadual n. 323, de 26 de
março (MOTTA, 2006). Para expandir os grupos escolares
para o interior do Estado com a finalidade de modernização
e alfabetização em outras localidades foi sancionada a Lei
Estadual n. 363, de 31 de março de 1905 que determinava
a criação de grupos escolares pelo interior maranhense para
reorganizar o ensino primário estadual.
Assim, em 1906 foram criados grupos escolares nas cidades
de Rosário e São Bento e em 1909 em Codó (SILVA; CASTRO,
2016). A implantação dos grupos escolares no Estado pode ser
dividida em dois momentos, conforme Silva (2012): o primeiro
no período de 1903 e 1912 com o reconhecimento dos grupos
escolares, no entanto extintos em 1912. No segundo momento
através de discursos e forças políticas em prol da Instrução
Pública pelo Estado retomam a criação de grupos escolares,
principalmente, no interior do Estado durante os anos de 1920
a 1970, caracterizando por efetivar esse modelo educacional
no Maranhão. A princípio, os grupos escolares atenderam aos
alunos das camadas elitistas e, mais tarde, a partir da década
de 1950, abriram suas portas para a sociedade, em razão da
demanda pela escolarização. No entanto, os pobres, os negros
e os miseráveis ficaram excluídos (FERREIRA, 2000).
Durante as décadas de 1930 e 1950 há uma expansão
e legitimação dos grupos escolares como modelo das escolas
primárias maranhenses, sobretudo nas sedes municipais do
Estado. Entre os anos de 1936 e 1960 o governo do Maranhão
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A partir da criação e expansão dos grupos escolares no30
início da república iniciaram as alterações nos sistemas de ensino
das Unidades da Federação, realizando a “democratização” do
acesso à escolarização, mesmo os grupos escolares não sendo
em número suficiente para as demandas sociais. Para Saviani
(2004, 2015a), somente com a institucionalização dos grupos
escolares pelas diferentes esferas do poder público executivo
pelas diferentes regiões do país torna-se possível falar em
educação pública, e na sua historiografia.
A criação do Grupo Escolar Padre Delfino
Com a gradual, lenta e tardia expansão da educação
primária no Maranhão, a cidade de Timon que na época se
chamava Flores teve seu primeiro grupo escolar, denominado
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Urbano Martins16 pautado no Decreto Lei n. 564 de 31 de
dezembro de 1941, que dispõe sobre a criação de novas escolas
primárias no interior do Estado e verbas orçamentárias para o
ano de 1942. Contudo, sua instalação ocorreu somente em 15
de abril de 1942 na publicação do Diário Oficial do Estado do
Maranhão (SILVA, 2014; SILVA, 2018).
Consideramos a criação do Grupo Escolar Urbano
Martins, na gestão do interventor Urbano Martins (1930-1945)
como uma chegada tardia do ideário republicano educacional
na cidade de Timon, tão difundido na Primeira República
(1889-1930). Contudo, “os grupos escolares eram, pois,
um fenômeno tipicamente urbano” (SAVIANI, 2004, p. 28).
Assim, a instalação do grupo escolar na cidade após 37 anos
da sanção da Lei Estadual n. 363/1905 pode ser considerado
resultado também da forte presença de traços rurais que a sede
municipal de Timon ainda carregava. Conforme Sousa (2014),
Timon configurou-se como um espaço urbano potencialmente
demográfico somente a partir de 1960 quando ocupava a 10º
posição entre os municípios com rede urbana17 no Estado.
Havia empreendimentos do poder público no ensino
primário no Estado, porém os números eram desanimadores.
Por exemplo, no final da década de 1940 o Maranhão possuía
apenas 65 grupos escolares distribuídos pelo seu território.
Por consequência aos dados apresentados, o governo estadual
publica o Decreto Estadual n. 1257 de 31 de junho de 1957
16 Urbano Santos da Costa Araújo (1859-1922) foi um jurista e promotor
e político brasileiro. Na carreira política foi deputado federal de 1897 a
1905, governador (1913) e senador (1906-1913) do Maranhão em 1913
e vice-presidente do Brasil entre 1914 e 1918.
17 As principais cidades do Maranhão quanto ao tamanho demográfico
e posição na rede urbana em 1960 eram: São Luís, Caxias, Bacabal,
Codó, Pedreiras, Imperatriz, Carolina, Coroatá, São Bento e Timon
(SOUSA, 2014).
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que estabeleceu o Plano de Desenvolvimento de Educação e
Cultura do Estado do Maranhão como o objetivo de melhorar
a educação pública, sobretudo, primária através da construção
de novos prédios escolares por convênios com o Governo
Federal (MOTTA; MACHADO, 2006). Assim, o Governo
Federal resolveu enfrentar a situação, responsabilizando-se
pela execução de um plano de ampliação das redes de ensino
primário através de convênios, para auxiliar na construção de
prédios escolares e no oferecimento de cursos de atualização
e aperfeiçoamento dos professores primários (GUIMARÃES,
2008).
Na busca para mudar os baixos números de unidades
escolares pelos Estados, o governo Federal propôs o Plano
de Reestruturação Educacional em parceira com os governos
estaduais e municipais através do Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) na época tinha como
presidente Anísio Teixeira. Sob a direção do Inep, Anísio Teixeira
destacou na sua posse as dificuldades das escolas primárias
e assumindo o Inep como motor na marcha do progresso e
expansão educacional do Brasil, conforme Guimarães (2008).
Nesta conjuntura política, pelo Decreto Estadual n. 1.322
de 30 de abril de 1958 o governo do Maranhão criou o Grupo
Escolar Padre Delfino. A Câmara Municipal de Vereadores de
Timon também fez parte do processo de criação da escola, pois
já em 1957 destinou a concessão do terreno para a construção
do prédio escolar. Sendo a Prefeitura de Timon, na gestão do
ex-prefeito Joaquim Martins Ferreira (1955-1960), responsável
por conceder o valor de Cr$ 300.000,00 (trezentos mil cruzeiros)
para efetuar a construção do grupo escolar por meio da Lei
Municipal n. 6/1958.
A escolha do nome Padre Delfino para o grupo escolar
veio paralelamente com o anúncio da criação do grupo
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escolar na cidade. Conforme Silva (2014) e Silva (2018), a
matéria “Governador Matos Carvalho visita Timon” circulada no
Jornal Correio de Timon em 19 de outubro de 1957 traz que o
governador do Estado, José de Matos Carvalho18, nas visitas de
cunho político-partidário na região dos Cocais Maranhenses
anunciou em Timon a criação de um novo grupo escolar,
dependendo somente da doação de um terreno pela prefeitura
municipal. A partir do anúncio do governador, as professoras
presentes no local sugeriram a nomeação da nova instituição de
ensino em homenagem ao Padre Delfino, que também se fazia
presente no local ao realizar cumprimentos ao poder executivo
estadual (SILVA, 2018).
Outro ponto destacável é que o prefeito da época, Joaquim
Martins Ferreira, era do Partido Social Democrático (PSD), o
mesmo do governador Matos Carvalho, e um dos integrantes
do grupo político sob liderança do Padre Delfino e teve como
principal marco educacional a frente da prefeitura a criação do
grupo escolar (SOUSA, 2005; SOUSA, 2015). Assim, é possível
estabelecer que a nomeação do grupo escolar a liderança política
expressa por Padre Delfino também foi uma propaganda para
legitimar e prestigiar o seu grupo político na cidade.
Nesse contexto de atuação do Governo do Estado do
Maranhão, INEP e Prefeitura de Timon, cada qual na procura de
empreender e legitimar seus esforços na construção do sistema
educacional fez emergir o Grupo Escolar Padre Delfino. Assim,
em 1958 a cidade Timon avança mais um passo na estruturação
e oferta de educação pública com a inauguração do edifício
do Grupo Escolar Padre Delfino (Figura 2), simbolizando para
a população uma marcha ao desenvolvimento urbano com
espaços dedicados a formação intelectual, moral e cívica.
18

Governador do Maranhão no período de 1957-1961 pelo PSD.
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Figura 2 - Placa de inauguração do Grupo Escolar Padre
Delfino

Fonte: Silva, 2018.

A placa de inauguração ainda se encontra fixada e
conservada, até o presente momento, no prédio que funcionou
o grupo escolar. A escrita fixada na placa de inauguração da
instituição escolar datada em 1958 materializa a união de
esforços dos recursos do Inep, Estado do Maranhão e Prefeitura
de Timon na edificação do prédio escolar, uma vez que traz de
forma clara e objetiva a principal responsabilidade do Inep na
construção de grupos escolares urbanos e expansão do ensino
primário no Brasil. De fato, apenas em 1958 a União investiu
por meio do Ministério da Educação e Cultura mais de 200
milhões de cruzeiros nas obras de construção de 860 salas de
aula em escolas primárias pelo país (GUIMARÃES, 2008).
A partir de 1958, o Grupo Escolar Padre Delfino inicia suas
atividades pedagógicas na instrução pública primária na cidade
de Timon. Para serem alunos da instituição de ensino os alunos
deveriam ter idade entre 7 e 12 anos. O Regimento Interno
dos Grupos Escolares do Estado do Maranhão estabelecido
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em 1904 determinava que, ao matricular-se, o aluno deveria
apresentar um atestado de boa saúde, comprovando que não
apresentava nenhuma doença contagiosa e certificado de
vacinação (SILVA; CASTRO, 2016).
O trabalho não tem como objetivo uma análise
pormenorizada da biografia do Padre Delfino19, porém diante
de suas ações enquanto líder político e religioso da cidade de
Timon, sobretudo, nas décadas de 1930 a 1960 consideramos
necessários algumas considerações. Delfino da Silva Júnior
(Figura 3) nasceu no dia 11 de novembro de 1910 em Pedreiras,
MA. Chegou à cidade de Timon no ano de 1935 com o objetivo
de administrar a paróquia do município, que também abrangia
os municípios de Matões e Parnarama. (SANTOS, 2007;
SOUSA, 2015).
Figura 3 - Padre Delfino aos 45 anos

Fonte: U. I. Padre Delfino.
19

Para informações detalhadas da vida paroquial, comunitária e política
de Padre Delfino em Timon recomendamos a leitura de SOUSA,
José Élcio Coêlho de. Padre Delfino e Timon: vida, missão, história.
Teresina: EDUFPI, 2015.
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Em Timon, concluiu a matriz da igreja São José, idealizou
e construiu a igreja de Santo Antônio e a capela de Bom
Jesus de Praga nos bairros Santo Antônio e Parque Alvorada,
respectivamente. Delfino além de cônego foi diretor e relator
dos meios de comunicação a rádio “Voz de São José” e jornal
“Correio de Timon” e fundador e presidente do projeto de
assistência social “Caixa de Pobre”. Como liderança política
exerceu influência nos bastidores do poder executivo e legislativo
municipal e, às vezes, até estadual durante os anos de 1935 a
1965. Delfino faleceu em 1982, aos 72 anos em decorrência de
problemas respiratórios, permanecendo 47 anos como pároco
local (SANTOS, 2007; SOUSA, 2015).
Narrativas sobre o cotidiano do Grupo Escolar Padre Delfino
As mulheres entrevistadas20 tinham entre 40 e 70 anos
e guardavam fortes lembranças sobre seu tempo de vivências
no grupo escolar. Nas suas narrativas orais, as ex-alunas, exprofessora e ex-diretora rememoram vários aspectos que não
envolveram apenas as normas e práticas presentes no interior
da instituição de ensino, mas também atribuíram novos
significados ao seu passado mergulhado na cultura escolar.
Em conjunto com as narrativas das entrevistadas fazemos
usos de fontes iconográficas cedidas por elas ou encontradas
nos arquivos pessoais de Maria do Perpétuo Socorro Ferreira
Maranhão, primeira diretora da escola.
20
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Entrevistas concedidas a Maiara Iasmin Alves da Silva em 2013. Os
nomes Hortência (ex-diretora), Camélia (ex-aluna), Iris (ex-aluna)
e Dália (ex-professora) presentes neste trabalho, são nomes fictícios
os quais representam as entrevistadas nesta pesquisa. Adotou-se
este procedimento, a fim de garantir o anonimato das entrevistadas,
visando atender aos princípios éticos da pesquisa com seres humanos.
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Como dito na introdução do capítulo buscamos
compreender com foco histórico a cultura educacional e para
tal elencamos três aspectos indissociáveis entre si, mas aqui
considerados isolados somente para fins analíticos: estrutura
física (arquitetura, sala de aulas, bibliotecas), práticas e
materiais didáticos e religião e civismo.
“Na época era excelente, era uma boa arquitetura”: estrutura
física da escola
A arquitetura do prédio, a instalação, seu entorno,
acabamento e o espaço estão presentes nas narrativas das
entrevistadas. Nas falas das mulheres há expressões que
rememoram a estrutura física do prédio escolar, que não tardou
para passar por reformas e ampliação na gestão do prefeito
Napoleão Guimarães (1966-1969), conforme Lula (1991).
Hortência (ex-diretora) em sua narrativa expôs que “o colégio foi
reformado, porque ele estava em decaimento, estava tudo muito assim,
pra baixo, mas o novo prefeito mandou reformar o colégio, ampliar o
colégio” (Hortência, 2013). No final da década de 1960, então,
a escola foi ampliada, reestruturada e adquiriu novos blocos.
Os prédios dos grupos escolares não eram apenas os
locais de formação moral, patriótica, intelectual e, por vezes
também religiosa, de sujeitos, mas também representavam
perante a sociedade um local de modernização, de direção ao
progresso e valorização da educação. Logo, sua arquitetura
inspira estético, um símbolo do empreendimento do Estado
na Instrução Pública Educacional. Souza (1998) menciona
que, isso é fruto de uma nova concepção arquitetônica para
os prédios escolares da educação pública brasileira que deviam
introduzir e fixar a nova estrutura da escola primária trazida
pela República.
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No Maranhão a arquitetura escolar dos grupos escolares
apresentava-se diferenciadas entre as regiões do território, uma
vez dependia das condições externas, tais como climáticas e
público alvo a ser instruído. Todavia, sem exceção, os prédios
escolares foram edificados nos centros das sedes municipais,
para se tornarem cartão postal das cidades e significaram um
símbolo de poder do executivo (CASTRO; CASTELLANOS,
2015). Assim, os grupos escolares inauguravam “novos
monumentos que materializassem e dessem visibilidade aos
novos signos políticos, culturais e aos novos tempos que se
pretendia instaurar” (FARIA FILHO, 1998, p. 148).
As entrevistadas narraram também as dificuldades
enfrentadas para que ocorressem adaptações para os alunos
com deficiência e sala dos professores. Tais reivindicações
por parte das funcionárias do grupo escolar decorreram da
presença de uma classe “especial” destinada às crianças com
deficiência física e intelectual e pela professora responsável por
essa turma, conforme narrou Hortência (2013). Conforme Silva
(2018), as classes especiais possuíam de 10 a 15 alunos com
faixas etárias heterogêneas, variando de 7 a 16 anos. Trata-se,
pois, da existência de classes mistas, fator ponderável para uma
educação baseada na diversidade.
Por esse motivo duas entrevistadas colocam a estrutura
ineficiente para as atividades do trabalho das professoras,
uma vez que não havia um espaço adequado e preparado
para realizar o planejamento das aulas. Contudo, apesar de
algumas entrevistadas avaliarem a estrutura como negativa,
outras a descreveram positivamente, tal fator, por exemplo,
pode ser evidenciado na fala de Iris (ex-aluna), “olha na época
era uma estrutura boa, as salas amplas um pátio grande aí tinha a parte
do jardim de infância separado, salas e banheiros, um prédio bom” (Iris,
2013). O jardim de infância lembrado por Iris corresponde ao
74

Maiara Iasmin Alves da Silva • Tiago Rodrigues da Silva • Odaléia Alves da Costa

Santa Filomena que funcionou no prédio do Grupo Escolar
Padre Delfino no período entre 1961 até meados de 1970. O
espaço da instituição escolar serviu também de gênese para a
Educação Infantil em Timon, sobretudo, por corresponder o 1º
jardim de infância da cidade, segundo Cardoso e Costa (2014).
Nas definições do espaço escolar em salas de aulas, pátio,
diretoria, banheiros foram uma das formas de estabelecer a
educação escolar diante da homogeneização e controle das
crianças, sobretudo pelas diferenças de gêneros.
A busca em separar a escola da rua, implicou também, e
fundamentalmente, a criação do pátio escolar, um espaço
de transição, inexistente nas escolas isoladas, que permitia,
ao mesmo tempo, fazer com que os (as) alunos (as) saíssem
da rua, dando-lhes maior segurança e afastando-os (as) de
sua influência maléfica (FARIA FILHO, 1998, p. 151).

O pátio escolar passa pelo Grupo Escolar Padre Delfino
como apenas um dos elementos estruturais para uma
materialização simbólica e material da nova forma de ensino
primário no país, impondo a legitimação das organizações
dos grupos escolares como instituição própria para controle
na instrução pública. Além disso, as alunas narraram acerca
do paisagismo presente na escola. “Na época era excelente, era
uma boa arquitetura, aí depois com a continuação foi plantada árvores
e organizada né, tanto para arborizar como para decoração, planta
ornamental como tipo um pomar e ela [Socorro Maranhão21] fazia
tudo com os alunos” (Camélia, ex-aluna, 2013).
A biblioteca da escola também merece destaque em
nosso estudo, uma vez que a mesma é elemento essencial
na construção histórica de uma instituição de ensino e abre
21 Profa. Maria Perpétuo Socorro Maranhão foi a primeira diretora do
Grupo Escolar Padre Delfino e faleceu em 2013.
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caminhos para que os alunos desenvolvam o seu senso crítico.
Válio (1990, p. 20) define biblioteca escolar como “uma
instituição que organiza a utilização dos livros, orienta a leitura
dos alunos, coopera com a educação e com o desenvolvimento
cultural da comunidade escolar e dá suporte ao atendimento do
currículo da escola”. Nesse sentido, as entrevistadas descrevem
a biblioteca da instituição, a falta de recursos para melhorias e
ampliação do espaço físico, bem como sobre os empréstimos
dos livros pelos alunos e comunidade que não havia devoluções
dos materiais didáticos e paradidáticos posteriormente.
“Havia uma biblioteca, só que ela era entregue em mãos de pessoas
que não cuidavam, levavam livros para casa, e não ligavam pra ver se voltava,
e assim, a biblioteca faliu” (Hortência, 2013). Na visão de uma exaluna o grupo escolar possuía uma biblioteca, pequena e sem
estrutura adequada. Nas falas das entrevistadas percebemos
a sintonia que a biblioteca funcionava apenas como uma sala
de leitura com livros doados, mas que um espaço construído e
pensado para ser a biblioteca da instituição escolar não chegou
a ser edificado durante as reformas. Logo, “foi criada uma sala de
leitura, uns livros doados, eu até agora não te digo nem de onde é, acho
que essa doação, acho que era do MEC mesmo nós não tínhamos não,
não existia uma biblioteca” (Camélia, 2013).
Percebemos, então, que na ausência de uma biblioteca, de
fato, o grupo escolar não permitiu a comunidade se apropriar
desse espaço, conforme as definições de Válio (1990). A
narrativa de Dália (ex-professora) pauta, exemplarmente,
a realidade do grupo escolar que diante das dificuldades
estruturais adaptou uma sala para tornar-se o espaço dedicado
a leitura pelos alunos e professores.
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“A gente era quase uma família”: relações entre os sujeitos e
práticas escolares
As entrevistadas narraram as relações (in) pessoais
estabelecidas entre as professoras, diretoras, alunos,
alunas e pais. A busca por compreender as formas de
relacionamentos vivenciadas pelos sujeitos do grupo escolar é
um dos instrumentos capazes de emergir a cultura profissional
produzida na instituição de ensino. A ex-professora e as exalunas narraram que as relações no espaço pedagógico eram
boas, as reuniões de pais e mestres significativas e as datas
importantes sempre comemoradas com alegrias e festas na
escola com a presença da comunidade escolar. Assim, “era uma
relação que a gente era quase uma família, em tudo a gente se reunia, pra
fazer qualquer coisa, qualquer festa na escola, festa da criança, festa do
professor, as festas eram feitas e todas planejadas” (Hortência, 2013).
Nesse ponto, percebemos como as festas escolares no
Grupo Escolar Padre Delfino assumiram diferentes conotações
no conceito nuclear de cultura escolar com celebrações que
ecoam múltiplas práticas, representações e significados. Essa
confirmação também corrobora que a escola primária na
República instaurou no seu calendário ritos, festas, espetáculos
e celebrações com as noções de nação e sociedade da época
(SOUZA, 1998). Logo, as comemorações nos grupos escolares
também foram espaços dedicados “para o aprendizado de
conteúdos, de disseminação de conhecimentos, de normas e
de valores legítimos da escola” (MAIA, 2012, p. 46).
No cotidiano do grupo escolar as relações entre a figura
do professor e pais dos alunos também foi rememorada pelas
entrevistadas. As narrativas sinalizaram, sobretudo, para a
dimensão da indisciplina dos discentes, a qual foi considerada
uma responsabilidade não somente das professoras. Nesse
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caso, sempre que ocorriam infrações pelos alunos os pais eram
chamados para uma reunião entre as professoras, aluno e
diretora. Sobre isso, Hortência (2013) narrou que, “a professora
dizia: fulano não quer estudar; e tudo era um desabafo, era um
reconhecimento do aluno para a mãe nessas reuniões, eles desabafavam,
mas olha fulano obrigado, e tudo era um desabafo”.
A disciplina e ordem pelos olhares exigentes dos
funcionários do grupo escolar era um dos mecanismos para
criar hábitos, condutas e comportamentos aceitáveis para o
modelo social de civilidade. Impõe-se, assim, que a ordem e
disciplina são elementos constitutivos da cultura escolar da
escola primária de ordem pedagógica e política, bem como
simbólico para elevar o valor e créditos do grupo escolar como
tempo e espaço para formação de uma sociedade racional e
intelectual (SOUZA, 1998).
Em relação ao convívio com os alunos, havia uma
autonomia e autoridade perante as professoras. Aos discentes
cabiam se comportarem como modelos de disciplina com
ordens rígidas. Caso contrário, eram alvos de punição e castigos
sempre com o aval dos pais. Nessa lógica, Dália (2013) narrou
que:
olha eu vou te dizer uma coisa naquele tempo atrás os alunos eram
outros, eram bons, não tinha esse horror de reprovação, eles eram
meninos esforçados, as turmas eram numerosas tinha até 50 alunos,
quando o aluno desobedecia ele era suspenso e só entrava com a
presença da mãe pra saber o comportamento dele, as professoras
podiam até castigar o aluno, mas essa permissão pro castigo durou
por pouco tempo, era uma relação de respeito.

Na narrativa de Dália percebemos que a representação
que as professoras detinham tanto no espaço escolar como fora
dele. As professoras eram a autoridade máxima, inquestionáveis
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e um modelo a ser seguido pelos alunos sendo nas salas de aulas,
uma extensão do poder dos pais e mães no controle e punição
dos filhos. Toda a disciplina rígida pelas normas disciplinares
levadas a ‘‘mão de ferro’’ pelos agentes das escolas era uma
forma de controlar a formação dos alunos para uma sociedade
pautada na padronização de comportamento social.
Com efeito, a escola caracteriza-se como uma das
instituições da sociedade capazes de moldar os indivíduos
com a finalidade de torná-los sociais, políticos e cultos. Logo,
a escola materializada nas professoras o exercício do poder e
autoridade disciplinar, funcionando através de técnicas para
ordenar os sujeitos e estabelecer processos de aprendizagem,
sobretudo, de comportamentos pela repressão e controle
(FOUCAULT, 1987). Não por acaso, justamente a conduta dos
alunos é algo sempre rememorado pelas entrevistadas.
Como por exemplo, nas falas de Hortência narrou
que, “eles não faziam nenhum barulho, a zeladora e a professora
acompanhavam até a sala de aula, a professora pegava sua turminha e
levava pra sala, tinha ordem, eram disciplinados”. (Hortência, 2013).
Assim, os alunos deveriam seguir, rigorosamente, as regras
e condutas estabelecidas pelo grupo escolar, tais como a
organização em filas para entrar em total silêncio nas salas de
aulas quando a professora sinalizava batendo palmas ditando
as ordens.
Quanto à organização curricular, as disciplinas de
Português, Matemática, Ciências, Geografia, História, Educação
Física e Religião faziam parte do currículo básico executado
pelo grupo escolar. As professoras eram polivalentes, ou seja, a
materialização das práticas escolares das docentes expressam
múltiplos valores e possibilidades de funções sendo versáteis e
capazes de transmitir saberes de diferentes áreas para os alunos.
Segundo Souza (1998), os grupos escolares com uma única
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professora para ministrar todo o currículo correspondente aos
anos era uma forma de minimizar os custos do governo com
a manutenção e permanência das instituições de ensino. Além
disso, o uso de professoras polivalentes é reflexo das ideias de
ensino baseadas pelo professor inglês Joseph Lancaster, ainda
no século XVIII que decorrem das professoras polivalentes para
atender aos seus alunos (FERREIRA, 2000).
No que diz respeito ao material didático adotado em
sala de aula, a ex-professora Dália lembrou em sua entrevista
que utilizava o livro denominado “Novo Nordeste” a qual
contemplava todas as disciplinas escolares, com exceção de
Ensino Religioso. Endentemos os livros didáticos como uma
parte do arsenal de instrumentos que compõem a instituição,
parte esta, por sua vez, da política educacional, que se insere
num contexto histórico e social (OLIVEIRA; GUIMARÃES;
BOMÉNY, 1984). No entanto, não pretendemos aqui realizar
uma análise detalhadas dos conteúdos, imagens, organização,
produção e circulação do livro didático em questão, mas
é importante reforçar alguns pontos tais como: o material
aglomera os conteúdos de Geografia e História através da
Integração Social, apresentando também Ciências Naturais e
Matemática.
Conforme Silva (2011), o livro didático “Novo Nordeste”
também circulou pelos grupos escolares no interior da Paraíba
nas décadas de 1960 e 1970 e apresenta uma corrente pedagógica
para o trabalho do professor baseada no tecnicismo. Assim,
as prescrições no livro didático vêm como receitas prontas e
acabadas cabendo às professoras apenas suas reproduções
exatas pelo emprego de técnicas.
A ex-aluna Camélia lembra que estudou a disciplina
Educação Moral e Cívica dentro do Grupo Escolar Padre
Delfino, tal como determinou a Lei Federal n. 5.692/71 como
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estabelece o Artigo 7 da referida lei sancionando que “será
obrigatória a inclusão de Educação Moral e Cívica, Educação
Física [...] currículos plenos dos estabelecimentos de lº e 2º
graus, observado quanto à primeira o disposto no DecretoLei n. 369, de 12 de setembro de 1969” (BRASIL, 1971). Para
Filgueiras (2006), o objetivo geral da disciplina era a formação
ou aperfeiçoamento do caráter do brasileiro e ao preparo para o
perfeito exercício da cidadania democrática, com fortalecimento
dos valores espirituais e morais da nacionalidade.
As práticas de leituras nas salas de aulas pelas professoras
primárias nos grupos escolares foi uma das configurações para
formação da sociedade letrada. Na leitura há revestimentos
da importância de tornar os conhecimentos articulados com
as possibilidades de transmitir aos alunos os valores e morais
republicanos e/ou religiosos por meio dos livros de leitura
(MORAIS; SILVA, 2009). Logo na escola primária, o livro era
suporte legítimo da leitura destinada ao ensino das crianças aos
saberes escolares necessários à formação de sujeitos civilizados
e com amor à pátria. Como Dália (2013) ao afirmar que, às
vezes nós professoras quando dava aula pra primeira série a gente ia lá
pegar uns livrinhos de historinha e levava pra sala”.
Segundo as entrevistadas, as avaliações ocorriam de
forma tradicional, eram testes com no mínimo dez questões que
contemplavam perguntas de interpretação textual. Também
ocorriam ditados cabendo os alunos relacionarem as palavras
proferidas pelas professoras com os conteúdos curriculares
vistos nas salas de aulas. Nesse sentido, a instituição escolar
seguiu os modos operantes de avaliação da institucionalização
dos grupos escolares pelo Maranhão, como afirmam Silva e
Castro (2016). Sobre os exames avaliativos no Grupo Escolar
Padre Delfino, Dália (2013) narrou que,
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as provas a gente fazia algumas questões, botava 10 questões,
botava ditado, botava interpretação de texto, as perguntas eles
tiravam a resposta dos textos, a gente dava a folha de papal almaço,
os mandava fazer o cabeçalho, eu copiava na lousa e eles copiavam
as perguntas no papel, muitas vezes essas provas eram feitas todas
no quadro para que os alunos escrevessem em seus cadernos.

As análises dos processos avaliativos utilizados pelas
professoras do Grupo Escolar Padre Delfino, em especial
aquelas que em torno do ditado e a escrita favoreciam uma
prática de escrita de imitação de modelos, possibilitando o
ensino coletivo, uma vez que as professoras faziam as escritas
modelos que deveriam ser copiadas pelos alunos. Nesta tarefa,
as práticas escolares do escrever estão associadas também
ao controle minucioso do tempo individual para disciplinar
o corpo dos alunos (MORAIS; SILVA, 2009). Logo, podemos
concluir que nas práticas das professoras em sala de aula no
grupo escolar havia uma preocupação também com o processo
de desenvolvimento da escrita dos alunos.
Ainda sobre avaliações, na realização dos trabalhos
coletivos as professoras passavam também pesquisas para
serem realizadas em casa como relata Dália (2013) “eu passava
trabalho pra eles fazer individual, e cada qual fazia sua pesquisa, ou em
grupo era dentro da sala”. Além disso, as avaliações impressas
no mimeógrafo só eram disponíveis aos alunos a partir da
quarta série. Diante dessas constatações das práticas em
torna do ensino das disciplinas escolares pelo tecnicismo e da
avaliação dos alunos, o Grupo Escolar Padre Delfino seguiu
a implantação do método indutivo de ensino originado na
Alemanha e difundido amplamente pela Europa na segunda
metade do século XIX, seguindo com fortes influências pelo
ensino brasileiro no século XX (FERREIRA, 2000).
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“Vumbora rezar [...] e depois cantar o hino nacional”: a religião
e civismo na cultura escolar
Dentro do rol de lembranças e narrativas evocadas
pelas entrevistadas, as práticas escolares ligadas ao civismo e
religião no Grupo Escolar Padre Delfino foram constantemente
rememoradas. As repetições de tais atividades representam
o quanto as memórias dos desfiles cívicos, cantos dos hinos
nacionais e estaduais, rezas e eucaristias dos alunos ligadas
ao caráter pedagógico da instituição de ensino estão vivas e
carregadas de nostalgias e sentimentos por Hortência, Camélia,
Iris e Dália.
A Lei Orgânica do Ensino Primário (Decreto-lei n.
8.529/1946) regularizou o Ensino Religioso nos grupos
escolares ao torná-lo uma disciplina facultativa. Do mesmo
modo, a Lei Federal n. 4.024/1961, que fixou as diretrizes e
bases da educação nacional, não estabeleceu qualquer tipo
de alteração acerca do caráter pedagógico da religião nas
escolas públicas. (BRASIL, 1946, 1961). Para Saviani (2015b),
mesmo com o início da República e a separação da Igreja
com o Estado, a constante permanência do Ensino Religioso,
com predominância da Igreja Católica nas escolas públicas é
resultado de longos esforços da instituição que diante da perda
da hegemonia na educação desenvolveram uma resistência ativa
para sua manutenção e permanêcia no interior das escolas.
Nesse âmbito, na dimensão micro, as práticas religiosas
nos grupos escolares produziram sentidos, significados e
identidades na formação dos alunos para inserir e legitimar o
ideário católico na escola pública e preparação das crianças
para uma vida em sociedade baseada no Cristianismo.
Assim, uma das estratégias usadas para tais fins consistia na
celebração de orações antes do início das aulas. Tal prática
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frequentemente adotada pelo Grupo Escolar Padre Delfino,
podem ser percebidas pelas falas das entrevistas ao afirmarem
que,
A reza estava em primeiro lugar, todos formados no salão, vumbora
rezar, fazer o sinal da cruz, rezar o pai nosso, a Ave Maria, depois
vamos cantar o hino nacional. (Hortência, 2013),
Entrava às 7:00 horas aguardava os alunos chegarem, formava
eles em fila, rezava com eles, cantava o hino e íamos para a sala de
aula, a aula terminava às 11:30 horas eu organizava a sala e íamos
embora (Dália, 2013).
Eu entrava às 7:30 horas, primeiro tinha a formação do pátio,
rezava, cantava o hino e depois que todo mundo seguia para suas
salas e depois tinha o recreio e o final mesmo (Camélia, 2013)

Nesse sentido, percebemos o quão forte a religião católica
exerceu influências na cultura escolar, sobretudo, em razão aos
trabalhos do Padre Delfino, um líder católico expressivo na
formação moral dos alunos. É valido ressaltar que os discursos
e práticas religiosas da Igreja Católica no interior do grupo
escolar deixa transparecer seu caráter político e doutrinário
dentro e fora das salas de aulas.
Nas narrativas das entrevistadas também encontramos
marcas do civismo nas práticas do Grupo Escolar Padre
Delfino. O uso das festas, datas comemorativas e desfiles
cívicos como veículo de propaganda para as representações,
poder e símbolos do Estado ganharam força como instrumento
pedagógico e político, sobretudo, a partir do início do século
XX. São frutos justamente da tomada do Estado nos processos
de escolarização, conforme o modelo republicano, que diante
disso estruturou uma cultura escolar própria para as instituições
de ensino (MAIA, 2012).
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Nesse cenário, o civismo não se configurou somente
como uma confraternização em torno do nacionalismo, mas
também como espaço para o desenvolvimento de conteúdos
específicos, de normas e de valores sociais e educacionais. O
seu caráter político e pedagógico na formação dos alunos foi
uma das pedras fundamentais da cultura escolar dos grupos
escolares. Sobre os desfiles cívicos no Grupo Escolar Padre
Delfino, Hortência (2013) rememorou que,
às vezes nós tirávamos 1º lugar no desfile, nós procurávamos
acontecimentos, a gente gostava de novidade, mais novidade se
era de 7 de setembro agente botava Dom Pedro, Princesa Isabel,
se era aquele outro de 15 de outubro, era Marechal Deodoro, e
assim em diante, dia da bandeira botava aquela bandeira, o símbolo
da pátria, era tudo em ordem, era de acordo com as datas, nossa
programação era toda enfeitada de acordo com as datas.

