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 INTRODUÇÃO 

 

"A prática educativa é tudo isso: afetividade, alegria, capacidade 
científica, domínio técnico à serviço da mudança ou  
lamentavelmente, da permanência do hoje." (PAULO FREIRE). 

 

Pode-se dizer que as inquietações a respeito da Educação começaram na 

graduação em História, provavelmente, porque havia pouquíssimos comentários 

sobre a História da Educação, assim como, pesquisas sobre Atividades 

Complementares. Naquela etapa, pensava-se que ao freqüentar o curso de História 

se estudaria e decoraria as datas comemorativas, acontecimentos relevantes, os 

marcos históricos e os grandes heróis. Ledo e feliz engano, pois no decorrer 

daqueles anos - e que anos maravilhosos!!! – entrou-se em contato com uma nova 

visão sobre esse campo do conhecimento, em expansão há algumas décadas. 

As novas vertentes historiográficas e parte dos historiadores abandonavam 

os eixos epistemológicos de outrora que se debruçavam somente sobre fontes 

determinadas e oficiais. Os historiadores mais tradicionais acreditavam que essas 

fontes falavam por si ou que a História nada mais era do que narrar o que delas se 

extraía. Concebiam, enfim, a História como uma Arte pronta, acabada e “verdadeira”.  

Para esses estudiosos, que confiavam na veracidade das fontes, não era 

preciso dialogar com elas e nem interpretá-las, ou pelo menos, não era tido como 

praxe questionar e indagar quem? quando? como? e por quê? tais fatos ou 

acontecimentos foram documentados. Provavelmente, porque não tinham a 

percepção de que os produtores de tais documentos eram homens e mulheres 

contextualizados em diferentes tempos, cada qual com sua visão de mundo, 

imbuídos de olhares e modos de vida distintos. Permaneceram durante muito tempo 

com a vontade de tratar a História como uma Ciência acabada, isto é, “descrevendo 

as coisas tais como aconteceram“ (BLOCH, 2001, p. 53). 

Felizmente, no decorrer do desenvolvimento do campo de conhecimento da 

História, tal visão historiográfica perdeu a sua força. Pesquisadores absorveram 

novas fontes, possibilidades inovadoras e pressupostos teóricos para escreve-la e 

interpretá-la, o que contribuiu para que o olhar sobre o tempo e o espaço se 

modificasse. Assim, novos temas apareceram como a sexualidade, a religiosidade, 

as atitudes diante da morte, a vida cotidiana, a cultura material (BURKE, 1991; LE 

GOFF e NORA, 1988), e ainda, a História das mulheres, dos negros, dos índios, 
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entre muitos outros.  

Nesse contexto, pergunta-se: e a História da Educação? Nunca existiu? 

Esse tema não era objeto de reflexão? Na graduação do Curso de História não 

houve um enfoque significativo sobre o assunto. Contudo, a inquietação sobre esse 

tema, quando acadêmica, resultou em pesquisas em bibliotecas, onde foram 

encontrados livros, artigos e textos, aos quais até então não se tivera acesso, 

descobrindo-se uma linha de pesquisadores preocupados com o tema da Educação 

na História, a chamada História da Educação.  

Verificou-se que, nos últimos anos, concebe-se a História da Educação sob 

um olhar distinto daquele para o qual foi constituída ao ser incluída nos currículos, 

“como uma forma de disciplinar, moralizar e formar professores” (WARDE e 

CARVALHO, 2000, p. 19), e que, no decorrer de seu processo de instituição “se 

caracterizou ou como uma disciplina escolar ou como disciplina acadêmica, tida 

como campo auxiliar da Educação e não como uma especialização da História” 

(CARVALHO, 2004, p. 377), ou mesmo, da Educação. Esse fato causou 

perplexidade, pois, como um tema tão debatido, seja nos meios políticos, seja na 

mídia ou no discurso das escolas e dos professores, fora esquecido? 

Nas leituras ainda prematuras sobre o assunto, constatou-se que nas 

pesquisas, a partir do final da década de 1980 e início de 1990, houve um: 
[...] processo de reconfiguração da historiografia educacional (que) 
foi acompanhado de intensa reflexão conceitual e metodológica. 
Vários estudos se ocuparam dessas questões e, sob ângulos 
diversos, mapearam e efetuaram a crítica de temas, objetos e 
procedimentos historiográficos, desencadeando ampla discussão. A 
simples ocorrência desse tipo de reflexão foi muito positiva, pois, 
incidindo no que vinha sendo constitutivo da fragilidade da disciplina 
– a não problematização de seus procedimentos e de seu objeto -, 
reforçou a tendência de rompimento das amarras que vinham até 
então conferindo à disciplina o caráter subsidiário no campo da 
pesquisa sobre a Educação. (WARDE e CARVALHO, 2000, p. 13).   

 

Notou-se a necessidade de “adotar novas formas de pensar e de praticar a 

História da Educação” (NÓVOA, 1996, p. 3) e, conseqüentemente, uma necessidade 

de “absorver novas abordagens e os novos recortes temáticos originais que vêm 

redesenhando o campo e reconfigurando os objetos de investigação histórica sobre 

Educação no Brasil” (WARDE e CARVALHO, 2000, p. 13). Essa descoberta chamou 

a atenção sobre o fato de que a Educação não fora “esquecida” totalmente, 

permitindo vislumbrar importantes pesquisadores interessados em salientar a 
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Educação no contexto da História. 

Por essas razões e, principalmente, ao se indagar a respeito da estrutura, 

tanto organizacional quanto arquitetônica e das representações sociais sobre o  

Colégio Estadual do Paraná (CEP), resolveu-se elaborar um projeto de pesquisa, 

elegendo-o como espaço para desenvolver o estudo. Foram inúmeras idas e vindas 

ao arquivo daquele Colégio para definir sobre o que pesquisar. Isto é, além da 

definição do local, também se delimitou como período histórico a Ditadura Militar, por 

estar no auge das inquietações pessoais, mas ainda não se clarificara o objeto de 

pesquisa. Havia-se cogitado desenvolver uma pesquisa em uma instituição 

educacional ao recortar uma disciplina escolar ou, ainda, abordar as práticas 

escolares de Educação Moral e Cívica. 

Finalmente, ao se ter acesso a alguns relatórios das Atividades 

Complementares (AC), denominadas pelo Colégio Estadual do Paraná (CEP) como 

Paraescolares e Complementares, perguntou-se: o que eram aquelas atividades, 

para que serviam, quais eram suas funções? Será que serviam como complemento 

de uma Educação formal que visava à demanda do mercado de trabalho e da 

própria sociedade? 

Pode-se afirmar que foi assim que surgiu o objeto de pesquisa desta 

dissertação, ou seja, entender e compreender as Atividades Complementares do 

Colégio Estadual do Paraná e sua importância naquela instituição de ensino. Para 

esse fim, o recorte temporal, centrou-se nas décadas de 1960 e 1970, embora 

verificou-se mais atentamente, os anos de 1968 a 1979, período que se justifica por 

se referir à transição para a nova lei educacional, a Lei 5692/71. O recorte temporal 

também se justifica na medida em que foi a partir da década de 1960, principalmente 

a partir do ano de 1968, que a maioria das Atividades Complementares aqui 

pesquisadas foram instituídas, culminando com a edição dos Subsídios para a 

Elaboração do III Plano Setorial de Educação, Cultura e Desportos (PSECD)1, no 

ano de 1979, o qual determinava as metas e ações do Governo no setor cultural 

educacional, cultural e desportivo. 

Assim, a problemática traçada para esta pesquisa, teve como questão 

norteadora: Qual era a importância das Atividades Complementares no âmbito 

                                                
1Entre os anos de 1968 e 1979 foram elaborados três PSECD: o primeiro traçava as metas no que tange à 
Educação, cultura e desportos para o triênio 1972/1974; o segundo para os anos 1974-1979 e o terceiro para 
1980/1985.  
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institucional do Colégio Estadual do Paraná? 

Esses questionamentos foram provocados pelos conhecimentos 

historiográficos da chamada Nova História, pois novos problemas de pesquisa 

começaram a despontar como as formas de viver, agir, pensar e sentir, 

notadamente, a partir dos pressupostos do eixo epistemológico da História Cultural2. 

Para Roger Chartier (1990, p.16-17), essa corrente historiográfica “tem por principal 

objecto identificar o modo como em diferentes lugares e momentos uma 

determinada realidade social é construída, pensada, dada a ler.”  

Também, porque nas últimas décadas notou-se “uma crescente 

consolidação de um campo disciplinar que se desenvolve no interior do campo 

pedagógico, mas que nitidamente inscreve-se no âmbito da chamada História 

Cultural” (XAVIER, 2000, p.2).  

Esse posicionamento corrobora com esta dissertação por discutir uma 

problemática educacional, a partir de “um reconhecimento de que processos 

educativos são processos culturais mais amplos” (Ibidem, p. 2). Portanto, alguns 

pressupostos teórico-metodológicos contribuirão para a construção de um 

conhecimento na perspectiva histórica sobre um objeto de estudos.  