Como se pode observar, a Figura 4 destaca o momento
de desfile cívico do Grupo Escolar Padre Delfino, ao que tudo
denota, em homenagem a Dom Pedro I, em referência ao dia da
Independência do Brasil, 7 de setembro de 1822. Nela também
é possível observar o grupo de alunos da escola devidamente
fardados e a população prestigiando o desfile.
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Figura 4 - Desfile cívico do Grupo Escolar
Padre Delfino em 196?

Fonte: Arquivo pessoal de Maria do Perpétuo Socorro Ferreira Maranhão.

Os momentos de comemorações, festa e de demonstrações
das personalidades históricas, marcos da história do Brasil,
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símbolos do país favorecem uma aprendizagem patriótica aos
alunos e tais experiências em desfiles cívicos criam raízes e
memórias individuais. O que permite construir uma identidade
em sintonia com a os anseios da ordem política e social da
época. Assim, são fatos ligados ao surgimento das nações e se
tornam fundamentais para a construção da identidade nacional
(MIRANDA; NASCIMENTO, 2009). Dessa forma, grupos da
sociedade constroem suas memórias coletivas a partir das quais
é montada e organizada uma memória nacional dominante.
Os especialistas, historiadores, publicitários, ideólogos e
educadores constroem a memória nacional, organizando as
comemorações, as festas, definindo os heróis que não merecem
ser esquecidos (OLIVEIRA, 1989).
Por outro lado, tais práticas legitimadas pelo Estado na
escolarização das massas transcrevem a seleção e organização
do que deve ser esquecido e lembrado pela população na
construção da memória nacional. A história do Brasil diante
dos sujeitos e ações que gravitam a historiografia oficial
do país repleta, sobretudo, de sujeitos brancos e burgueses
como “heróis” e “salvadores” da pátria que pertenciam e
representavam os interesses sociais e políticos da elite brasileira,
como pode ser observado na Figura 4. A fotografia traz a
representação de uma aluna com trajes que sinalizam à família
imperial do Brasil.
É importante ressaltar que as fotografias dos desfiles
cívicos apresentam múltiplas faces e realidades do momento,
uma vez que as fotografias estão cercadas de dimensões de
história e memória, como também de aspectos de produção
cultural, de representação de imagens para a posterioridade.
Nessa visão, são fotos oficiais que remetem a eventos solenes
nas escolas com significados que dependem dos contextos
sociais, políticos e culturais em que foram produzidas como
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das circunstâncias em que imagens foram encomendadas para
serem exibidas originalmente (BURKE, 2017).
Logo, as fotografias escolares, mesmo diante de suas
limitações de leituras e interpretações são vestígios de uma
cultura escolar enraizada no interior das escolas primárias,
uma memória institucional. (SOUZA, 2001). Além disso,
“oferecem acesso aos aspectos do passado que outras fontes
não alcançam. Seu testemunho é particularmente valioso
nos casos em que os textos disponíveis são poucos ou raros”
(BURKE, 2017, p. 277).
Na memória do Grupo Escolar Padre Delfino, também
se pode verificar na fotografia da Figura 5 elementos no desfile
cívico para a construção de uma identidade regional, com a
presença de um pelotão de alunos e alunas com vestimentas
típicas que remetem às regiões do sertão nordestino.
Figura 5 - Desfile cívico do Grupo Escolar
Padre Delfino em 196?

Fonte: Arquivo pessoal de Maria do Perpétuo Socorro Ferreira Maranhão.
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As fotografias revelam que as práticas cívicas em locais
públicos (Figura 6) foi um espaço de demonstrar as atividades
da instituição escolar à população local, mas também de buscar
ainda mais a legitimidade do grupo escolar como espaço exímio
na formação de alunos nacionalistas e patrióticos.
Figura 6 - Alunos do Grupo Escolar Padre Delfino
em desfile cívico em 196?

Fonte: Arquivo pessoal de Maria do Perpétuo Socorro Ferreira Maranhão

Na Figura 6 notamos o uso de vestimentas que remetem
as usadas pelos militares, ordem e disciplina para homenagens
e exaltações aos símbolos nacionais, à pátria amada Brasil.
Também é possível perceber a presença de alunos com as
bandeiras do país, do Maranhão e o brasão do grupo escolar.
Nesse sentido, as imagens da organização sistemática dos
alunos, das bandeiras hasteadas pelos mesmos estabelecem
relações de “uma representação – entendida, deste modo,
como relacionamento de uma imagem presente” (CHARTIER,
2001, p. 21).
Há uma escola em Timon cívica patriótica, portanto,
carregada de práticas e elementos que legitimem suas condições
pedagógicas para o ufanismo do Brasil e do Maranhão. Os
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desfiles cívicos ocorriam na Praça São José principal ponto de
lazer, político e religioso da cidade na época, tal como é possível
visualizar a igreja de São José ao fundo na Figura 7.
Figura 7 - Desfile cívico do Grupo Escolar
Padre Delfino em 196?

Fonte: Arquivo pessoal de Maria do Perpétuo Socorro Ferreira Maranhão.

De fato, pode ser verificado também nas palavras de
Dália que o espaço da Praça São José foi o principal palco
para o Grupo Escolar Padre Delfino apresentar seus alunos
patrióticos. Dália narrou que, “o desfile ocorria sempre pela
manhã, começava na praça [São José], eram marcados por carros bem
enfeitados e muita gente olhando, o colégio todo participava de todas
as datas comemorativas existentes”. As ex-alunas Camélia e Iris,
também expressaram que os desfiles cívicos eram aguardados
durante todo o ano pela tradição na cidade e por serem local
de encontro com os integrantes das demais escolas de Timon.
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Na Figura 8 podemos verificar um dos carros alegóricos
apresentados pelo Grupo Escolar Padre Delfino que fez
homenagem à conquista do espaço e da lua pelo homem. O
carro traz um aluno vestido de astronauta e um foguete, logo
atrás um pelotão de alunos marchando com vestimentas
também de astronautas. O conjunto dos discentes com o carro
alegórico faz claras referências a viagem do Apollo 11 à lua em
20 de julho de 1969. Apollo 11 foi um voo espacial tripulado da
National Aeronautics and Space Administration (NASA). A conquista
encerrou a Corrida Espacial protagonizada pelos Estados
Unidos da América (EUA) (bloco capitalista) e da União das
Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) (bloco comunista),
com vitória dos EUA por ter levado o primeiro homem à Lua.
Figura 8 - Carro alegórico em desfile cívico do Grupo
Escolar Padre Delfino em 197?

Fonte: Arquivo pessoal de Maria do Perpétuo Socorro Ferreira Maranhão.
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Nesse processo as imagens visuais, como fontes
históricas, funcionam como mediadores de um dado universo
sociocultural (BORGES, 2005). A fotografia da Figura 8 denota
a escola enquanto lugar, como uma instituição formadora da
população em geral através de desfiles cívicos. Além disso,
percebe-se o papel do Grupo Escolar na disseminação da
conquista do desenvolvimento científico promovidos pelos
EUA, pelo capitalismo numa época marcada pela Guerra Fria
(1945-1991), um conflito indireto, sobretudo, de disputas
estratégicas, poder econômico e simbólico entre os capitalistas
(EUA) e comunistas (URSS).
Desse modo, os espaços para os desfiles cívicos para
comemorações patrióticas tornaram-se fundamental no
cotidiano das instituições escolares do século XX. Trata-se, pois,
dos modos de pensar e agir de homens e mulheres largamente
difundidos no interior da sociedade que penetraram nos
processos de escolarização para manutenção e permanências
de práticas com finalidades religiosas, políticas e sociais (JULIA,
2001).
Disso podemos decorrer a caracterização dos usos de
práticas discursivas na construção e compreensão de uma
representação (CHARTIER, 2002). Em outras palavras, as
práticas cívicas do Grupo Escolar Padre Delfino não foram
puramente de reprodução de normas, condutas e eventos
escolares, mas um espaço de produção cultural das relações entre
o sociopolítico, cultura e educação. Nesse percurso, a escola
é compreendida como um local de práticas culturais, espaço
de construção de identidades e formação de representações.
Em seu conjunto a educação deve ser vista como portadora de
discursos.
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Considerações Finais
Os grupos escolares inauguraram um novo modelo
de escola no Brasil que tardiamente chegou ao interior do
Maranhão. As instituições escolares instaladas, principalmente,
nos recém-formados núcleos urbanos das sedes municipais
do território maranhenses carregaram consigo não apenas as
representações e sentidos da expansão da educação primária,
mas também significados da modernização, civilidade e poder
do Estado na formação de uma população culta, intelectual,
cívica com valores morais edificados pelos preceitos da Igreja
Católica.
A construção do Grupo Escolar Padre Delfino e o início
de suas atividades em 1958 foi resultado direto dos esforços
nacionais, estaduais e municipais na reestruturação, progresso
e expansão da educação pública. A sua instalação na cidade
de Timon configurou-se como um avanço social importante
na busca de ampliação de salas de aulas para escolarização de
crianças timonenses. A construção e nomeação do mais novo
prédio escolar da cidade em homenagem ao Padre Delfino não
foi apenas uma homenagem pelos serviços prestados à Timon
pelo mesmo, todavia uma propaganda política, um palanque
edificado e sólido para os interesses e legitimação diante da
sociedade timonense do grupo político liderado pelo próprio
Padre Delfino.
Nas histórias, memórias e os relatos orais, da exdiretora, ex-professora e ex-alunas houveram vários aspectos
rememorados das normas e práticas desenvolvidas no
cotidiano do Grupo Escolar Padre Delfino. Mediante suas
narrativas históricas, sobre o passado na instituição de ensino,
nos possibilitando conhecer e compreender o espaço escolar
com seus sentidos, significados e representações na sociedade.
ENTRE EDUCAÇÃO, RELIGIÃO E CIVISMO: O COTIDIANO NO
GRUPO ESCOLAR PADRE DELFINO (1958-1989)

93

Como também averiguar que por trás das normas práticas
escolares há projetos sociopolíticos maiores que ultrapassam
os muros da escola atendendo não só a interesses educativos,
mas também políticos e religiosos.
Com o conjunto de fotografias dos desfiles cívicos da
escola durante a década de 1960 e 1970 pode-se constatar o
civismo nas práticas escolares, no cotidiano, na vida do Grupo
Escolar Padre Delfino, em especial nas comemorações de 7 de
setembro. Destacamos a presença de elementos nos desfiles
cívicos para construções de uma memória e identidade nacional
e regional. Tampouco podemos deixar de sinalizar que, temos
as fotografias escolares como registros da cultura escolar da
instituição de ensino. Logo, são compreendidas, para muito
além de um corpus material, mas uma possibilidade de adentrar
no universo da história e memória da escola.
As descrições sobe a escola e o cotidiano escolar
permitiu, desse modo, compreender um pouco mais sobre a
educação em Timon nas décadas de 1950 a 1980 no século
XX. Também relevaram uma série de fatos e práticas que não
estão necessariamente descritas em documentos oficiais, tais
como as avaliações, materiais didáticos, castigos e atividades
de leituras e escritas. Portanto, construir e relembrar o
espaço e cultura escolar do Grupo Escolar Padre Delfino foi
trazer, sobretudo, ao tempo presente as histórias e memórias
enraizadas na instituição de ensino.
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CAPÍTULO 3

“Doutores do ABC”: história
do Jardim de Infância Santa
Filomena em Timon entre
1962 e 1971

“DOUTORES DO ABC”: HISTÓRIA DO
JARDIM DE INFÂNCIA SANTA FILOMENA
EM TIMON ENTRE 1962 E 197122

Mysshelen Ribeiro Cardoso
Tiago Rodrigues da Silva
Odaléia Alves da Costa

Introdução

O

objetivo deste capítulo é enfocar discussões e
reflexões sobre a primeira instituição de ensino
pública de Timon dedicada ao pré-escolar, o
Jardim de Infância Santa Filomena, um marco na história da
educação da cidade no início da década de 1960, conhecido
22 Pesquisa desenvolvida com projeto intitulado História e Memória do Jardim
da Infância Santa Filomena em Timon-MA pelo Programa Institucional
de Bolsas de Iniciação Científica do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA) (Edital PRPGI n. 55, de
22 de janeiro de 2013). Resultados finais do projeto apresentados
e publicados (resumo expandido) no Seminário de Pesquisa, Pósgraduação, Inovação e Extensão 2013/2014 do IFMA realizado de 17 a
19 de setembro de 2014 em São Luis, MA.
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popularmente nas tradicionais festas de formaturas das crianças
como “Doutores do ABC”. Para tal, tomamos como referências
iniciais, em geral, aspectos históricos da atenção à criança e
infância no Brasil perante o surgimento da pré-escola com seu
papel social, político e pedagógico, uma vez que “as instituições
de atendimento à criança passaram pela caridade, filantropia,
assistencialismo, custódia, pelo caráter compensatório, até a
função educativa” (GUIMARÃES, 2017, p. 81).
Assim, o desenvolvimento dessas instituições esteve
atrelado ao desenvolvimento da vida urbana e industrial e
ao agravamento das condições de vida de um contingente de
pessoas, dentre elas mulheres e crianças (ANDRADE, 2011). O
jardim de infância foi criado em 1840 na Alemanha por Froebel23,
para o atendimento das crianças de 3 a 7 anos, e se contrapôs às
instituições da época pela defesa de uma educação centrada na
própria criança, sobretudo, por jogos pedagógicos. O modelo
da instituição se propagou, intensamente pela Europa a partir
de 1870 (KUHLMANN JÚNIOR, 2000).
Cruzando o Atlântico, no Brasil as primeiras iniciativas
foram do setor privado para o atendimento às crianças da elite.
No Rio de Janeiro em 1875 foi fundado o jardim de infância do
Colégio Menezes Vieira, e em São Paulo, em 1877, o da Escola
Americana. No ano de 1896 foi criado, pelo setor público, o
jardim de infância Caetano de Campos para o atendimento
às crianças da burguesia paulistana (KUHLMANN, JÚNIOR,
2000).
Na revisão de Guimarães (2017) sobre a história da
educação infantil no Brasil, o autor propõe sua divisão em cinco
fases: a primeira do descobrimento do Brasil em 1500 até 1874
com foco na atenção à criança e infância somente como caridade
23
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pelos jesuítas; a segunda, de 1874 até 1889 com o surgimento
do primeiro jardim de infância no Rio de Janeiro para a classe
industrial sendo dedicado aos cuidados de higienizar, educar
e transmitir os valores sociais e morais; terceira na República
Velha de 1889 até 1930 com visões assistencialistas e higiênicas
com a criação de pré-escolas junto às indústrias (para “guardar”
os filhos e filhas das operárias), vinculado com o ideário que a
falta de educação e saúde do povo brasileiro causaria o atraso
do desenvolvimento do Brasil; a quarta com atenção à criança
entre 1930 e 1990 marcada pela regularização do atendimento
à infância pelo Estado. Todavia, a Lei de Diretrizes e Bases (LDB)
4.024/1961 não delimitava de forma precisa as ações para os
jardins de infância, somente sua inclusão no sistema de ensino.
Tal como se repetiu na reforma do ensino pela Lei Federal n.
5692/1971. Somente a partir da década de 1980 com pressões
de movimentos sociais, a Educação Infantil começou a ganhar
destaque como primeira fase do processo escolar, sobretudo
com a promulgação da Constituição Federal em 1988; e quinta
fase, de 1990 aos dias atuais, com as definições, planos,
programas e metas da Educação Infantil em caráter pedagógico
e cultural no atendimento às crianças asseguradas pelo Estado,
pela Constituição Federal de 1988, Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA) através da Lei Federal n. 8.069/1990 e LDB
n. 9.394/1996.
Diante da breve história da Educação Infantil, nosso
estudo compreende-se na quarta fase marcada pela entrada
do Estado na regularização e, por vezes, oferta da pré-escola
situando-se na LDB n. 4.024/61 e reforma do ensino pela
Lei Federal n. 5.692/1971. Com a compreensão do processo
histórico da legitimação da pré-escola como etapa fundamental
para a educação primária torna-se possível compreender os
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papeis destinados às instituições de ensino que levam consigo
projetos de demandas sociais e políticas do país.
As escolas destinadas ao pré-escolar se constituem
como uma das formas para civilizar os alunos. A busca não
é meramente em tornar a criança letrada e preparada para as
demais fases da escola, mas também camadas de histórias para
padrões de conduta, códigos de comportamentos e expressões
civilizadas da sociedade cristalizadas no seu passado histórico
(ELIAS, 2011).
A categoria “civilização escolar” parece-me operatória
para reconstituir alguns aspectos internos à vida nas
escolas. Nesse sentido, tal conceito (civilização) considera
não apenas o caráter inventivo da cultura escolar e das
práticas que originalmente são produzidas no cotidiano da
instituição, mas supõe também o caráter de projeto social
pressuposto na tarefa de escolarizar. Civilizar é indicar um
caminho dirigido; e a escola é uma forma específica de
civilizar (BOTO, 2010, p. 36).

Na formação de um Estado moderno e urbanizado que
caminha em direção ao progresso no Pós-Guerra na década
de 1960 a criação de instituições escolares caminhava lado a
lado com a gênese de uma sociedade civilizada. Assim, tornase possível estabelecer as relações de que o grau de civilização,
conforme Elias (2011), perante os saberes, valores e morais
disseminados na sociedade e desejados por ela podem ser
atingidos pela instrução educacional. Em suas palavras: “o ato
educativo como mentor de um padrão social aceitável pelo
grupo” (ELIAS, 2011, p. 128).
Dentro desse contexto, a pesquisa da história da educação
de Timon aqui escrita, busca não apenas descrever as normas
e práticas escolares no tempo e espaço do Jardim de Infância
Santa Filomena, mas procuramos no trabalho compreender
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os significados, identidades e interpretações das práticas e
suas representações no processo civilizatório das crianças
para evidenciá-las na cultura escolar do período em que foram
produzidas.
Jardim de Infância Santa Filomena a partir de memórias
No trabalho com as memórias das pessoas é acentuado
colocarmos as entrevistadas como agentes da construção
e de sujeitos responsáveis pelas normas e práticas que
transcrevem a história do jardim de infância. A ex-professora
e aluna rememoram momentos singulares que vivenciaram na
instituição escolar, são memórias particulares feitas a partir do
grau de significância que adquiriram na vida das entrevistadas.
Contudo, por vezes, as memórias apresentam pontos em
comum, uma espécie de mosaico do jardim de infância.
As representações e descrições presentes nas memórias
das entrevistadas juntas nos lançam os desafios de montar
essa espécie de quebra cabeça da história da instituição
escolar. As memórias das entrevistadas juntas, então, permitem
compreensões da história da escola, no sentido da memória
coletiva definido por Halbwachs (1990). Nesse sentido,
realizamos uma entrevista com Maria Dulce24, que estudou no
ano 1962 no jardim de infância e Iracy Barros25, funcionária do
Grupo Escolar Padre Delfino sendo a partir de 2 de setembro
de 1963 professora por 9 anos do Jardim de Infância Santa
Filomena.
24

Entrevista concedida a Mysshelen Ribeiro Cardoso em 15 de maio de
2013.

25

Entrevista concedida a Mysshelen Ribeiro Cardoso em 27 de setembro
de 2013.
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Professora Socorro Maranhão
O jardim de infância Santa Filomena foi criado e instalado
dentro das dependências do Grupo Escolar Padre Delfino
fundado em 1958. No ano de 1960, em razão do elevado
número de matrículas de crianças na faixa etária da pré-escola
foi criado o “Jardim da Infância Santa Filomena”. A profa.
Maria do Perpetuo Socorro Ferreira Maranhão foi a primeira
diretora do Grupo Escolar Padre Delfino e foi protagonista na
implantação do jardim de infância. Seu papel de destaque na
história da instituição escolar é rememorado pelas entrevistadas
que iniciaram suas narrativas históricas em torno da figura
profissional e pessoal de Socorro Maranhão.
Eu me lembro de que a diretora, que era a professora Socorro
Maranhão, ela não era muito querida pelas professoras, porque ela
era uma pessoa muito exigente no trabalho dela, ela era uma pessoa
muito humana e muito fechada, era o gênio dela, ela não tinha
aquela facilidade de comunicação. Quando Socorro Maranhão criou
o jardim de infância, ela era louca por esse jardim, só que nenhuma
professora queria dar aula (Iracy Barros, 2013).

Profa. Socorro Maranhão lecionou para a primeira turma
no jardim de infância em 1962, e em 1963 Iracy Barros se tornou
a professora líder da instituição de ensino, trabalhando durante
nove anos à frente da escola. Profa. Iracy Barros é formada
em magistério na Escola Normal Regional Nossa Senhora da
Piedade sobre a direção das irmãs franciscanas na cidade de
Carolina, Maranhão (mais de 700 km de distância de Timon),
ficou por 5 anos naquela cidade.
Nas narrativas das entrevistadas sobre a profa. Socorro
Maranhão é possível perceber seu papel profissional alinhado
ao compromisso de manter o jardim de infância como espaço de
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referência à educação de Timon. Ao assumir a responsabilidade
da Santa Filomena, Iracy Barros e Socorro Maranhão se
tornaram grandes amigas. Em suas palavras “Socorro Maranhão
além de amiga era como uma mãe, sempre me ajudando nos momentos
difíceis da minha vida” (Iracy Barros, 2013). Na Figura 1 vemos
as relações de amizades entre as professoras, com a presença
de Iracy Barros na comemoração de aniversário de 84 anos de
Socorro Maranhão.
Figura 1 - Aniversário da profa. Socorro Maranhão

Fonte: Acervo pessoal da professora Maria do
Perpetuo Socorro Ferreira Maranhão

Na fotografia vemos a comemoração singela do
aniversário de Socorro Maranhão, de vestido azul com mangas
compridas, e ao seu lado Iracy Barros, de vestido listrado e
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sem mangas. Para Bosi (1994), a memória do trabalho dos
sujeitos, as suas atividades profissionais são uma das principais
marcas deixadas pelas pessoas nas memórias de outras. É o
envolvimento do indivíduo diante de suas funções sociais que
acarreta, sobretudo, seu legado na memória individual e coletiva
de determinados grupos sociais. A profa. Socorro Maranhão,
que dedicou anos de trabalho ao Jardim Santa Filomena e
Grupo Escolar Padre Delfino, deixou marcas não só na história
da educação da cidade, mas também nos sujeitos de seu grupo
social que compartilhavam as atividades, práticas, dilemas,
alegrias e tristezas que cercaram a cultura profissional do
Jardim de Infância Santa Filomena. Profa. Socorro Maranhão
não casou e nem teve filhos, e faleceu em 2013.
As práticas cívicas e religiosas
Procuramos compreender a rotina dentro do jardim
de infância nas memórias de Iracy; começamos as conversas
sobre sua infância, adolescência e de seus trabalhos passados
como professora, antes de iniciar sua carreira do Grupo Escolar
Padre Delfino. Sobre seu trabalho no magistério, Iracy (2013)
afirmou que, “lecionei por quatro anos em uma colônia de japoneses
das vinte primeiras famílias que vieram do Japão para o Maranhão que
moravam 3 km fora da cidade de Rosário no Maranhão”. Nas aulas em
Rosário (mais de 350 km de distância de Timon), Iracy ensinava
a língua portuguesa e devido à convivência com os japoneses
ela estava instruída do português.
Quando recebeu o convite para ministrar aulas no Grupo
Escolar Padre Delfino expôs para a diretora e professora do
jardim de infância - Socorro Maranhão - a dificuldade em
ministrar aulas para as turmas de 2º e 3º ano da educação
primária e optou por lecionar no jardim de infância. Indagada
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sobre o dia a dia nas turmas em que lecionou, desde a entrada
até a saída, Iracy rememorou que,
O horário de entrada era 7 horas da manhã com tolerância de
30 minutos. Todos os dias antes de entrar na sala todos os alunos
cantavam o hino da bandeira, era obrigatório cantar, 07h30min
todos já tinham que estar em sala de aula, na sala fazíamos o
sinal da cruz e depois nós rezávamos: “Santo anjo do Senhor, meu
zeloso guardador que aqui me confiou a piedade divina, sempre
me rege, me guarde, me governe, me ilumine, amém.” O recreio
era 09h30min, como não havia a cantina, cada aluno tinha sua
mesinha e cadeirinha e levava sua própria merenda na merendeira,
então, aqueles princípios de educação e de higiene eu ia passando
para as crianças. O horário de saída era 11h00min. (Iracy Barros,
2013).

Nas falas da ex-professora podemos perceber três
elementos que fazem parte da história da Educação Infantil
do país: religião, civismo e higiene. Estes aspectos estão
entrelaçados com a construção de uma educação para a primeira
infância baseadas nos discursos políticos e educacionais de
“civilizar as crianças” nos elementos e normas para o bem
viver na sociedade que se modernizava. Assim, no atendimento
educacional das crianças, “a higiene e a educação, solidárias
uma da outra, são as fontes verdadeiras da civilização e do bem
estar” (KUHLMANN JÚNIOR, 2000, p. 479).
Para, além disso, os cuidados em alimentação e higiene
também perfazem a extensão do doméstico da maternidade
no cuidado das crianças, uma vez que a escola, de algum
modo, surge também da necessidade de completar o trabalho
de civilização iniciados no núcleo familiar (SILVA; SANTOS,
2012). Logo, as professoras trabalham com a formação de
saberes e valores, nas quais o ensino supõe como é óbvio, a
escolarização, contudo as aprendizagens dos conteúdos da
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cultura letrada também estão entrelaçadas com a instrução,
formação e civilização no preparado da infância para a vida
social no mundo dos adultos (BOTO, 2010).
As práticas religiosas e higiênicas nas salas de aulas
mostram que o espaço escolar não é puramente pedagógico,
mas também se dedica para a construção de saberes com
valores sociais, muitas vezes, carregados de discursos políticos
com representações e significados. Nesse sentido, a religião é
compreendida como a base sólida para uma aprendizagem e
conduta moral socialmente com práticas predominantes da
Igreja Católica.
A leitura da narrativa da ex-professora sobre o dia a dia
na sala de aula mostra a frequência das relações entre educação
e religião, indicando que tais práticas faziam parte do processo
de civilizar as crianças. Em se tratando do cenário nacional, a
Lei de Diretrizes e Bases da época estabeleceu nas disposições
gerais no seu Art. 97, que,
o ensino religioso constitui disciplina dos horários
das escolas oficiais, é de matrícula facultativa, e será
ministrado sem ônus para os poderes públicos, de acordo
com a confissão religiosa do aluno, manifestada por ele, se
for capaz, ou pelo seu representante legal ou responsável
(BRASIL, 1961).

Na cidade de Timon, de acordo com o censo demográfico
de 1960, o município possuía 28.616 habitantes sendo 7.723
no perímetro urbano e 20.893 na zona rural. Dos quais 27.815
eram declarados católicos romanos; 698 protestantes; 14
espíritas; 3 budistas; 2 israelitas; 6 com outras religiões; 41 ateus
e 37 sem declarar religião (IBGE, 1968). Os dados censitários
deixam transparecer que, na prática, a cidade era composta,
predominantemente, de fies do Cristianismo.
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Associado a isso, temos a estreita relação das famílias dos
alunos do jardim de infância como um dos agentes legitimadores
do ensino religioso e catolicismo como ferramentas essenciais
na formação dos valores e costumes das crianças nos dogmas
da Igreja Católica. Uma das materializações das associações
entre educação e religião na formação dos alunos no Santa
Filomena foram as celebrações de Eucaristia e/ou Primeira
Comunhão dos alunos do jardim de infância e Grupo Escolar
Padre Delfino, como mostra a Figura 2.
Figura 2 - Eucaristia de alunos (as) do Grupo Escolar e da
primeira turma do Jardim de Infância Santa Filomena em 1962

Fonte: Arquivo pessoal da professora Socorro Maranhão.

As celebrações da comunhão (receber pela primeira vez
o corpo e o sangue de Cristo através da hóstia consagrada)
das turmas do jardim de infância ocorriam na principal igreja
da cidade, Igreja de São José, localizada no centro, sob a
responsabilidade do Padre Delfino, considerado autoridade
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máxima da Igreja Católica no município. Na fotografia
percebemos a presença de uma maioria de meninas, ao
centro, com vestimentas típicas da celebração religiosa e os
meninos, sobretudo, à direita com bermudas e camisas com
trajes formais, ao que tudo indica, com cores brancas, pois na
primeira comunhão o branco simboliza a pureza de Cristo. E
ao fundo no centro, atrás das fileiras de meninas, encontra-se
o Padre Delfino.
Na prática, podemos compreender o papel da Igreja
Católica, a figura do Padre Delfino na cultura escolar do jardim
de infância.
Ao desempenhar um poder hegemônico nas normas
e prática religiosas que regiam o currículo oficial, oculto e
prático no jardim de infância. Com tais compreensões, vemos
os papéis fundamentais da família, escola e Igreja no fomento
de um padrão social desejável ao mundo civilizado, primeiro
na Europa Ocidental e depois por todo o Ocidente (SILVA;
SANTOS, 2012). Além disso, as aproximações das crianças
com o Padre Delfino eram valiosas, conforme Iracy, pois era
um momento em que os alunos conheciam o patrono da escola
e participarem da vida comunitária na Igreja São José. Ainda
sobre o cotidiano no interior do jardim de infância, Maria
Dulce narrou que,
Nós entravamos 7 horas da manhã e saíamos às 11 da manhã, e
antes de entrarmos na sala nós cantávamos o hino da bandeira, na
hora do intervalo merendávamos com o lanche que levávamos de
casa. A turma era mista, mas havia mais mulheres do que homens
(Maria Dulce, 2013).

No cruzamento das narrativas da ex-professora e da exaluna compreendemos a dimensão do civismo no cotidiano do
jardim de infância. Os alunos cantavam o hino todos os dias
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antes de adentrarem nas salas de aulas, uma ação que carrega
no seu bojo mensagens da formação e processo civilizatório
das crianças por meio do patriotismo, uma menção diária de
dedicação à pátria querida. O desenvolvimento de atos cívicos
diários nas escolas, iniciados no final do século XIX e mantidos
ao longo do século XX foram fundamentais para a construção
do imaginário cívico na população, desde o início da Primeira
República do país como uns dos aspectos formadores da nação
desenvolver amor, dedicação e respeito à nação e seus símbolos
(STRUJAK; LEDESMA; ZANLORENZI, 2013).
O jardim de infância, nesse cenário, enquanto instituição
de ensino foi considerado um elemento chave na formação de
futuros brasileiros no país moderno, urbanizado e patriótico
que acompanhava a marcha do desenvolvimento na década de
1960. O civismo, então, não se restringia aos muros do jardim
de infância, havia os tradicionais desfiles em vias públicas da
cidade, como verdadeiros símbolos que a instituição de ensino
era local exitoso na instrução pública das crianças.
Sobre os desfiles cívicos de 7 de setembro, Maria Dulce
em suas narrativas afirmou que,
havia as comemorações nas datas cívicas, que eram festas muito
bonitas e continha a participação de alunos, pais e toda a escola, eu
participei do desfile de 7 de Setembro, foi uma festa muito bonita,
onde todos tinham orgulho de participar e me lembro que desfile do
Jardim de Infância foi um dos mais bonitos (Maria Dulce, 2013).

De modo semelhante, profa. Iracy Barros (2013)
rememorou que, “no desfile de 7 de setembro eu fiz um bolo enorme
confeitado de isopor com três andares na frente de um jipe com os alunos
do jardim de infância na frente”. Na Figura 3 é possível visualizar
reminiscências da cultura cívica promovida num dos desfiles
realizados pela escola, com a presença de jipes.
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Figura 3 - Desfile cívico do Jardim de Infância Santa
Filomena em 196?

Fonte: Arquivo pessoal da professora Socorro Maranhão.

Na fotografia visualizamos crianças no jipe na frente com
uma bandeira de identificação do jardim de infância, como
uma espécie de carro abre-alas para o desfile da escola. No
mesmo jipe, ao fundo, vê-se a bandeira do Brasil hasteada, um
sinal bem claro de comemoração ao país. Também percebemos
o local de realização das celebrações cívicas, as vias públicas no
entorno da Praça São José, com a presença da igreja do santo
padroeiro da cidade, localizada no canto superior à esquerda.
Uma localização privilegiada, pois o centro na época como
principal local de efervescência política, religiosa e cívica de
Timon.
Com base no conjunto de normas e condutas do
civismo, o jardim de infância buscou formar os timonenses
como cidadãos nacionalistas, devotos à pátria amada Brasil.
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Para tal, cabia as instituições escolares com manifestações
abertas à população e celebrações aos símbolos cívicos, como
a bandeira, o hino nacional e o culto aos heróis (STRUJAK;
LEDESMA; ZANLORENZI, 2013). Sobre demais atividades em
datas comemorativas realizadas no jardim de infância, Iracy
narrou que,
naquele tempo nas escolas, costumava-se festejar o dia da árvore,
que era dia 21 de setembro, eu entrei no dia 2 de setembro e no
dia 21 eu já fiz uma festa muito bonita com as crianças ensaiadas,
declamando poesias e tudo cantando um hino que era muito
tradicional, mas esqueci ele (Iracy Barros, 2013).

Tais atividades, sejam datas comemorativas do calendário
escolar ou religiosas, significam o conjunto de normas e
práticas que criam e expressam significados e representações
na formação dos alunos. Isso reflete que as escolas, as salas de
aulas não são locais puramente pedagógicos e que os valores
e condutas morais expressas pela sociedade e poder público
adentram no interior das instituições de ensino. Estas, por sua
vez, não cabem meramente às reproduções, mas a produção de
uma cultura própria nos processos de civilização das crianças.
Institucionalmente, a escola os saberes que cercam as
práticas da educação pré-escolar são também uma forma de
civilizar. Os conhecimentos da cultura letrada se alinham aos
valores e condutas das competências socialmente aceitas que
devem ser ensinadas às crianças; para que sejam formadas com
ideias de pátria, família, religião e disciplina. Dessa forma, “a
cultura da instrução, que se institui para a infância pela escola,
virá ancorada a um intento de representação do mundo, que
buscará construir imagens acerca da realidade” (BOTO, 2010,
p. 38). As práticas escolares são momentos que garantem a
reprodução de valores considerados universais na nossa cultura,
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contribuindo, de alguma forma, na construção dos elementos
de uma “identidade nacional”.
Os métodos de alfabetização
Nas práticas na sala de aula com os processos de
alfabetização, profa. Iracy Barbosa (2013) narrou os métodos
de ensino que praticava com os alunos (as):
eles aprendiam a fazer o “a e i o u”, depois passavam para as
consoantes, depois juntavam as sílabas “ba be bi bo bu” e formavam
as palavras. Eu usava muitos desenhos para eles unirem e formarem
palavras. Eles faziam redação todos os dias e tinha o ditado, pegava
o trecho do livro “Nordeste”, faziam um ditado e quando acabavam
as atividades os alunos colocavam os cadernos na minha mesa e eu
ia corrigir quando chegava em casa, se eles errassem em alguma
palavra eu circulava a palavra errada e depois colocava pro aluno
escrever a palavra que errou umas 20 vezes por exemplo, e assim
o aluno ia tendo aquela responsabilidade e a facilidade de fazer
redação

O método que Iracy utilizava chama-se método sintético
de alfabetização, que vai das partes para o todo, ou seja,
primeiro a criança internaliza as unidades menores (fonemas),
para depois, gradativamente, chegar às unidades maiores. Os
métodos sintéticos se dividem em: alfabético, fônico e silábico.
O método alfabético partia da decoração oral das letras do
alfabeto, em seguida suas combinações silábicas e depois
o texto. O método fônico começa se ensinando a forma e o
som das vogais, depois consoantes e as relações cada vez mais
complexas. O método silábico tem a sílaba como principal
unidade para ser analisada pelos alunos apresentando-se nas
cartilhas através de “palavras-chaves”, apenas para apresentar
as sílabas (ALMEIDA, 2008).
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Na história da alfabetização do Brasil, o método sintético
configura-se como tradicional e utilizado desde o início da
República, sendo concentrado na metodização do ensino da
leitura. A qual é compreendida que a escrita é uma questão de
habilidade caligráfica e ortográfica (MORTATTI, 2000). Daí
quando os alunos erravam na escrita das palavras, a profa. Iracy
coloca os alunos para reproduzi-las. Contudo, conforme Mortatti
(2000), a partir dos anos de 1930 as cartilhas de alfabetização
estavam baseadas nos métodos mistos ou ecléticos (analíticosintético e vice-versa), que giram em torno da disseminação e
repercussão da leitura no processo alfabetizador.
O fardamento escolar
No cotidiano do Jardim de Infância Santa Filomena, as
roupas dos (as) alunos (as) era algo também planejado nos
mínimos detalhes pelas professoras e esse vestuário também
foi rememorado pelas entrevistadas e guardado em fotografias.
Para a ex-professora Iracy:
Ah! Todos eram bem organizadinhos e limpinhos. As meninas
se vestiam diferente dos meninos. Elas usavam uma sainha de
prega e blusa branca e um chapeuzinho de palha. Já os meninos
usavam bermudas com camisa branca e o suspensório. Tênis preto.
Eles chegavam banhados e bem arrumados e com a farda sempre
limpinha, dava gosto de se ver (Iracy Barros, 2013).

Os detalhes do uniforme escolar presente na narrativa
da entrevista demonstram o papel singular das vestimentas na
cultura escolar, como também significam cuidados pessoais
com o material, representando valores de disciplina, higiene e
cuidados com o fardamento. Na Figura 4 podem ser visualizados
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os traços do fardamento escolar das meninas descritas por
Iracy Barros e Maria Dulce.
Figura 4 - Uniforme escolar das meninas do Jardim de Infância
Sana Filomena em 196?

Fonte: Arquivo pessoal de Maria Dulce.

A padronização dos uniformes escolares e, ao mesmo
tempo as peculiaridades de cada aluno, não é visto somente
como normas impostas para frequentar as escolas, mas também
um símbolo, uma marca carregada. Nesse caso, bordada no
peito que identifica os sujeitos pertencentes àquele espaço de
escolarização. O fardamento escolar também carrega o status,
a valorização dos alunos do jardim de infância na sociedade
timonense.
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Além disso, a adoção dos uniformes escolares é uma
das variantes para controlar os corpos das crianças, no modo
operante de vigiar e punir (RIBEIRO; SILVA, 2012). Nesse
sentido, a cultura escolar envolve uma série de atitudes na
formação das crianças, na medida em que remodela “os
comportamentos por uma disciplina do corpo e direção das
consciências” (JULIA, 2001, p. 22). O fardamento escolar, a
partir do qual, há meios de controle dos corpos das crianças
e ensinamentos de disciplina e higiene, se estrutura como uma
das ferramentas materiais de civilizar.
As formaturas dos alunos
Uma das festas mais aguardadas e celebradas no jardim
de infância foram as tradicionais formaturas dos alunos no final
do ciclo do pré-escolar. Um dos momentos mais celebrados
foram os descerramentos das placas de formaturas dos alunos,
os “Doutores do ABC”. Todas elas elaboradas manualmente
pela professora Iracy Barros, num claro sinal de dedicação à
escola. A sequência de Figuras 5 a 10 apresentaram as placas
de formaturas do jardim de infância entre os anos de 1962 a
1971.
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Figura 5 - Placa de formatura do Jardim de Infância
Santa Filomena em 1962

Fonte: Arquivo pessoal de Maria Dulce.

A placa de formatura consiste na arte de um livro aberto,
à esquerda com as fotografias dos homenageados, autoridades
públicas da época e professoras do jardim de infância. À
direita, as fotografias dos 24 alunos formados.
A
turma
homenageou em seu nome o Dr. Eloy Coelho; o patrono: Dr.
Enes Almeida, homenagens especiais: Joaquim Martins Ferreira
(ex-vereador e prefeito de Timon durante a década de 1950),
José G. Ferreira; paraninfo: Sebastião Gonçalves, auxiliar de
professora: Maria de Jesus da Silva, a Homenagem de honra:
José Firmino de Sousa26 e a Professora: Socorro Maranhão.
26
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Mysshelen Ribeiro Cardoso • Tiago Rodrigues da Silva • Odaléia Alves da Costa

Na Figura 6 a placa de formatura do ano de 1963
apresenta uma arte que contém no centro uma flor com seus
ramos folhais com as fotos dos 09 alunos formados. Nos
cantos superiores na esquerda e direita as professoras da escola
e autoridades públicas. A turma não apresenta nome, apenas
“Doutores do ABC”.
Figura 6 - Placa de formatura do Jardim de Infância Santa
Filomena em 1963

Fonte: Arquivo pessoal da professora Socorro Maranhão.

A arte da placa de formatura de 1965 (Figura 7) traz
um desenho de uma harpa no centro com as fotografias das
professoras e de personalidades públicas (Napoleão Guimarães,
prefeito da época, e Padre Delfino). Ao redor da harpa, as
fotografias dos 12 alunos dentro de pétalas de rosa. A turma
fez homenagem à Profa. Maria do Perpetuo Socorro Maranhão
em Pediatria.
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Figura 7 - Placa de formatura do Jardim de Infância
Santa Filomena em 1965

Fonte: Arquivo pessoal da professora Iracy Barros.

Na colação de grau dos “Doutores do ABC” em 1966
a turma homenageou em seu nome a Profa. Iracy Barros
Tourinho. A sua placa (Figura 8) trouxe no canto inferior à
esquerda as fotos das professoras homenageadas e figuras
públicas. No canto inferior à direita uma ilustração de Jesus
Cristo, tipicamente em momentos de ensinamentos as crianças.
Na parte superior as fotografias dos 11 alunos formados.
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Figura 8 - Placa de formatura do Jardim de Infância
Santa Filomena em 1966

Fonte: Arquivo pessoal da professora Iracy Barros.

Em 1970 a formatura dos alunos trouxe no centro da
placa a aluna oradora da turma, Vânia Maria e Costa. Nos
cantos inferiores à esquerda e direita, respectivamente, o
homenageado da turma, Salomão Xavier e as professoras do
Santa Filomena. Centralizado, as palavras ABC preenchidas
com as fotografias dos 30 alunos formados. (Figura 9).
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Figura 9 - Placa de formatura do Jardim de Infância Santa
Filomena em 1970

Fonte: Arquivo pessoal da professora Iracy Barros.

A formatura da turma do ano de 1971 não trouxe um
nome específico para homenagem sendo sua placa (Figura 10)
com uma arte que apresenta no canto inferior à esquerda, a
oradora da turma. No centro a imagem do capelo, preenchido
com a fotografia dos 26 alunos formados. As fotografias das
professoras da instituição de ensino estão no canto inferior à
direita e na parte superior à esquerda acima do capelo.
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Figura 10 - Placa de formatura do Jardim de Infância
Santa Filomena em 1971

Fonte: Arquivo pessoal da professora Iracy Barros.

Ao longo das fotografias das placas de formatura
notamos as mudanças em suas artes, cada ano com um tema
e simbologia diferente. Como também, uma expressão dos
trabalhos, da dedicação da professora Iracy nas realizações
das festividades de formatura. As placas de formatura foram
construídas no Santa Filomena e guardam em suas molduras
histórias e memórias, bem como recortes de um tempo de
escolarização com sentidos, significados e representações
construídos socialmente. São, portanto, “frestas abertas
para o tempo presente e foram construídos para a exposição
e produção de um cenário memorável” (COELHO JÚNIOR;
CUNHA, 2016, p. 72). As placas, nesse sentido, foram
produzidas não, unicamente para as festividades da formatura,
mas como espaço de lembranças para a posteridade, para
cada geração de alunos que adentravam no jardim de infância.
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Como um espelho que refletia nas crianças o resultado final de
suas passagens e marcas gravadas na instituição escolar.
As colações de grau das crianças, ao que tudo indica,
contavam sempre com a presença de agentes políticos da
cidade. O que demonstra fragmentos do grau de sociabilidade
que o jardim de infância e as professoras tinham na cidade. A
presença dessas autoridades nos quadros de formatura pode
ser entendida como uma tentativa das professoras darem
visibilidade à instituição de ensino e, para demonstrar que estão
em sintonia com os projetos, crenças, aspirações e realizações
de relevância social (COELHO JÚNIOR; CUNHA, 2016).
Sobre os rituais das cerimônias de formatura, a exprofessora Iracy Barrou afirmou que,
As meninas tinham os padrinhos e os meninos às madrinhas. Tinha a
valsa e eles dançavam isso depois de receberem os diplomas. A partir
da formatura em 1963 o jardim de infância teve um salto. O Grupo
Escolar Padre Delfino ganhou nome em São Luís no Maranhão, no
Ministério da Educação e Cultura por causa do jardim de infância o
conceito subiu muito (Iracy Barros, 2013).

As colações de grau do jardim de infância faziam parte
do imaginário social da cidade, como eventos que assinalavam
a importância da escola na educação das crianças timonenses.
Sendo destaque, conforme Iracy, nos órgãos de educação dos
governos estadual e federal. Muitos desses alunos que passaram
pelo jardim de infância hoje são pessoas com expressões
políticas e empresarias na região de Timon. Dentre os mais
conhecidos podemos citar Paulo Guimarães que estudou no
ano de 1962, hoje empresário e proprietário do sistema Meio
Norte de Comunicação com sede na cidade de Teresina, Piauí;
Kátia Marabuco que estudou no ano de 1962, hoje, professora
doutora adjunta na Universidade Federal do Piauí, oncologista,
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ginecologista e Doutora em Cirurgia Cérvico-facial (cabeça e
pescoço) e Danísio Iran Marabuco de Sousa, urologista e exvice-prefeito de Timon.
Podemos compreender que, a maioria desses alunos, não
somente os citados acima possuíram trajetórias profissionais
de destaque. Sobre os estudantes do jardim de infância, Iracy
esclareceu que o Santa Filomena não fazia distinções entre as
condições socioeconômicas de seus alunos. Todos eles realizam
as atividades e passaram pelo mesmo processo de escolarização
e civilização, não havendo processos seletivos para ingressar na
escola. Logo, “qualquer mãe que desejasse colocar seu filho na escola
poderia. Era uma escola pública. Destinada a toda a população” (Iracy
Barros, 2013).
Considerações Finais
No contexto do sistema educacional brasileiro
estabelecido pela LDB n. 4.024/1961, a Educação Infantil
ganhou seus primeiros passos na cidade de Timon com a
instalação de um espaço dedicado às crianças para o préescolar. De caráter público, o Jardim de Infância Santa
Filomena, fundado no Grupo Escolar Padre Delfino, visou
prestar serviços educacionais à cidade de Timon. A instituição
de ensino configurou-se na sua época como local de tempo e
espaço para civilizar as crianças diante dos valores e costumes
da época.
As memórias da ex-professora e da ex-aluna permitiram
desenhar um perfil da escola, o seu cotidiano, horário de
entrada, lanche, saída, as festas comemorativas e, para início
de tudo, o papel da profa. Socorro Maranhão na implantação
e funcionamento do jardim de infância, evidenciando suas
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importantes contribuições para a trajetória da educação da
cidade de Timon.
Através das narrativas históricas das entrevistadas foi
possível, de modo geral, compreender as normas, práticas, a
cultura escolar produzida por meio de atos cívicos, religiosos, de
alfabetização e fardamento escolar. Ao mesmo tempo, perceber
os sentidos, significados e representados dos processos de
civilização e escolarização dos alunos e alunas nas décadas de
1960 e 1970.
As materialidades da cultura escolar pelas fotografias
foram registros fundamentais, momentos congelados no
tempo que permitiram compreender dimensões do cotidiano
do Jardim de Infância Santa Filomena. As placas de formatura
aqui analisados celebram as formaturas de 1962, 1963, 1965,
1966, 1970 e 1971 sendo construídas pela ex-professora, Iracy
Barros, para registrar, dar visibilidade política e social e tornar
memorável a conclusão do curso pré-escolar no jardim de
infância.
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Introdução

A

nossa intenção aqui é realizar uma releitura
de informações fragmentadas e perdidas por
partes, muitas desaparecidas no tempo, e das
poucas memórias de sujeitos participantes de fatos históricos
27 Trabalho resultado do projeto de pesquisa intitulado “História e
memória da implantação da Unidade Integrada José Sarney na década
de 1960 em Timon - MA”. Executado na disciplina de História da
Educação do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do Instituto
Federal do Maranhão, Campus Timon no semestre de 2017.1.
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educacionais de Timon. O nosso desafio é contribuir para
uma historiografia da educação da cidade, possibilitando uma
construção da memória educacional, antes de ser esquecida.
Apoiando-se em Nora (1997) que esquecimentos e lembranças
são dimensões da memória e que todo ato de lembrar, em
primeiro momento, é necessário esquecer.
O propósito de nosso trabalho é construir a história
e memória da criação e implantação do Grupo Escolar Gov.
José Sarney na cidade de Timon no final da década de 1960.
Não pretendemos adentrar em discussões profundas da
cultura material e imaterial presente no interior e cotidiano
da instituição escolar. Procuramos, em geral, compreender os
fenômenos sociopolíticos e históricos que marcaram o final
dos anos 1960, destacando como tais transformações políticas
transcreveram nas estruturas da educação de Timon.
Para tal partimos em duas dimensões: a primeira busca
traçar estudos preliminares da realidade histórico-educativa,
política e social, analisando-as no contexto do Brasil e do
Maranhão na década de 1960, mas sem deixar de fazer as
ponderações das singularidades de Timon. Cabe observar que
os olhares singulares para a história da educação de Timon,
com recorte para o Grupo Escolar Gov. José Sarney garanti uma
originalidade do estudo, haja vista, de antemão, se sabe apenas
as menções do ano de fundação da escola por Sousa (2005).
Os estudos de História da Educação de Timon, já
realizados por Pereira e Costa (2014), Cardoso e Costa (2014),
Silva e Costa (2014), Silva (2014) e Silva (2018) não abordam
em profundidade a história, significados e representações
por trás da construção do Grupo Escolar Gov. José Sarney.
Todavia, por não corresponder o principal objetivo de pesquisa
dos autores, mas também pode ser explicado pelo fato das
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instituições escolares com maiores prestígios sociais serem as
mais estudadas (NOSELLA; BUFFA, 2012).
A segunda dimensão centralizou-se no uso da metodologia
da história oral com coleta de dados por meio de entrevistas de
sujeitos situados no tempo e espaço histórico da construção do
Grupo Escolar Gov. José Sarney. A história oral estabelece uma
prática de apreensão de narrativas de pessoas que viveram o
processo social em curso, favorecendo compreensões de fatos
históricos a fim de possibilitar a construção de uma identidade
e memória coletiva (MEIHY; HOLANDA, 2017).
A memória coletiva, enquanto conjunto das memórias
individuais dos sujeitos, segundo Halbwachs (1990), construídas
perante suas vivências e experiências na edificação da
instituição escolar emergiram os significados e representações
da construção do Grupo Escolar Gov. José Sarney. O uso da
história oral, desse modo, “permite a elaboração de registros,
documentos e arquivamentos de experiências sociais de
pessoas e grupos” (MEIHY; HOLANDA, 2017, p. 17). Assim,
o registro das narrativas históricas de 04 (quatro) sujeitos que
participaram dos processos de construção do Grupo Escolar
Gov. José Sarney na dimensão política, pedagógica a estrutura
física se configurou como importantes fontes orais que guardam
vestígios da história e memória institucional da escola.
Nas categorias para estudos de cunho histórico das escolas
preconizadas por Nosella e Buffa (2013), o nosso trabalho
ancora-se, sobretudo, na primeira dimensão: origem, criação,
construção e instalação das instituições escolares. O que mais
nos interessou foi buscar compreender o contexto histórico e as
circunstâncias específicas que levaram a construção do Grupo
Escolar Gov. José Sarney, considerando que,
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além de ser criada pelo homem, a instituição se apresenta
como uma estrutura material que é constituída para
atender a determinada necessidade humana, mas
não qualquer necessidade. Trata-se de necessidade de
caráter permanente [...] As instituições são, portanto,
necessariamente sociais, tanto na origem, já que
determinadas pelas necessidades postas pelas relações
entre os homens, como no seu próprio funcionamento,
uma vez que se constituem como um conjunto de agentes
que travam relações entre si e com a sociedade a que
servem (SAVIANI, 2005, p. 28).

A escola como instituição para escolarização resguarda,
não somente as demandas da população, mas também de
outras instituições, tais como o Estado desempenhado papel
fundamental na organização da educação pública, universal,
gratuita, leiga e obrigatória. O processo de institucionalização
de escolas se realiza, num primeiro momento pelos discursos e
políticas guiados pelo Estado na incessante busca de maiores
legitimações diante da população. Logo, a criação de uma
escola expressa em seu bojo os desejos da construção de um
projeto de país e de formação de cidadãos.
Além disso, todos os fatos educativos são históricos. Por
isso, há esforços interpretativos contidos nas investigações
em História da Educação de compreender os contextos e os
sujeitos participantes da construção das instituições escolares.
Para Gatti Júnior (2007), as escritas históricas educacionais
que levam em conta as particularidades regionais e locais
consistem como importantes ferramentas para o entendimento
da unidade nacional.
Sendo assim, o presente estudo trata-se de estabelecer
abordagens entre as relações e análises da história da educação
local diante de suas singularidades com a história política
educacional regional e nacional. Nesta perspectiva de história
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e memória das instituições escolares, diante dos debates entre
as visões gerais e particulares buscamos superar uma expressão
factual e descritiva para, sobretudo, uma interpretativa da
história da construção do Grupo Escolar Gov. José Sarney em
Timon.
“É o Maranhão novo”: política e educação no início do
Sarneysismo28
Ao retomar, de maneira breve, a história política do
Maranhão no final da década de 196029 traz à luz elementos
que contribuíram para a chegada de José Sarney e seu grupo
político ao Palácio dos Leões30. Em 1965 José Sarney filiado31
a União Democrática Nacional (UDN) lançou-se candidato
pelo bloco de partidos “Oposição Coligada (PSP - Partido
Social Progressista e PR - Partido Republicano)” ao governo do
Maranhão. Assim, Sarney disputou sua primeira e única eleição
ao governo do Estado, sendo seus principais adversários o
28 Termo utilizado por Sousa (2015) sobre o grupo político liderado por
José Sarney.
29 Para maior compressão da conjuntura política, econômica, social,
ideológica e do imaginário político que antecederam e ocorreram nas
eleições estaduais para o governo do Maranhão em 1965 recomendados
as leituras de Pinto (1982), Kreutz (1982), Costa (2001) e Martins
(2008).
30 Edifício-sede do governo do Estado do Maranhão, localizado no
Centro Histórico de São Luís.
31 Ao se filiar a UDN Sarney se voltou contra o sistema político do qual ele
próprio fez parte e responsável por sua ascensão à Câmara Federal. Em
1945, tornou-se suplente de Deputado Federal pelo PSD, partido de
Vitorino Freire, sob a influência de Eugênio Barros. Em 1955, ingressou
nos dissidentes do PSD que migraram para UDN até se integrar
definitivamente às “Oposições Coligadas” em 1960 (COSTA, 2001;
MARTINS, 2008).
O “NOVO” MARANHÃO COMPULSA UMA “NOVA” TIMON: A CONSTRUÇÃO
DO GRUPO ESCOLAR GOV. SARNEY NO FINAL DA DÉCADA DE 1960

143

Renato Archer, pela coligação Partido Trabalhista Brasileiro
(PTB)/Partido Social Democrata (PSD), e Costa Rodrigues,
prefeito de São Luís, pelo Partido Democrata Cristão (PDC).
Ambos apoiados pelo governador da época, Newton Bello do
PSD.
Renato Archer e Costa Rodrigues eram representantes e
pertencentes ao grupo político do senador Vitorino Freire32,
protagonista central da política maranhense após o fim do
Estado Novo de Getúlio Vargas em 1945. O vitorinismo33,
corrente política liderada pelo então senador gravitava em
torno da conjuntura sociopolítica do coronelismo. Assim,
o vitorinismo foi/é compreendido como uma extensão, um
prolongamento das ideais, práticas e políticas da Velha
República (PINTO 1982; KREUTZ, 1982; COSTA, 2001;
MARTINS, 2008).
Dentro desse contexto de alianças políticas, José Sarney
como líder na chapa eleitoral representava a ruptura com o
vitorinismo, um símbolo de resistência popular. Logo, o pleito
polarizou-se entre os vitorinistas X oposicionistas. Durante a
campanha Sarney viajou pelo Maranhão, sobretudo, no interior
propagando o ideário de um projeto liberal, progressista e
32 Vitorino Brito Freire (1908-1977) nasceu em Serra Talhada, no
Estado de Pernambuco, chegando ao Maranhão após a “Revolução
de 30” e início do Estado Novo de Getúlio Vargas através do primeiro
interventor do Estado, Capitão Antônio Almeida. No Maranhão foi
Secretário de Governo, organizando o Partido Social Democrata (PSD)
no território maranhense. Contribui na fundação do PTS (Partido
Social Trabalhista) e foi filiado ao PPB (Partido Progressista Brasileiro).
Foi deputado federal pelo Maranhão entre 1946 e 1947 e senador entre
1947 e 1971 (FREIRE, 1978).
33 Expressão empregada por Sousa (2015) para se referir ao grupo político
sob comando de Vitorino Freire.
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“salvacionista” para o Estado, uma campanha de libertação
(COSTA, 2001).
Na contagem de votos, como constou no Diário Oficial
do Estado publicado em 20 de outubro de 1965, Sarney saiu
da campanha eleitoral vitorioso com 120.810 votos, enquanto
Renato Archer e Costa Rodrigues obtiveram 67.971 e 35.840,
respectivamente (MARTINS, 2008). Percebe-se, que a vontade
popular de renovação, de mudança e progresso foi canalizada
por Sarney ao passo que a somatória de votos de seus
adversários não ultrapassou o seu número de votos. O mais
novo governador do Maranhão encerrou, então, sua campanha
eleitoral como ares messiânicos.
É importante ressaltar que a vitória de Sarney também
foi resultado de alianças políticas no interior do Estado e
da adesão dos militares à sua campanha, uma vez que as
“formas” e “estilos” de fazer e conduzir a política de Vitorino
Freire não estava em sintonia com o ideário militar aspirado
pelo “movimento” de 1964 (PINTO, 1982; KREUTZ, 1982;
MARTINS, 2008). Além disso, os militares através da UDN
buscaram extinguir as estruturas herdadas do Estado Novo,
sobretudo, as de cunhos político-partidárias, como o PSD
(MARTINS, 2008). Com a ascensão de Sarney ao mais novo
posto de governador do Maranhão em 1966 era chegada o fim
do ciclo político do vitorinismo no executivo estadual. Vitorino
Freire (1978) descreveu esse momento como o “salto do
canguru” pelo Sarney por sua vitória e aspirações de projetos
políticos e pessoais.
A derrocada da política vitoriana representava o “fim”
do Maranhão atrasado, da economia estagnada, da ausência
de infraestruturas e de serviços. O vitorinismo foi identificado
pelo imaginário social como o maior e único responsável
pelas mazelas sociais e estruturais do Estado. Nesse cenário,
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emergiu José Sarney na representação política e social, como
a esperança no fim do túnel, o homem que derrotou Vitorino
Freire e iria instaurar um Maranhão novo, trazer o progresso e
prosperidade para a população.
Sarney aclamado pela população tomou posse como
governador do Estado, no Palácio dos Leões em São Luís, em
1966. A euforia da população em torno de José Sarney, um
líder carismático e popular, o “salvador” do Maranhão e o
discurso de posse de Sarney tomado por palavras, expressões
e ideias de combate à corrupção, desenvolvimento, progresso,
avanço na construção de um novo Estado são captados por
Glauber Rocha34 no curto-documentário Maranhão 66: Posse
do Governador José Sarney35, encomendado pelo próprio recémgovernador. Na conjuntura desses fatos, deu-se início ao ciclo e
corrente política do sarneysismo no Estado do Maranhão.
O governo de Sarney deu início ao “Novo Maranhão”
representando a ruptura com o “Velho Maranhão”, “um corte
simbólico entre o passado e o presente seria a marca que o
diferenciaria da era vitorinista” (BARBOSA, 2003, p. 3). Na
busca da consolidação se seu projeto de desenvolvimento
e modernização para o Estado, Sarney viabiliza projetos
educacionais36 para todos os níveis de escolarização:
34 Glauber de Andrade Rocha (1939 - 1981) foi um cineasta, ator e escritor
brasileiro.
35 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=t0JJPFruhAA.
Acesso em 14 ago. 2019. Estudos de Costa (2001), Costa (2004), Morais
(2008), Brasil (2013) e Martins (2013) são exemplos de trabalhos que
buscam analisar a construção, imagens, enredos, representações e
significados produzidos pelo documentário para a história política do
Maranhão.
36 Para compressões aprofundadas dos projetos educacionais do governo
Sarney recomendados a leitura de Pinto (1982), Kreutz (1982) e
Nascimento (2013).
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Bandeirantes, João de Barro, TV Educativa e Madureza. Não
buscamos aqui entrar no mérito de cada projeto educacional
de Sarney, contudo são necessárias algumas considerações da
educação antes do “Novo”.
As bases educacionais do Maranhão eram insuficientes,
faltavam escolas, professoras com formação adequada,
índices elevados de analfabetismo e de crianças em idade
escolar fora da escola, sobretudo, no interior do Estado. Por
exemplo, em 1960 a taxa de analfabetismo atingia 64% da
população maranhense (IBGE, 1961). Kreutz (1982) e Pinto
(1982) mencionam que, o governo do Estado vivia uma inércia
na sua expansão e desenvolvimento educacional, realizava
ações isoladas, contando, sobretudo, com impulsos externos
advindos do Governo Federal, via Instituto Nacional de Estudos
e Pesquisas Educacionais (Inep).
Na educação primária, foco de nosso estudo, o Maranhão
vinha desde a década de 1950 com baixo número de escolas
com administração estadual, configurando-se, por vezes, na
lanterninha na colocação da quantidade de unidades escolares
pelos Estados da federação, como sinalizam Cruz (2018) e
Motta e Frazão (2018). Assim, o que compreende o período a
partir de 1961 há iniciativas nas políticas educacionais nacionais
que organizaram o ensino primário (Lei n. 4.024/1961), que
impulsionaram reflexos na educação maranhense, tais como a
Lei Estadual n. 2.353/1964 que adaptou o sistema estadual de
ensino primário as novas exigências estabelecidas pela Lei de
Diretrizes e Bases da Educação (LDB) n. 4.024/1961. Na medida
em que pelo Fundo Nacional do Ensino Primário estabeleceu
participação da União, com 12% de recursos Federais na
manutenção e desenvolvimento da educação pública. No
Maranhão ficou determinado que o Estado aplicasse no
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Estados da federação, como sinalizam Cruz (2018) e Motta e Frazão (2018). Assim, o
que compreende o período a partir de 1961 há iniciativas nas políticas educacionais
nacionais que organizaram o ensino primário (Lei n. 4.024/1961), que impulsionaram
reflexos na educação maranhense, tais como a Lei Estadual n. 2.353/1964 que adaptou o
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de 1960, que apresentava 251 escolas e encerrou o decênio com
Em números, as novas diretrizes de recursos para a educação primária podem ser
552 unidades escolares do governo estadual distribuídas pelo
averiguadas pelo crescimento lento e gradual da quantidade de escolas do Estado na
território maranhense, conforme dados do Instituto Brasileiro
década de 1961, que apresentava 251 escolas e encerrou o decênio com 552 unidades
de Geografia e Estatística (IBGE) (Figura 1).
escolares do governo estadual distribuídas pelo território maranhense, conforme dados
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (Figura 1).

Figura 1 - Grupos escolares do Estado do Maranhão na
de do
1960
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no “Velho Maranhão” da política

10

vitorinista com os governadores: José de Carvalhos Matos
(1957-1961) e Newton de Barros Belo (1961-1965), ambos pelo
PSD. Notamos uma diminuição da criação de escolas de 1964
para 1965, talvez por ser ano de eleição e pelo rompimento do
Governo Federal, no comando dos militares, com a política
vitorinista.
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A política sarneysista assume a direção do governo
em 1965 com o sistema educacional primário do Estado em
torno de 263 unidades escolares e entrega o governo aos seus
sucessores da Aliança Renovadora Nacional (ARENA)37 o total
de 525 prédios escolares do ensino primário. O que efetiva
a construção de 262 prédios escolares no período de 1966 a
1970, um aumento de 50% com possível ritmo de inauguração
de 52 escolas por ano distribuídas pelo território maranhense.
No âmbito educacional, para o “Maranhão Novo”
na educação primária pública, Sarney lançou em 1968 o I
Programa de Governo do Estado do Maranhão, contemplando
obras de serviços em todos os setores, na qual se objetivou a
recuperação, reequipamento de escolas primárias já instaladas
e construção de novos grupos escolares em convênio com os
municípios (ALBUQUERQUE, 2012).
Por consequência, o aumento de unidades escolares
no Estado em sua gestão, a partir de 1968 (Figura 1). Para,
além disso, é possível afirmar que as ações estaduais foram
uma das formas de manter e legitimar as alianças políticas
com os prefeitos do interior do Estado, uma vez que, sabe-se,
que as políticas educacionais sejam federais ou estaduais são
implantadas em nível local de organização territorial e política,
isto é, nos municípios.