Ao se desenvolver o objeto alvo desta pesquisa em relação às Atividades 

Complementares do Colégio Estadual do Paraná, fez-se necessário recorrer a outras 

referências de análise, como os conceitos de estratégias e táticas de Michael de 

Certeau (1994), que se relacionam diretamente com um lugar e um espaço. Para 

este autor,  
“lugar” significa uma ordem estabelecida independente de qual seja, 
é uma “configuração instantânea de posições” indicando assim um 
grau de estabilidade. E, “espaço” “é o efeito produzido pelas 
operações que o orientam, o circunstanciam, o temporalizam e o 
levam a funcionar em unidade de programas conflitais ou de 
proximidades contratuais”, ou seja, “o espaço é um lugar (uma 
ordem) praticado” (ibidem, p. 201-202).   
 

No que concerne à estratégia, ele afirma que é o 
[...] cálculo (ou a manipulação) das relações de forças que se torna 
possível a partir do momento em que um sujeito de querer e poder 
[...] pode ser isolado. A estratégia postula um lugar suscetível de ser 
circunscrito como algo próprio a ser a base de onde se podem gerir 
as relações com uma exterioridade de alvos ou ameaças. (ibidem,  p. 
99). 
 

                                                
2 Para saber mais, ver: Chartier (1986; 1991; 1994 e 1995). 
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Portanto, pode-se dizer que “estratégia” se refere aos procedimentos que 

controlam o lugar. Concebe-se como ferramenta hegemônica, uma manipulação das 

relações de força que torna possível a um sujeito que está no poder e que o 

representa tornar-se, conseqüentemente, representante da vontade, isto é, do 

querer, do calcular, do planejar, do projetar e do fazer. As estratégias são como as 

falas autorizadas que vão induzir e/ou manipular a relação do sujeito de poder com 

os outros sujeitos menos influenciadores em suas relações sociais.  

Certeau define “tática” como:  

 
[...] ação calculada que é determinada pela ausência de um próprio. 
Então nenhuma delimitação de fora lhe fornece a condição de 
autonomia. A tática não tem lugar senão o do outro. E por isso deve 
jogar com o terreno que lhe é imposto tal como o organiza a lei de 
uma força estranha. (CERTEAU, 1994, p. 100). 
 

Sendo assim, as táticas referem-se aos mecanismos que usam as 

referências de um lugar próprio e o transformam em espaços dinâmicos. Elas são 

inúmeras e cotidianas, aparecem nas várias formas de lidar com a vida, com o 

trabalho, com a família e com as atividades diárias e por que não? Com as 

Atividades escolares. 

Para cada estratégia há uma tática que aparece no cotidiano, que responde 

e que fala nas entrelinhas, buscando se superar nas falhas das estruturas de poder. 

Essas táticas não se mantêm, mas, são mutáveis e se transformam rapidamente; 

não têm um lugar próprio ou um único espaço, portanto, não se preservam. São 

diferentes das estratégias, visto que não têm como objetivo o domínio do poder, 

pois, de forma flexível, operam vagarosamente aproveitando-se de algumas 

oportunidades e ocasiões.  

Em síntese, as táticas são feitas na ação do viver, do cotidiano e de agentes 

sociais. As estratégias, por outro lado, caracterizam-se e se organizam pelos 

indivíduos ou grupos de poder. Em síntese, pode-se compreender  

 
[...] a noção de estratégia como a arte dos fortes, implicando no 
cálculo das relações de forças que se torna possível a partir do 
momento em que um sujeito que detém o querer e o poder é isolado 
em um lugar próprio que o distingue do outro como totalidade. 
(VIANA, 2006, p. 2). 
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Ainda,  
 

A noção de tática é entendida como a arte dos fracos operada como 
um cálculo que não pode contar com um lugar próprio. Ela só tem 
como lugar a do outro, mas aí se insinua sem apreendê-lo por inteiro 
[...] A tática tem sempre que jogar com os acontecimentos para 
aproveitar as ocasiões. Ela o consegue em momentos oportunos. 
Onde combina elementos heterogêneos, mas sua síntese não tem 
necessariamente a forma de um discurso; ao contrário, ela se 
materializa na sua própria decisão, no ato ou maneira de aproveitar a 
ocasião.  (Ibidem, p. 3). 

 

Outro dado importante, que se confere à historiografia recente e que se 

utilizará no decorrer desta dissertação, é o conceito de Cultura Escolar, que 

geralmente, inclui-se em um espaço privilegiado para se transmitir conhecimentos e 

valores. Diversos pesquisadores trabalham com esse conceito (FORQUIN, 1993; 

FARIA FILHO, 1996; JULIA, 2001; VIÑAO FRAGO, 2000), com variações internas 

em suas ênfases. 

Nos espaços educacionais é viável verificar a Cultura Escolar, pois é através 

das práticas e normas que se transmitem, impõem-se ou se ensinam os valores, 

comportamentos e conhecimentos.  

Segundo Viñao Frago, Cultura Escolar é todo   

 
[...] un conjunto de teorías, ideas, principios, normas, pautas, rituales, 
inercias, hábitos y prácticas — formas de hacer y pensar, 
mentalidades y comportamientos — sedimentadas a lo largo del 
tiempo en forma de tradiciones, regularidades y reglas de juego no 
puestas en entredicho y que proporcionan estrategias para integrarse 
em dichas instituciones, para interactuar y para llevar a cabo, sobre 
todo en el aula, las tareas cotidianas que de cada uno se esperan, 
así como para hacer frente a las exigencias y limitaciones que dichas 
tareas inplican o conllevan. Sus rasgos caracteristicos serían la 
continuidad y persistencia en el tiempo, su institucionalización y una 
relativa autonomia que le permite generar productos específicos — 
por exemplo, las disciplinas escolares — que la configuran como tal 
cultura independiente. (VIÑAO FRAGO, 2000, p. 2-3). 
 

Em síntese, o autor analisa a Cultura Escolar configurando as mais diversas 

dimensões do cotidiano escolar, variando normalmente, de uma instituição de ensino 

para outra. Para esse autor, não há uma só Cultura Escolar, mas sim, diversas 

culturas escolares, já que cada colégio, escola e universidade, apresentam 
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características distintas, o que não impede a presença de similaridades entre um 

dado espaço escolar e outro. No entanto, nesta dissertação está se compreendendo 

e captando a Cultura Escolar pelo viés das Atividades Complementares, 

principalmente, as que foram constituídas no período aqui pesquisado. 

Partindo do que foi posto, o principal objetivo desta dissertação é o de 

compreender a importância das Atividades Complementares no Colégio Estadual do 

Paraná (CEP), nos anos de 1968 a 1979.  

Constituem-se objetivos específicos: 

 compreender a definição e a abrangência das Atividades 

Complementares no âmbito institucional do CEP; e 

 identificar quais eram as Atividades Complementares desenvolvidas pelo 

CEP, no período estudado. 

Para alcançar os objetivos propostos, analisaram-se documentos da 

Instituição de Ensino como: relatórios das aulas externas; relatórios de seminários e 

palestras ministradas e desenvolvidas por alunos, professores e coordenadores de 

cursos de graduação das faculdades da região, aos estudantes do CEP; relatórios 

de visitas a museus, empresas, indústrias e a outras cidades; listas de materiais 

solicitados para a realização de tais atividades; mapas de alunos; planejamentos 

anuais das atividades. Consultaram-se também outras fontes, como os jornais; a Lei 

5692/71; os I, II e III Planos Setorial de Educação, Cultura e Desportos e os 

Subsídios para Elaboração do III Plano Setorial de Educação, Cultura e Desportos e 

fontes orais. 

Entende-se que “a escrita da História se faz com documentos, e se o 

historiador se põe a ver (...) a ouvir (...) ou mesmo a imaginar ele (o historiador) 

inaugura um diálogo” (DUARTE, 1988, p. 19) com as vozes do passado. Essas 

vozes são acessíveis por variadas fontes, dependendo das perguntas que os 

historiadores formulam. Acredita-se na impossibilidade de se intuir o conhecimento 

histórico de um determinado período sem fontes e se crê que elas não “falam per se” 

(RAGAZZINI, 2001), pois,  
A fonte é uma ponte, um veículo, uma testemunha, um lugar de 
verificação, um elemento capaz de propiciar conhecimentos 
acertados sobre o passado. As fontes permitem encontrara e 
reconhecer: encontrara materialmente e reconhecer culturalmente a 
intencionalidade inerente ao seu processo de produção. Para 
encontrar é necessário procurar e estar disponível ao encontro: não 
basta olhar, é necessário ver. Para reconhecer é necessário atribuir 
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significado, isto é ler e indicar os signos e os vestígios como sinais. 
(RAGAZZINI, 2001, p. 14).   
 

Portanto, ao se analisar as fontes, procura-se “reconstruir, não o real como 

foi efetivamente vivido (...) mas, uma interpretação do real, uma vez que o 

conhecimento não está presente de forma estática e predeterminada no objeto”. 

Buscando, como já foi dito, as evidências explícitas e implícitas, ou o que elas 

trazem de “intencional e de não-intencional” (OLIVEIRA, 2003, p. 34). 

As fontes orais3, por sua vez, foram utilizadas com o intuito de verificar 

dados mais específicos e palpáveis sobre a constituição, instituição e 

desenvolvimento das Atividades Complementares. Realizaram-se cinco entrevistas4 

que enriqueceram as leituras e argüições sobre as fontes escritas. A utilização de 

fontes orais para os estudos históricos tem gerado nas últimas décadas, muitas 

discussões entre os pesquisadores de modo geral5.  

Garrido (1993), ao discutir o uso de fontes orais comenta que elas também 

requerem uma aproximação e um olhar crítico do pesquisador, como qualquer outro 

tipo de fonte, pois, “não há por que entendermos aquilo que nos disse uma 

testemunha ou informante como necessariamente correspondente àquilo que 

poderíamos chamar de realidade histórica” (GARRIDO, 1993, p. 38). Elas ainda 

colaboram para que se entendam e se aprofundem os conhecimentos e 

interpretações históricas que “estiverem marginalizados ou quase ausentes das 

fontes documentais” (ibidem, p. 43). 

 Entretanto, é preciso lembrar que pesquisas que utilizam fontes orais, 

geralmente, levam à construção, criação e organização de arquivos de documentos  

relatados de forma oral e transcritos posteriormente (LOZANO, 2002, p. 21). 

 Portelli (1997, p. 27) traz uma discussão interessante, no que se relaciona à 

transcrição das entrevistas, diz que: 

 
                                                
3 Nesta dissertação não se pretende utilizar as fontes orais pautadas na História oral que possui como eixo 
epistemológico a memória, embora se entenda que as entrevistas não podem ser tratadas, simplesmente, como 
forma de buscar subsídios imparciais, neutros ou verídicos sobre o passado, pois elas podem ser influenciadas 
pelo tempo atual vivido pelo entrevistado.  Voldman (2002, p. 33-41) trabalha em seu texto, a distinção entre 
História oral, arquivos orais, fontes orais e depoimentos orais. Para ela, fonte oral é o “material recolhido por um 
historiador para as necessidades de sua pesquisa, em função de suas hipóteses e do tipo de informações que 
lhe pareça necessário possuir” (VOLDMAN, 2002, p. 36). 
4As entrevistas desta pesquisa foram realizadas com quatro ex-funcionários do Colégio Estadual do Paraná, que 
trabalharam no período aqui pesquisado e com um ex-funcionário do INEMET (Instituto Nacional de 
Meteorologia), que trabalhou nesse departamento até 1994, quando se exonerou do serviço público federal. 
5Para saber mais sobre memória, História oral e, conseqüentemente, fonte oral, ver: FERREIRA & AMADO 
(2002); GARRIDO (1993); LE GOFF (1997); POLLACK (1989, 1992) PORTELLI (1997). 
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[...] a transcrição transforma objetos auditivos em visuais, o que 
inevitavelmente implica mudanças e interpretações. A eficácia 
diferente de gravações, quando comparadas à transcrição [...] pode 
somente ser apreciada por experiência direta. Esta é uma razão por 
que creio ser desnecessário dar excessiva atenção aos novos e mais 
fechada métodos de transcrição [...]. A mais literal tradução é 
dificilmente a melhor, e uma tradução verdadeiramente fiel sempre 
implicam certa quantidade de invenção. O mesmo pode ser verdade 
para a transcrição de fontes orais.  

 

Esse autor ainda comenta que a desatenção à oralidade das fontes orais 

tem sustentação direta na interpretação histórica, primeiramente, nas origens das 

fontes orais que, freqüentemente, transmitem informações sobre um determinado 

povo letrado ou não, e grupos sociais, cuja História escrita é falha ou distorcida; 

segundo, diz respeito ao conteúdo, à vida diária e à cultura material das pessoas 

entrevistadas.  

Assim, entende-se que tanto a escrita como a linguagem oral é portadora de 

significados e apresentam traços específicos, como grafias, sílabas, palavras e 

sentenças para a escrita; ou, tom, volume, ritmo do discurso, entre outros, para a 

linguagem. 

Partindo dessas reflexões sobre o uso de fontes orais, empregou-se uma 

metodologia específica para desenvolver esta pesquisa, com tais fontes. Utilizou-se 

como recurso para captação de voz, um gravador portátil e fita cassete para 

entrevistar as pessoas contatadas. Na seqüência, realizaram-se as transcrições das 

entrevistas6 e a respectiva análise do material. 

  Elaboraram-se roteiros de questionamentos, para todas as entrevistas. 

Entretanto, eles não impediram que os entrevistados falassem, comentassem, ou 

mesmo, conversassem sobre outros assuntos, não pré-estabelecidos. Para tornar a 

transcrição o mais legível possível recorreu-se a recortes e pontuações e, buscando 

manter a privacidade das pessoas entrevistadas, seus nomes foram mantidos em 

sigilo, sendo tratados como entrevistado 1, 2, 3, 4, e 5. 

                                                
6Portelli (1997, p. 28) comenta que “a fim de tornar a transcrição legível, é usualmente necessário inserir sinais 
de pontuação [...]. A pontuação indica pausas distribuídas de acordo com regras gramaticais, cada sinal tem um 
lugar convencional, significação e comprimento. Eles quase nunca coincidem com os ritmos e pausas do sujeito 
falante e, portanto, terminam por confinar o discurso dentro de regras gramaticais e lógicas não necessariamente 
seguidas por ela. A  posição e o exato comprimento da pausa têm uma importante função no entendimento do 
significado do discurso, pausas gramaticais regulares tendem a organizar o que é dito em torno de um modelo 
referencial basicamente explicativo ao passo que pausas de posição e comprimento irregulares acentuam o 
conteúdo emocional e pausas rítmicas muito pesadas lembram o estilo de narrativas épicas. Muitos narradores 
desviam-se de um tipo de ritmo para outro na mesma entrevista, quando sua atitude em relação à matéria em 
discussão muda. Naturalmente, isso pode somente ser percebido quando se ouve e não se lê”.  
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Nesta pesquisa não se pretende trabalhar com a História oral e muito 

menos, instigar as fontes orais referentes à memória. Contudo, também se levou em 

consideração a discussão de Michael de Pollack (1992) que diz que:  
 
[...] a memória é socialmente construída, é óbvio que toda 
documentação também o é. Para mim não há diferença fundamental 
entre a fonte escrita e a fonte oral. A crítica da fonte, tal como todo 
historiador aprende a fazer, deve a meu ver, ser aplicada a fontes de 
tudo quanto é tipo. Nem a fonte escrita pode ser tomada tal e qual 
ela se apresenta. O trabalho do historiador faz-se sempre a partir de 
alguma fonte. É evidente que a construção que fazemos do passado, 
inclusive a construção mais positivista, é sempre tributária da 
intermediação do documento. (POLLACK, 1992, p. 207). 
 

Essa perspectiva colaborou para que se entendesse que as pessoas 

entrevistadas, embora possuíssem uma memória própria dos fatos relatados, ela (a 

memória) também pode ser um “fenômeno coletivo e social, construído 

coletivamente e submetida a flutuações, transformações, mudanças constantes” 

(ibidem, p. 201), o que muitas vezes, pôde-se notar na fala dos entrevistados 

quando o assunto eram as Atividades Complementares do Colégio Estadual do 

Paraná. 

Para situar o objeto de pesquisa recorreu-se a leituras sobre a Lei 5692/71, 

os Planos Setoriais de Educação, Cultura e Desportos e a Ditadura Militar. Embora o 

sistema político não seja o tema central nesta pesquisa, não foi esquecido o 

contexto daquela época. 

A Lei 5692/71 foi discutida por inúmeros autores, a exemplo: Otaíza Romanelli 

(1990), Dermeval Saviani (1999), José W. Germano (1994), entre outros. Percebe-se 

que ela não significou uma modificação abrupta em relação à lei antecedente, 

provavelmente, pelo objetivo do governo em dar continuidade ao modelo econômico 

anterior a 1964 e às demandas educacionais por ele geradas.  

Chamada também de Reforma Educacional, esta lei foi promulgada com o 

intuito de gerar “três grandes questões: preparação para o ensino profissionalizante, 

alteração na proposta curricular que acompanhe essa necessidade, além do 

currículo que retoma a Educação Moral e Cívica” (CORREIA LIMA, 2006, p. 57).  

Ainda,  

 
A Lei 5692/71, embora traga a necessidade de mudanças estruturais 
no sistema educacional, parece vir ao encontro de uma tendência 
que já se desenhava na política educacional paranaense, como 
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quando estabelece como um dos objetivos do ensino de 1º. e 2º. 
Graus, em seu artigo primeiro a qualificação para o trabalho, além de 
proporcionar ao educando a formação necessária ao 
desenvolvimento de suas potencialidades como elemento de auto-
realização (GONÇALVES, 2007, p. 23).   
 

 

Essa reformulação educacional que remete ao ensino profissionalizante, 

logo, ao mercado de trabalho, corroborou com o contexto histórico onde a reforma 

educacional7 aconteceu principalmente, em relação ao desenvolvimentismo e suas 

dimensões, arroladas no período de 1930 a 1970, já que havia “a busca da 

aceleração desse desenvolvimento, apelo nacionalista e o Estado como condutor do 

processo. Como variáveis, o entendimento quanto ao grau de interferência do 

Estado no âmbito privado e de influência internacional, política e econômica” 

(GONÇALVES, 2007, p.3). 

Outro ponto importante para a construção desta pesquisa foi averiguar sobre  

o Plano Nacional de Educação de 1967; os I e II Planos Setoriais de Educação e 

Cultura e Desportos, dos anos de 1973 e 1976, respectivamente; e os Subsídios 

para a elaboração do III Plano Setorial de Educação, Cultura e Desportos, de 1979.  