37 A sua criação se deu em decorrência do Ato Institucional Número
Dois (AI 2), de 27 de outubro de 1965, e do Ato Complementar nº
4, de 20 de novembro de 1965 que extinguiu o pluripartidarismo.
O bipartidarismo gerou, no Brasil, de 1966 a 1979, duas correntes
políticas, a situacionista formada pela ARENA e a corrente oposicionista
formada pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB).
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Do mesmo modo, surge a “nova” Timon com Guimarãísmo38
A crescente população que chegava à interiorana
cidade de Timon na década de 1960, sobretudo, por razões
geográficas de proximidade com a capital do Estado do Piauí,
Teresina, possuía anseio também por serviços do Estado do
Maranhão e pela prefeitura municipal. Havia um desejo de
progresso e modernização da cidade que deveria deixar seus
traços ruralistas do centro e abraçar os avanços e melhorias
proporcionados pela urbanização.
Nesse cenário, desenrolou-se a campanha eleitoral para
a prefeitura de Timon. De um lado, o grupo político de Padre
Delfino Júnior39 (situação) representando as configurações
sociopolíticas do Vitorinismo, sendo amigo de Vitorino Freire,
e de uma sucessão de vitórias que elegeram prefeitos da política
vitorinista. Primeiro, Joaquim Martins Ferreira, ex-prefeito eleito
em 1951 que pertencia a UDN, mas rompeu com o partido e
o prefeito Dr. João Francisco Vitorino d’Assunção ao deixar
o cargo por divergências políticas. Joaquim Ferreira, então,
assumiu a prefeitura em 1955 e para se lançar a candidato em
1956 e contar com apoio de Padre Delfino filiou-se ao PSD e
saiu vitorioso das urnas (SOUSA, 2005; SOUSA, 2015).
A partir de então, Padre Delfino torna-se um protagonista
na representação do vitorinismo em Timon. Todavia, sem
cargos públicos, apenas como orientador político do PSD na
cidade. Nas eleições de 1960, ele orientou a candidatura de José
Nilton pelo PSD, conseguindo sua eleição com êxito. Contudo,
nas eleições de 1965 diante da conjuntura das fragilidades do
38 Termo usado por Sousa (2015) sobre o grupo político liderado por
Napoleão Guimarães.
39 Para compreensões da vida e obra social e política de Padre Delfino em
Timon recomendamos a leitura de Sousa (2015).
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partido e da eminente derrota do PSD nas eleições estaduais
o grupo político de Delfino não contava com sujeitos que
detinham clamor popular a não ser o próprio padre (SOUSA,
2015).
Nesse sentido, Delfino foi aclamado pelos seus
correligionários a ser o próximo candidato pelo PSD para a
prefeitura de Timon, chegando a se firmar para as eleições,
porém por supostas irregularidades na Caixa de Pobre40 teve
seu registro eleitoral impugnado pela Justiça Eleitoral e, até
mesmo, sua residência ocupada pelo Exército em nome da
“nova ordem” do país advinda do “movimento” de 1964 com
acusações de ser “comunista” (SOUSA, 2015).
Mesmo diante do cenário político desfavorável e da
negação de sua candidatura, Padre Delfino lançou Venâncio
Lula41 pelo PSD para disputar com a oposição udenista
liderado por Domingos Rêgo42 na coligação de UDN/PTB/
PR/PSP na centralização de Napoleão Guimarães43, enquanto
40 Projeto assistencialista médica, educacional e fúnebre fundado por
Padre Delfino. Reconhecido como patrimônio da cidade de Timon. A
“Caixa de Pobre” também foi reconhecida pelo Conselho Nacional de
Saúde (SOUSA, 2015).
41 Natural de União, PI. Estudou no Liceu Piauiense em Teresina. Foi
proprietário do primeiro cinema de Timon, Cine Teatro Timonense e do
veículo de comunicação da época, Amplificadora Timonense. Exerceu
as funções de escrivão do cartório eleitoral e auxiliar da Tesouraria da
Prefeitura de Timon. Autor do livro sobre a história de Timon chamado
“Vila de Flores” publicado em 1991. Faleceu em 1998 em Timon
(SOUSA, 2005).
42 Prefeito municipal da corrente política do Guimarãísmo entre 1970 e
1973 pela ARENA.
43 Comerciante aposentado, nasceu em 1930 na atual cidade de Sucupira,
no Maranhão. Em 1952 estabeleceu residência e uma loja de tecidos na
cidade de Timon. Em 1965, inicia sua vida política, se elegendo Prefeito
Municipal (1966-1969). Torna-se uma importante liderança política,
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representante do PSP, e Luiz Pires44, respectivamente candidatos
à prefeitura e vice-prefeitura (SOUSA, 2005). Tal como nas
eleições estaduais o grupo político de Padre Delfino configurouse no imaginário social como representantes da “Velha Timon”,
da ausência de serviços públicos e urbanização na cidade. Por
sua vez, Napoleão conseguiu catalisar as forças populares na
significação e materialização do responsável pela modernidade
e progresso da cidade. Seria o prefeito que faria surgir a “Nova
Timon”.
O alinhamento com o ideário de “novo” e “velho” nas
campanhas do sarneysismo e guimarãísmo pela UDN não
restringiu somente aos discursos e de forma isolada. Tanto
Sarney como Guimarães dividiram os palanques nos comícios
e caravanas eleitorais na cidade de Timon. Os resultados das
votações foram exitosos para o grupo político de Napoleão,
vencendo as eleições em 1965 e iniciando um novo ciclo político
na cidade de Timon. Sobre sua vitória Guimarães (2001)
afirmou que,
ganhei em todas as urnas, não perdi em nenhuma urna, era como
de oposição à prefeitura. E no foi na época que Sarney foi candidato
a governador e também foi eleito, mas aqui no município de Timon
ele não teve mais fotos que eu, pois em todos os municípios Sarney
teve mais votos que os candidatos a prefeitos, então eu liderei a
votação aqui no município e ingressei na vida pública (Napoleão
Guimarães, 23 de maio de 2001 apud SOUSA, 2015, p.
172).

reelegendo-se para mais dois mandatos de prefeito (1974-1977 e 19831988). Recomendamos a leitura de Santos (2007) na compreensão do
papel de Napoleão na década de 1980 na cidade de Timon.
44 Prefeito municipal da corrente política do Guimarãísmo em dois
momentos (1976-1982 e 1989-1992).
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Do mesmo modo, que Sarney venceu as eleições com ares
messiânicos para o governo do Estado, Guimarães foi carregado
nos braços do povo como “salvador” na passeata da vitória
quando retornou à cidade de Timon, uma vez a contagem de
votos era realizada na comarca eleitoral de Caxias (cidade cerca
de 60 km de distância de Timon). O registro fotográfico na tarde
de 09 de setembro de 1965 na Figura 2 demonstra o apreço
popular que Guimarães recebeu da população timonense, o
configurando como o mais novo líder político, carismático e
popular da cidade.
Figura 2 - Chegada de Napoleão na cidade Timon após
contagem dos votos

Fonte: Sousa, 2005.

Em 1966 Napoleão Guimarães já pertencia ao quadro da
ARENA quando assumiu a prefeitura, do mesmo modo, que
Sarney tomou posse no governo do Estado. A partir daí, ambos
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os grupos políticos deram início aos seus projetos de forma
integrada, como irmãos gêmeos siameses. Logo, a ascensão do
“‘sarneysismo’ no Maranhão junto com o ‘guimarãísmo’ em
Timon, em 1966, simulou o fim do ‘vitorinismo’ no Estado e
do ‘delfinismo’ em Timon” (SOUSA, 2015, p. 97).
Em 1966 é empossado pela primeira vez no cargo de Prefeito
Municipal, Napoleão Guimarães [...] instalado por alguns
amigos para a política e depois de uma campanha que
marcou época pelo civismo, pela extraordinária animação
de mudanças, que se elegeu prefeito municipal, revelandose um grande administrador, ao ponto dos jornais da
época o terem cognominado “Prefeito de Arromba” e
outro, parodiando a história francesa, escreveu “Timon
têm dois lados históricos”, um antes e outro depois de
Napoleão, neste primeiro mandato - 1966-1969 (LULA,
1991, p. 24).

O recém-prefeito de Timon com recursos e credibilidade
diante Estado, do “Maranhão Novo” transformou a cidade
num canteiro de obras de infraestrutura (calçamentos,
pavimentações, abastecimento de água, de energia elétrica)
e na reestruturação e ampliação dos dois grupos escolares
existentes (Urbano Santos e Padre Delfino), construção de
novos prédios escolares, contratação de professores. Como
Napoleão (2001) afirmou:
com a queda do Vitorino acabou o padre aqui, e eu ganhei a eleição
e tive credibilidade do Sarney como governador e nós conseguimos
dar os primeiros passos de desenvolvimento da cidade Qual foi o
primeiro passo? Foi nesse primeiro mandato que com essas escolas
que construí, que eu recuperei, que eu consegui mais nomeações de
professores (Napoleão Guimarães, 23 de maio de 2001 apud
SOUSA, 2015, p. 180-181).
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Compreende-se, portanto, que Napoleão configura o
sistema municipal de educação como um dos elementos, senão
o principal, para o desenvolvimento e urbanização da cidade.
Logo, tais processos perpassam pela construção de novas
escolas, como também tais obras contribuem para significar e
legitimar seu governo diante da população, que lhe confiou o
ar “salvacionista” para o progresso da cidade de Timon.
A implantação do Grupo Escolar Gov. José Sarney
No aprofundamento desta história foram realizadas
buscas por materiais literários e fontes documentais que
pudessem subsidiar informações, pistas que orientassem o
caminho da construção da memória do Grupo Escolar Gov.
José Sarney. Para isso, partimos na procura de fontes escritas
na escola municipal de ensino fundamental, que ainda funciona
no mesmo prédio escolar e possui a mesma nomeação do
patrono escolar.
Nesse sentido, localizamos o Projeto Político Pedagógico
(PPP) da unidade escolar dos anos de 2008, 2010 e 2014. Em
linhas gerais, o documento descreve algumas informações
históricas acerca da instituição escolar, tais como, data de
fundação em 1968, primeira diretora, a professora Maria
Luísa Moura45 e o nome da escola em homenagem ao político
45

Nasceu em São José dos Matões, hoje Matões, no Maranhão em 20
de fevereiro de 1915. Cursou a Escola Normal em Teresina, Piauí. Foi
Professora nas escolas Pés Descalços da Prefeitura de Timon, do Grupo
Escolar Urbano Santos, o primeiro da cidade. Também foi professora
e diretora da Escola Urbano Martins. Durante os anos de 1977 e 1983
foi secretária municipal de Educação. Foi presidente da Associação de
Proteção e Assistência à Maternidade e à Infância. Eleita a primeira
mulher vereadora da cidade de Timon em 1965. Responsável pelo projeto
de lei de criação do Departamento Municipal de Educação e Cultura
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maranhense José Sarney (MARANHÃO, 2010). O PPP é o único
local que resguarda a data de fundação do grupo escolar, uma
vez que a placa original de inauguração se perdera no tempo.
Outro documento localizado foi a lista nominal de professores
que trabalhavam no município de Timon em 1973 que consta o
nome da diretora que ocupava o cargo no Grupo Escolar Gov.
José Sarney (TIMON, 1973).
Contudo, os objetos materiais, tais com a placa de
fundação e as escritas, mesmo de forma simplista da história
do grupo escolar não são os únicos locais capazes de armazenar
memórias. As escolas são instituições vivas desde a sua criação,
compostas por sujeitos que nelas passam por processos de
formação, identificação, normas e práticas. Tais experiências
marcam a vida das pessoas, das quais se torna possível captar
pontos de significação guardados na memória. Logo, “a memória
não é oprimida apenas porque lhe foram roubados suportes materiais”
(BOSI, 1994, p. 22).
Para isso, partimos das memórias compartilhadas de
sujeitos que estiveram envolvidos na construção do Grupo
Escolar Gov. José Sarney no final da década de 1960. Assim,
obtivemos o “Entrevistado A”: participou do processo de
construção e implantação da escola; “Entrevistado B”: préadolescente na época e utilizava o canteiro de obra como local
para diversão; “Entrevistado C”: contribuições, mão de obra
na construção da escola e “Entrevistado D”: filho da primeira
diretora do grupo.
de Timon em 1966. Em 1974 passou a ser Tesoureira da Prefeitura de
Timon, cargo que exerceu até sua aposentadoria. Também exerceu o
cargo de Diretora-Proprietária do Educandário Santa Filomena, onde
encerrou suas atividades educacionais. Faleceu em 2002 aos 87 anos
(SOUSA, 2005). Em sua homenagem é patronesse do Pré-Escolar Tia
Maria Luiza Moura, localizado na R. 19, Boa Vista, Timon.
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Então, sobre a construção da escola o “Entrevistado A”
narrou que,
naquela época eu arranjei 5.000,00 (Cinco mil) cruzeiros do governo
federal e eu construí os dois grupos e juntei para funcionar o Ginásio
Bandeirante e em 1966 eu fiz o Sarney [...] Eu arranjei o Dinheiro
do Plano Nacional de Educação [...] foi um rapaz que era deputado
na época que o fez o projeto e conseguiu o dinheiro, a liberação veio
através do Clodomir Millet que era o Senador. Coloquei o nome da
outra escola em homenagem a ele (Entrevistado A, 2017).

Os recursos federais utilizados na construção do Grupo
Escolar Gov. José Sarney tiveram sua origem pelo Plano Nacional
da Educação através da LDB/1961 que estabeleceu metas
para ampliar a oferta de vagas na educação primária, criando
condições para alcançar as determinações educacionais da
década de 1960. Na fala “construí os dois grupos” de Napoleão
no início de seu governo em 1966 refere-se a edificação de
outra instituição de ensino: Grupo Escolar Senador Clodomir
Millet46. É interessante notar que, Millet na época era deputado
federal pelo Maranhão entre 1951 e 1967, líder do PSP estadual,
senador pela ARENA no período de 1967 e 1975 e amigo de
José Sarney. Logo, do mesmo grupo e corrente política do
sarneysismo e guimarãísmo.
Do mesmo modo, o “Entrevistado B” narrou que o Grupo
Escolar Gov. José Sarney foi construindo logo que Napoleão
assumiu a prefeitura em 1966.
A U.I José Sarney foi umas das primeiras escolas a ser construída e
que foi fundado em 1966, na época o prefeito era o Napoleão. Era
uma escola pequena, somente com três salas, na qual funcionava
46 Atual Centro de Ensino Clodomir Millet, localizado na R. Antônio
Rodrigues Machado, Parque Piauí.
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o ensino fundamental menor e a tarde era os alunos do Ginásio
Bandeirante que na época estava em construção e foi fundada em
1968 (Entrevistado B, 2017).

Percebemos nas duas narrativas o quanto a implantação
do Ginásio Bandeirantes47 em 1968 encontra-se intimamente
relacionada nas memórias da construção do Grupo Escolar
Gov. José Sarney. A principal causa possuiu uma dimensão: a
aula de inauguração do Ginásio na cidade ocorreu dentro das
dependências arquitetônicas do grupo escolar. Assim, realizava
suas atividades no turno vespertino nas dependências do grupo
escolar.
A aula inaugural da escola secundária “Bandeirante de
Timon” ocorreu no Grupo Escolar Gov. José Sarney em função
da racionalização de recursos do Projeto Bandeirante em sua
elaboração e implantação inicial, uma vez que eram oferecidos
ginásios de baixo custo, inicialmente, instaladas em prédios das
prefeituras já existentes para divisão das despesas, conforme
Nascimento (2013). A autora, ainda, verificou que em 1968 os
ginásios foram instalados nos municípios de maiores expressões
políticos e eleitorais que trabalhavam em sintonia com o Sarney.
Com o uso da história oral, logo na primeira entrevista,
percebemos contradições com as descrições históricas contidas
no PPP da escola, uma vez que dos quatro sujeitos entrevistados,
três rememoraram que o Grupo Escolar Gov. José Sarney teve
sua construção e implantação no ano de 1966 e não em 1968
como afirma o PPP, os quais tinham como data inicial para os
estudos. Contudo, tanto nas fontes documentais como orais
47

158

Projeto Educacional lançando pelo governo Sarney em 1968 para a
expansão do ensino secundário ginasial no Estado. Para compreensões
de seus desdobramentos em Timon sugerimos as leituras de Nascimento
(2013), Costa e Pereira (2013), Pereira e Costa (2014) e Silva (2014).
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não foram localizadas informações ou indícios do dia e mês da
fundação da escola.
Essa informação nos deixou inquietos, intrigados na
busca do ano de construção e implantação da escola na cidade
de Timon. Como também, levantou reflexões da importância
dos materiais que guardam e preservam a memória de uma
instituição escolar, sobretudo, àqueles que trazem indícios
da história para além de seu interior, que mostra os sujeitos,
principalmente, políticos que estavam inseridos na sua
edificação.
Em outras palavras, da placa de inauguração, como
objeto material do patrimônio arquitetônico que preserva
a memória de uma sociedade (POLLAK, 1989). Por outro
lado, expressa a força da memória coletiva de um grupo sobre
determinados aspectos, pois as testemunhas que juntas fazem
parte de um acontecimento se identificam e são capazes de
evocarem lembranças semelhantes e confundir seus passados
(HALBWACHS, 1990).
Um ponto bem simbólico da construção do grupo escolar
apresentou-se na sua nomeação, na escolha de seu patrono
escolar como José Sarney, o próprio governador da época que
acabara de chegar ao poder do Estado como “salvador” do
povo e buscava, assim como Napoleão legitimar seu projeto
político no Maranhão e Timon, respectivamente. O prefeito
utilizou dos mesmos artifícios também na nomeação do então
Senador Clodomir Millet no quarto grupo escolar construído
na cidade, como também de outras escolas nomeadas em
homenagens à Duque de Caxias e Marechal Castelo Branco em
mandatos posteriores (SOUSA, 2005).
Isso para Germano (1994) é fruto de que as escolas
sejam públicas ou privadas não estão isentas de dominação
política sendo a nomeação de amigos e políticos, sobretudo,
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daqueles que buscam dar maiores legitimidades ao seu poder e
governo representam oportunidades de representar e propagar
os sujeitos no imaginário social, imortalizando-os. Tal prática
foi bastante comum na “nova ordem” estabelecida pelo regime
militar. Quando se refere a este detalhe do nome para a escola,
o “Entrevistado A” narrou que,
Foi para o Governador na época, a gente vive de puxar o saco. Eu o
trouxe 8 vezes para cá, eu trouxe para fazer festa? Não, eu trouxe
para montar o convênio que eu fiz e pedir outro, eu trouxe para
inaugurar o Bandeirante também, depois eu já pedia outra coisa
(Entrevistado A, 2017).

Outro elemento presente na narrativa do entrevistado
foi a busca por convênios com o Estado do Maranhão para
realização de obras em todos os setores municipais e, com isso,
alavancar a urbanização da cidade. Desse modo, “a construção
de escolas, a nomeação de pessoas para cargos do magistério,
a liberação de verbas para o poder local, dependem da força
política dos controladores do poder” (PINTO, 1982, p. 98).
Nesse espaço, a construção de escolas não se configura,
meramente como demandas populares, mas conjugam também
espaços e interesses políticos. Afinal, não seria a construção do
Grupo Escolar Gov. José Sarney um exemplo de instrumento útil
para os grupos políticos estaduais e municipais nos projetos
desenvolvimentistas e modernizados aspirados pelo “Novo”
Maranhão e a “Nova” Timon legitimarem seus poderes?
É disso que se trata a preocupação fundamental dos
programas educacionais de Sarney e também se podem afirmar
do guimarãísmo, que possuíam dois destinos: primeiro, firmar a
hegemonia do novo grupo político na sociedade civil. Segundo,
esperava-se das propostas e expansões do sistema educacional,
também a preparação, escolarização de recursos humanos
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necessários para o progresso, desenvolvimento e modernidade
do “Maranhão Novo” (KREUTZ, 1982).
No âmbito da construção da escola como um instrumento
que representou e significou o ideário de modernização e
urbanização difundidas pelo sarneysismo e guimarãísmo,
as falas do “Entrevistado B”, narram suas vivências de préadolescência no canteiro da obra, as diferenças da organização
espacial do entorno da escola como “antes” e “depois” da
construção do grupo escolar.
No local e nas proximidades da escola, não era propício para se
passar a noite, pois antes da construção da escola existiam vários
prostíbulos, e no centro de Timon – MA não existia nenhuma escola
com ensino fundamental maior e menor, a não ser a Escola Padre
Delfino, que era um colégio mais elitizado, não era para todos,
e com a construção da U.I José Sarney e do Ginásio Bandeirante
melhorou bastante todos tiveram acesso, independentemente do
poder aquisitivo e acabou com esses prostíbulos e o desenvolvimento
ocorreu de uma forma bem significativa. A população acolhia
muito bem essa evolução e participava da vivência dentro da escola,
porque era algo novo e isso agradava a todos. E que a escola era um
progresso no ensino de Timon (Entrevistado B, 2017).

De modo semelhante, o “Entrevistado A” rememorou
que,
aquela área ali onde a escola está localizada era uma casa de uma
senhora chamada Maria Pingue, ela era mulher da vida e tinha um
cabaré lá e eu comprei o terreno que era do Antoní, e não houve
dificuldade, o terreno era plano e a rua já era mais o menos aquilo
ali (Entrevistado A, 2017).

Nesta continuação o “Entrevistado C” relatou as
contribuições de sua família na edificação da escola:
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Essa escola foi criada no governo do sr. Napoleão Guimarães e na
época da construção ele estava lá todos os dias de manhã e de tarde.
Naquela época não tinha água encanada nas casas, a população
pegava água em poços e como minha casa tinha um poço, meu pai
cedeu toda água para construção da escola. Eles pegavam água e
colocavam em manilhas para depois usar na construção eles faziam
isso todos os dias até o final da obra (Entrevistado C, 2017).

No conjunto de narrativas torna-se possível compreender
que a construção do Grupo Escolar José Sarney foi uma espécie
de força motriz para o desenvolvimento da região central da
cidade de Timon, retirando os aspectos marginalizados e
dando novos ares ao local, com valorização e reconhecimento
diante da população. Em especial, pela compreensão que para
implantar a escola no local situado, foi desativado um bordel
existente no lugar, tornando o feito um impacto positivo para
a população.
A construção de grupos escolares teve início na Reforma
da Instrução Pública no Estado de São Paulo em 1890, logo
na recém-chegada República. Trata-se, pois, de uma escola que
buscou atender a escolarização das massas. Sua implantação
almejava diante dos políticos, intelectuais e educadores
desenvolver e modernizar o país (SOUSA, 1998). O novo modelo
de organização no ensino primário foi, gradualmente, sendo
disseminado por todo o país. Por exemplo, no Maranhão o
primeiro grupo escolar foi fundado em 1903, sendo a expansão
dos grupos escolares, sobretudo, nas décadas de 1950 a 1970
(SILVA, 2012). Os prédios dos grupos escolares representaram,
não somente a chegada de espaços para escolarização das
pessoas, mas também carregavam uma mensagem simbólica
do poder do Estado como motor da modernização, progresso
e valorização da educação.
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Nesse sentido, compreendemos que apesar dos grupos
escolares terem sido idealizados no início da República em 1890,
as escolas continuaram sendo instrumentos para legitimação
de poder, agora da “Nova Ordem” do país advinda do regime
militar em 1965, considerando também que,
o processo de produção de instituições, notaremos que
nenhuma delas é posta em função de alguma necessidade
transitória, como uma coisa passageira que, satisfeita
a necessidade que a justificou, é desfeita. [...] Elas se
resolvem na conjuntura não deixando marcas dignas de
nota na estrutura. Isto, obviamente, não obstante o fato
reconhecido e reiterado à exaustão de que as instituições,
como todos os produtos humanos, por serem históricos,
não deixam, em última instância de ser, também elas,
transitórias. (SAVIANI, 2005, p. 28).

As escolas, nesse sentido, são criadas pelo tempo histórico
sendo refeitas, repensadas e reestruturadas para satisfazer as
necessidades humanas como lócus de ação, pois são espaços
de normas e práticas por um conjunto de agentes para atender
as finalidades por elas delegadas. Assim, os militares, tal qual
o Estado no início da República ao instituir os grupos escolares
na educação primária, também tinham através delas em seu
projeto político o anseio em modernizar o país, estabelecer o
progresso e formação das crianças e jovens diante de valores e
costumes adequados à sociedade que queria se formar. Para tal
no Maranhão, o regime militar contou com sarneysismo, que
com ajuda do Governo Federal espelhava o mesmo projeto para
o Maranhão. A construção do Grupo Escolar Gov. José Sarney,
portanto, no espaço micropolítico e microterritorial de Timon
revelam as formas diferentes de concretizações de medidas e
projetos políticos e educacionais nacionais, propostas pelas
legislações e pelos “donos” do poder.
O “NOVO” MARANHÃO COMPULSA UMA “NOVA” TIMON: A CONSTRUÇÃO
DO GRUPO ESCOLAR GOV. SARNEY NO FINAL DA DÉCADA DE 1960

163

Há também narrativas que demonstram na memória
coletiva que a implantação do Grupo Escolar e do Ginásio
Bandeirante no mesmo espaço físico, inicialmente, se tornaram
referências em educação na cidade de Timon, sobretudo,
para camadas populares, pois, conforme as narrativas do
“Entrevistado B”, o Grupo Escolar Padre Delfino48 era,
frequentemente, espaço de escolarização para a elite municipal.
Para, além disso, o “Entrevistado B” narrou evidências das
representações que as normas, práticas e sujeitos escolares do
interior do grupo escolar evocaram na população como espaço
exímio de educação em Timon:
Ele [Grupo Escolar José Sarney] foi antes do Bandeirante
e então ela se tornou uma escola modelo. Minha mãe [Maria
Luísa Moura] era muito caprichosa, gostava muito da educação,
e então ela desenvolveu muitos projetos dentro da escola como as
feiras de ciência que movimentava muito os alunos e professores.
Então ela passou muito tempo dentro daquela escola. Aí ela foi
convidada para ser secretária de educação. Acredito que o José
Sarney trouxe bastante benefícios, tanto que todo mundo queria
estudar no José Sarney. Era o José Sarney e o Bandeirante. Foram
as duas referências em educação na cidade. Também pelas cabeças
que foram administrar! Uma era mamãe [Maria Luísa Moura]
e outra era Dona Mundoca [Raimunda de Carvalho Sousa],
duas pessoas que foram grandes nomes na educação. Essa escola,
na educação dos timonenses era referência em ensino básico
(Entrevistado D, 2017).

De fato, os grupos escolares foram idealizados e
construídos para se configurarem como verdadeiros “templos
do saber e da civilização” (SOUZA, 1998). Monumentais ou
48 Grupo Escolar fundado em 1958 na gestão do então prefeito vitorinista
Joaquim Martins Ferreira. Para maiores informações ver Silva e Costa
(2014), Silva (2014) e Silva (2018).
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prédios mais simplistas, as escolas foram construídas para
encararem, simultaneamente, todo o conjunto de ideais de
projetos políticos educativos do regime militar. Apresentando
também, os anseios da expansão da escolarização do ensino
primário para as camadas mais populares, como uma
simbologia estética, cultural para o progresso, modernização e
formação civilizatória da população.
Considerações Finais
A compreensão do contexto político e educacional
do final da década de 1960 torna-se imprescindível para a
análise da construção do Grupo Escolar Gov. José Sarney
como verdadeiras expressões das estruturas da política e da
educação, desde as suas origens em Brasília e/ou São Luís,
aos espaços de implantação nas cidades do interior do país.
Trata-se de analisar as posições das correntes políticas do
sarneysismo e guimarãísmo no campo educacional primário
maranhense e timonense, respectivamente, em sua expansão e
entrelaçamentos políticos em torno da construção de prédios
escolares.
Diante da memória coletiva, compreendemos que o Grupo
Escolar Gov. José Sarney teve sua construção e implantação
em 1966. As trocas com o ano de 1968 presentes em algumas
lembranças de entrevistados e do próprio PPP da escola
constituem em atribuições significativas da aula inaugural do
Ginásio na cidade. Ao ponto que chega a fundação da escola
José Sarney, por vezes, confundia-se com o ano de início do
ensino secundário em Timon, que carregou consigo símbolos
fortes de progresso e modernidade por meio do guimarãísmo.
Contudo, mesmo com os muitos esforços de pesquisas
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bibliográficas e usos de história oral não chegamos à data
precisa de inauguração do Grupo Escolar Gov. José Sarney.
Neste fazer história, o nosso propósito foi sistematizar
e construir a história e memória da criação e implantação do
Grupo Escolar Gov. José Sarney em Timon. Trata-se de uma
escola histórica fundada, ao que tudo indica, em 1966. Logo,
apresenta mais de 50 anos e foi a terceira unidade de ensino
primário instalada na cidade, carregada de representações,
sentidos e significados na construção da “Nova” Timon sob
administração de Napoleão Guimarães.
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CAPÍTULO 5

Ensino secundário público de
Timon (1968-1988): histórias
e práticas curriculares do
Ginásio Bandeirante

O ENSINO SECUNDÁRIO PÚBLICO DE
TIMON (1968-1988): HISTÓRIAS E PRÁTICAS
CURRICULARES DO GINÁSIO BANDEIRANTE49
Bruna Elizangela da Costa Pereira
Tiago Rodrigues da Silva
Odaléia Alves da Costa

Introdução

A

segunda metade da década de 1960 na cidade
de Timon foi marcada pelos seus processos
de urbanização iniciados pelo recém-prefeito

49 Pesquisa desenvolvida com projeto intitulado História e Memória
do Ginásio Bandeirante em Timon-MA no Programa Institucional de
bolsas de iniciação científica PIBIC- em/CNPq, edital PRPGI nº 50, de
10 de dezembro de 2012. Resultados parciais sobre A Construção da
Memória Cívica do Ginásio Bandeirante em Timon/MA apresentados
no VII Congresso de Pesquisa e Inovação da Rede Norte Nordeste de
Educação Tecnológica (CONNEPI) em 2014, organizado Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, Campus Salvador.
Resultados finais do projeto apresentados e publicados (resumo
expandido) no Seminário de Pesquisa, Pós-graduação, Inovação e
Extensão 2013/2014 do IFMA realizado de 17 a 19 de setembro de 2014
em São Luís, MA.
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empossado em 1966, Napoleão Guimarães50 (1966-1970),
que buscou na sua administração a contraposição de arcaicoatrasado com o desenvolvimento-progresso da cidade. Seu
governo possuía diálogos, apoios e convênios com o Governo do
Estado do Maranhão, com o então também recém-govenador,
José Sarney (1966-1970), as quais compartilharam palanques
nas campanhas eleitorais e projetos políticos de modernizar o
Estado do Maranhão e a cidade de Timon.
Nesse contexto, a educação ganhou papel importante
como instrumento para modernizar as cidades, torná-las com
ares de centros urbanos, dispondo serviços de escolarização às
crianças e jovens para as normas e práticas da sociedade da
época. Nas vias de prática, a cidade de Timon foi contemplada
em 1968, já na primeira fase do Projeto Bandeirante, um
programa de expansão do ensino secundário ginasial para
o interior do território maranhense, não apenas como
uma resposta das demandas sociais pelo acesso ao ensino
secundário, mas também como expressão da escola com
finalidades de formação de mão de obra para as necessidades
do mercado de trabalho regionais e locais no Estado.
O trabalho busca contribuir para a história da educação de
Timon através da construção da história e memória do Ginásio
Bandeirante entre 1968 e 1988. O estudo apresenta a trajetória
da escola do ano de sua fundação em 1968, cuja instalação
na cidade significou o ideário de modernidade com a chegada
do ensino secundário e encerra em 1988. Ano em que a escola
50
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Comerciante aposentado que nasceu em 1930 na atual cidade de
Sucupira do Riachão, no Maranhão. Em 1952 estabeleceu residência
e uma loja de tecidos na cidade de Timon. Em 1965, inicia sua vida
política, se elegendo Prefeito Municipal (1966-1969). Torna-se uma
importante liderança política, reelegendo-se para mais dois mandatos
de prefeito (1974-1977 e 1983-1988).
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completou 20 anos de funcionamento, carregando consigo no
imaginário social como espaço de referência em educação em
Timon. É importante ressaltar que nesse percurso, em 1973 o
Ginásio Bandeirante passou a usar a nomenclatura Unidade
Escolar; em 1982 adotou como patrono escolar o ex-prefeito
Dr. Francisco Vitorino d’Assunção51.
Aspectos teórico-metodológicos da pesquisa
A história das instituições educativas investiga o que se
passa no interior da escola pela “apreensão daqueles elementos
que conferem identidade à instituição educacional, ou seja,
daquilo que lhe confere um sentido único no cenário social do
qual fez ou ainda faz parte, mesmo que ela tenha se transformado
no decorrer dos tempos” (GATTI JUNIOR, 2002, p. 20).
Assim, a busca de vestígios (in) materiais para a construção,
institucionalização e cotidiano do Ginásio Bandeirante foi
orientada pelas definições de cultura escolar de Julia (2001),
como um conjunto de práticas e normas que regem a escola,
ou seja, os conhecimentos e condutas que necessitavam ser
ensinadas aos jovens, sendo presentes no interior, nas práticas
cotidianas, de forma voluntária ou não. Para Julia (2001), a
cultura escolar faz parte de um projeto amplo de normas e
práticas expressas e legitimadas pelos contextos sociopolíticos
de determinadas épocas, dando gênese aos modos de pensar e
agir, sobretudo, nos processos de escolarização.
Neste cenário, utilizamos, sobretudo, as disciplinas
escolares para compreender o interior do Ginásio, considerando
as dimensões das abordagens sócio-históricas do currículo em
que as disciplinas escolares “não são entidades monolíticas
51