O que eles ponderavam sobre a Educação e a Cultura? Essa indagação 

surgiu a partir da leitura de uma das fontes utilizadas, que dizia que a escola deveria 

também colaborar para o desenvolvimento cultural de seus alunos, incentivando 

assim, a produção de bens culturais. Para isso, deveria haver a  

 
[...] conversão da escola em centro cultural, oportunizando o 
conhecimento e a criatividade, incentivando a participação prática de 
alunos, professores e da comunidade em atividades a serem 
desenvolvidas através de “oficinas artístico-culturais” onde sejam 
praticadas atividades de: teatro, pintura, artesanato, música (canto, 
dança, música instrumental), ciência cinema, televisão (tele clubes) 
criação literária (inclusive escrita e oral próprias do povo), lazer e 
desportos entre outros. (BRASIL, Subsídios Para Elaboração Do 
III\Plano Setorial de Educação, Cultura e Desportos De 1979, p. 56). 
 

 

Essa afirmação, concomitantemente com a Lei 5692/71, colaborou para que 

se entendesse que o conceito de estratégia de Certeau (1994) se relaciona com o 

Estado, por este possuir um lugar de poder e atuação, configurados nas metas e nos 

objetivos para a melhoria do ensino brasileiro para aquele período. As táticas, 
                                                
7 Para aprofundar o estudo, pesquisar: Correia Lima, J.M (2006); Valério, T.F (2007). 
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concatenadas às brechas, às circunstâncias, às astúcias e mobilidade que o CEP e 

seus agentes aproveitavam de um campo maior, das ações do Estado, para 

construir sua imagem enquanto local tanto de ensino quanto de cultural, ou seja, 

uma instituição de ensino modelar para a sociedade curitibana8.  

Resolvida a questão concernente ao uso dos conceitos de estratégias e 

táticas e observando o documento chamado Subsídios para Elaboração do III Plano 

Setorial de Educação, Cultura e Desportos, do ano de 1979, que trazia as ações 

estratégicas para o próximo qüinqüênio (1980-1985), procurou-se verificar o que 

documentos anteriores diziam a respeito, pois, percebeu-se a preocupação com a 

Educação cultural dos alunos no discurso político da época, assim como a existência 

da necessidade de redesenhar uma “revolução educacional”, desde 1970 

(PLANEJAMENTO SETORIAL DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA PARA 

O TRIÊNIO 1970/1973, 1969). 

 Essa mudança na Educação serviria para “criar as bases para uma década 

de desenvolvimento, capazes de possibilitar ao Brasil, no final do século, formar 

entre as sociedades desenvolvidas, sem perda de sua identidade sócio-cultural” 

(ibidem p. 13).  

Durante a leitura dos Planos Setoriais de Educação, Cultura e Desportos,  

percebeu-se que os governos vinham indicando preocupações com a elevação 

cultural da sociedade brasileira daquela época, o que significava que a escola 

poderia ser um dos meios mais propícios para suas ações estratégicas. Em síntese, 

nos Planos eram discutidas e elaboradas estratégias para todos os graus de ensino, 

assim como traziam várias discussões sobre cultura, Educação e desportos. Esta 

dissertação centra-se nos comentários relativos somente, ao 1º e 2º Graus e às 

atividades culturais. 

Quanto ao sistema político em vigor, sabe-se que entre os anos de 1964 a 

19849, o país foi marcado pela Ditadura Militar, instaurada por um golpe de estado 

no dia 1º de abril de 1964.  Ela se caracterizou por Atos Institucionais (AI) e por 

                                                
8Nesta dissertação vêem-se as estratégias enquanto as ações ou discursos do aparelho do Estado e como 
táticas a ação do CEP ou de indivíduos ligados a ele, o que não significa que o CEP também não possa ser 
analisado como um local de estratégia em relação a outros mecanismos como os alunos ou comunidade escolar. 
Embora essa dualidade, às vezes, apareça no corpo do texto, preferiu-se utilizar Aparelho Estatal/estratégias e 
CEP/táticas. 
9Segundo Viana (2006, p. 143) há uma polêmica sobre o fim da Ditadura Militar no Brasil. Pois, alguns 
estudiosos afirmam que se deu no ano de 1979 com a queda dos Atos Institucionais, para outros, a eleição direta 
para presidente no ano de 1984 e por fim, alguns pesquisadores acham possível que esse sistema político 
permaneceu até 1988, findando com a promulgação da nova Constituição Brasileira.  
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repressões, acompanhadas de tortura, iniciados a partir do golpe de (COIMBRA, 

2005).  

Dreifuss (1981), ao pesquisar a respeito do golpe de 1964, levantou nuances 

da sociedade brasileira, principalmente, no que se refere à economia desde os 

tempos do Estado Novo, demonstrando que o desenvolvimento da economia estava 

alicerçado em muitas empresas multinacionais. Tais empresas, principais 

coadjuvantes, junto com as nacionais, foram responsáveis pela queda do governo 

de João Gourlart, visto que elas influenciavam diretamente, as organizações 

políticas do país, e 
o capital transnacional apoiou-se não somente em seu poder 
econômico, mas também desenvolveu perícia organizacional e 
capacidade política próprias para influenciar as diretrizes políticas no 
Brasil. Essa perícia e capacidade foram incorporadas em um 
intelligentsia política, militar técnica e empresarial, isto é nos 
intelectuais orgânicos dos interesses multinacionais e associados e 
nos organizadores do capitalismo brasileiro. (DREIFUSS, 1981, p. 
66).10    
 

Ou seja, as grandes empresas, a partir de seus diretores, gerentes e outros 

executivos, participavam total e diretamente da ação administrativa da política 

interna do país, colaborando, de certa forma, para a propagação e disseminação dos 

valores e modos de vidas que o desenvolvimento capitalista precisava. Essa 

propagação ocorria nas mais diferentes organizações daquela época, como por 

exemplo, na Escola Superior de Guerra, criada em 1949, que era a principal 

encarregada da defesa da sociedade contra o comunismo e em “defesa da 

democracia e da civilização cristã” (GRINBERG, 2004, p.152). Como conseqüência, 

os períodos do golpe de 1964 e posterior, caracterizaram-se por um forte apelo 

anticomunista e por muitos momentos de repressão, tensões e conflitos. 

Mas, também, havia resistência, no que se refere às políticas dos militares, 

como Silveira (1997, p.151) comenta: 

 
Constituímos um grupo de resistência e começamos a planejar: 
primeiro, edições de livros, usando a lição de Brecht [....] lançávamos 

                                                
10 “Gramsci estabeleceu princípios teóricos muito apropriados para a percepção do processo através do qual se 
formavam os agentes do capitalismo modernizante brasileiro. Ele assinala que “Todo grupo social que passa a 
existir no terreno originário de uma função essencial no mundo da produção econômica traz consigo, 
organicamente, uma ou mais camadas de intelectuais que proporcionam homogeneidade ao grupo, bem como a 
“conscientização de sua própria função, não somente no campo econômico mas também, nos campos social e 
político. O empresário capitalista cria consigo o técnico industrial, o especialista em economia política, os 
organizadores de uma nova cultura, de um novo sistema, etc.” (DREIFUSS, 1981, p. 107). 
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coisas que, os militares, na sua belíssima e honorável ignorância, 
não conseguiam perceber. Pó que eles tem uma aversão, uma 
alergia total a livros, eles não tocam em livros e, então, não liam. 
Como sabíamos das coisas notórias, que eles não deixavam passar, 
conseguimos editar muita coisa. 
 

Portanto, percebe-se a existência de táticas para resistir a um período 

autoritário, ou, pelo menos, para mostrar que alguns grupos não pretendiam aderir 

ao modelo político ditatorial. Entre os exemplos de combate à Ditadura Militar estão 

as edições dos Cadernos do Povo Brasileiro, que forneciam informações ao povo e 

do povo, sobre os verdadeiros objetivos da ditadura e do golpe (SILVEIRA, 1977, p. 

151-158).  

Manifestaram-se outras formas de resistir e combater a doutrina da Ditadura 

Militar, como as muitas canções compostas em pleno período autoritário, assim 

como os festivais de canções ou as publicações de textos em jornais distintos (REIS 

et al, 2004).  

Infelizmente, apesar de todas as contribuições historiográficas sobre o 

contexto ditatorial da História recente do Brasil, ainda se pode dizer sobre esse 

período que:  

 
A abordagem propriamente histórica da ditadura militar é recente. 
Poderíamos dizer que se trata de uma espécie de movimento de 
incorporação, pelos historiadores, de temáticas outrora teorizadas 
quase exclusivamente por cientistas políticos e sociólogos e narradas 
pelos próprios partícipes. De fato, a literatura sobre o golpe de 64 e o 
regime que o sucederia ficaria marcada, em uma primeira fase, por 
dois importantes gêneros. O primeiro foi uma espécie de politologia: 
inspirados, sobretudo, pela vertente norte-americana da Ciência 
Política, muitos estudiosos buscaram explicar e classificar... O 
segundo gênero predominante no que poderia ser caracterizado 
como primeira fase dos estudos sobre o período foi a memorialística, 
que cresceu sobretudo a partir da distensão política patrocinada pelo 
governo de Ernesto Geisel. Foi, de algum modo, a primeira tentativa 
de construção de uma narrativa histórica sobre o período, embora já 
existisse uma ou outra incursão nesse sentido, especialmente no que 
se refere ao governo Goulart e sua ruína. Foi essa memorialística 
que constituiu o primeiro conjunto de versões sobre a ditadura militar, 
algumas das quais se revelariam mitos ou estereótipos. (FICO, 2004, 
p. 3). 
      