Prefeito de Timon entre 1951 a 1956 pela UDN (União Democrática
Nacional).
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e sim amálgamas de subgrupos e tradições influenciadas por
conflitos e disputas que decidem que conteúdo, métodos e
metas podem ou não ser legítimos” (GOODSON, 2018, p. 21).
Em linhas gerais, o currículo escrito ou prescrito corresponde
aos padrões legitimados pelo Estado e as instituições docentes
para disciplinas escolares, estabelecendo as finalidades da
escolarização. Por sua vez, o prático ou em ação é compreendido
como os currículos concretizados nos ambientes dentro e fora
das salas de aulas, amparados nas ações pedagógicas dos
professores e finalidades técnicas, educacionais e políticas das
disciplinas escolares (GOODSON, 1997; 2018).
Partindo dessas considerações, buscamos compreender
o cotidiano da escola a partir das práticas curriculares, com
olhares nas disciplinas de Técnicas Agrícolas que caracterizaram
o Ginásio Bandeirante. Além disso, tomamos as festividades e
práticas cívicas como algo integrante do currículo da escola
na medida em que, mesmo não estando necessariamente
normalizadas no prescrito, são frutos de procedimentos
pedagógicos na transmissão de conteúdos para disseminação
de valores, costumes, símbolos e normas que, às vezes, não
estão figurados de modo explícito nos documentos oficiais
(FORQUIM, 1996).
Em consonância com esse princípio, para alcançarmos
o objetivo aqui proposto, recorremos às fontes orais na
coleta de narrativas históricas mediante as fundamentações
de Thompson (2002), e considerando os pressupostos de
memória apresentados por Halbwachs (1990). Logo, os usos
das memórias individuais tomados em conjunto pelos sentidos
da memória coletiva, emergem as relevâncias da história oral
nas contribuições de histórias, que por vezes, não estão nas
fontes documentais e iconográficas. Transpondo tais reflexões
para o objeto deste estudo realizamos entrevistas com três
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sujeitos situados sociopoliticamente na história do Ginásio
Bandeirante, conforme descrito no Quadro 1.
Quadro 1 - Sujeitos entrevistados
Nomes

Função na
escola

Período no Ginásio
Bandeirante

Formação

Raimunda de
Carvalho Sousa52

Diretora

1968-1981

Normalista.
Graduada em
Letras Português e
Pedagogia

Oceanira Oliveira
Silva

Aluna

1971-1972

Graduada em
Letras Português

Pedro da Silva
Freitas

Aluno

1970-1974

Técnico em
Administração

Fonte: As autoras, 2013.
52

Nasceu em 14 de outubro de 1926, iniciou seus estudos primários na
Escola Hildebrando Oliveira, na cidade de Timon-MA, onde cursou o
1º e o 2º ano do primário. Prosseguiu seus estudos (3º e 4º ano) no
Grupo Escolar Barão de Gurguéia, em Teresina-PI. Posteriormente, fez
curso de adaptação de 2 anos para ingressar na Escola Normal. No
ano de 1942, ingressou no Curso Pedagógico da Escola Normal Oficial
de Teresina. Após a conclusão do Curso Normal, fez vários cursos de
qualificação pedagógica, tais como: Didática Geral, em Teresina; Jogos
e Recreação, em Teresina; Supervisão, em Colatina-ES; Ensino de 1º e
2º graus em Recife e Belo Horizonte; Técnicas Agrícolas, em Teresina;
Prática de Ensino, nos Estados Unidos da América, nas cidades de
Evaniston, Linois e Pensilvânia, no ano de 1972, através do convênio
MEC-USAID. Em nível superior, graduou-se em Letras (1978) e
Pedagogia (1984) pela Universidade Estadual do Maranhão, na cidade
de Caxias, MA. Como experiência profissional, atuou como professora
da Escola Normal de Teresina. Participou da equipe de implantação do
Curso de Magistério, em nível médio, na Escola Jacira de Oliveira e Silva,
na cidade de Timon; na rede privada, lecionou no Colégio Diocesano,
na cidade de Teresina-PI. Foi a idealizadora da bandeira de Timon,
instituída pela Lei nº 460, de 20/06/1972. Como reconhecimento do
seu trabalho, foi premiada com a medalha de honra ao mérito, por sua
atuação como professora, recebendo a comenda das mãos do então
Governador do Estado do Maranhão, Sr. João Castelo em novembro
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A partir das vozes dos sujeitos em cruzamento com fontes
documentais e iconográficas estabelecemos as relações de
análises de suas narrativas com a cultura escolar do Ginásio
Bandeirante entre o final da década de 1960 a 1980. Buscamos
elucidar, os principais pontos que demarcam os significados,
sentidos e representações que foram atribuídos ao cotidiano
da escola mediante três categorias analíticas: construção,
materialidade do fardamento escolar e práticas curriculares.
Contudo, para início de conversa, para compreender a
cultura expressa pelo Ginásio Bandeirante se faz necessário
um entendimento, mesmo que de forma geral, da política e
educação do Maranhão do Gov. José Sarney.
O Projeto Bandeirante e o ensino secundário no Maranhão
O projeto dos Ginásios Bandeirantes no Maranhão teve
suas origens no governo do José Sarney iniciado em 1966
sob uma aspiração popular da construção de um Maranhão
“Novo”. Um Estado moderno, civilizado e urbanizado que iria
marchar em direção à ordem e progresso com prestação de
serviços ao seu povo.
O projeto se apresentou como algo modernizante e uma
solução para o ensino secundário do Estado que se encontrava
precarizado e com ausências em muitos municípios do território,
sobretudo, aqueles localizados no interior. Daí o nome de
Bandeirante para evocar as representações e significados dos
movimentos dos sertanistas coloniais que penetraram no
interior do Brasil em busca de riquezas (PINTO, 1982). Assim,
o projeto dos Ginásios Bandeirantes iria adentrar nas rodovias
de 1979.
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e cidades do interior do Estado para “desbravar a inteligência
dos maranhenses53”.
Com o apoio do Governo Federal comandados pelo
regime militar, o Estado do Maranhão expandiu o ensino
secundário público pelas cidades do interior. Assim, entre 1968
e 1971 foram 82 ginásios inaugurados por diversas cidades pelo
Estado. Porém, Nascimento (2013) destaca que, as construções
dos prédios não ocorreram de forma padronizada e muitas
vezes, faltaram até mesmo recursos mínimos necessários para
o funcionamento das escolas.
O ensino secundário, na década de 1960 encontravase amparado legalmente na Lei de Diretrizes e Bases (LDB)
n.º 4.024, de 20 de dezembro de 1961. Os estabelecimentos
educacionais denominados ginásios correspondiam ao curso
de primeiro ciclo do ensino secundário e tinha por função
uma formação aos alunos em cultura geral com preparo em
elementos básicos do ensino secundário. O segundo ciclo,
nos colégios eram divididos em curso clássico e científico,
cada qual com a duração de três anos, com o objetivo de
consolidar a educação ministrada no curso ginasial e bem
assim desenvolvê-la e aprofundá-la. No curso clássico, há uma
ênfase na formação intelectual, com maiores conhecimentos
de Filosofia, um acentuado estudo das letras antigas; no curso
científico, essa formação será marcada por um estudo maior
de ciências.
Diante da rápida expansão do curso ginasial do ensino
secundário nos Ginásios Bandeirantes podemos constatar que
o nível de escolarização expandida pelo governo do Estado do
53 Expressão retirada do histórico da Unidade Escolar Dr. Francisco
Vitorino d’Assunção presente no blog da escola. Disponível em:
http://uefva.blogspot.com/2009/10/historico-da-unidade-escolarfrancisco_14.html. Acesso em 26 ago. 2019.
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Maranhão correspondeu apenas ao primeiro ciclo, de maior
duração. Todavia, o mais barato e prático para a política
educacional que buscou levar o ensino secundário ao interior
do território como símbolos e representações que o poder
público realizava obras educacionais para o progresso das
cidades do interior.
Sob a égide do Gov. José Sarney e Napoleão Guimarães: a
implantação do Ginásio Bandeirante em Timon
O contexto de implantação da primeira escola de ensino
secundário em Timon está intimamente relacionado com as
buscas de legitimação de poder político-partidários na cidade
e no Estado do Maranhão. Em 1965, Napoleão Guimarães saiu
vitorioso nas eleições municipais como um líder carismático e
popular em sintonia com o discurso de renovação, prosperidade,
modernidade, desenvolvimento e civismo, como também,
foram promovidos na campanha de José Sarney ao governo
do Estado do Maranhão no mesmo ano. As quais, ambos
compartilhavam o mesmo grupo político, com campanhas
em Timon e buscaram a derrocada das correntes políticas de
Vitorino Freire no Estado e suas representações através da
figura política de Padre Delfino na cidade de Timon.
A vitória de Guimarães, em consequência a queda do
grupo político liderado pelo Padre Delfino que detinha a
administração do Executivo Municipal desde a metade da
década de 1950 trazia novos ares políticos para a cidade, um
entusiasmo que o mais novo prefeito, “aquele que derrotou o
padre” seria o precursor do desenvolvimento urbano de Timon,
o responsável pela expansão de serviços públicos e melhoria da
qualidade de vida do povo.
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Com as parcerias e credibilidades diante do mais novo
governo do Estado do Maranhão, Guimarães inicia uma série
de obras de infraestrutura da cidade lhe atribuindo um ar de
progresso, urbanização e modernidade. Como aponta Lula
(1991, p. 24, grifos nossos):
construiu os grupos escolares (hoje unidades) Clodomir
Millet, José Sarney, o famoso Ginásio Bandeirante,
recuperou a Unidade Escolar Urbano Santos e
Unidade Escolar Padre Delfino. Implantou o serviço
de abastecimento de água na cidade, com abertura de
três poços tubulares. Modificou três chafarizes, um no
bairro Formosa, com lavanderia, e outro, também com
lavanderia, na Rua 30, perto da Unidade Escolar Clodomir
Millet. A cidade não tinha calçamento, por isto foi feita
com muita alegria que seus habitantes viram as suas
ruas calçadas e algumas até com paralelepípedo, como
as Avenidas Getúlio Vargas e Miguel Simão em frente ao
Centro Artístico Operário com a Magalhães de Almeida;
Ruas Odilo Costa, Benedito Leite e ao redor da Praça
São José. As rampas construídas há mais de 20 anos
foram destruídas pelas enchentes do rio e novamente foi
construída uma rampa para embarque e desembarque
dos transeuntes no início da Av. Getúlio Vargas e, ao lado
uma rampa, um abrigo para acomodar os passageiros, os
passadores e um compartimento para ser instalado um
bar. Construiu o Cemitério João Germano e, finalizando,
construiu a bela praça ajardinada em frente a Matriz de
São José, com um abrigo adaptável para instalação de um
bar, vendas de revistas, engraxataria; para completar o
embelezamento desta praça edificou um monumento ao
Cristo Redentor.

O conjunto de obras providas pela administração do
grupo político de Napoleão foi algo que apresentou duas
dimensões. A primeira, a exitosa parceira com o governo de
José Sarney e aliados políticos em Brasília, como por exemplo,
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o Senador Clodomir Millet na obtenção de recursos para
desenvolver seu projeto de desenvolvimento e modernizador da
cidade. Em suas palavras, Napoleão Guimarães, narrou que,
olha, o Zé Sarney foi o primeiro governador, e até para
a gente não falar mal dos outros que eu acho que é sem
razão, nós fomos os primeiros a ter fundo de participação
dos municípios do Estado. Foi quando os governadores e
prefeitos vieram a ter dinheiro, eu passei um ano recebendo
a chamada cota federal, que só era dada uma vez por
ano. A partir de 1967 iniciou o fundo de participação.
Até que muitas vezes se diz “os administradores passados
não prestavam”. Tem muita coisa, vamos saber se eles
tinham dinheiro. Sem dinheiro não há milagres, não. Eu
acho que eles não tinham dinheiro. É tanto que eu, por
exemplo, no primeiro ano calcei a Avenida Getúlio Vargas,
mas depois de 1967 deslanchou o fundo de participação.
Era dinheiro que chegava todo mês. Era uma receita certa.
Pôde-se melhorar as condições do município (Napoleão
Guimarães, 2001 apud SOUSA, 2015, p. 178).

A segunda dimensão imbrica que o conjunto de obras,
“os milagres” feitos pela gestão de Napoleão partiram das
demandas sociais da população expressas nas campanhas
eleitorais. Mas pelo outro lado, também significa dizer que,
havia a procura de sua legitimação de prefeito na percepção e
imaginário social da cidade, isto é, uma hegemonia de poder
político que Napoleão buscou diante da população.
Nesse cenário de modernização, urbanização e
“salvacionismo” do Maranhão e Timon com a égide do
Gov. José Sarney e Napoleão Guimarães, respectivamente,
foi instalado o Ginásio Bandeirante na cidade em 1968. A
instalação da primeira escola de ensino secundário em nível
ginasial em Timon representou para a população um verdadeiro
símbolo de modernidade, de avanços e evolução na educação
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na cidade, cujo protagonista político para tal feito foi o então
prefeito Napoleão Guimarães.
A autorização de funcionamento do ginásio na cidade
de Timon ocorreu pela Resolução do Conselho Estadual de
Educação do Maranhão nº 26/1968 sob o parecer n. 37/1968
que considerou legalizada a situação do quadro docente e
administrativo para o início das atividades do estabelecimento
de ensino (SILVA, 2014). A solenidade de inauguração do
Ginásio Bandeirante (Figura 1) ocorreu no dia 18 de março de
1968 nas dependências do Grupo Escolar Gov. Sarney54, uma
vez que o prédio escolar do ginásio55 ainda se encontrava em
construção, ficando pronto somente em 1969.
O Ginásio Bandeirante de Timon foi inaugurado no dia
18 de março de 1968 no governo de José Sarney, projeto
idealizado em seu governo para “desbravar a inteligência
dos maranhenses, como os bandeirantes desbravaram
as terras brasileiras”. O Ginásio Bandeirante funcionou
inicialmente no prédio da Unidade Integrada José Sarney
(Raimunda de Carvalho Sousa, 2013).

54 R. Aquilis Lisboa - Centro, Timon. Prédio vizinho ao antigo Ginásio
Bandeirante.
55 Localizado na Rua Odilo Costa, S/N, Centro. Atual prédio da Escola de
Ensino Fundamental Dr. Francisco Vitorino d’Assunção.
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Figura 1 - Aula inaugural do Ginásio Bandeirante em 1968 no
Grupo Escolar Gov. Sarney

Fonte: Arquivo de Raimunda de Carvalho Sousa

A inauguração, representada como o mais novo símbolo
do progresso da educação de Timon, ocorreu como de praxe
para os prédios escolares. A cerimônia contou com a presença
da população, professoras, de políticos, dentre eles, o prefeito
Napoleão Guimarães com trajes socais (terno e gravata), e o
professor do Liceu Piauiense, Arimathéa Tito Filho (em pé)
sendo o cerimonialista da solenidade de inauguração.
A cerimônia de inauguração do ginásio na cidade contou
com discursos educacionais progressistas, criando uma visão
de mudanças, de uma Timon “urbanizada”, com ensino para
seu povo na nova instituição escolar inaugurada na cidade em
parceira com o Gov. Sarney.
A princípio, o ginásio funcionava com quatro turmas
no turno vespertino, tendo na direção a profa. Raimunda de
Carvalho Sousa (conhecida popularmente como “Dona e/ou
profa. Mundoca”), primeira diretora da escola, ocupando o
cargo por 13 anos. A escolha da diretora do ginásio ocorreu em
concordância com o regimento dos ginásios bandeirantes, que
186

Bruna Elizangela da Costa Pereira • Tiago Rodrigues da Silva • Odaléia Alves da Costa

estabelecia a ocupação do cargo em função de um (a) professor
(a) nomeado (a) pelo Secretário de Educação e Cultura do
Estado em sintonia com o prefeito da cidade (SILVA, 2014).
Sobre a indicação política para ocupar o cargo de diretora,
Raimunda Sousa narrou que,
Fui indicada pelo prefeito... Eu sou filha daqui, muito
conhecida e tinha chegado dos EUA com um curso de
prática de ensino. Primeiramente trabalhei na tesouraria da
prefeitura em Timon e era professora no Piauí (Raimunda
de Carvalho Sousa, 2012 apud NASCIMENTO, 2013).

No cargo de diretora, Raimunda de Carvalho Sousa,
deu início nas elaborações dos exames de admissão como
determinou a LDB 4.024/1961 ao estabelecer que o ingresso
na primeira série do 1° ciclo dos cursos de ensino secundário
dependeria de aprovação em exame de admissão (português e
matemática), em que fique demonstrada satisfatória educação
primária, desde que o educando tenha onze anos completos ou
venha a alcançar essa idade no correr do ano letivo (BRASIL,
1961, Art. 36). Os exames de admissão foram ao longo da
história da educação brasileira um divisor entre as escolas
primárias e secundárias. Funcionou como tamanho significado
que a obtenção de aprovação era “uma espécie de senha para
ascensão social” (NUNES, 2000, p. 45).
Em 1969 o Ginásio passou a funcionar em seu prédio
próprio. A edificação possuía sete salas de aula que logo foram
ocupadas tendo a necessidade de criar um turno noturno.
Em virtude da grande quantidade de adultos que motivados
pelo desempenho do ginásio diurno voltaram a estudar. Nas
instalações do prédio funcionou uma cantina, uma secretaria,
uma sala de professores, um laboratório de ciências e uma
biblioteca.
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Sobre os usos do laboratório de ciências, também
chamados de gabinetes, a profa. Mundoca recordou que,
Nós tínhamos uma sala de prática de ciências. Nossa
sala era assim, eram dois balcões, esses balcões com
armários, por que em cima desses balcões eram as
mesas usadas para as práticas sabe? E os aparelhos, nós
tínhamos a aparelhagem de professor de ciências é que
era encarregado de relacionar tudo o que precisava na
sala. Então, para a inauguração veio a aparelhagem e
tudo, e agora, a manutenção, a direção fazia manutenção
dos produtos pra eles fazerem as práticas (Raimunda de
Carvalho Sousa, 2012 apud NASCIMENTO, 2013. p. 163).

Os equipamentos necessários para as práticas de ensino
faziam parte do projeto dos Ginásios Bandeirantes pelo
Maranhão e fornecidos pela Secretaria de Educação e Cultura
do Estado (NASCIMENTO, 2013). Os aparelhos e utensílios, ao
que tudo indica, foram materiais para aulas de experimentação,
fazendo parte do cotidiano do ginásio, da vida estudantil de
seus alunos. São artefatos da cultura escolar do ginásio que
não resistiram ao tempo, mas que expressam o imaginário e
memórias dos frequentadores.
Para uma análise diante do currículo, o laboratório de
ciências, destaca também o papel acadêmico que a disciplina
escolar de Ciências detinha mediante a LDB 4.024/1961. Por sua
vez, com o advento da pedagogia tecnicista na lei 5.692/1971
durante o regime militar colocou o currículo de Ciências no
ensino secundário voltado para o mercado de trabalho para
satisfazer as demandas do desenvolvimento econômico do país.
Logo, as experimentações laboratoriais foram caracterizadas
como atividades, puramente técnicas, de reproduções
de métodos científicos. Essas reflexões iniciais ajudam a
compreender as mudanças sociopolíticas das finalidades do
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currículo de Ciências na educação básica, tendo em vista, à
passagem de um currículo humanístico para um científico e
técnico, cada vez mais valorizado a partir de 1960/70 (SOUZA,
2009). Nesse sentido, diferentes práticas e materiais didáticos
são produzidos para a constituição da disciplina escolar de
Ciências em distintos momentos históricos.
A aluna do Ginásio Bandeirante Oceanira Oliveira Silva
falou um pouco sobre a estrutura do prédio, baseando-se na
seguinte pergunta: do seu ponto de vista como era a arquitetura
do prédio, as instalações, seu entorno, o acabamento e o
espaço não apenas dos alunos, mas também dos professores
na escola?
teve mudanças na arquitetura, a diretoria dava acesso
à frente da escola, e alguns diretores foram entrando e
tiraram a porta e fizeram para o outro lado, a secretaria
também era só uma janela, colocaram uma parte com
vidro, os banheiros também tinham uma proteção que
separava o masculino do feminino, e ai tiraram, hoje tá
livre as portas, a frente do Ginásio não tinha grades de
ferro, não precisava porque ou os alunos obedeciam ou
saiam da escola, houve essas modificações no prédio
(Oceanira Oliveira Silva, 2013).

Para Nascimento (2013), não havia no projeto dos
Ginásios Bandeirantes determinações específicas para a
arquitetura, cada cidade apresenta suas singularidades na
infraestrutura, de acordo com as peculiaridades e demandas
por espaços do ginásio. Contudo, em todos os casos, do
prédio mais simples aos mais arrojados as escolas eram
imponentes na vida urbana das cidades, uma vez que trazia
uma atmosfera de evolução e melhorias do sistema estadual
de ensino secundário.
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Uniformização dos corpos: o fardamento escolar
Para manter a ordem, disciplina e progresso no Ginásio
Bandeirante havia também o rígido fardamento, o qual todos
os alunos deveriam diariamente se apresentar devidamente
uniformizados para desenvolver as atividades da escola.
Por vezes, até mesmo adentrar no ginásio. Oceanira Oliveira
Silva, ex-aluna do Ginásio Bandeirante relembra como era o
fardamento feminino e masculino ao afirmar que,
a questão do comprimento da farda, a farda que não estivesse abaixo
do joelho ela [Dona Mundoca] desmanchava toda a bainha,
todos os dias era a mesma coisa. Meninas usavam saia vinho de
prega bem comprida e blusa bege e os meninos calça caqui e blusa
bege também, todo mundo tinha que vir fardado porque, não tinha
acesso nem ao primeiro portão (Oceanira Oliveira Silva, 2013).

De modo semelhante, o ex-aluno Pedro da Silva narrou
que os alunos somente entravam na escola, devidamente
uniformizados. Na Figura 2 percebemos o fardamento escolar
como descrito pela ex-aluna. As meninas em fileira como sinal de
ordem e disciplina vestidas com saias de pregas e blusas beges.
E os rapazes também em fileira, uma disciplina semelhante aos
homens no exército durante as revistas matinais de ordem e
limpeza de seus superiores.
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Figura 2 - Uniforme escolar do Ginásio Bandeirante
na década de 1970

Grupo de alunas do Ginásio
Bandeirante fardadas
Fonte: Arquivo pessoal de
Raimunda de Carvalho Sousa.

Grupo de alunos do Ginásio
Bandeirante fardadas
Fonte: Arquivo pessoal de
Raimunda de Carvalho Sousa.

O fardamento escolar no Brasil não é um fato recente,
segundo Silva (2006), o mesmo foi instituído pela primeira
vez no Rio de Janeiro, capital do Império, no Colégio Pedro
II, em 1850, e mais parecia um fardamento militar. A partir
desse período, algumas escolas passaram a utilizá-lo como
forma de padronizar a roupa dos alunos e identificá-los com as
instituições de ensino aos quais estavam vinculados.
Os uniformes escolares surgiram para auxiliar na
escolarização dos alunos, identificando-os em determinados
grupos sociais de escolas, como parte também da estrutura
burocrática da educação. As vestimentas do fardamento
nos alunos é um dos instrumentos essenciais para o controle
e poder dos discentes a fim de manter ordem, disciplina e
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respeito. Nessa conjuntura, as fardas escolares não devem ser
vistas puramente como as vestimentas casuais e diárias pelos
frequentes do ginásio da cidade, mas também como um dos
aspectos centrais da cultura escolar que produz os sentidos
e representações do fardamento nas meninas e meninos na
época.
Nesse sentido, os uniformes escolares são “um artefato
cultural que reproduz os padrões estéticos e morais de um
determinado grupo, bem como inculca e reforçam estes mesmos
padrões naqueles que o usam cotidianamente” (ALMEIDA,
2017, p. 10). Compreendemos, desse modo, que o fardamento
escolar do ginásio da cidade reproduz uma cultura institucional
da escola dando sentidos e norteando as relações do universo
do ensino, configurados nas dinâmicas das relações entre
pedagogia, política e história para o tempo e espaço escolar.
Ou seja, a uniformização dos corpos dos alunos não exibe
somente a materialidade e simbologia de pertencer à cultura
do Ginásio Bandeirante, como também, de normas e práticas
pedagógicas e políticas que estão ancoradas no objetivo da
formação daqueles jovens.
“Desbravando as inteligências de Timon”: as práticas
curriculares no Ginásio Bandeirante
O currículo do ensino secundário ginasial do Ginásio
Bandeirante de Timon apresentou, de acordo com a LDB n.
4.024/1961, uma orientação para o trabalho, que em seguida
ficou denominado de Ginásio Polivalente, apresentando sua
matriz curricular em torno de 3 eixos da 1ª a 4ª série, conforme
dados apresentados por Silva (2014): matérias básicas
(português, matemática, história e geografia), matérias
optativas (Técnicas Agrícolas) e prática educativa (Ed. Física,
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Ed. Moral e Cívica). Contudo, Nascimento (2013) menciona
que, o currículo proposto no projeto dos ginásios bandeirantes
também incorpora matérias optativas profissionais, como por
exemplo, Inic. Técnica Comercial e Industrial, dentre outras.
Porém, tais matérias não foram ofertadas nos primeiros anos
de vida do ginásio em Timon.
O currículo fragmentado em duas dimensões:
escolarização, para uma cultura geral e profissional foi fruto
de demandas dos setores econômicos e industriais do Brasil
desde a metade de 1960. Esse currículo integrado atendia
os propósitos de formação técnica, de mão de obra para as
políticas industriais e econômicas que conduziam o país. Como
se percebe, a construção de um currículo para a escolarização
passa por fatores externos à escola, sendo, resultado não
apenas de correntes pedagógicas e formação de uma cultura
geral para os jovens, mas também de jogos e interesses políticos
(BITTENCOURT, 2003).
A reforma do ensino primário e secundário através da Lei
Federal n. 5.692/1971 efetuou rupturas na educação elementar
do país, alterando o tempo de duração de escolarização
obrigatória de quatro para oito anos; agrupou o curso primário
e ciclo ginasial em ensino do 1º grau e eliminou os exames de
admissão da escola primária à secundária. A nova legislação
também trouxe mudanças curriculares com a integração
profissionalizante para o ensino com desenvolvimento de uma
cultura geral e aptidões para o mercado de trabalho “para
atender, conforme a necessidades e possibilidades concretas,
as peculiaridades locais” (BRASIL, 1971, Art. 4).
Para Ghiraldelli Jr. (2009), a legislação buscou moldar a
escolarização secundária em profissionalizante para a criação de
mão de obra para os postos de trabalhos nacionais e regionais,
em razão do crescimento econômico do “milagre brasileiro” da
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política econômica do regime militar. Como também, foram
expressos das forças internas do Ministério do Planejamento
nas diretrizes do Ministério da Educação e Cultura (MEC) com
o objetivo de assegurar o ensino médio toda a população em
sua maioria, mas ganhar “conteúdos práticos” e submeter as
escolas diante das diretrizes do mercado de trabalho.
A grade curricular do ginásio a partir de 1972 pode ser
verificada no histórico escolar da ex-aluna Alberita Araújo Silva
(Figura 3) que frequentou a escola no período de 1973 e 1977.
No seu histórico escolar não consta a disciplina escolar de Ed.
Física em razão de a aluna ter sido dispensada das práticas por
estudar no turno noturno. No documento também consta a
rubrica da diretora, Raimunda Sousa de Carvalho, e secretária
escolar.
Figura 3 - Currículo do Ginásio Bandeirante
entre 1973 e 1977

Fonte: Arquivo pessoal de Alberita Araújo Silva.

O resultado prático no Ginásio Bandeirante em Timon
foram as práticas curriculares divididas em três eixos, conforme
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Nascimento (2013): cultura geral com comunicação e expressão
(Língua Portuguesa, Ed. Física e Ed. Artística), Estudos Sociais
(Hist. do Brasil, Hist. Geral, Geog. do Brasil. Geog. Geral, Ed.
Religiosa, Ciências, Matemática, Organização Social Política
Brasileira (OSPB), Educação Moral e Cívica e Programa de
Saúde); Técnicas de Trabalho (Técnicas Agrícolas, Técnicas
Comercial); e Optativa (Língua Estrangeira).
Vemos, assim, o currículo guiado pelo art. 5 no § 1º e
2º da Lei Federal n. 5.692/1971 ao expressar que os currículos
teriam uma educação geral nas séries iniciais e outra de
formação especial com sondagem de aptidões e iniciação para
o trabalho, no ensino de 1º grau, e de habilitação profissional,
no ensino de 2º grau as necessidades do mercado de trabalho
local ou regional. Na reafirmação do currículo e suas práticas,
Raimunda de Carvalho e Sousa afirmou que,
As disciplinas ministradas na época eram português, matemática,
história, geografia, educação moral e cívica. Nossa escola valorizava
muito essa questão cívica, a gente fazia questão de comemorar todas
as datas cívicas [...], educação física, técnica comercial, religião,
educação artística e técnica agrícola. Essa era ministrada por mim,
eu dava aulas teóricas e aulas práticas, ensinava como preparar a
terra para o plantio (Raimunda de Carvalho e Sousa, 2013).

Assim, as alterações curriculares para a educação em
massa estão intimamente relacionadas aos objetivos políticos
e sociais do país, seguindo para o desenvolvimento econômico
do Brasil e integração dos indivíduos na sociedade. Também
expressam que as mudanças nos currículos estão relacionadas
com rupturas ou continuidades de eventos políticos e sociais
(FORQUIM, 1996). O currículo oficial, então, do Ginásio
Bandeirante em Timon passou por estabilidades e mudanças
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nas disciplinas escolares conferidas pelas LDB n. 4.024/1961 e
Lei Federal n. 5.692/1971 (Quadro 2).
Quadro 2 - Mudanças no currículo do Ginásio
Bandeirante entre 1968 e 1972
Período

Currículo prescrito

1968-1971

Língua
Portuguesa,
Matemática,
História,
Geografia, Ciências, Educação Moral e Cívica
(EMC), Educação Física, Educação Artística e
Técnicas Agrícolas.

1972-1978

Português, Matemática, Hist. do Brasil, Hist. Geral,
Geog. do Brasil, Geog. Geral, Ciências, Educação
Moral e Cívica. Técnicas Agrícolas, Técnicas
Comerciais, Programa de Saúde, Organização
Social e Política do Brasil (OSPB), Inglês, Educ.
Artística e Educ. Religiosa.

Fonte: Os autores, 2019.

A reformulação curricular promovida pelo Regime
Militar em 1971 configura-se como um exemplo claro dos
jogos políticos, de poder e controle como fatores externos na
construção do currículo escolar. As mudanças e estabilidades
na grade curricular expressam que o currículo não é neutro e
que há disputas internas e externas em sua elaboração. Logo, “é
um artefato social, concebido para realizar objetivos humanos
específicos” (GOODSON, 1997, p. 17).
Nesse caso, o currículo do Ginásio Bandeirante tinha
por função social não apenas a escolarização dos jovens na
cultura geral, mas a gama de disciplinas de Educação Moral e
Cívica, OSPB, Ed. Religiosa e Técnicas Comerciais e Agrícolas
representavam as finalidades políticas, sociais e ideológicas do
regime militar na sociedade por meio das instituições escolares.
Considerando que, as disciplinas escolares são uma construção
social e politicamente os atores envolvidos empregam uma
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gama de recursos ideológicos e materiais para alcançarem os
objetivos individuais e coletivos (GOODSON, 1997, 2018).
No Ginásio Bandeirante em Timon, as disciplinas de
Técnicas Agrícolas e EMC foram as disciplinas escolares que
mais apresentaram reverberações na comunidade escolar e
população da cidade. As suas atividades curriculares, aqui,
são adotadas como verdadeiras representações das normas e
práticas que construíram o imaginário social da escola, como
também de sua cultura e finalidades sociais, econômicas e
ideológicas do currículo elaborado pelo Regime Militar.
Os acontecimentos nas aulas ou em outras atividades
extracurriculares organizadas pelo Ginásio Bandeirante, de
certa forma marcaram a vida de diretores, professores, alunos
e comunidade em geral, por exemplo, cantar o Hino Nacional
todas as quintas-feiras, o hasteamento da bandeira, os desfiles
de 7 de setembro, entre outros. O conjunto de atividades que
cercaram não apenas os conteúdos escolares da história do
Brasil diante seus “heróis” e símbolos, como as práticas em
suas comemorações desenham a forma da EMC, obrigatória
nas escolas pelo Decreto-Lei nº 869, de 12 de setembro de 1969.
Dentre os símbolos nacionais, os de maiores destaques
nas práticas educativas da EMC foram a bandeira e hino
nacional, sobretudo, nas comemorações do Dia da Bandeira
(Figura 5), como destacou afirmou a profa. Dona Raimunda
de Carvalho Souza:
o ginásio promovia palestras para falar da importância do
hasteamento da bandeira, do significado da letra do hino que era
cantado pelos alunos, nessas palestras eram destacados ainda,
fatos como a criação da bandeira, o significado das cores, os alunos
produziam trabalhos sobre a data e eram avaliados (Raimunda de
Carvalho Souza, 2013).
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Figura 4 - Hasteamento das bandeiras do Brasil, Maranhão e
Timon no Ginásio Bandeirante

Fonte: Arquivo pessoal de Raimunda de Carvalho Sousa.

Na Figura 4 percebemos os alunos em fileiras
disciplinados com as vestimentas tradicionais do ginásio após
o hasteamento das bandeiras dos símbolos nacionais, regionais
e locais. Em seguida, costumava-se cantar os hinos nacional,
Maranhão e Timon como forma de homenagear e aprender
os significados que trazem suas letras e representações nas
bandeiras. Para Melo (2009), o Dia da Bandeira é uma das
mais célebres comemorações cívicas realizadas pelas escolas,
com o hasteamento das bandeiras e execuções dos hinos que
antessentiam as celebrações das marchas e evoluções para as
passeadas em vias públicas.
A EMC foi tomada como uma disciplina escolar,
manifestando poder no ambiente escolar e na sociedade,
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servindo ao Regime Militar como mecanismo de controle,
poder e disseminação da ideologia e práticas cívico-patrióticas
do governo. Tais evidências podem ser averiguadas na
mensagem do prefeito da cidade, Domingos Rêgo56, em 1970,
ao governador do Estado, José Sarney sobre a programação
das comemorações da “Revolução” Histórica de 1964 no dia
31 de março:
Às 8,00 horas - Hasteamento do Pavilhão Nacional em
frente ao prédio da Prefeitura Municipal
Às 8,30 horas - Desfile do Ginásio e das Escolas Primárias
pelas vias públicas da cidade;
Às 15,00 horas - Sessão solene da Câmara Municipal, a
qual se encerará por uma conferência preferida pelo Sgt.
José Nunes Santos, do 25º B. C., de Teresina que versará
sobre a Revolução Vitoriosa de 1964;
Às 17,00 horas - o mesmo Sgt. José Nunes Santos fará ao
Ginásio/outra palestra sobre o mesmo assunto;
Às 20,00 horas - Uma conferência no Alvorada Clube,
proferida por um oficial do 25º B. C., de Teresina, a qual
versará sobre a Revolução Histórica de 1964 (TIMON,
1970).

Em outra mensagem circular da Prefeitura Municipal, no
governo de Napoleão Guimarães em 1974, convidava o diretor
do Centro Artístico Operário Timonense através da Escola XV
de Agosto para juntar-se as demais escolas primárias e ginasial
da cidade em concentração no Pavilhão Nacional na Praça São
José, às 8:00 da manhã para as comemorações da Semana
da Pátria, com apresentações e desfiles cívicos das escolas e
da Banda de Música (TIMON, 1974). Vale ressaltar que na
56

Prefeito Municipal entre 1970 e 1973 pela Aliança Renovadora Nacional
(ARENA).
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análise documental dessas circulares da Prefeitura Municipal57,
o Ginásio Bandeirante está incluído, por vezes, com papel de
destaque nas práticas cívicas na cidade, com produção de
saberes escolares cívicos nas diferentes formas pelas quais os
sujeitos se apropriam do currículo.
Segundo Chervel (1990), as finalidades de uma disciplina
escolar são de diferentes ordens, que podem variar desde as
religiosas, sociais, políticas e outras que podem ser de natureza
para a socialização dos sujeitos para uma aprendizagem
ideológica, disciplina social e comportamentos. Nesse sentido,
a EMC explicitou suas características para uma aprendizagem
de ordem, o desenvolvimento de espírito de amor à pátria com
seus símbolos e “heróis”. Assim, preconiza um comportamento,
um controle individual e coletivo que corresponde aos anseios
dos militares para o desenvolvimento da nação.
Outro fator importante de uma disciplina, conforme
Goodson (1997, 2018), é a busca por sua legitimidade no meio
social, no seu movimento de transformar saberes escolares,
seu valor pedagógico, em ações concretas e reais. Partindo
desta constatação, os tradicionais desfiles cívicos de 7 de
setembro também são maneiras de a EMC buscar seu espaço
de legitimidade na sociedade, exaltar as suas contribuições
pedagógicas, sociais e políticas na formação dos jovens.
Nesse contexto, as práticas educativas cívicas do Ginásio
Bandeirante estavam fortemente marcadas em sua cultura
escolar, quer sejam nos espaços interiores da escola, ou em
suas apresentações em público nos tradicionais desfiles
cívicos da cidade. Na Figura 5 temos um dos momentos de
comemorações cívicas públicas proferidas pela escola no
57

Fontes documentais localizadas nos arquivos da prefeitura municipal
das correspondências de 1929 a 1979. Disponível no Arquivo Morto de
Timon.
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pelotão de bandeirantes, as quais os alunos carregam consigo os
símbolos do Brasil e Maranhão na “rua-palco”, acompanhado
atentamente pela população.
Figura 5 - Pelotão de bandeiras no desfile cívico do Ginásio
Bandeirante em Timon

Fonte: Arquivo pessoal de Raimunda de Carvalho Sousa

No registro fotográfico percebemos as alunas com
vestimentas semelhantes a de militares da marinha, trazendo à
frente a bandeira do Brasil, maior símbolo de uma nação e, em
seguida, empunhando a bandeira do Maranhão. Ao fundo, o
segundo pelotão de meninas e todos marchando na via pública
como militares, em ordem e disciplina. Assim, o que é retratado
reflete o momento vivido, as moças e rapazes perfilados
no pelotão que, embora sendo de estudantes, seguem a
padronização militar, sentem-se orgulhosos das bandeiras que
carregam e do sentimento patriótico que demonstram. (MELO,
2009).
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O Ginásio Bandeirante apresentava em seus desfiles
carros alegóricos decorados pela comunidade escolar em que
todos participavam da decoração, que iniciava 15 dias antes da
data do desfile. A ex-aluna Oceanira Oliveira Silva destacou em
sua narrativa histórica a ornamentação dos carros alegóricos
do desfile do Ginásio Bandeirante e também da participação
da comunidade escolar.
não existia outra escola com desfiles tão bonitos como o Bandeirante
em Timon, Dona Mundoca passava uma semana com essa rua
[Rua Odilo Costa, S/N, Centro, Timon/MA] praticamente
interditada pra montar todos os carros alegóricos, nos trabalhávamos
[alunos, professores e pais de alunos] na confecção dessas
alegorias. Os alunos se empenhavam mesmo, todos queriam
participar (Oceanira Oliveira Silva, 2013).

Os carros eram apresentados de acordo com os
acontecimentos históricos do país, desde grandes obras de
infraestrutura que prometiam o avanço e o progresso do Brasil.
Como por exemplo, a construção da Rodovia Transamazônica
(Figura 6).
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Figura 6 - Carro alegórico da Transamazônica no desfile cívico
do Ginásio Bandeirante em Timon (197?)

Fonte: Arquivo pessoal de Raimunda de Carvalho Sousa

Na fotografia visualizamos o carro alegórico coberto
de galhos de árvores e uma figura de arara (canto superior à
direita) localizada nas folhagens com forma de representar
a Floresta Amazônica e seu processo de desenvolvimento
trazido pelos avanços do regime militar. A abertura da
floresta para a construção de uma rodovia tinha por função
primordial alavancar o progresso nas regiões Norte e Nordeste,
interligando-as pela rodovia transversal pelos lados oeste e leste
do Brasil. Por isso, o carro alegórico também traz o cartaz com
os dizeres “Rodovia da integração para o progresso do país”. Vemos,
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aqui, como as práticas da EMC foram, constantemente,
utilizadas na difusão de obras “faraônicas” promovidas pelo
regime militar. Os colocando como agentes responsáveis pelo
progresso e desenvolvimento de todas as regiões do país. Logo,
as práticas promovidas por uma disciplina escolar também
expõem projetos de controle e poder social (CHERVEL, 1990).
Porém, a construção da Transamazônica desde o
governo Presidente Médici na década de 1970 assume vários
controvérsias, sendo a principal, o genocídio indígena
empregado pelo Estado na execução das obras na Amazônia,
informações censuradas na época, uma vez que prevalecia o
discurso geopolítico e benefícios da obra para a ordem e o
progresso do Brasil (OLIVEIRA NETO, 2004).
Raimunda de Carvalho Sousa falou da ornamentação
desse carro alegórico na escola, como se prosseguia todo o
processo de decoração do mesmo. Na entrevista a ex-normalista
afirmou que:
o carro era emprestado e foi decorado por professores, alunos e a
comunidade em geral, todos ajudaram com a colheita dos galhos,
com os bichos, conseguimos animais de várias espécies como arara,
veado, macaco entre outros que fizeram parte da representação
da transamazônica no desfile de sete de setembro do Ginásio
Bandeirante naquele ano (Raimunda de Carvalho Sousa,
2013).

Em outro desfile cívico, o Ginásio Bandeirante de Timon
representou em carro alegórico da criação de Santos Dumont
(Figura 8), 14-bis também conhecido como Oiseau de Proie
(francês para “ave de rapina”). O primeiro “avião” do mundo,
um aeroplano, sem o auxílio de dispositivos de lançamento que
percorreu 60 metros exibição pública, no campo de Bagatelle,
em Paris em 1906.
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Figura 7 - Carro alegórico de Santos Dumont no desfile cívico
do Ginásio Bandeirante em Timon (197?)

Fonte: Arquivo pessoal de Raimunda de Carvalho Sousa

Na Figura 7 é notável alunos segurando uma faixa
com alguma frase que remete a independência do Brasil e
seus sujeitos históricos. Logo atrás, o carro alegórico com
a montagem de um 14 Bis, numa espécie de sobrevoo na via
pública, e seu criador, Santos Dumond, representado por um
aluno com as vestimentas típicas que lhe apresentam na história
oficial. A presença de sujeitos históricos e seus grandes feitos
ao Brasil e, por vezes, ao mundo nos desfiles cívicos colocam
as comemorações também como espaço de construção da
memória nacional da população.
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Dessa forma, as práticas educativas da EMC
apresentaram elementos que para formularem nos alunos e
sociedade a construção de uma memória coletiva em torno de
“protagonistas” da história do Brasil na medida em que buscava
formar sujeitos civilizados, nacionalistas e amantes da pátria,
almejando ordem e o progresso (MELO, 2009). Podemos
compreender, então, que a disciplina EMC e suas práticas
no interior e exterior do Ginásio Bandeirante funcionaram
como alicerces para o ideário que o regime militar legitimou
na sociedade, através das instituições escolares, como teoria
e prática dos valores morais e patrióticos essenciais para o
desenvolvimento social, político e econômico do Brasil.
No quadro de disciplinas do Ginásio Bandeirante,
destacamos também as disciplinas de cunho profissional,
Técnicas Comerciais, voltada para aprendizagem de caráter
burocrático do Comércio, como por exemplo, preenchimento
de planilhas com os valores de entradas e saídas do capital
financeiro e de cheques; Programas de Saúde (higienização,
primeiros socorros e prevenção e controle de doenças) e
Técnicas Agrícolas para aprendizagens de agricultura familiar.
Tais disciplinas profissionalizantes são reflexos da construção
de um currículo para o ensino secundário direcionado na
formação de trabalho, mão de obra, de acordo com as
necessidades da região.
Nas Técnicas Agrícolas, disciplina escolar de maior
legitimação e representação na sociedade do ginásio (Figura 8),
os alunos aprendiam processos agrícolas, desde a preparação
do solo até a colheita dos alimentos. É importante destacar
que, as técnicas agrícolas consistiam no plantio direto, colheita
e compostagem.
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Figura 8 - Técnicas Agrícolas no Ginásio Bandeirante em
Timon (197?)

Fonte: Arquivo pessoal de Raimunda de Carvalho Sousa

Todas as práticas agrícolas eram postas em prática
pela professora Raimunda de Sousa. Segundo a normalista,
aconteciam práticas de Técnicas Agrícolas duas vezes ao mês,
que consistiam em colher e preparar os alimentos produzidos
no ginásio; os mesmos eram servidos e degustados pela
comunidade escolar. Silva (2014) menciona que, havia uma
ausência de materiais didáticos específicos para a disciplina
requeridos pela prof. Mundoca à Secretária de Educação e
Cultura do Estado, mas as aulas teóricas e práticas aconteciam
mesmo com falta de maiores recursos por parte do Estado, uma
vez que a comunidade escolar realizava doações de materiais
para o desenvolvimento das práticas de preparo da terra e
colheita das verduras e legumes presentes na horta.
A introdução das disciplinas profissionalizantes no
currículo dos ginásios bandeirantes desde a sua fundação em
1968 é fruto da inserção do tecnicismo no ensino secundário,
realizado com apoio de acordos firmados entre o MEC e
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Agency for International Development (USAID) dos Estados Unidos
da América (EUA), denominados historicamente de acordo
MEC-USAID entre 1966 e 1968. Para Ghiraldelli Jr. (2009), o
sistema educacional do país ficou entregue às determinações
de um grupo técnico de norte-americanos advogando a escola
secundária para profissionalização das massas e contenção de
aspirações ao ensino superior.
Rossi (2018) menciona que dentre os acordos MECUSAID havia medidas como: treinamento e capacitação de
professores, treinamento de especialistas ligadas às Secretarias
de Educação, revisão e reformulação de currículos, produção
e circulação de livros técnicos e didáticos, inserção de novas
técnicas de ensino e planejamento, construção de novas escolas,
sobretudo técnicas, concessão de bolsas de estudos nos EUA
para qualificações brasileiras, assistência técnica e financeira.
A autora ainda menciona que, os acordos faziam parte de
“Aliança para o Progresso” para os países subdesenvolvidos,
assinado pelo governo brasileiro em Punta del Este, Uruguai,
em 1961.
Nesse sentido, Raimunda Carvalho de Sousa foi
contemplada em 1967 como bolsista do acordo MEC-USAID,
ao que tudo indica, por ser uma normalista de destaque
na cidade vizinha, Teresina, capital do Piauí. Nos EUA, na
Universidade dos Estados de Illinois, Pensilvânia e na cidade
de Washington, Dona Mundoca realizou curso de treinamento
e capacitação de professoras em práticas de ensino. Ao voltar
de sua capacitação nos EUA, Raimunda Carvalho de Sousa a
convite do prefeito de Timon, Napoleão Guimarães, assumiu
a direção do ginásio da cidade e da disciplina Técnicas
Agrícolas. No Bandeirante, torna-se a principal precursora da
implantação do profissionalismo no ensino secundário e do
modelo de Ginásio na cidade, tal como nos EUA.
208

Bruna Elizangela da Costa Pereira • Tiago Rodrigues da Silva • Odaléia Alves da Costa

Porém, os Ginásios Polivalentes no Brasil não constituíram
de um ponto de vista estrito cópias das escolas polivalentes
estadunidenses. Foram um produto híbrido entre a organização
e a estruturação de alguns cursos vocacionais, orientados para
o trabalho em escolas secundárias norte-americanas e o nosso
tradicional ginásio secundário, herdando os problemas do
primeiro e as deficiências do segundo (NUNES, 2000).
As mudanças curriculares advindas do acordo MECUSAID são um exemplo de um país subdesenvolvido que busca
“exemplos” para copiarem as suas instituições de ensino e
currículos oficiais dos países mais desenvolvidos, pelas pressões
de agências internacionais de desenvolvimento, como também
por aspirações para o progresso e modernidade (FORQUIM,
1996). Pode-se constatar, então, que as práticas curriculares
presentes na cultura escolar do Ginásio Bandeirante em Timon
não foram atividades isoladas, apesar de suas singularidades,
mas faziam parte de projetos maiores para o desenvolvimento
do Brasil, mediante, sobretudo, o ensinamento de valores à
pátria na disciplina escolar de EMC e profissionalização pelas
Técnicas Comerciais e Agrícolas.
Por fim, é importante ressaltar que notamos o currículo
e suas práticas do Ginásio Bandeirante apresentaram-se em
conformidade com a LDB n. 4.024/1961 e intensificado pela
Lei Federal n. 5.692/1971. Todavia as certificações dos alunos
foram de acordo com as diretrizes da LDB n. 4.024/1961 da
Educação de Grau Médio, com cerificação do 1º ciclo do ensino
secundário, o ginasial (Figura 9).
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Figura 9 - Certificado do ensino secundário do Ginásio
Bandeirante em Timon

Fonte: Arquivo pessoal de Alberita Araújo Silva

O ensino secundário disponível em Timon por meio do
Ginásio Bandeirante habilitava os alunos no 1º ciclo secundário,
o ginasial, para seguimento nos estudos no 2º ciclo, o colegial.
Assim, o curso ginasial, com a duração de quatro anos,
destinou-se a dar aos adolescentes os elementos fundamentais
do ensino secundário.
Considerações Finais
O surgimento do Ginásio Bandeirante de Timon em
1968 está relacionado à conjuntura política e social do
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Brasil, Maranhão e Timon no final da década de 1960. Na
cidade de Timon, a sua construção representou um grande
marco na educação da localidade, um símbolo de progresso
e modernidade edificado na ampliação da escolarização
para os jovens com a implantação de uma escola secundária,
mesmo sendo de nível ginasial. No contexto educacional suas
ações foram amparadas pelo Decreto-Lei n. 4.244/1942, LDB
n. 4.024/1961 e intensificadas e alteradas pela Lei Federal n.
5.692/1971.
O resgate da história e memória do Ginásio Bandeirante,
uma instituição escolar, onde professores, diretoras, alunas e
comunidade escolar compartilharam espaços de construção
de saberes, demonstrou ser um trabalho gratificante, mas ao
mesmo tempo, instigante para compreender a cultura escolar
do ginásio diante dos significados e representações que
emergem de suas práticas escolares.
Os acontecimentos como aulas práticas de Técnicas
Agrícolas ou outras atividades (extra) curriculares organizadas
pelo Ginásio Bandeirante, de certa forma marcaram a vida
de diretores, professores, alunos e comunidade em geral.
Conclui-se, no confronto entre as narrativas históricas e as
análises das políticas educacionais do contexto, que a história e
práticas educativas Ginásio Bandeirante estão intrinsecamente
conectadas as ações do regime militar no âmbito educacional.
As disciplinas de EMC serviram de pilares para expressar o
ideário dos militares na formação dos jovens e da sociedade,
como as Técnicas Agrícolas e Comerciais fizeram parte do
movimento tecnicista presente na legislação educacional
intensificada pelos acordos MEC-USAID na orientação para o
trabalho no ensino secundário.
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CAPÍTULO 6

Organização da rede escolar
primária e secundária em
Timon no início da década
de 1970

ORGANIZAÇÃO DA REDE ESCOLAR
PÚBLICA EM TIMON NO INÍCIO
DA DÉCADA DE 1970

Tiago Rodrigues da Silva
Eulina da Silva Lima
Odaléia Alves da Costa

Introdução

A

ideia de realizar esta pesquisa partiu do contato
com os arquivos da Prefeitura de Timon formado
por fontes históricas dos processos de criação
do município e uma série de documentos de correspondência
entre 1970 a 1979 da Prefeitura Municipal com diversos
órgãos administrativos do Governo do Estado do Maranhão
e Federal. As descobertas da pesquisa documental foram
localizadas no Arquivo Morto de Timon, por acaso, uma
vez que nosso papel naquele momento tinha por finalidades
investigações no acervo fotográfico da história da Educação
Rural em Timon.
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Nas últimas horas para encerrar os trabalhos de
digitalização das fontes iconográficas percebemos, de forma
organizada, grandes pastas catalogadas como “Arquivos da
Prefeitura” divididos entre “História” e “Correspondências
Diversas”. Ao folhear os documentos datilografados nos
deparamos com fontes primárias com informações que
preenchem lacunas importantes da história da educação de
Timon. São correspondências da Secretaria Municipal de
Educação para a Secretaria de Educação e Cultura do Governo
do Maranhão, como também para o próprio Ministério da
Educação, em particular informações da organização da rede
municipal e estadual de ensino no município entre 1970 e 1974.
Nos documentos há dados, sobretudo, quantitativos,
tais como, o número de matrículas e escolas do ensino
primário e secundário, na zona urbana e rural, formação
das professoras, lotação do quadro docente e salários da
rede escolar municipal e estadual. São informações que
consideramos bastante pertinentes, podemos dizer até mesmo
inéditas para a preservação da memória e história da educação
de Timon, que conta, ainda, com uma historiografia escassa
de dados quantitativos. A partir dessas evidências preliminares,
foram estabelecidos os seguintes questionamentos às fontes
documentais: quais foram as escolas que constituíram o
cenário educacional timonense entre os anos de 1970 a 1974?
Quais as condições de formação dos professores e professoras?
Houve expansão no número de matriculas e das escolas? Em
que espaço e modalidades funcionaram as escolas do ensino
primário e secundário?
Além do mais, esse estudo permite possibilidades de
compreender as pegadas da política e pensamento educacional
do Brasil após 1960 no interior do Maranhão, no município
de Timon. A organização escolar com olhares distantes dos
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grandes centros urbanos da época, dos locais de centralidade
do poder. Assim, com os dados encontrados podemos processar
uma compreensão da escola primária e secundária na década
de 1970 num local periférico, no interior do Brasil. É preciso
esclarecer que nesse período na história da educação brasileira
foi marcado por profundas transformações políticas e sociais.
Tivemos a reforma do ensino primário e secundário pela Lei
Federal n. 5.692/1971 imposta pelo Regime Militar (19641985), que alterou profundamente e revogou a organização da
educação básica fixada pelas Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDB), Lei Federal n. 4.024/1961.
Nesse sentido, temos como objetivo nesse capítulo uma
análise da organização do ensino primário e secundário público
no município de Timon entre 1970 e 1974 a partir dos censos
escolares produzidos pela Secretaria Municipal de Educação.
Para tal, buscamos compreender as modalidades das escolas, a
expansão das matrículas nas instituições de ensino municipais,
estaduais e privadas e formação do corpo docente. É necessário
situar que, o recorte cronológico do estudo e o uso dos
termos de escolas primárias e secundária obedecem às datas e
nomenclaturas das fontes documentais.
A rede escolar pode ser definida como um conjunto de
meios educacionais submetidos ao conjunto de políticas,
diretrizes, normas e regulamentos em atuação no mesmo
espaço físico. As redes escolares podem ser privadas ou públicas
(municipais, estaduais e federais), mas todas apresentam
os seguintes fatores: políticos-institucionais (organização
administrativa, política, diretrizes, regulamentações, sistema
de planejamento e orçamento), políticos-educacionais
(diretrizes curriculares, metas, normas, prioridades, sistema de
planejamento e orçamento) e educacionais (recursos humanos,
administração, tecnologia educacional, currículo, estruturas
ORGANIZAÇÃO DA REDE ESCOLAR PRIMÁRIA E
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do ensino, instalações físicas e clientela escolar), conforme
Arantes (1982).
A preocupação do estudo não se encontra, meramente,
na explanação dos dados quantitativos, mas também
consideramos as análises qualitativas das características
da história da educação de Timon com regionalidade e
nacionalidade política-educacional. Tais conduções são
respaldadas em Silva (1999), na medida em que a partida
do conhecimento da história local é fundamental para a
construção da história nacional. Para isso, partimos de análises
quali-quantitativa do censo escolar da organização do ensino
primário e secundário de Timon no período proposto. Além
disso, fez se o uso de pesquisas bibliográficas sobre o contexto
educacional brasileiro e maranhense, como também, de
estudos históricos educacionais já realizados em Timon.
Nessa perspectiva teórico-metodológica, compreendemos
nossas fontes documentais no arquivo como resultados
da vida institucional e administrativa do governo local, da
Secretaria Municipal de Educação, sendo produto das relações
e demandas de trabalho, que resguardam em si histórias e
memórias da educação de Timon.
Os documentos dos arquivos públicos, de peças
imprescindíveis ao processo decisório, administrativo
e jurídico, passam, alguns deles, devido ao seu valor
informativo permanente, a bens culturais. Isto, portanto,
quando os documentos, já cumpriram sua função
imediata, ligada à razão pela qual foram gerados; já não
tramitam; já passaram do arquivo corrente [...] já foram
avaliados como valor permanente pela densidade de
seu valor informativo testemunhal tanto para a história
institucional da entidade que os produziu/recebeu/
acumulou, como para a sociedade em cujo contexto viveu
e atuou essa instituição (BELLOTO, 2014, p. 308).
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As fontes documentais são produtos da sociedade.
Trata-se, pois, de documentos com características e histórias
repletas de significados e representações dos contextos sociais,
políticos, econômicos e culturais dos períodos em que foram
produzidos. Para Le Goff (2013, p. 497),
o documento é uma coisa que fica, que dura, e o
testemunho, o ensinamento (para evocar a etimologia)
que ele traz devem ser em primeiro lugar analisados,
desmistificando-lhe o seu significado aparente. O
documento é monumento [...] No limite, não existe um
documento verdade. Todo documento é mentira. Cabe o
historiador não fazer papel de ingênuo.

Nesse sentido, do acesso e visões de documento/
monumento proferidas por Le Goff (2013) extraímos o
conjunto de informações do passado presente em nossas fontes
documentais para lhes posicionar em seu caráter histórico
para a educação de Timon. Assim, as especificidades que
obtivemos nas fontes documentais, destacamos os seguintes
agrupamentos: expansão e modalidades das escolas do
ensino primário e secundário em Timon e quadro funcional de
professoras.
Expansão das escolas do ensino primário e secundário em
Timon
Entre os anos de 1970 e 1973 a expansão do número de
matrículas foi significativa, como salienta a Tabela 1. No ano de
1970 havia 3672 alunos matriculados em escolas primárias no
município de Timon, enquanto em 1973 possuía 5388 alunos,
o que representa um aumento de 15,62%. A expansão nas
matrículas pode ser verificada, sobretudo, nas 1º e 2º séries.
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Tabela 1 - Matrículas totais no ensino primário (1970-1973)
Séries

Anos
1970

1971

1972

1973

1ª

1113

1182

1352

1586

2ª

1070

998

1198

1361

3ª

832

825

1072

1224

4ª

582

731

938

1217

5ª

75

80

100

─

Total

3672

3816

4660

5388

Fonte: Timon, dados da área do ensino fundamental, 1972 e 1974.

O ensino primário, conforme LDB/1961 poderia ser
ministrado, no mínimo, em quatro séries anuais, podendo os
sistemas estender a duração até seis anos. Por isso, podemos
verificar que a rede de ensino primário de Timon de 1970 a
1972 ofertou aos alunos a seriação até a 5ª série.
. Para Cruz (2019), a expansão das escolas primárias no
Maranhão vinha ocorrendo, gradualmente, em passos lentos
desde a década de 1930. Contudo, Souza (2008) afirma que
a expansão da rede escolar veio, principalmente, a partir
da década de 1970 em razão das mudanças estruturais da
organização da educação básica imposta pela Lei Federal
n. 5.692/1971 que tinha como uma de suas características o
aumento quantitativo da oferta de escolarização sob o ideário
tecnicista.
Assim, houve um exponencial aumento de vagas, exigindo
do Poder Público respostas em caráter de urgência para sanar o
problema de acesso às crianças às escolas de ensino primário.
Nesse contexto, compreendemos o aumento do número de
matrículas totais nas escolas das zonas urbana e rural em Timon
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a partir de 1971, em especial daquelas com administração
pública estadual, conforme mostra a Tabela 2.
Tabela 2 - Matrículas anuais do ensino primário em Timon por
dependência administrativa (1970-1973)
Dep. adm.

1970

1973

Municipal

1.990

2.235

Estadual

1.099

1.870

Privada

583

799

Total
3.672
Fonte: Timon, dados da área do ensino fundamental, 1974.

3.904

De acordo com os dados da Tabela2 houve um aumento
de 12,31% no número de matrículas pelo governo municipal;
70,15% pelo governo do Maranhão e 37,05% pela iniciativa
privada. Assim, verificamos que a expansão da escola primária
em Timon, ocorreu, sobretudo pelo Poder Público, em especial
pelo Governo do Estado que ampliou o número de vagas
nas escolas primárias da cidade. Conforme Silva (2012), a
implantação das escolas primárias no modelo de grupos
escolares no Maranhão se deu, principalmente, a partir de 1920
na busca de efetivar a o modelo de escola graduada, adotada
desde o final do século XIX.
De fato, as autoras Cruz (2019), Motta e Frazão (2019)
trazem dados quantitativos da expansão gradual do número
de escolas dedicadas ao ensino primário, sobretudo, dos
grupos escolares nas zonas urbanas dos municípios do interior
do Maranhão desde a década de 1950. Os grupos escolares
podem ser caracterizados como escolas que apresentavam um
modelo de organização do ensino elementar racionalizado e
padronizado com a finalidade de “atender um grande número
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de crianças, portanto, uma escola adequada à escolarização
em massa e às necessidades da universalização da educação
popular” (SOUZA, 1998, p. 35). Os grupos escolares, então,
foram escolas primárias, predominantemente, da vida urbana
(SAVIANI, 2004).
Por isso, no perímetro urbano de Timon havia a instalação
e funcionamento dos grupos escolares pelo Governo do Estado
do Maranhão. Em 1973, o município contava com 07 grupos
escolares: Urbano Santos, Padre Delfino, Clodomir Millet,
Duque de Caxias, Benjamim Monteiro58, Enoque Moura e
Urbano Martins. Além disso, na zona urbana havia as escolas
primárias de responsabilidade do poder municipal no Anexo
do Grupo Escolar Governador Sarney, Escola XV de agosto e
Instituto Evangélico de Educação, este pertencente da rede
privada de educação (TIMON, 1973).
Considerando que a educação pública no Brasil teve
início com os grupos escolares, conforme Saviani (2004) podese considerar que a gênese da educação pública em Timon veio
em 1948 com a implantação de seu primeiro grupo escolar
denominado de Urbano Santos na gestão do intervencionista
Urbano Martins (1937-1945). Somente em 1958 ocorreu a
fundação de Grupo Escolar Padre Delfino pelo Governo do
Estado na administração municipal de Joaquim Martins Ferreira
(1956-1960). Os Grupos Escolares Gov. Sarney e Clodomir
Millet foram fundados em 1966 na primeira gestão de Napoleão
Guimarães (1966-1970) na Prefeitura de Timon; o Grupo Escolar
Enoque Moura foi construindo e teve suas atividades iniciadas
na gestão do ex-prefeito Domingo Rêgo (1970-1974), conforme
58 Conforme, Lei Municipal n. 454, de 03 de maio de 1972, o grupo escolar
que funcionou nas dependências do Ginásio Bandeirante recebeu
denominação de Benjamim Monteiro, em homenagem ao prefeito do
município de 1937.
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Lula (1991). Os grupos escolares Benjamim Monteiro e Urbano
Santos funcionavam respectivamente, dentro das dependências
do prédio do Ginásio Bandeirante e da Prefeitura Municipal,
conforme Lei Municipal n. 454/1972 que deu denominação
para essas instituições escolares (TIMON. 1972).
É importante mencionar que dentre estes grupos escolares
há somente estudos dos contextos políticos de suas criações e
de elementos de sua cultura escolar material e imaterial dos
Grupos Escolares Urbano Santos e Padre Delfino realizados
por Silva e Costa (2014), Silva (2014) e Silva (2018). Assim, há
uma ausência de pesquisas sobre os outros grupos escolares
de Timon, uma vez que os estudos já existentes gravitaram na
compreensão da rede escolar na cidade entre as décadas de 1940
e 1970. Mas também, pelo fato de os Grupos Escolares Urbano
Santos e Padre Delfino terem sido as primeiras instituições
escolares da cidade. Portanto, para Nosella e Buffa (2012),
isso denota maiores prestígios sociais e uma concentração de
estudos da história e memória nestas escolas.
Enquanto na vida urbana de Timon havia a predominância
dos grupos escolares para a escolarização primária das
crianças, na zona rural a realidade era diferente não somente
pela quantidade superior de escolas, mas também pelas suas
características peculiares, consideradas tipicamente rurais. Em
1973 a zona rural de Timon contava com uma rede municipal
de 84 escolas distribuídas por diversas localidades. Sendo
assim, a zona rural apresentou um maior número de escolas
primárias, sobretudo, em razão da população timonense
residir em sua maioria na zona rural. Em 1970 havia 36.903
habitantes sendo 16.038 na zona urbana e 20.865 na rural. Já
em 1973 o município possuía 41.700 habitantes distribuídos
entre 21.720 no meio rural e 19.980 no perímetro urbano
(TIMON, 1973, 1974). Por isso, nas localidades rurais, ainda
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prevaleceu escolas isoladas ou reunidas que passaram ao longo
do século XX sedimentando-se como os únicos espaços para
o ensino primário distantes dos centros urbanos e, por vezes,
com olhares negligenciados do Poder Público (SAVIANI, 2004).
Para Motta e Frazão (2019), a expansão das escolas
primárias no Maranhão apresentou múltiplas faces,
terminologias e modelos, sobretudo, em razão das localizações
geográficas em associação com a política educacional vigente.
Os grupos escolares no Maranhão eram tipicamente escolas
nas sedes dos municípios, em suas zonas urbanas sendo usados
também com símbolos do desenvolvimento, progresso e poder
do Estado na urbanização das cidades. Enquanto isso, as zonas
rurais apresentavam as escolas isoladas para os povoados e
reunidas nas vilas.
As escolas isoladas eram um tipo de modelo para o
ensino primário que apresentava num único espaço físico o
agrupamento de um número mínimo de alunos da localidade
e adjacências para funcionamento da sala de aula, bem como,
apenas uma única professora, tal como as escolas rurais
desde o início da República. A união de escolas isoladas para
congregá-las para formar cada classe seriada que ficava sob
responsabilidade de uma professora originavam as escolas
reunidas (CRUZ, 2019).
Pela quantidade do número de salas de aulas do ensino
primário municipal podemos inferir que as escolas na zona
rural de Timon eram tipicamente isoladas e multisseriadas, até
porque também havia um número reduzido de prédios escolares
no meio rural, conforme descreve as Tabelas 3 e 4.
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Tabela 3 - Número de salas de aula do ensino primário em
Timon por dependência administrativa em 1972
Próprias

Dep. Adm.