Referente à História da Educação, há alguns pesquisadores que se 

debruçaram sobre esse período, como é o caso de Romanelli (1986) e Germano 

(1994). Embora com concepções distintas, eles fazem uma leitura sobre a Educação 
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no período da ditadura como realizada por políticas exclusivas do poder público, 

servindo de apoio aos interesses capitalistas. Portanto, seria como um “instrumento 

de que serve todo o aparato do estado, para criar condições infra-estruturais de 

desenvolvimento do capitalismo” (ROMANELLI, 1986, p. 258).  Eles assumem em 

suas abordagens, uma História da Educação com agentes apolíticos e até mesmo, 

sem a existência dos sujeitos. Entendem que a estrutura educacional no período da 

Ditadura Militar, era simples reflexo de uma política de desenvolvimentismo e das 

premissas capitalistas das grandes empresas nacionais e internacionais, pois 

possuíam uma visão sobre a Educação que era 

 
[...] fortemente influenciada pela perspectiva de um a priori estrutural-
economicista nas relações do governo com a sociedade civil, 
atuando aquele como mediador dos interesses entre capital e o 
trabalho, no sentido de garantir a acumulação ampliada do primeiro. 
O “Estado” é concebido como uma instância que paia acima dos 
conflitos e dos consensos e determina a prática e os interesses 
cotidianos dos sujeitos da História. Essa perspectiva marca ainda a 
profunda crença na última instância da estrutura econômica como 
orientadora da organização da cultura e das práticas culturais, em 
particular, como é o caso da Educação escolariza. (OLIVEIRA, 2003, 
p. 42). 
 

Ou seja, a Educação do período da Ditadura Militar, não pode ser analisada 

somente pelas nuances do desenvolvimento econômico, mas também, pelas facetas 

dos conflitos, das tensões, dos agentes sociais, assim como, das prováveis 

continuidades ou rupturas que existiram, algumas das quais são lembradas nesta 

dissertação, embora não constitua objeto central de estudo. 

A dissertação se divide em três capítulos. No primeiro, contextualiza-se o 

Colégio Estadual do Paraná, enfocando as Atividades Complementares 

desenvolvidas, em especial entre os anos de 1968 a 1979. Visa-se ainda, 

compreender o currículo dessa instituição de ensino, inserido no pensamento 

pedagógico daquela época e são discutidas algumas Atividades Complementares 

instituídas no CEP, sobre as quais, por falta de registros e documentos não foi 

possível aprofundar a análise 

No segundo capítulo, abordam-se as Atividades Complementares 

relacionadas às diversas formas artísticas, como a Escolinha de Arte, Bandas 

Musicais e Dramatização Teatral e como elas foram desenvolvidas pelo CEP. No 

terceiro capítulo, são apresentadas as atividades complementares ofertadas pelo 
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CEP e que vislumbravam a Ciência, como a Feira Municipal de Ciência (FEMUCI), 

Astronomia, Astrofísica e Meteorologia. Finalmente, nas considerações finais são 

retomadas as questões centrais da pesquisa e os resultados, bem como, são 

indicadas questões para outras possíveis pesquisas, relacionadas ao tema. 
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1 COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ E SUAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

NAS DÉCADAS DE 1960 A 1970 
 
 

1.1 COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ: “ESCOLA QUE PARECE UM SÍMBOLO”11 
Um complexo estudantil que educou mais de 60 por cento da 
população de Curitiba. Com estas palavras pode se definir 
corretamente a importância do Colégio Estadual do Paraná, para 
muitos um colégio-modelo (...) o Estadual é uma potência. Uma 
potência tanto no campo cultural como no esportivo (JORNAL O 
ESTADO DO PARANÁ, 16 de junho de 197412). 
 

 

O Colégio Estadual do Paraná13 (CEP) é um espaço de pesquisa 

privilegiado, “é uma escola singular” (MELLO E SILVA, apud STRAUBE, 1993 s/p,), 

ou ainda, “uma instituição modelar de ensino” (CHAVES JUNIOR, 2004, p.1). Essas 

afirmações derivam-se da estrutura do colégio, tanto organizacional quanto física, 

bem como, pelo que a instituição representava para sociedade curitibana.  

Sua origem institucional se deu em março de 1846, pela Lei nº 33 e o 

colégio teve várias denominações como Liceu de Curitiba, Liceu Paranaense, 

Instituto Paranaense, Ginásio Paranaense e Colégio Estadual do Paraná, 

respectivamente (SILVA, 2006). Cada uma dessas nominações está relacionada a 

períodos distintos e envolve particularidades e significações14 próprias·. Portanto, 

compreende-se o CEP, além de um espaço para pesquisa, como um lugar de 

produção do conhecimento, com saberes próprios e autônomos (CHERVEL, 1990), 

ou seja, com uma cultura escolar própria. 

O Colégio Estadual do Paraná foi criado, de certa forma, nos moldes de um 

discurso de progresso e de modernidade, pois sua atual sede foi “construída com 

toda imponência e grandiosidade” (CORREIA, 2005) e era tido como, “um dos mais 

modernos do País, tanto no campo educacional como no de instrumentos e 

                                                
11Frase proferida por Erasmo Piloto, em 29/03/1950, referindo-se ao Colégio Estadual do Paraná (STRAUBE, 
1993, s/p). 
12Os Jornais aqui utilizados como fontes são recortes que foram retirados de arquivos do próprio Colégio 
Estadual do Paraná e da Casa da Memória, os quais não trazem a indicação de página, somente identificam o 
periódico.  
 
13Cabe lembrar, neste trabalho que, no ano de 1974, com a resolução 3601/SEEC, o Colégio Estadual do Paraná 
tornou-se um Complexo Educacional, a Escola Integrada Estadual de Ensino de 1º e 2º Graus - Centro 1, 
abrangendo  mais 6 colégios, para melhor adaptação da Lei 5692/71 que instituía a profissionalização do 2º. 
Grau. 
14Para saber mais sobre a História do Colégio Estadual do Paraná ver: Straube, (1993); Martins (2006). 
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aparelhagens para o aperfeiçoamento de seus alunos. (JORNAL O ESTADO DO 

PARANÁ, 16 de junho de 1974) 
 

 

FIGURA 1 – FACHADA DO COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ NA DÉCADA DE 1960. 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Acervo particular do Colégio Estadual do Paraná15.  

 
 

Ainda hoje, muitos que passam diante de sua edificação deslumbram-se 

pela sua arquitetura, vendo-o como um “lugar de memória” (NORA, 1993). Evoca 

também, em ex-alunos, professores e funcionários, recordações de fatos que ali 

aconteceram. São memórias que contribuem para “conservar certas informações, 

remete-nos em primeiro lugar a um conjunto de funções psíquicas, graças às quais o 

homem pode atualizar impressões ou informações passadas, ou que ele representa 

como passado” (LE GOFF, 2005, p. 419). Mas, não se pode esquecer que a 

memória é seletiva e somente alguns fatos curiosos, ou mais significativos, ficam 

registrados nas lembranças ou vivências (POLLAK, 1992). 
                                                
15 A construção do atual prédio do Colégio Estadual do Paraná está relacionada a um projeto de modernização 
para a cidade de Curitiba, lançado na década de 1950, quando foram idealizados, entre outros espaços, o Teatro 
Guaíra, a Praça Dezenove de Dezembro e o Centro Cívico. Há várias fotos sobre a fundação, construção e 
inauguração do atual prédio do CEP, sediado, até hoje, na Avenida João Gualberto. Antigamente, o local era uma 
chácara chamada de Nhá Laura ou da Glória. 
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Ernani Straube16 (1993), a partir de suas lembranças e de documentos, 

escreveu sobre o CEP, compilando informações sobre a instituição. Realizou 

igualmente, um levantamento histórico de aproximadamente um século e meio das 

atividades realizadas naquela instituição de ensino. Provavelmente, suas palavras 

sobre o estabelecimento de ensino trazem parte de sua trajetória enquanto aluno, 

professor e diretor do colégio, assim como, fragmentos da História e da memória 

coletiva da instituição.  

Analisando essa obra, percebe-se que Straube (1993) abordou 

sistematicamente, as diferentes fases do Colégio ao longo de seu percurso histórico. 

Iniciou sua trajetória pela data de criação, locais onde foram instalados os alunos, a 

construção e reforma do atual prédio do colégio, descrevendo os principais 

acontecimentos realizados no e pelo colégio. E, segundo o autor, o CEP ainda 

continua com uma “trajetória luminosa, cumprindo sua destinação” (STRAUBE, 

1993, p. 125). 

Sem dúvida, as informações de Straube sobre o CEP e o acervo documental 

da Instituição corroboram com a idéia de que esse espaço escolar constitui-se num 

palco privilegiado para observações e análises da História da sociedade curitibana e 

da Educação no Paraná. Várias foram as pesquisas, desenvolvidas nos últimos 

anos, que analisaram esse espaço, entre elas cabe citar Chaves Junior (2004), 

Lemos Junior (2005), Martins (2006), Silva (2006), entre outros, O primeiro estudou 

a consolidação e valorização da Educação Física, entre 1931 a 1951, utilizando o 

CEP como local de sua pesquisa. Nessa ocasião, o Colégio tinha a nomenclatura de 

Ginásio Paranaense e possuía “um conjunto considerável de fontes” (CHAVES 

JUNIOR, 2004, p.1). 

Essa afirmação encontra-se também em outras pesquisas que o elegeram 

como espaço de consultas. O pesquisador em questão debruçou-se sobre seus 

documentos para discutir a História de uma disciplina, a Educação Física, que  
 
[...] deveria ser objeto privilegiado de investimentos e de 
disponibilização de condições para o seu desenvolvimento, tido como 
fundamental para a nação. “Mas, as realidades nem sempre são 
condizentes com os discursos”, (e, identificou) “uma série de 
dificuldades que obrigaram a instituição a buscar soluções muito 
próprias para atender às exigências legais” (CHAVES JUNIOR, 2004, 
p.182). 
 

                                                
16Ernani Straube foi professor do CEP e diretor no período de 1966 a 1969. 
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Lemos Junior (2005) também se apropriou dos recursos do acervo escolar 

do CEP para realizar sua pesquisa. Como recorte temporal, escolheu os anos 1931 

a 1956, abordando a História do ensino do Canto Orfeônico, suas práticas, suas leis 

e decretos.  

Martins (2006) pesquisou sobre a disciplina escolar de História no Ensino 

Secundário público paranaense, enfocando duas reformas educacionais: a Reforma 

Francisco Campos (1931) e a Reforma Capanema (1942). A autora analisou se a 

legislação de ensino modificara as práticas escolares e de que maneira a História, 

enquanto disciplina escolar colaborara para a construção de uma memória histórica 

e da própria identidade nacional, as quais forneciam sentidos e significados à 

glorificação da Nação, em um período em que o Estado era bastante centralizador. 

Para isso, utilizou algumas fontes encontradas no CEP, como os regimentos 

internos, a documentação da vida estudantil e o jornal estudantil. Chegou à 

conclusão de que, no ensino de História, havia vestígios de muitas permanências de 

uma lei para outra ou, se preferirem, de um período para outro. No entanto, 

observou-se continuidade referente à construção de uma memória histórica. 

Muitos estudos sobre esse lugar permeiam as décadas de 1930/1940/1950. 

Com exceção de Silva (2006), todos os aqui discutidos centram-se no Ginásio 

Paranaense, o que instiga uma investigação para compreendê-lo nas décadas aqui 

propostas, ou seja, de 1960 e 1970.  Portanto, através dessas leituras e de outras, 

entendeu-se que o CEP oferece inúmeras possibilidades de pesquisas em 

Educação, logo, possíveis em História da Educação.   

 

 

1.2 AS ATIVIDADES COMPLEMENTARES E O CURRÍCULO 

 

O objeto desta pesquisa são as Atividades Complementares desenvolvidas 

no Colégio Estadual do Paraná nos anos de 1968 a 1979. Entretanto, ao se deparar 

com a categoria de “complementares”, no início do trabalho, esbarrou-se em um 

problema: como se poderiam designar as atividades que se propunha pesquisar? 

Qual termo utilizar, visto que nos arquivos do Colégio Estadual do Paraná 

encontraram-se vários relatórios de atividades, ora chamadas de “paraescolares”, 

ora denominadas de “complementares”? Apareceram ainda como Cursos 
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Complementares ou sem denominação, apenas com o nome específico de cada 

atividade, como por exemplo: o Teatro Grego e a Feira Municipal de Ciências 

(FEMUCI).  Pode-se afirmar que tinham o mesmo propósito? 

Em um primeiro momento, encontraram-se, nos relatórios anuais de 

atividades, as designações “paraescolares” e “complementares”, denominadas pela 

sua especificidade, o que facilitou o entendimento.  Na documentação de 1979, 

encontrou-se tanto o primeiro termo, “paraescolares”, quanto o segundo, 

“complementares”, cujas atividades eram gerenciadas pelo primeiro. Em nenhum foi 

encontrada uma definição sobre o que significavam esses termos, na instituição de 

ensino pesquisada. 

Constatou-se que existem algumas definições para o termo “paraescolar”. 

Uma delas é proposta por Charles Corodiam (2003), que escreve sobre livros 

paraescolares, que se caracterizam como os editados e vendidos sem exigência de 

uso escolar. Destinam-se à leitura e estudos extra-escolares, adquiridos por pais e 

não pertencentes a uma lista de material escolar. Para este autor, o “termo 

‘paraescolar’ designa todo um conjunto de produtos concebidos para ajudar os 

alunos em suas aprendizagens escolares, fora da escola” (CORODIAM, 2003, p. 

947). A citação evidencia a concepção do termo “paraescolar”, o que ele ratifica 

durante o seu texto quando não o define como “atividades paraescolares”, como o 

CEP define. 

Numa outra perspectiva, localiza-se o termo “paraescolares” ao se referir à 

Educação popular, fora da escola. Através do tempo, tal Educação informal ou 

popular obteve outra conotação, como a desenvolvida em períodos em que era de 

interesse do Estado educar a sociedade para que esta assimilasse os planos e as 

posições políticas vigentes em uma determinada época (PAIVA, 1996). Ainda 

adquiriu o significado de atividades paralelas à escola, ou extra-escolares, com o 

objetivo de complementar a Educação formal dos estabelecimentos de ensino 

(THOMÉ, 2006)17. Denominava-se extra-escolar porque era uma atividade que não 

mantinha vínculo com alguma instituição escolar. Encontrava-se à margem da 

escola, embora fornecesse alicerce educativo para a Educação formal e estivesse 

atrelada a qualquer outra instituição, como por exemplo, o escotismo, mencionado 

                                                
17Thomé (2006) trabalha o escotismo como uma atividade paraescolar. Para este autor a instituição do 
escotismo, era tida como paraescolar, pois se enquadraria historicamente, entre as instituições destinadas a 
complementar a Educação formal nos estabelecimentos educacionais.  
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por Nilson Thomé (2006). 

As definições acima percebem “atividades paraescolares” ora, como 

paralelas às escolas, ora, como uma forma de complementação de aprendizado dos 

alunos fora do âmbito institucional de uma escola e ora, como a apropriação de uma 

cultura popular que poderia fazer parte dos ensinamentos do currículo escolar. Não é 

possível interpretar se os relatórios das atividades do Colégio Estadual do Paraná, 

relativos a tais atividades, enquadram-se nessas definições ou pertencem às 

denominadas de extra-escolares. Essa conclusão inicial justifica-se visto que essa 

instituição de ensino manteve, através dos anos, um cunho formal e de grande 

representatividade na Educação curitibana, mesmo no que tange às referidas 

atividades. 

Analisando as fontes do CEP, para verificar quais seriam as atividades 

designadas como “paraescolares”, notou-se que eram excursões, visitas, passeios, 

seminários e palestras, ofertados aos alunos fora do espaço físico do CEP. 

Promoviam-se, entretanto, algumas atividades no interior do colégio, exemplificadas 

no Coral, Bandas, Escotismo, Bandeirantismo, Radioamadorismo, Observatório 

Astronômico, Escola de Arte, entre outras. No entanto, as fontes indicaram que, em 

vários momentos do contexto histórico aqui trabalhado, desenvolveram-se as 

mesmas atividades com denominações distintas, chamadas de “paraescolares” ou 

de “complementares”, ou ainda, vendo a segunda, como um departamento da 

primeira. Diante dessas opções, era necessário decidir por uma delas que 

abrangesse o significado do Colégio Estadual do Paraná. 

Para escolher o termo mais conveniente, consultou-se a Lei 5692/71 à 

procura de algum indício esclarecedor. Em suma, pode-se afirmar que ela não traz 

referência às atividades extraclasse, extracurriculares, paraescolares ou 

complementares, pelo menos, não com essa nomenclatura. Contudo, percebe-se 

que, com a regularização da Matriz Curricular pela Lei 5692/71, no seu Artigo 4º, fica 

definido que:  
Os currículos do ensino de 1º e 2º graus terão um núcleo comum 
obrigatório em âmbito nacional, e uma parte diversificada para 
atender, conforme as necessidades e possibilidades concretas, às 
peculiaridades locais aos planos dos estabelecimentos e às 
diferenças individuais dos alunos. 

 

Outros artigos dessa Lei contemplam referências tanto a atividades quanto a 

disciplinas obrigatórias, colaborando para que se entenda que elas também podiam 
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englobar as ofertadas em sala de aula, bem como as complementares para 

promover ações educativas, sociais ou culturais. E, através dessa Lei compreendeu-

se que, no período analisado, uma instituição escolar era composta por disciplinas 

obrigatórias para todas as escolas brasileiras, determinadas pelo Currículo Nacional, 

que “tinha a finalidade de subsidiar o trabalho da escola e do professor” (SEEC, 

1973).  

Mas, foi no Parecer 853/71, que trata das áreas de estudos e disciplinas, 

que se buscaram alicerces para entender as diferentes formas de ensino: as 

atividades, áreas de estudos e disciplinas: 

 
Na seqüência de atividades, áreas de estudo e disciplinas, parte-se 
do mais para o menos amplo e do menos para o mais específico. 
Além disso, nas atividades, as aprendizagens desenvolver-se-ão 
antes sobre experiências colhidas em situações concretas do que 
pela apresentação sistemática dos conhecimentos; nas áreas de 
estudo – formadas pela integração de conteúdos afins, consoante um 
entendimento que já é tradicional – as situações de experiência 
tenderão a equilibrar-se com os conhecimentos sistemáticos; e nas 
disciplinas, sem dúvida as mais específicas, as aprendizagens se 
farão predominantemente sobre conhecimentos sistemáticos. É, 
portanto, sobretudo de grau a distinção que se estabelece entre 
atividade, área de estudo e disciplina, em relação ao jogo situação 
conhecimento. Assim, como conhecimento há de estar presente 
desde a atividade, sob pena de que o ensino a nada conduza, 
também não se dispensa alguma conexão com o real no estudo das 
disciplinas, sem o que se descambará para um intelectualismo vazio 
e inconsciente (CFE, Parecer 853/71). 