Alugadas

Cedidas

Tot. Urb. Rur.
Tot.
Rur.
Urb.
─
Municipal
16
11
04
01
01
─
─
─
─
─
Estadual
32
─
─
─
─
─
Particular
07
Fonte: Timon, dados da área do ensino fundamental, 1974

Rur.
54
─
─

Tabela 4 - Número de prédios escolares do ensino primário em
Timon por dependência administrativa em 1974
De 1 sala de
aula

Total

Dep. Adm.

de 4
Mais de 1 sala Mais
salas
de
de aula
aula
Tot.
Rur.
Tot.
01
02
01

Municipal

Urb.
01

Rur.
02

Tot.
─

Rur.
─

Estadual

08

─

─

─

─

─

─

Particular

04

─

01

─

03

─

─

Fonte: Timon, dados da área do ensino fundamental, 1974.

Quanto ao número de salas de aulas percebemos o papel
do Governo do Estado do Maranhão na oferta do ensino
primário em Timon, em especial na zona urbana do município.
Enquanto que a administração municipal se encarregou do
ensino primário, sobretudo, no meio rural através de escolas
com salas de aula cedidas pelas comunidades rurais. No total
em 1972 o governo municipal disponibilizava nas escolas
primárias 16 salas de aula na zona urbana e 54 no meio rural.
Em escolas, ao que tudo denota, construídas pelas pessoas das
próprias localidades. Sendo a prefeitura municipal responsável,
de modo geral, pelos salários das professoras e professores,
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uma vez que, notamos que o governo municipal detinha como
prédio escolar próprio apenas duas escolas.
Em comparação a 1973, o Governo do Estado na cidade
de Timon implantou o Grupo Escolar Odilo Costa na segunda
gestão do ex-prefeito Napoleão Guimarães (1974-1976),
segundo Lula (1991). Assim, a rede estadual de ensino primário
em Timon possuía 32 salas de aula. Através das Tabelas 2 e
3 também é possível identificar o papel da rede privada na
distribuição de salas de aulas e vagas para o ensino primário
em Timon, apenas na zona urbana. Na historiografia da
educação pública podemos compreender e construir também
paralelamente a história da educação privada no país, pois
existem relações, por vezes, íntimas dos setores públicos e
privados na expansão da escolarização em diferentes regiões
do Brasil (SAVIANI, 2015).
Assim como, há uma escassez de estudos em determinados
grupos escolares na cidade de Timon existe também uma
ausência de pesquisas sobre a história da Educação Rural
no município. Não há maiores informações, até o momento,
acerca das singularidades do cotidiano escolar nas instituições
de ensino rural de Timon. Para Damasceno e Beserra (2004),
a falta de maiores investigações sobre a história da Educação
Rural é fruto de que ela não possuía tantos atrativos para ser
investigada como nos processos de escolarização que ocorrem
nas zonas urbanizadas dos municípios. Outro ponto levantado
pelas autoras consiste na dificuldade de financiamento das
pesquisas atrelado, por vezes, ao valor ideológico-cultural do
meio rural ser marginalizado pelos pesquisadores e pelo Estado.
Contudo, esse quadro passa por mudanças,
gradualmente, desde o início do século XXI em função da
pressão de movimentos sociais no meio rural, como também,
a entrada da população rural nas universidades que vem
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impulsionando o desenvolvimento de pesquisas. Trata-se, pois,
de retornar à zona rural com olhares de pesquisas para a história
da Educação Rural e se tornando suficientemente visíveis para
chamarem sobre si a atenção dos estudiosos (DAMASCENO;
BESERRA, 2004).
Em relação ao ensino secundário, o município de Timon
contava com apenas uma escola, o Ginásio Bandeirante
fundado em 1968 na gestão municipal de Napoleão Guimarães
(1966-1970) e estadual de José Sarney (1966-1970). Os
contextos políticos e sociais estaduais e locais de sua criação
e cultura escolar foram estudados por Pereira e Costa (2014) e
Silva (2014). Nascimento (2013) também desenvolveu estudos
acerca da política de expansão do ensino secundário ginasial
do Maranhão.
A única escola secundária de Timon localizava-se na
zona urbana e ao longo do período do estudo apresentou
uma expansão no número de matrículas, conforme descreve
a Tabela 5. Em 1970 o ginásio da cidade possuía 259 alunos
matriculados já em 1973 a escola apresentou um total de 510
alunos, o que corresponde um aumento percentual de 96,91%.
Em especial nas séries iniciais do curso ginasial.
Tabela 5 - Matrículas do ensino ginasial em Timon (1970 - 1973)
Séries

1970

1971

1972

1973

1ª

85

106

231

242

2ª

98

93

125

151

3ª

76

58

69

72

4ª

─

34

39

54

Total

259

291

464

510

Fonte: Timon, dados da área do ensino fundamental, 1974
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Pela LDB/1961 o ingresso no ensino secundário deveria
passar por um exame de admissão com aprovação que
demonstrasse satisfatória educação primária, desde que o
educando tivesse 11 anos completos ou venha a alcançar essa
idade no correr do ano letivo (BRASIL, 1961). Todavia, a reforma
do ensino promovida pela Lei Federal n. 5.692/1971 extinguiu
os exames de admissão como requisitos para a entrada do
ensino secundário. Por isso, há um aumento no número de
matriculas no ginásio da cidade na 1ª série, sobretudo, a partir
de 1971, com crescimento de 187,70% no número de matrículas
de 1973 em comparação com 1970.
o exame de admissão foi por algumas décadas a linha
divisória decisiva entre a escola primária e a escola
secundária [...] O exame de admissão mobilizava os
estudantes, seus pais e irmãos. Obter a aprovação nas
provas tinha uma importância equivalente à aprovação nos
exames vestibulares ao ensino superior. Era uma espécie de
senha para a ascensão social (NUNES, 2000, p. 45).

O fim dos exames de admissão significou a quebra
simbólica que separava o ensino secundário do primário,
ocasionando um aumento no número de matrículas no ginásio.
Para Nunes (2000), isso também ocasionou um crescimento
vertical na ampliação de matrículas nos estabelecimentos
de ensino secundário com superlotação e criação de novos
turnos de trabalho. Principalmente, nas localidades onde,
anteriormente, havia apenas o ensino primário. Em suma,
tal contexto de expansão das matrículas provocou uma
superlotação no Ginásio Bandeirante em Timon, pois em 1974
a escola contava apenas com 8 salas de aula para satisfazer a
crescente demanda por matrículas (TIMON, 1974).
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É interessante notar que a rede escolar em Timon se
encontrou organizada pela LDB/1961 mesmo após a entrada
em vigor da Lei Federal n. 5.692/1971 que agregou o ensino
primário e secundário ginasial em um único ciclo denominado
de 1º grau. Assim, a lei buscou o fim da dualidade de ensino
primário e do ginásio com a implantação de uma escola única
com duração de oito anos letivos obrigatórios para as crianças
de 7 a 14 anos de idade.
No caso do ensino de 1º grau, por exemplo, para além da
implantação das séries e classes, a integração do primário
com o ginásio implicava instituir uma nova concepção de
escola fundamental destinada à educação de crianças e de
adolescentes. Essa escola reuniria, em realidade, culturas
profissionais historicamente distintas – os professores
primários e os professores secundários – com níveis
diferentes de formação e salários status e modos próprios
de exercício do magistério (SOUZA, 2008, p. 268-9).

As fontes documentais revelam que a escola de 1º grau
não foi estruturada em Timon logo após a reforma proferida
pela Lei Federal n. 5.692/1971, uma vez que no período
analisado ainda encontramos a dualidade da escola primária e
secundária em Timon cada qual produzindo sua cultura escolar
e profissional típica. Tendo em vista a complexidade e ônus
para essa reestruturação escolar, entendemos que as mudanças
nas escolas primárias e secundárias foram graduais e lentas em
Timon.
Formação e salários das professoras
No início da década de 1970 o corpo docente que
lecionava em Timon possuía formação no curso normal colegial
e professoras leigas, ou seja, sem formação. As normalistas
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perfaziam seus trabalhos de magistério, sobretudo, na zona
urbana de Timon, enquanto as leigas estavam distribuídas
nas escolas isoladas no meio rural do município. O Quadro 1
apresenta a quantificação do corpo docente municipal em 1972
e 1974 nas quais notamos também a remuneração salarial das
professoras o número de diretoras e supervisoras municipais.
Quadro 1 - Situação do pessoal docente primário municipal
de Timon em 1972 e 1974
Atividade

1972

Formação
Quant.

1974

Remuneração
Remuneração
Quant.
(Cr$)
(Cr$)

Normal
12
182,40
16
213,40
Regência de Colegial
classe
Normal
─
─
─
─
Ginasial
Não
93
109,44
131
128,04
titulado
─
─
Direção
04
─
─
Supervisão
01
01
Outras
Em outras
─
─
atividades
03
02
funções
─
─
Licença
07
08
Fonte: Timon, dados da área do ensino fundamental, 1972 e 1974.

A questão salarial interfere negativamente no trabalho
pedagógico. Em algumas regiões, o professor se ver obrigado,
para sobreviver, assumir uma dupla, tripla jornada de trabalho.
Para Luz et al. (1989), o salário dos professores, na maioria
dos casos, representa aquilo que o Poder Público pode pagar,
em vista da precariedade dos recursos financeiros de que
dispõem. Em outros, porém, significa descaso, indiferenças das
administrações com os serviços educacionais e formação das
professoras.
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O art. 39 da Lei Federal n. 5.692/1971 estabeleceu
que os sistemas de educação devessem fixar a remuneração
dos professores do ensino de 1º grau, em função da maior
qualificação. Por isso, notamos que os salários das professoras
não titulares, sem formação no curso normal possuíam sua
remuneração inferior daquelas que detinham uma certificação
de ensino normal colegial. Uma diferença de Cr$ 72,96 cruzeiros
em 1972 e Cr$ 85,36 em 1974. Além disso, é possível observar o
aumento salarial em ambas as categorias de professoras.
As normalistas que lecionavam o ensino primário na
cidade de Timon possuíam formação no curso normal colegial.
Pela LDB/1961, amparava pelo Decreto Lei n. 8.530, de 02 de
janeiro de 1946 acerca da Lei Orgânica do Ensino Normal, o
normal colegial era o segundo ciclo do ensino normal com
duração de três anos para formação de professores primários.
Na zona urbana de Timon em 1973 havia 19 normalistas, sendo
13 funcionárias do Estado do Maranhão nos grupos escolares e
06 municipais, conforme detalha o Quadro 2.
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Quadro 2 - Relação nominal das professoras do ensino
primário na zona urbana de Timon em 1973

Estadual

Dep.
Adm.

Professoras
Maria do Perpetuo Socorro Ferreira
Maranhão
Terezinha de Jesus da Mata Oliveira
Hilda Parentes da Silva
Maria da Silva Lima Gomes

Urbano Santos

Maria Angélica
Miridan do Amaral Ferreira Costa

Clodomir Millet

Maria Janete Barros
Edna Miranda de Meneses

Duque de Caxias

Maria de Jesus Carvalho
Rosa Bonfim Rego

Municipal

Grupos Escolares

Maria Jose Lima Alves
Iná do Socorro Mendes
Maria de Castro Brito
Professoras
Maria Creuza Ferreira de Almeida
Gení Oliveira
Geralda Faria de Oliveira
Maria do Socorro Carneiro Brito

Padre Delfino

Enoque Moura
Benjamim Monteiro
Urbano Martins
Escolas
Anexo do Grupo Escolar Governador Sarney

Instituto Evangélico de
Educação
Eduvirgem Ferreira de Almeida
Escola XV de Agosto
Fonte: Relação nominal de diretoras e professoras dos grupos escolares e
escolas municipais, 1973.
Djanira Andrade Silva

O quadro docente primário na cidade de Timon em
1973 foi composto por mulheres. Na História da Educação os
estudos sobre gênero na formação de professores demonstram
que a expansão do ensino normal, principalmente, a partir da
metade da segunda século XX ancorou a educação primária
vinculada a feminização do magistério em decorrência do
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aumento de mulheres nos cursos normais distribuídos pelo
Brasil (ALMEIDA, 2004).
Como demonstra o Quadro 1, a formação em curso
normal também expressava uma maior valorização salarial das
professoras. Nesse sentido, considerando o habitus de Bourdieu
(2010), as professoras na zona urbana detinham certo capital
cultural e econômico na cidade de Timon, em comparação
com as professoras não tituladas. Por isso, o habitus professoral
de normalistas expressa “modos de afirmação, emancipação,
autonomia financeira, projeção social, legitimidade e
reconhecimento inscritos na condição de normalista, marcam
as distinções do lugar social ocupado a partir da certificação”
(NASCIMENTO, 2019, p. 12).
A conjuntura analítica dos salários e formação de
professoras do Quadro 1 em paralelo com as descrições
presentes no Quadro 2, configura também que o corpo
docente na zona rural em Timon foi composto, sobretudo,
por professoras leigas. Sob esta perspectiva, realizamos alguns
questionamentos: o que caracteriza, para além do aspecto
legal, as professoras leigas? e quais os locais de trabalho estão
inseridos estas profissionais? Para início de conversa, então, as
professoras leigas são:
em geral a pessoa que, sem nunca haver chegado à posição
de um professor formado, dedicou quase toda a sua vida
ao magistério, principalmente em áreas rurais [...] Há
professores com dupla instabilidade: além de plenamente
“leigos”, são ocupantes eventuais do ofício. Exercem o
magistério provisoriamente em lugar de outra pessoa, ou
o exercem enquanto esperam uma ocupação profissional
mais desejada [...] Em boa medida, o professor leigo é,
entre nós, o professor rural (BRANDÃO, 1986, p. 13).

ORGANIZAÇÃO DA REDE ESCOLAR PRIMÁRIA E
SECUNDÁRIA EM TIMON NO INÍCIO DA DÉCADA DE 1970

237

Os professores leigos não tinham habilitação adequada
para o magistério. Além disso, em geral apresentaram nível
de formação geral inferior para a profissão, como primário e
ginásio (in) completo (WARDE, 1986). Assim, as professoras
não titulares municipais foram as profissionais da educação de
maior número em Timon no início da década de 1970. O Quadro
3 apresenta a relação nominal de professoras municipais rurais
Timon de 1973, bem como a escola e localidade rural.
Quadro 3 - Relação nominal das professoras municipais rurais
de Timon de 1973
Professora
Escola
Aldenira Silva Barros
João Joca de Assunção
Alburina Silva Sousa
São Francisco
Alda Silva Sousa
José Sarney
Alda da Silva
São João
Alfre Dias de Assunção
São Cristóvão
Ana Felix Machado
Ajuda-te
Antônia Lrinda dos Santos
Falcão Lopes
Armando Santana de
José Lopes
Sousa
Auzair Feitosa Farias
Santa Cecília
Anália Delfina Sousa Silva
São Benedito
Cícera Costa Silva
Luz das Crianças
Enoque de Sousa
Armando Vieira
Erasmo Pires de Sá
Santo Antônio
Antônio Silva da Costa
São José
Conceição de Maria
São Raimundo
Pereira Silva
Dagmar Oliveira Leão
Santa Amélia
Hermógenes de
Djacir Costa da Silva
Carvalho
Florisa de Jesus Assunção
Nossa Sra. de Fátima
Francisca das Chagas
Joaquim Martins Ferreira
Oliveira
Francisca das Chagas
Moura Fé
Borges
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Localidade
Bonitinho
Santo Antônio
Não identificado
São João
São Cristóvão
Barra da Tapera
Não identificado
Vista Alegre
Não identificado
São Benedito
Vertente
Mocambo
Não identificada
Correntinho
São Raimundo
Matapasto
Monte Belo
Não identificada
São Gonçalo
Iracema
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Francisca dos Santos Silva
Francisca Silva Santos
Francisca de Fátima Santos
Getúlio Mendes da Silva
Ieda Benedita da Silva
Jonas Rocha Costa
José Rodrigues da Costa
Judith Ribamar Costa dos
Santos
Laura Farias de Oliveira
Lourival Sousa Cardoso
Lina Ferreira de Oliveira
Luís Eusébio Assunção
Maria Alice
Maria Dantas Martins
Manoel Edmundo da Silva
Maria Nunes Carvalho
Narcina Oliveira Cunha
Manoel Pereira do
Nascimento
Maria Auxiliadora dos
Santos Oliveira
Maria Antônia Gomes
Maria da Conceição de
Assunção Santos
Maria do Carmo Sousa
Maria das Graças Cruz
Maria de Jesus Passos
Maria das Graças Pereira
da Silva
Maria de Lourdes de Jesus
Silva
Maria Joaquina dos Santos
Magnólia Gomes Barros
Oscar Cardoso de Araújo
Maria Jose Rodrigues
Nunes

Presidente Vargas
Nossa Sra. de Fátima
Nossa Sra. de Fátima
Santa Luzia
São José
Senador Archer
São José

Canôa
Buriti Cortado
Caju
Cruzeiro
Formiga
Buriti Cortado
Santa Fé

Lili Lopes

Varjota do Alto

José Ramos
Gonçalves Dias
São Francisco
Jaime Costa
Santa Teresinha
Jesus Crucificado
São Francisco
São Judas Tadeu
Nossa Sra. do Perpetuo
Socorro

Pajeú
Castelo
Fazenda Nova
Cachimbo
Gameleira
Tapera
São Francisco
Cantinho
Não identificada

Augusto Nunes

Santa Inês

Não identificada

Bom Princípio

São José

Malhada de Cima

Benjamim Monteiro

Jatobá

Dom Bosco
Não identificada
Domingos Rêgo

Firmiano
Olho D’água
Varjota de Baixo

Napoleão Guimarães

Kumaitá

São Raimundo

Cabeceira da Bacaba

São Francisco
Pedro Lopes
Rui Barbosa

Saco
Não identificada
Fátima

Nossa Sra. de Fátima

Mangabeira
Continua...
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Professora
Maria da Paciência
Santana
Maria Prudência de
Carvalho Costa
Maria das Graças Silva
Santos
Nadir Pereira dos Santos

Escola
Rui Barbosa

Localidade
Santana da
Gameleira

João Azevedo

São Gonçalo

Pedro Neiva

São Felipe

São Benedito

Coco

Maria Francisca de Araújo São Francisco de Assis
Ajuda-te
Norberto Moreira Soares
Elias Martins
Barra das Pombas
Oscarina do Nascimento
Princesa Isabel
Varjota de Cima
Oliveira
Olga Ribeiro de Oliveira
Filomena Cunha
Garapa
Pedra dos Santos Cunha
Aluísio Cunha
Monteiro
Raimunda Barros Costa
Cristo Rei
Lagoa Seca
Raimunda Veloz Barros
Senador Archer
Buriti Cortado
Raimundo Mulundú Silva
São Raimundo
Sitio Escuro
Ricardina Pereira do
Higino Cunha
Piranhas
Nascimento
Rosalina Valéria da silva
Coelho Neto
Irajá
Rita de Cássia
Presidente Médici
Canto Alegre
Rosalina Maria dos Santos
Domingos Rego
Boqueirão
Sunamita Rodrigues
Domingos Rego
Brejo
Beserra
Teresinha de Jesus Falcão
São Francisco de Assis
Pindorama
Assunção Costa
Teresinha Alves Feitosa
Santa Joana D’arco
Unha de Gato
Teresinha de Jesus Costa
Dr. Francisco Vitorino
Vista Alegre
Oliveira
Teresinha Viveiros da Costa Napoleão Guimarães
Buriti da Conceição
Vicente Nunes da Silva
Olavo Bilac
Buriti do Meio
Zilda Lopes dos Santos
Rosilda Guimarães
São Roque
Fonte: Relação nominal de diretoras e professoras dos grupos escolares e
escolas municipais, 1973.

No quadro geral docente do ensino primário rural,
o município de Timon apresentava um maior número de
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professoras e professores. Em 1973 havia 70 mulheres (=81%)
no cargo e 16 homens (=19%). Profissionais, em muitos casos,
sem formação para o magistério, mas que encabeçaram a
responsabilidade de formação de crianças e jovens no ensino
primário em suas localidades rurais. Nesse sentido, há uma
construção de destaque nas escolas seriadas na cidade,
em detrimento da escola isolada, multisseriada, por vezes,
unidocente na zona rural. Mesmo com a falta de maiores
qualificação para o magistério consideramos que o ser
professor na zona rural, na roça59, realizou um movimento para
construir sua identidade e formação pela prática, observando
e pensando o magistério como uma alternativa melhor para o
modo de vida.
O maior número de homens no magistério na zona rural
de Timon em comparação à urbana pode ser decorrente do
processo de formação destes profissionais. Ora para atuar
nos grupos escolares ou escolas municipais era necessária,
sobretudo, a formação no curso normal, enquanto na zona
rural o mínimo consistia nos domínios básicos da escrita,
leitura e matemática (BRANDÃO, 1986).
Tal como ocorre em outros setores profissionais, a
zona rural é obrigada a aceitar por mais tempo agentes
desqualificados cuja prática já não é mais aceita na cidade,
em seu estado. Uma longa pesquisa sobre as relações entre
a escola rural e a cultura camponesa [...] tornou evidente
aquilo que todos conhecem por experiência própria.
Ser um professor rural é uma pequena fatalidade que a
pessoa aceita quando não vê diante de si outra alternativa
59

Entendemos a roça como algo singular e específico da população
rural como espaço de trabalho, sustento alimentar, renda e cultural.
Assim, algo semiótico, com signos, significados, manifestações
e representações que assumem o modo de vida das pessoas nas
localidades rurais.
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de trabalho em seu nível de aspiração, ou então é uma
provação a que o docente iniciante se submete para
merecer chegar a ser professor “na cidade”. (BRANDÃO,
1986, p. 14).

Contudo, a realidade de professoras leigas na zona
rural não foi algo específico do município de Timon. Dados
apresentados por Picanço (1986) mostram que a existência
do professor leigo é nacional, sobretudo, na região Nordeste
desde o início da década de 1970. Em especial, nos Estados
da Bahia, Ceará e Maranhão. A autora também menciona que
estes profissionais da educação escolar rural estão cercados
das perdas de prestígios das atividades docentes e da carência
de recursos dos municípios.
Costa (2018) esclarece que a falta de professores com
formação no Maranhão é fruto de um processo histórico, a
lenta expansão e evolução de espaços privados e, sobretudo,
públicos dedicados à formação de professores. Sendo assim,
o Maranhão ao longo das décadas nos rankings nacionais se
apresentou entre os primeiros quando se tratava de professores
leigos no final do século XX.
Em 1970, o MEC constatou que havia entre 150 e 200
mil professores leigos na realização de suas atividades do
magistério de 1ª a 4ª série do 1º grau em todo o Brasil. Sendo
assim, eram executados no Brasil e em algumas unidades
federadas programas para qualificá-los e habilitá-los, tais
como, Programa de Aperfeiçoamento do Magistério em nível
de 1º grau; Projeto LOGOS I e II (formação em nível de 2º grau,
com habilitação para o Magistério), do MEC, desenvolvido
em convênio com Secretarias de Educação e Cultura, dentre
outros.
Os programas estavam amparados nas exigências para
ser professor determinadas pelo Art. 30 da Lei Federal n.
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5.692/1971 que estabelecia que a habilitação específica de
2º grau para lecionar no ensino de 1º grau, da 1ª a 4ª séries;
no ensino de 1º grau, da 1ª a 8ª séries, habilitação específica
de grau superior, ao nível de graduação, representada por
licenciatura de 1º grau obtida em curso de curta duração e em
todo o ensino de 1º e 2º graus, habilitação especifica obtida
em curso superior de graduação correspondente a licenciatura
plena.
No entanto, destacamos que ainda não há estudos que
busquem compreender o trabalho e formação dos professores
rurais em Timon. Sendo assim, não podemos afirmar, até
o momento, se houve alguma tentativa do poder público
municipal ou estadual na qualificação e profissionalização
destes profissionais.
Considerações Finais
Os estudos da organização da rede escolar em Timon no
início da década de 1970 se mostrou um caminho que, num
primeiro momento, se apresentava apenas quantitativo. Apesar
da escassa documentação ainda podemos compreender as
modalidades da escola primária e secundária no município,
a expansão no número de matrículas. Além disso, a extensão
da rede escolar na zona rural de Timon devido a seu próprio
território e população, em maioria, ser residente em localidades
rurais.
Constatamos que no município de Timon o ensino
primário apresentava-se em duas modalidades de escola: os
grupos escolares na cidade como símbolos da modernização
pedagógica e desenvolvimento urbano e as escolas isoladas no
meio rural. Nesse sentido, há uma construção de destaque nas
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escolas seriadas na cidade, em detrimento da escola isolada,
multisseriada, por vezes, unidocente.
Quanto ao ensino secundário, a cidade disponibilizava
de um único espaço de ensino ginasial: o Ginásio Bandeirante.
Considerando a Lei Federal n. 5.692/1971 o município contava
apenas com o ensino de 1º grau. Assim, os que desejavam e
tivessem condições econômicas favoráveis deveriam buscar em
outras cidades os cursos de ensino secundário colegial.
Acerca do quadro docente atuante em Timon entre 1970
e 1974 percebemos a diferença salarial entre as professoras
da zona urbana (normalistas) das professoras da zona rural
(leigas). A disparidade nas remunerações foi fruto, sobretudo,
de ausência e presença de uma formação específica para o
magistério, que carregam em seu bojo também determinações
no prestígio social da profissão, em especial, no perímetro
urbano. Havia um maior número de mulheres no cargo tanto na
zona urbana como na rural, permitindo estabelecer o quadro
docente como espaço de feminização. Apesar de também ter
ocorrido a presença de professores homens, sobretudo, no
meio rural.
Concluímos que a relevância deste estudo para a área
de História da Educação de Timon deve-se a importância
de discussões sobre a escola pública, bem como pela ainda
escassa produção na área, que suscita a necessidade de maiores
investigações e debates, sobretudo, acerca da escola pública
primária rural. Cabe salientar aqui, algumas indagações: qual
a cultura escolar material e imaterial das escolas primárias
rurais? Como eram as rotinas nas escolas municipais rurais?
Como podem ser caracterizados os alunos das escolas rurais?
Quais os percursos do magistério das professoras leigas? Quais
as condições de trabalho na zona rural? Quais as relações
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das professoras com as localidades rurais das escolas em que
lecionavam?
É importante salientar também o direcionamento de
estudos para compreensão dos grupos escolares Clodomir
Millet, Duque de Caxias, Benjamim Monteiro e Enoque Moura
na década de 1970 em Timon. Há uma necessidade de estudar
a configuração destas escolas, de buscar entender os contextos
e sujeitos envolvidos no processo de construção e implantação
dos grupos escolares, a sua cultura escolar desenvolvida, dentre
outros aspectos.
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CAPÍTULO 7

No Centro Artístico Operário
Timonense: memórias da
Escola XV de Agosto entre
1976 e 1986

NO CENTRO ARTÍSTICO OPERÁRIO
TIMONENSE: MEMÓRIAS DA ESCOLA XV
DE AGOSTO ENTRE 1976 E 198660

Francisco da Silva Feitosa
Maria Antônia de Oliveira
Odaléia Alves da Costa

Introdução

O

presente trabalho refere-se a história da Escola
XV de Agosto61, levando em consideração os anos
1976 a 1986 a partir de memórias de sujeitos.
De princípio, a história da escola encontra-se entrelaçada com
os movimentos dos operários timonenses por um espaço de
60 Trabalho resultado do projeto de pesquisa intitulado “História e
memória da Escola XV de Agosto em Timon, MA”. Executado na
disciplina de História da Educação do curso de Licenciatura em
Ciências Biológicas do Instituto Federal do Maranhão, Campus Timon
no semestre de 2017.1.
61 Localizada no cruzamento da Rua Magalhães de Almeida e Miguel
Simão, nº 607, Centro.
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socialização e, posterior, à escolarização de seus filhos. Por
isso, a memória da Escola XV de Agosto possui estreitamentos
com a história do Centro Artístico Operário Timonense.
Nesse movimento, procuramos possibilitar melhores
esclarecimentos aos timonenses acerca das histórias e memórias
que carregam a vida da instituição escolar, com o intuito de
resguardar para as gerações futuras o espaço que a Escola XV
de Agosto possui na história da educação de Timon. O seu
lugar na configuração da rede escolar municipal diante de suas
normas e práticas escolares.
As iniciativas em construir a história e memória da Escola
XV de Agosto decorreram da ausência de estudos, uma vez que
os trabalhos dedicados à historiografia da educação da cidade
foram, até o momento, estão em torno dos grupos escolares
Urbano Santos e Padre Delfino e do Ginásio Bandeirante
(PEREIRA; COSTA, 2014; CARDOSO; COSTA, 2014; SILVA;
COSTA, 2014; SILVA, 2014; SILVA, 2018). É importante
mencionar que tais estudos não tiveram como objeto analítico
a Escola XV de Agosto, talvez porque as instituições escolares
com maiores prestígios sociais costumam ser as mais estudadas
(NOSELLA; BUFFA, 2012).
Os estudos estão amparados em fontes orais. Os dados
foram obtidos através de entrevistas semiestruturadas com o
uso da história oral, segundo Alberti (2005), Meihy e Holanda
(2017). Os entrevistados estavam assim distribuídos: uma atual
diretora da escola (Entrevistada A), uma atual professora da
escola (Entrevistada B) e um ex-aluno da escola (Entrevistado C).
Os sujeitos narraram suas contribuições, vivências, lembranças,
projetos e rotinas dentro do ambiente escolar da Escola XV de
Agosto entre 1976 e 1986. Portanto, as entrevistas, aqui, serão
percebidas num esforço de aproximação no que Freitas (2002)
aborda como uma metodologia que,
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abre novas perspectivas para o entendimento do passado
recente, pois amplifica vozes que não se fariam ouvir.
Além, de nos possibilitar o conhecimento de diferentes
‘versões’ sobre determinada questão, os depoimentos
podem apontar continuidade, descontinuidade ou mesmo
contradição no discurso do depoente (2002, p.51).

O uso das memórias na construção do passado da cultura
(in) material da Escola XV de Agosto foi compreendido com
bases nas definições de Bosi (1994) e Halbwachs (1990). Isto é,
a memória como espaço social construída dentro de contextos
sociopolíticos. Assim, as narrativas coletadas dos sujeitos da
pesquisa não reviveram todo o passado completo da instituição
de ensino, pois as lembranças apresentam apenas descrições
vivenciadas ou conhecimentos acumulados durante as suas
vidas. Bosi (1994, p. 55) ressalta que:
na maior parte das vezes, lembrar não é reviver, mas refazer,
reconstruir, repensar, com imagens e idéias de hoje, as
experiências do passado. [...] A lembrança é uma imagem
construída pelos materiais que estão, agora, à nossa
disposição, no conjunto de representações que povoam
nossa consciência atual. Por mais nítida que nos pareça a
lembrança de um fato antigo, ela não é a mesma imagem
que experimentamos na infância porque nós não somos
os mesmos de então e porque nossa percepção alterou-se
e, com ela, nossas ideias, nossos juízos de realidade e de
valor.

Por mais nítida que nos pareça a lembrança de um fato
antigo, ela não é a mesma imagem que experimentamos, uma
vez que os sujeitos não são ahistóricos, suas percepções, juízos,
valores e ideais da realidade mudam com o tempo. Percebese, nesse sentido, que o indivíduo não é o único detentor da
memória, mas a sociedade também, já que esta compartilha os
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valores, os símbolos, as ações pelos sujeitos, o que ultrapassa
seu fator individual. Isto é, a reconstituição do passado é
dependente da relação do indivíduo com um determinado
grupo social, como ele partilha suas experiências.
A partir dessas discussões, compreendemos a escola
como lugar de memória e história não apenas da instituição
escolar em si, mas também de aspectos sociais e políticos de
determinados períodos que adentram no interior das escolas
moldando sua cultura escolar.
A escola armazena grande parte da memória social em
decorrência de seu cotidiano e de sua temporariedade.
Ela representa o momento de toda aprendizagem através
de elementos utilizados na juventude, tais como normas;
transmissão de valores; uniformes; caminho percorrido
até à escola; brincadeiras e desafios; experiências com o
grupo; material didático utilizado e outros acontecimentos
que ganham sentido na relação social com o cotidiano.
Isso mostra que a escola enquanto lugar de memória é ao
mesmo tempo simbólica e material (TEIXEIRA, 2015, p. 3).