 

Esse Parecer esclarece a diferença entre “atividades”, “áreas de estudos” e 

“disciplinas”, a partir da ênfase na experiência e na prática de um saber escolar mais 

amplo.   

Viana (2006) afirma que 
 
[...] distingue cada um, argumentando que tal esclarecimento é 
necessário para evitar que disciplina tenha uma conotação exclusiva 
de “reflexão” e atividade seja relacionada apenas ao significado de 
“prática”. Embora a primeira se ocupe de um conhecimento mais 
sistematizado e a segunda trate de experiências com sentidos mais 
concretos, ambas deverão ser perpassadas seja pela teoria seja pela 
prática, guardados os níveis de compreensão e desenvolvimento do 
grau de ensino a que se referem conforme orienta o discurso 
prescritivo (VIANA, 2006, p. 55). 

No que se refere à “disciplina”, 
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[...] por sua vez, aproxima-se do significado que CHERVEL 
(1990;1997) identificara em suas origens. A disciplina refere-se a um 
conhecimento mais sistemático, científico, que implica numa relação 
metodológica com a ciência de referência, por isso relaciona-se com 
o “mais especifico”, é compreendida de acordo com critérios de 
racionalidade e cientificidade (Ibidem, p. 56).  

 

Maria do Carmo Martins (2000), ao abordar a História da disciplina de 

História, durante a Ditadura Militar, também levanta questões referentes ao Parecer 

853/71. Segundo ela, este documento apresenta o termo “matérias”, que podia se 

referir às “disciplinas”, às “atividades” ou às “áreas de estudos”, compondo as 

matérias que formariam o currículo. No entanto, as disciplinas seriam os saberes 

escolares compostos por conhecimentos muito mais sistemáticos, com um caráter 

investigativo de cada área do conhecimento, já que deveriam ter certa racionalidade 

e cientificidade.  

Outras “matérias” envolveriam as “atividades” ou “áreas de estudo” 

relacionadas, especificamente, com a experiência e com a prática,  
 
[...] o Parecer dos conselheiros é incisivo: a presença do real 
(sinônimo da experiência sobre a realidade concreta) evitaria um 
intelectualismo vazio e inconsciente. Este trecho do parecer 
demonstra que para o Conselho Federal de Educação o 
conhecimento produzido como ciência e conteúdos escolarizáveis 
são diferentes (...) e aos poucos somente de forma gradativa o saber 
escolar aproxima-se do saber investigado considerado como 
sistemático, ou talvez científico e disciplinado (MARTINS, 2000, p. 
105). 

 

Presume-se que as disciplinas escolares, bem como as Atividades 

Complementares (AC), faziam parte do plano curricular, mas que a segunda forma 

de ensino seria introduzida para atender às necessidades e peculiaridades tanto do 

local quanto dos alunos, assim como também para delegar à escola a 

responsabilidade de formar comportamentos, atitudes e visões de mundo sobre seus 

alunos (NÉRICI, 1979).  

Portanto, nesta pesquisa, entende-se que Atividades Complementares são 

todas as atividades, criadas por uma determinada escola, que colaboram com a 

ação educativa tanto das disciplinas escolares, obrigatórias e instituídas pelo 

Currículo Nacional, ou promovam maiores oportunidades sociais e culturais para os 

alunos. E, independente se as Atividades Complementares estivessem ausentes do 

currículo formal do CEP, uma vez que eram opcionais para os alunos, algumas com 
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controle de nota ou freqüência e outras sem nenhuma forma de controle, nesta 

dissertação, elas são compreendidas como parte componente de uma cultura 

escolar, por possuírem algo singular e original, próprio das escolas e diferentes uma 

das outras, no que se refere às construções e produções de conhecimentos 

(CHERVEL, 1990). 

Falar em Atividades Complementares implica em verificar se havia uma 

defesa para que estas fossem formalmente assumidas como currículo. Neste 

sentido, Nérici (1979)18 ao escrever sobre os sentidos, as possibilidades e as 

necessidades de atividades em escolas, afirma que o ideal seria que elas fizessem 

parte do currículo escolar. Sobre esta questão, Cuban (apud GOODSON, 1995, p. 

108) também se posiciona: 

 
Há muito o que fazer. O Currículo é sobrecarregado, e o que não 
falta é trabalho para avaliar. É tanto texto para corrigir! Além disso, 
leciono espanhol no primeiro grau, o que não consta no currículo. 
Uma sexta-feira sim, outra não, preparamos as refeições, o que 
também não consta no currículo. Acho, no entanto, que os alunos 
precisam destas atividades extras.  

 

Os autores acima entendem como partícipe do currículo o que está prescrito. 

Mas, já se delimitou que, nesta dissertação, entende-se que as Atividades 

Complementares faziam parte da cultura escolar de uma determinada realidade 

escolar, ou seja, do Colégio Estadual do Paraná. Contudo, escrever sobre o currículo 

e sua História, diagnosticar ou conceituar o termo “currículo” ainda é, por vezes, 

complicado, pois é um “conceito multifacetado, construído, negociado, e renegociado 

em vários níveis e campos” (GOODSON, 1995, p. 67).  

Compreende-se currículo pelo viés de Goodson (1990, 1991, 1995), 

concebido como uma “construção social”, logo histórica, pois não é algo acabado, 

pronto, finalizado. Nesse enfoque, ele é permeado por reflexos de um contexto 

histórico, e deve ser analisado tanto como fato, isto é, prescrito, assim como 

enquanto prática, relacionando-o a determinado contexto histórico, pois  
 
 
[...] o estudo do conhecimento em nossa sociedade deveria ir além 
de um processo a - histórico de análise filosófica, em direção a uma 

                                                
18Nérici (1979) escreve sobre as possibilidades, funções e necessidades de uma determinada escola, 
colégio ou faculdade fornecer atividades ao seu corpo discente. 
 



 38

investigação histórica detalhada dos motivos e das ações por trás da 
apresentação e da promoção das matérias e disciplinas (GOODSON, 
1990, p. 236). 

 

Entretanto, além dessa colocação sobre o currículo, as Atividades 

Complementares e os mais variados espaços e cotidianos escolares mostram-se, 

sem dúvida, como integrantes de uma cultura escolar, que é a discussão assumida 

nesta pesquisa. 

 

 

1.3 O CURRÍCULO NO CEP: DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS E AS ATIVIDADES 

COMPLEMENTARES 

 

O Colégio Estadual do Paraná, no período estudado, apresentava na sua 

Grade Curricular disciplinas obrigatórias pertencentes ao currículo formal, divididas 

em quatro áreas, conforme Quadro 1. 

Essas disciplinas estavam sob a responsabilidade da Coordenação de 

Docência que, por sua vez, subordinava-se à Divisão Educacional do CEP. As 

finalidades explícitas dessa Coordenação incluíam: coordenar os trabalhos 

docentes; entrosar as diversas disciplinas, assim como o corpo docente aos demais 

setores do CEP; organizar os programas das disciplinas, entre outras. O 

gerenciamento era de responsabilidade de um coordenador geral e outro de 

disciplina, ou de grupos de disciplinas, o que indica que as áreas poderiam ter um ou 

mais coordenadores, dependendo, provavelmente, da dimensão ou importância das 

disciplinas envolvidas em cada área (Regulamento da Coordenação de Docência e 

das Coordenações de Disciplinas, 1970, p. 1-3. In: COLÉGIO ESTADUAL DO 

PARANÁ, Regimento Interno e Regulamento da Coordenação de Docência e das 

Coordenações de Disciplinas, 1970). 
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QUADRO 1: DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS DO COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ, DE 
ACORDO COM O REGIMENTO INTERNO DE 1970 

 

 
ÁREA 1 

 

 
ÁREA 2 

 
ÁREA 3 

 
ÁREA 4 

Português, Latim e 
Grego. 

Matemática. Geografia. Educação Técnica. 

Inglês e Alemão. Ciências Naturais. História. Manual. 

Francês, Espanhol e 
Italiano. 

Física. Filosofia. Educação Artística. 

            _ 
               

Química. Estudos Sociais e 
Organização Social 
e Política. 

Educação para o 
Lar. 

            _  Biologia. Educação Moral e 
Cívica. 

Artes Industriais. 

             _ Desenho.  Ed. Téc. e 
Comercial. 

 

Fonte: Quadro elaborado pela autora, a partir do Regulamento da Coordenação de Docência e das 
Coordenações das Disciplinas (1970, p. 3). In: COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ, Regimento 
Interno e Regulamento da Coordenação de Docência e das Coordenações das Disciplinas de 1970. 

 

Interessante observar no Quadro 1 a distribuição, como complementares, 

das disciplinas de Educação Moral e Cívica e de Educação Artística, pois elas 

somente foram instituídas como obrigatórias, a partir da Lei 5692/71, que diz: 

 
ART. 7º. : Será obrigatória a inclusão de Educação Moral e Cívica, 
Educação Artística e Programa de Saúde nos currículos plenos dos 
estabelecimentos de 1º. E 2º. Graus, observado quanto à primeira o 
disposto do Decreto-lei nº. 869, de 12 de setembro de 1969. 