A escola como local de memória consiste num repertório
das narrativas históricas dos entrevistados da Escola XV
de Agosto foram tomadas como porta de entrada para
compreender o espaço escolar e estabelecer as conexões para
as práticas escolares que circulam na utilização dos materiais
da cultura escolar. As compreensões do uso de diversas fontes
na construção do trabalho decorrem da “história da educação
abrir um vasto campo de investigação, constituído pelo
inventário de novos temas, pela construção de novos objetos
epistêmicos e pela recuperação de uma vastidão de fontes”
(MAGALHÃES, 2011, p. 4).
Nessa conjuntura, buscamos elucidar aspectos do
cotidiano da escola, suas configurações na arquitetura e os
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perfis das diretoras e professoras. Enfim, as configurações
da Escola XV de Agosto mediante sua cultura escolar presente
nas memórias dos sujeitos entrevistados, conforme Vidal
(2005) ao afirmar que, a cultura escolar envolve toda a vida
escolar. Ou seja, estão compreendidos na construção dos
modos de pensar, ensinar e aprender as práticas escolares, na
mobilização de sujeitos mediante objetos para as formas de
fazer das normas e condutas nas escolas. Assim, Werle (2004)
afirma que, em pesquisas de história e memória de instituições
escolares, os pesquisadores devem investigar o seu processo de
criação e instalação, verificar a caracterização e a utilização do
espaço físico o espaço de poder (diretoria, secretaria, sala de
professores e alunos).
Partindo dessas orientações teórico-metodológicas,
buscamos compreender a história da Escola XV de Agosto
diante de suas singularidades à sociedade da época em estudos
paralelos aos aspectos educacionais e sociopolíticos locais,
regionais e nacionais da década de 1970 à metade dos anos de
1980.
Histórias e memórias da Escola XV de Agosto
A escola XV de Agosto (Figura 1) nasceu da Lei Municipal
nº 98 de 20 de setembro de 1952 que reconheceu a utilidade
pública do Centro Artístico Operário Timonense em seu caráter
de instituição de assistência social e ensino primário (TIMON,
1952). A lei foi sancionada pelo então prefeito da época, Dr.
Francisco Vitorino d’Assunção (1951-1954). Nas dependências
administrativas e arquitetônicas surgiu o funcionamento da
Escola XV de Agosto, nome em homenagem a data de fundação
do centro no dia 15 de agosto de 1946. Tais informações estão
escritas nas fachadas do prédio.
NO CENTRO ARTÍSTICO OPERÁRIO TIMONENSE:
MEMÓRIAS DA ESCOLA XV DE AGOSTO ENTRE 1976 E 1986

257

Figura 1 - Prédio escolar da Escola XV de Agosto

Fonte: Acervo da pesquisa.

A arquitetura do prédio escolar demonstra seu caráter
histórico no centro da cidade, fazendo parte do conjunto de
obras que deram início à vida urbana na cidade de Timon
na segunda metade da década de 1940. De acordo com Lula
(1991), o centro foi uma organização operária beneficente,
com auxílio funeral, doença, pensão, consultas médicas, dentre
outras. Como também cursos profissionalizantes de corte
e costura e uma escola de ensino primário com mais de 300
alunos, realizando também festas e sessões culturais.
Acerca da criação da escola, ainda na década de 1940
configurou-se, sobretudo, como um espaço assistencialista para
o ensino primário de crianças filhas dos operários de Timon.
Conforme Silva (2014), durante os anos 1940 na cidade não
havia uma rede de educação plenamente configurada. Timon
contava apenas com a Escola Pés-Descalços que funcionava
no prédio da prefeitura e pequenas escolas isoladas. De fato,
a criação de espaços públicos voltadas para a escolarização
primária em Timon só teve início em 1948 com a fundação do
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primeiro grupo escolar da cidade. Por isso, Silva (2014) traz
que, instituições filantrópicas como parceiras na constituição
da rede de escolas primárias no contexto de 1950 em Timon.
Para, além disso, o Centro Artístico Operário Timonense
foi construído com o objetivo de ser um clube de festas dedicado
aos comerciantes e trabalhadores da cidade. Sobre isso, Santos
(2007) menciona que durante a década de 1980 o centro era
local privilegiado para as festividades de forrozeiros. Tais festas
no centro eram consideradas de “família” contrapondo-se as
festividades em torno dos clubes reggae como espaços marginais
e violentos frequentados por viciados em drogas ilícitas (BRITO,
2013).
Memórias da diretora
A diretora da escola possui Bacharel em Teologia,
Licenciada em Ensino Religioso, Especializada em Coordenação
e Supervisão Escolar e atualmente está concluindo
Psicopedagogia. Sua inserção na Escola XV de Agosto começou
em 1976, com o cargo de professora e logo em seguida em
1978 assumiu a direção da escola juntamente com seu pai,
permanecendo até o ano de 1986. No ano seguinte recebeu
uma portaria para assumir a direção da Escola Integrada
José Sarney, exercendo o cargo no município e no Estado do
Maranhão. Hoje se encontra aposentada pelo Estado, mas
continua exercendo o cargo de diretora voluntária na escola XV
de Agosto desde 2003 até os dias atuais.
A XV de Agosto é uma escola de Ensino Fundamental,
que atende 100 crianças nas séries de 1º ao 5º ano somente no
turno da manhã. A diretora ainda relatou que a implantação da
escola se deu a partir de convênios entre a prefeitura municipal
e o governo estadual. Atualmente, os recursos financeiros para
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manutenção da escola foram destituídos. Contudo, a escola
desenvolve suas atividades, sobretudo, a partir de doações da
comunidade escolar.
Diante disso a escola encontrou muitas dificuldades para continuar
funcionando normalmente, era certo que fecharia por falta de verbas
para sustentá-la. Mas houve um grande interesse por minha parte
e de meu pai em manter a escola funcionando, nós achávamos a
escola XV de Agosto era um prédio histórico e não podia fechar. Era
uma conquista importante para a sociedade timonense e a partir
desse contexto resolvemos mantê-la financeiramente com a ajuda de
voluntários que até hoje ajudam na preservação e funcionamento da
mesma (Entrevistada A)

A escola já chegou a possuir cerca de 500 alunos
distribuídos nos turnos manhã, tarde turmas de Ensino
Fundamental. A noite com o programa para a Educação de
Jovens e Adultos (EJA). O Dr. Luís Firmino era uma espécie
de “baluarte” e um importante agente da escola, através de
trabalho com a entidade, trabalhava o professor Gonzaga. Em
relação ao funcionamento das salas e programas oferecidos
atualmente pela escola, a entrevistada narrou que:
o prédio possui 5 salas de aulas ativas funcionando nas séries de
1º ao 5º ensino fundamental no turno da manhã e ainda agrega os
alunos da Associação de Deficientes Visuais de Timon (ADVTI),
com a parte didática que é oferecida pelo programa de Educação de
Jovens e Adultos (EJA), e a parte em Braille eles aprendem mesmo
na ADVTI. 01 diretoria, 01 secretaria, 02 banheiros, 01 biblioteca,
cantina (Entrevistada A, 2017).

Sobre o fardamento escolar, a diretora rememorou o
seguinte:
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a farda dos alunos era aquela saia de pregas e uma blusa branca
aberta estilo tradicional, hoje disponibilizamos de fardas atuais
dentro do contexto escolar. O prédio ainda mantém alguns materiais
da época de sua inauguração que hoje servem de relíquia para a
memória da escola (Entrevistada A, 2017).

A escola como espaço de produção cultural também
cria tradições. São tradições inventadas, que correspondem a
uma série de práticas procedimentais e simbólicas reguladas
em normas e aceitas, sendo amplamente repetidas e dando
seguimento de seu passado (HOBSBAWS; RANGER, 1984).
Nesse sentido, o fardamento escolar inventado para o processo
de escolarização e burocratização do acesso e permanência nas
instituições de ensino são tradições inventadas desde a gênese
da educação pública brasileira no final do século XIX.
Contudo, são vestimentas que foram sendo alteradas ao
longo dos anos mediante as flutuações políticas e sociais do
Brasil, mas suas funções, de modo geral carregam as mesmas
singularidades desde a sua criação: padronização dos corpos
dos alunos e identificação de pertencimento a determinados
identidades escolares na cidade. Porém,
comparando a aparência do uniforme atual com o uniforme
da era do Grupo Escolar — para não distanciar muito, é
notório que o uniforme escolar usado hoje nas escolas
da rede particular, estadual e municipal é completamente
diferente tanto na estética como no seu significado. As
mudanças ocorridas atingiram significativamente aos
alunos e tanto mais as escolas, principalmente da rede
pública que não vêm mais o uniforme com uma aliada
disciplinar (VICTOR, 2012, p. 257).

Em relação aos materiais escolares, como carteiras,
bebedouros, utensílios da secretaria, a diretora relatou
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que todos foram substituídos por outros, mais modernos,
para melhor atender as necessidades da escola e melhorias
na qualidade do ensino. Ao longo da história da educação
pública brasileira, os materiais disponíveis nas escolas foram
considerados sinônimos de eficiência e qualidade, passando até
mesmo pelos aspectos da arquitetura escolar. Por isso, desde a
fundação dos grupos escolares no início da República o ideário
da organização de uma escola moderna perpassa também pelo
seu patrimônio material (SOUZA, 1998).
Memórias da professora
A professora pertence ao atual quadro de docentes da
escola. A entrevista rememorou que por volta de 1981, havia
terminado há pouco tempo seu curso pedagógico e resolveu
juntamente com algumas professoras recém-formadas criar
um grupo para discutirem com o prefeito da época, Napoleão
Guimarães as possibilidades de um cargo de professora na
escola. As exigências mínimas para lecionar no ensino primário
era a formação em nível de 2º grau.
Nas discussões com o Napoleão Guimarães, a professora
fez referência a Lei Federal n. 5.692, de 11 de agosto de 1971
que fixou as diretrizes e bases para o ensino de 1° e 2º graus,
e dá outras providências. Na referida lei, no seu Art. 30 exigiase como formação mínima para o exercício do magistério no
ensino de 1º grau, da 1ª à 4ª séries, habilitação específica de
2º grau. Com o curso pedagógico, a professora atendia não
apenas o primeiro requisito mínimo da lei, mas também se
tornava habilitada para lecionar em todo o ensino de 1º e 2º
graus.
A professora trouxe lembranças que foi na XV de Agosto
que conseguiu ingressar no mercado de trabalho, o seu primeiro
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emprego. Em 1986 a docente foi nomeada pelo governo do
Estado. A entrevistada rememorou momentos ocorridos no
interior da escola, como sua estrutura física e localização
nas proximidades da principal praça da cidade, São José, e
das atividades realizadas pela prefeitura em parceira com a
instituição de ensino.
Do mesmo modo que a diretora, a Entrevistada B
narrou que a Escola XV de Agosto funcionou pelo município
e também por algumas pessoas da comunidade. Outros
pontos relembrados pela entrevistada foram às comemorações
em homenagem à fundação do Centro Artístico Operário
Timonense. Sem distinções socioeconômicas, a escola
atendia a todos os alunos, de todas as famílias que buscavam
escolarização a seus filhos. Nesse sentido, a professora narrou
que as docentes, as “tias” eram como suas mães.
Os professores nesse período eram bem participativos na vida dos
alunos porque quando as mães deixavam seus filhos na escola, os
educadores desempenhavam papeis de pais, quando os alunos saiam
para brincarem na praça da cidade (praça São José) elas buscavam
os alunos de volta para escola. (Entrevistada B, 2017).

As afeições maternas presentes nas narrativas da
professora são frutos de um processo lento e gradual do
fenômeno de feminização do magistério ao longo do século
XX no país, uma vez que as mulheres foram inserindo-se na
profissionalização e no mercado de trabalho da educação,
como oportunidade de formação e emancipação das mulheres,
através das escolas primárias.
O exercício do magistério representava um prolongamento
das funções maternas, e instruir e educar crianças era
considerado não somente aceitável para as mulheres, como
era também a profissão ideal em vista destas possuírem
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moral ilibada, sendo paciente, bondosas e indulgentes,
suprir uma necessidade e um desejo feminino (ALMEIDA,
2004, p. 82).

A Escola XV de Agosto ofereceu uma base concreta de
escolarização, normas e condutas as crianças, permitindo-lhes
o ingresso em outras escolas. A professora ofereceu informações
sobre ex-alunos (as) que tiveram seus primeiros contatos com
a cultura escolar e alavancaram em voos mais altos em seus
estudos, conseguindo formações em cursos superiores.
Alguns destaques foram o pároco da cidade de Timon e também
a irmão do padre que é bacharel em direito. Portanto a escola XV
de Agosto tem uma história linda nos anos anteriores e vem sendo
mantida pela atual direção e algumas pessoas que colaboram
voluntariamente (Entrevistado B, 2017).

A professora demonstrou grande admiração pela Escola
XV de Agosto evidenciando a instituição escolar como espaço
que oferta contribuições para a cidade de Timon e sua vida
profissional e pessoal. Logo, a “história e memória da escola devem
sempre está em destaque na vida das pessoas que vivem na cidade de
Timon” (Entrevista B, 2017). Podemos compreender, desse
modo, a escola como fonte de memória individual e coletiva.
Memórias de um ex-aluno
O ex-aluno da escola entrevistado ingressou na escola XV
de Agosto no segundo semestre no ano de 1976, com 9 anos de
idade, entrou para o 1º ano no turno manhã, por três anos não
conseguiu ser aprovado. Segundo ele houve problemas pessoais
e seus pais o tiraram da escola XV de Agosto e o colocaram
264

Francisco da Silva Feitosa • Maria Antônia de Oliveira • Odaléia Alves da Costa

numa pequena escola da rede particular onde permaneceu
durante três anos.
Em 1981 retornou para a escola XV de Agosto sendo
matriculado logo no 3º ano, e narrou que não precisou concluir
o segundo ano, pois tinha capacidade de ir diretamente para
o ano seguinte conseguindo aprovação. No ano de 1982 o exaluno entrou para o 4º ano, mas já não podia estudar no turno
da manhã por ter uma idade avançada, então, foi para o turno
da noite.
Segundo o entrevistado, a matrícula era feita de maneira
tradicional, os pais iam até a escola com os documentos da
criança e realizavam a matrícula com a secretária da escola. Em
suas lembranças, o ex-aluno narrou que na escola havia regras
a serem cumpridas em relação à formação da fila.
a diretora não admitia tumulto, ao chegar à escola todos os alunos
deviam ficar na fila se organizando para entrar na sala de aula, se
por algum motivo os alunos desmanchassem a fila seriam punidos
pela diretora. A punição seria a fila toda organizada e em seguida
deveriam rezar o pai nosso e só então retornariam para a sala de
aula. Assim era feito todos os dias (Entrevistado C, 2017).

As punições da diretora para manter e/ou retomar a
ordem disciplinar dos alunos é reflexo da cultura de uma
Educação Religiosa no ensino público. A permanência de
tais práticas religiosas no ambiente educacional é fruto de
uma longa história de resistência ativa da Igreja Católica para
funcionamento e manutenção dos preceitos do cristianismo na
formação dos alunos.
Para Saviani (2015), a trajetória da pedagogia católica
no Brasil é expressa por três momentos: hegemonia durante
a colonização e Império; reformas pombalinas e avanço do
laicismo com o advento da República que traz o avanço do
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laicismo, do ideário iluminista, positivista e republicano, e a
criação da “Escola Nova Católica” com a resistência ativa da
Igreja católica em dois pontos: articulações e pressões para o
restabelecimento do ensino e práticas religiosas no interior da
escola.
Em relação ao fardamento, o ex-aluno relatou que a
“farda era uma bermuda na altura do joelho e uma camisa branca com o
emblema da escola no bolso. As carteiras eram de madeira onde podiam
sentar dois alunos, devido ao fato de que no início do ano havia muitos
alunos matriculados e como os alunos eram bem magros cabiam às vezes
até três alunos por carteira” (Entrevistado C, 2017).
No âmbito da história da educação de Timon, os estudos
de Silva e Costa (2014), Cardoso e Costa (2014), Silva (2014) e
Silva (2018) mostram que as práticas religiosas estão presentes
nas escolas da rede municipal desde o final da década de
1950. O conjunto de ensinamentos religiosos na cultura
escolar configura o cotidiano das instituições escolares desde a
organização dos grupos escolares presentes em Timon.
Na época, as disciplinas ministradas na escola eram
Português, Matemática, Estudos Sociais e Ciências. No ponto
de vista da história das disciplinas escolares, os Estudos Sociais
tiveram sua origem na década de 1930 e introduzida no currículo
das escolas do Distrito Federal por Anísio Teixeira. Pela reforma
educacional da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB),
Lei Federal n. 4.024/1961 a disciplina escolar Estudos Sociais
era obrigatória no currículo das escolas do ensino secundário.
Porém, com a reforma educacional promovida pelos
militares na Lei Federal n.5692/1971, a disciplina escolar
Estudos Sociais passou a ser obrigatória no ensino do 1º grau
lecionada por professores polivalentes na 1a a 4a séries. Logo,
transformaram as disciplinas de História e Geografia em Estudos
Sociais, levando ao esvaziamento dos conteúdos, fazendo266
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os regredir ao método mnemônico, fazendo o aluno decorar
datas, nomes e fatos importantes da nossa história com vistas
ao desenvolvimento do nacionalismo, elemento importante na
formação do indivíduo para a efetiva manutenção do regime
instituído.
No âmbito do Maranhão, Costa (2017) nos faz
compreender que o ensino de Estudos Sociais no estado “ao
longo do período de 1971 e 1996 foi uma disciplina que apesar
de não ser uma disciplina hegemônica no currículo das escolas
maranhenses, teve material didático próprio, com metodologia
própria” (COSTA, 2017, p. 169). Nesse sentido, compreendemos
que os aparatos do regime militar nas instituições de ensino
também alcançaram o interior da Escola XV de Agosto, através,
sobretudo, das diretrizes curriculares impostas pelo regime na
intenção de legitimar seu poder e deter o controle e ordem da
população.
Segundo o Entrevistado C, a relação professora aluno
era amigável e de confiança. Quando seus pais necessitavam
ausentar-se da cidade a trabalho, o aluno ficava sob cuidados
mais atentos da diretora da escola. Em suas palavras “a diretora
desempenhou um importante papel na minha vida, que ia além de suas
obrigações em relação ao cargo que exercia na escola” (Entrevistado C,
2017).
Quando questionado a respeito das contribuições da
escola para a cidade de Timon, o ex-aluno aborda que, devido
a boa localização a escola contribuiu de forma positiva na
vida dos discentes porque o prédio fica localizado no centro
da cidade e os alunos advindos de bairros periféricos tinham
oportunidades de conhecer as ruas do centro da cidade e, por
vezes, a vizinha cidade de Teresina (PI).
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Trouxe muitas contribuições para os alunos por oferecer boa
educação e credibilidade, pois na escola havia muitos eventos como:
festas juninas, carnaval e outras datas comemorativas (Entrevistado
C, 2017).

As festas escolares expressam aspectos da cultura escolar,
pois são regidas por normas e práticas, pelo ensinamento
de condutas e conhecimentos. As festas, portanto, como
um aspecto da cultura escolar, se modificam de acordo
com as épocas e as finalidades sociais, políticas e religiosas.
Como também se transformaram e foram apropriadas pelos
dirigentes de ensino, professores, alunos e sociedade em geral
de diferentes formas no decorrer dos anos.
Para Silva e Silva (2015), as festas escolares entre os
anos de 1960, 1970 e 1980 foram instrumento do Estado para
a regulação da ordem política e da submissão às regras do
regime militar, todavia a partir dos anos 1990 aos dias atuais,
as celebrações no interior das escolas estão moldadas pelos
interesses políticos, religiosos e a busca por vínculos familiares.
O ex-aluno ainda ressaltou que foi uma felicidade
em saber que alguém se interessou em saber um pouco da
história e memória da escola XV de Agosto, tendo em vista sua
importância para a educação da cidade de Timon. Em seus
estudos, Werle (2004) nos faz compreender importância deste
resgate, uma vez que a construção da história da educação
projeta entendimentos e memórias para as futuras gerações.
Considerações finais
Rememorar, lembrar, recordar, reviver, revelar, refazer
são exemplos de palavras que podem ser citadas na busca
de compreender, de modo geral, a história da Escola XV de
Agosto. Todavia, afirmamos a importância que as memórias
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assumiram na construção desta historiografia da educação de
Timon. O que possibilitou diferentes formas de compreender
as histórias que cercam o cotidiano da escola, as formas como
cada sujeito diante da hierarquização de poder colocam a XV
de Agosto em suas memórias, na história de sua vida.
O conjunto de memórias da diretora, professora e exaluno mesmo diante de suas singularidades, fizeram emergir
memórias coletivas da Escola XV de Agosto como espaço de
escolarização na zona urbana de Timon. Aspectos do histórico
da escola; da materialidade da cultura escolar, por exemplo, o
fardamento escolar e mobília; da história do currículo na ênfase
da disciplina escolar Estudos Sociais; formação das professoras;
patrimônio imaterial por meio das festas e celebrações e as
relações estabelecidas entre religião e educação nas práticas
para o ensinamento de normas e condutas disciplinares.
Em 2019, a Escola XV de Agosto completa seus 67
anos de existência, firmados no “centro histórico” da cidade,
resistindo ao longo das mudanças sociais e políticas do Brasil
que transcrevem em Timon. Na sua história, como de qualquer
instituição de ensino, passa por ressignificações de sua cultura
escolar, se moldando de acordo com os interesses políticos e
sociais. Logo, entendemos a pesquisa apenas como o primeiro
passo, a largada para compreender a história da Escola XV
de Agosto diante dos sentidos, significados e representações
de suas práticas escolares. A história e memória da referida
instituição de ensino não está esgotada, ainda há muito para
descobrir e compreender.
Referências
ALMEIDA, Jane Soares de. Mulheres da educação: missão,
vocação e destino? a feminização do magistério ao longo do
NO CENTRO ARTÍSTICO OPERÁRIO TIMONENSE:
MEMÓRIAS DA ESCOLA XV DE AGOSTO ENTRE 1976 E 1986

269

século XX. In: DERMEVAL, Saviani; et al. (Orgs.). O legado
educacional do século XX no Brasil. Campinas, SP: Autores
Associados, 2004. p. 59-107.
BOSI, Ecléa. Memória e sociedade: lembranças de velhos. 3.
ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1994.
BRASIL. Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961. Fixa as
Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Disponível em:
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1960-1969/lei4024-20-dezembro-1961-353722-publicacaooriginal-1-pl.
html. 28 ago. 2019.
______. Lei nº 5.692, de 11 de agosto de 1971. Fixa as
Diretrizes e Bases para o ensino de 1° e 2º graus, e dá outras
providências. Disponível em: https://www2.camara.leg.br/
legin/fed/lei/1970-1979/lei-5692-11-agosto-1971-357752publicacaooriginal-1-pl.html. Acesso em 28 ago. 2019.
BRITO, Thiago Oliveira da Silva. A construção de um mito do
crime: A trajetória de Zara, o tráfico de drogas e a debates
sobre a Segurança Pública em Timon (1968-1992). In:
Simpósio Nacional de História, 27, 2013, Natal. Anais [...].
Natal, ANPUH, 2013.
CARDOSO, Mysshelen Ribeiro. COSTA, Odaléia Alves.
História e memória do Jardim de Infância Santa Filomena
em Timon-MA. In: Encontro Maranhense de História da
Educação, 6, 2014, São Luís. Anais [...]. São Luís, IFMA, 2014.
COSTA, Odaléia Alves. Os estudos sociais do Maranhão: a
disciplina escolar entre 1970 e 1996. Teresina: EDUPI, 2017.
270

Francisco da Silva Feitosa • Maria Antônia de Oliveira • Odaléia Alves da Costa

FREITAS, Sônia Maruá de. História oral: possibilidades e
procedimentos. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado, 2002.
LULA, Venâncio. Vila de Flores. SIOGE-MA: São Luís; Brasília,
1991.
HALBWACHS, Maurice. A memória coletiva. São Paulo:
Vértice, Editora Revista dos Tribunais, 1990.
______; RANGER, Terence. (Orgs.). A invenção das tradições.
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1984.
MAGALHÃES, Justino. O ensino da história da educação.
In: CARVALHO, Marta Maria Chagas de; GATTI JÚNIOR,
Décio (Org.). O ensino de história da educação. Universidade
Federal do Espírito Santo, pp. 175-210.
MEIHY, José Carlos Sebe Bom; HOLANDA, Fabíola. História
oral: como fazer, como pensar. 2. ed. São Paulo: Contexto,
2017.
NOSELLA, Paolo; BUFFA, Ester. Instituições escolares: por
que e como pesquisar. 2. ed. São Paulo: Campinas, 2013.
PEREIRA, Bruna Elizangela da Costa; COSTA, Odaléia Alves.
Implantação do Ginásio Bandeirante de Timon. In: Encontro
Maranhense de História da Educação, 6, 2014, São Luís.
Anais [...]. São Luís, IFMA, 2014.
SAVIANI, Demerval. A trajetória da pedagogia católica
no Brasil: da hegemonia à renovação pela mediação da
resistência ativa. Da história do tempo ao tempo da história.
NO CENTRO ARTÍSTICO OPERÁRIO TIMONENSE:
MEMÓRIAS DA ESCOLA XV DE AGOSTO ENTRE 1976 E 1986

271

In: ________ (Org.). História do tempo e tempo da história:
estudos de historiografia e história da educação. Campinas,
SP: Autores Associados, 2015.
SILVA, Cristiano de Assis. A constituição da rede escolar de
Timon-MA: do grupo escolar ao ginásio Bandeirante (19421971). 2014. 108 f. Dissertação (Mestrado em Educação).
Universidade Federal do Piauí, Teresina, 2014.
SILVA, Elisângela Maria. Grupo escolar Padre Delfino
(1958-2016): história e memória. 2018. 125 f. Dissertação
(Mestrado em Educação). Universidade Federal do Piauí,
Teresina, 2018.
SILVA, Maiara Iasmim Alves da; COSTA, Odaléia Alves da.
História e memória do grupo escolar Padre Delfino (19581989. In: Encontro Maranhense de História da Educação, 6,
2014, São Luís. Anais [...]. São Luís, IFMA, 2014.
SILVA, Marina Coimbra Casadei Barbosa da; SILVA, Antonio
Carlos Barbosa da. As festas escolares no Brasil de 1890 até
a contemporaneidade: sentidos e perspectivas. In: Congresso
Brasileiro de Educação, 2, 2015, Campina Grande. Anais [...].
Campina Grande, CEMEP, 2015.
SOUZA, Rosa Fátima de. Templos de civilização: a
implantação da escola primária graduada no Estado de São
Paulo (1890-1910). São Paulo: EdUNESP, 1998.
TEIXEIRA, Maria Lúcia Aguiar. A escola como lugar de
memória. In: Simpósio Nacional de História. 28, 2015,
Florianópolis. Anais [...]. Florianópolis, ANPUH, 2015.
272

Francisco da Silva Feitosa • Maria Antônia de Oliveira • Odaléia Alves da Costa

TIMON. Lei Municipal n. 98 de 20 de setembro de 1952.
Reconhece de utilidade pública o “Centro Artístico Operário
Timonense”, com sede nesta cidade. Timon, datilografado,
1952.
VICTOR, Dijane Maria Rocha. Reflexões sobre moda no
campo da educação: uniforme escolar. In: Encontro Cearense
de História da Educação, 9, 2012, Fortaleza. Anais [...].
Fortaleza, UFC, 2012.
VIDAL, Diana Gonçalves. Cultura e práticas escolares:
uma reflexão sobre os documentos e arquivos escolares.
In: SOUZA, Rosa Fátima de; VALDEMARIN, Vera Teresa
(Orgs.). A cultura escolar em debate: questões conceituais,
metodologias e desafios para a pesquisa. Campinas, SP:
Autores Associados, 2005.
WERLE, Flávia Obino Corrêa; BRITTO, Lenir Marina Trindade
de Sá; COLAU, Cinthia Merlo. Espaço escolar e história das
instituições escolares. Revista Diálogo Educacional. Curitiba,
v. 7, n. 22, p. 147-163, 2007.

NO CENTRO ARTÍSTICO OPERÁRIO TIMONENSE:
MEMÓRIAS DA ESCOLA XV DE AGOSTO ENTRE 1976 E 1986

273

SOBRE OS AUTORES

Ana Gardênia de Araújo Marques
Graduanda no curso de Licenciatura em Ciências Biológicas
pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Maranhão - IFMA Campus Timon.
Bruna Elizangela da Costa Pereira
Possui Ensino Médio pelo Instituto Federal do Maranhão
(IFMA), Campus Timon (2014). Atualmente, graduada em
Administração pela Universidade Estadual de Maranhão
(UEMA), Campus Timon.
Edvin Luisi da Silva
Graduando no curso de Licenciatura em Ciências Biológicas
pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Maranhão - IFMA Campus Timon. Membro do Núcleo de
Estudos e Pesquisas em História e Memória das Instituições
Escolares (NEPHIME), coordenado pela Profa. Dra. Odaléia
Alves da Costa.
Eulina da Silva Lima
Graduada em Licenciatura em Ciências Biológicas pelo IFMA/
Timon (2019). Atua principalmente nos seguintes temas:
SOBRE OS AUTORES

275

educação rural, políticas educacionais e educação do campo.
Faz parte ativamente do Núcleo de Estudos e Pesquisas em
História e Memória das Instituições Escolares (NEPHIME),
coordenado pela Profa. Dra. Odaléia Alves da Costa.
Francisco da Silva Feitosa
Graduando no curso de Licenciatura em Ciências Biológicas
pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Maranhão - IFMA Campus Timon.
Ivo Henrique Soriano Rocha
Graduando no curso de Licenciatura em Ciências Biológicas
pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Maranhão - IFMA Campus Timon.
João Marcos de Araújo Miranda
Graduando no curso de Licenciatura em Ciências Biológicas
pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Maranhão - IFMA Campus Timon.
Leandro de Sousa Dias
Graduando no curso de Licenciatura em Ciências Biológicas
pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Maranhão - IFMA Campus Timon.
Maiara Iasmin Alves da Silva
Graduada em Licenciatura em Ciências Biológicas pelo IFMA/
Timon (2018).

276

Maria Antônia de Oliveira
Graduanda no curso de Licenciatura em Ciências Biológicas
pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Maranhão - IFMA Campus Timon.
Monica Andrade da Silva
Graduanda no curso de Licenciatura em Ciências Biológicas
pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Maranhão - IFMA Campus Timon.
Mysshelen Ribeiro Cardoso
Formada em Técnica de Eletroeletrônica, com ênfase em
Engenharia Elétrica, na forma Integrada ao Ensino Médio
no Instituto Federal do Maranhão - Campus Timon (2014).
Atualmente é graduanda em Design de Interiores no Instituto
de Ciências Jurídicas e Sociais Prof. Camilo Filho.
Odaléia Alves da Costa
É Doutora em Educação pela Universidade de São Paulo (USP,
2013). Mestre em Educação pela Universidade Federal do Piauí
(UFPI, 2008). Licenciada em Pedagogia pela Universidade
Federal do Maranhão (UFMA, 2005). Realizou estágio pósdoutoral sob a supervisão da Profa. Dra. Rosa Fátima de Souza,
na UNESP Araraquara, com a seguinte pesquisa: História
e Memória do EDURURAL/NE no Estado do Maranhão:
1980-1987. Atualmente é professora do Instituto Federal
do Maranhão, Campus Timon, atua como professora das
disciplinas pedagógicas na Licenciatura em Ciências Biológicas.
Professora do Programa de Pós-Graduação em Educação
Profissional e Tecnológica - Mestrado Profissional no IFMA,
Campus São Luís, Monte Castelo. Tem experiência na área
de Educação, com ênfase em História da Educação, atuando
SOBRE OS AUTORES

277

principalmente nos seguintes temas: história da educação rural
no Maranhão, livro didático, educação do campo, movimentos
sociais, história das instituições escolares. Líder do grupo
de pesquisa: História e Memória das Instituições Escolares
(NEPHIME), vinculado ao CNPq e certificado pelo IFMA.
E-mail: odaleia@ifma.edu.br.
Tiago Rodrigues da Silva
Graduado em Licenciatura Plena em Ciências Biológicas
pelo Instituto Federal do Maranhão, Campus Timon (2017).
Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Educação
pela Universidade Estadual Paulista (Unesp)/Marília na
linha de História e Filosofia da Educação. Tem experiência
na área de Educação com ênfase em História da Educação,
atuando principalmente nos temas de história e memória de
instituições e patronos escolares. Possui experiência também
na área de Educação em Ciências, com ênfase em Estratégias e
Metodologias Pedagógicas para o Ensino de Ciências/Biologia.
Participante do grupo de pesquisa, Núcleo de Estudos e
Pesquisas em História e Memória das Instituições Escolares
(NEPHIME), coordenado pela Profa. Dra. Odaléia Alves da
Costa. E-mail: thiago2581@hotmail.com.

278