 

Analisando tanto o Organograma 1 quanto o Quadro 2, questiona-se o que 

realmente, o CEP compreendia como disciplina e atividade, embora seja óbvio que, 

em ambas as formas de ensino escolar, era imprescindível a atuação de 

professores. No entanto, o que ainda suscita dúvidas é quanto à exigência de 

qualificação de Ensino Superior dos educadores. Esse fato não serve de parâmetro 

indicador para definir se era uma disciplina escolar ou não, porque muitas formações 

superiores para professores esboçaram-se a partir da criação de determinada 

disciplina. Como exemplo, cita-se a Educação Artística cuja área foi alvo de 



 40

preocupação dos Centros de Formação somente no início da década de 1970 

(PORCHER, 1982). A mesma situação se pode atribuir à disciplina de Estudos 

Sociais. 
 

ORGANOGRAMA 1 – ATIVIDADES COMPLEMENTARES DO COLÉGIO ESTADUAL DO 
PARANÁ 

 

 

Fonte: Organograma elaborado pela autora a partir do Organograma Geral das AC 
encontrado no Arquivo do Colégio Estadual do Paraná, Seção de Atividades 
Complementares do Colégio Estadual do Paraná. (s/d) 

 

O organograma de Atividades Complementares que se encontrou no CEP 

está destituído de data, mas se deduz que se refere ao período posterior a 1970, 

porque algumas atividades descritas datam, em outras fontes consultadas, como 

realizadas a partir deste ano. Além dessa constatação, diversas atividades não estão 

explanadas nesse organograma, como a Televisão Educativa Pingos do Saber. 

Atividades 
Complementares 

 
Centro de 

Pesq.  
e Estudos 

 

Centro Cívico  
+ Social 

Centro de 
Línguas 

 

Centro de Artes 

Lab. de Pesq. Téc.  
e Meteor. 

Museu 

Observatório Astr. e  
Planetário 

Escotismo/ 
Bandeirantismo 

Grupo de Estudos 
Bíblicos 

GECEP 

Radioamadorismo 

Línguas 
Estrangeiras Inglês 
Francês, Espanhol, 
Alemão e Outras 

Filatelia 

Banda 

Coral 

Escolinha de Arte 

Gruta 

Manequim 
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QUADRO 2 - NÚMERO DE PROFESSORES, SEGUNDO AS DISCIPLINAS LECIONADAS 

NOS ANOS DE 1968 A 1970. 
 

ESPECIFICAÇÃO 1968 1969 1970 

Português  52 52 59 

Matemática 32 38 36 

Geografia 20 19 21 

História 25 24 23 

Ciências 22 30 27 

Desenho 15 18 18 

Org. Social e Política Brasileira 5 6 9 

Inglês 26 28 28 

Francês 15 18 18 

Latim 8 10 9 

Grego 1 1 1 

Espanhol - - 1 

Física 26 25 25 

Química 31 29 29 

Filosofia 10 13 11 

Estudos Sociais 8 8 10 

Educação Artística 5 16 6 

Banda de Fanfarra - - 3 

Coral - - 6 

Educação Para o Lar 2 2 3 

Educação Técnica Manual 6 6 7 

Educação Técnica Comercial 1 2 2 

Escolinha de Arte 14 15 19 

Artes Industriais 6 5 5 

Prática Educativa - - 2 

TOTAL 368 406 448 

Fonte: Anuário do Colégio Estadual do Paraná (1970, s/d) 

 



 42

 
Observando o Quadro 2, nota-se que o CEP denominava todos os vinte e 

cinco itens de “disciplinas”, inclusive a Banda de Fanfarra, o Coral e a Escolinha de 

Arte. Ao se verificar a distribuição dos professores, por exemplo, da disciplina de 

Educação Artística, pergunta-se por que se constata uma maior concentração de 

professores no ano de 1969? Uma das hipóteses é que após esse ano, os 

educadores foram distribuídos em outras disciplinas como Fanfarra, Coral e 

Escolinha de Arte. Infelizmente, não se obteve mais informações sobre o número de 

professores de Educação Artística depois da implementação da Lei 5692/71.  
No entanto, nesta dissertação, consideram-se como atividades 

complementares as constantes no Quadro 3, porque é possível que algumas das AC 

que foram inseridas no Organograma 1 não foram instituídas, ou pelo menos, não 

foram viabilizadas conforme o planejamento, como por exemplo  Filatelia, Manequim 

e Grupos de Estudos Bíblicos, já que em nenhum momento, no levantamento de 

fontes, escritas ou orais, obteve-se informações ou registros sobre o 

desenvolvimento de tais atividades no CEP. Ainda, algumas atividades incluídas no 

Quadro 3, como  a Arte Fotográfica, Rádio Emissora do Colégio Estadual do Paraná, 

Televisão Educativa Pingos do Saber, carecem de fontes e informações que 

permitam uma discussão mais aprofundada. Há somente indícios sobre seu 

desenvolvimento no período entre 1968-1979.  
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QUADRO 3 - ATIVIDADES COMPLEMENTARES DO CEP EM   DESENVOLVIMENTO NAS 
DÉCADAS DE 1960 E 1970.19 

 

ATIVIDADE 
COMPLEMENTAR 

ANO DE 
CRIAÇÃO 

OBSERVAÇÃO 

Rádio Emissora do Colégio 
Estadual do Paraná. 

1949  

Teatro Amador. 1952 Teve várias denominações, Corpo Cênico do 
CEP; Teatro Experimental; Teatro Grego do 
CEP; Grupo de Teatro Amador – GRUTA. 

 Escolinha de Arte. 1957  

Coral. 1958  

Banda Musical Bento 
Mossurunga. 

1959  

Excursões/Visitas. 1968 Ano correspondente ao registro mais antigo 
encontrado. 

Seminários. 1968 Ano correspondente ao registro mais antigo 
encontrado. 

Palestras. 1968 Ano correspondente ao registro mais antigo 
encontrado. 

Observatório Astronômico. 1968  

Pingos do Saber. 1968 Televisão Educativa. 

Feira Municipal de Ciências 
de Curitiba – FEMUCI. 

1969  

Planetário do Colégio. 1970  

Meteorologia. 1972 Ano correspondente ao registro mais antigo 
encontrado. 

Astronomia e Astrofísica. 1972 Ano correspondente ao registro mais antigo 
encontrado. 

Arte Fotográfica. 1978 Ano correspondente ao registro mais antigo 
encontrado. 

 
  Fontes: Quadro elaborado pela autora, a partir do Arquivo do Colégio Estadual do Paraná;  
  Regimento Interno de 1970; Livro: Straube (1993) e entrevista realizada em 10/05/2007.  

 
 

Com exceção da Escolinha de Arte, que dispunha de uma Coordenação 

específica, as outras atividades do Quadro 3, agrupavam-se na Coordenação das 

Atividades Paraescolares, subordinada à Divisão Educacional do CEP (COLÉGIO 

                                                
19Referente às atividades inseridas no Quadro 3, a Rádio Emissora do Colégio Estadual do Paraná; Televisão 
Educativa Pingos do Saber; a Feira Municipal de Ciências (FEMUCI); a Meteorologia e a Arte Fotográfica não 
fazem mais, atualmente, parte da gama de atividades complementares desenvolvidas pelo CEP.  Elas foram, no 
decorrer dos anos, destituídas e finalizadas. Destas, só sobre a FEMUCI obteve-se acesso ao ano de 
encerramento, visto que a realização do último evento foi em 1983. Entretanto, não se encontrou nas fontes 
escritas ou orais, indícios que apresentem o motivo da não continuidade ou extinção dessa Feira.  Segundo o 
entrevistado 1, as atividades da Rádio e da Televisão Educativas foram transferidas para outros locais de âmbito 
estadual. A Meteorologia, que teve seu percurso bastante referenciado nas fontes escritas, segundo o 
entrevistado 5, não obteve sucesso porque o coordenador não se disponibilizou  a incluí-la nas atividades 
relacionadas ao Planetário. Esta questão será discutida adequadamente, no terceiro capítulo desta dissertação. 
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ESTADUAL DO PARANÁ, Regimento Interno e Regulamento da Coordenação de 

Docência e das Coordenações de Disciplinas, 1970, s/p). Entretanto, convém 

lembrar que elas nem sempre estiveram vinculadas a essa Coordenação. Em 

diferentes momentos, possuíam certa autonomia, como por exemplo, as atividades 

de Astronomia e Meteorologia, como se verificará no capítulo 3, dispunham de 

flexibilidade em relação à freqüência ou à nota dos participantes. 

Os objetivos gerais da Coordenação das Atividades Paraescolares 

constavam de:  
capacitar os alunos de novos conhecimentos na Música, na 
Pesquisa, na Arte e nos campos da Astronomia e da Meteorologia; 
proporcionar ao aluno o conhecimento fora de sua cidade através de 
excursões; proporcionar ao aluno contato com o mercado de 
trabalho (COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ, Relatório das 
Atividades Paraescolares, 1978, p. 27). 
 
 

 O professor Amílcar Wengenroth foi responsável por essas atividades, 

durante o período aqui pesquisado. Professor de Física, Matemática e de Desenho, 

participou de muitos trabalhos fora da CEP, inclusive era palestrante em alguns 

Congressos e Seminários de Física (COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ, Relatório 

das Atividades Paraescolares, 1968, s/p). O seu currículo constava na primeira folha 

dos relatórios e suscitou curiosidade: como e por que esse professor, por sua 

formação, coordenava tais atividades? Ao iniciar a análise, imaginava-se que um 

coordenador de atividades, com tais características, seria um pedagogo. Contudo, 

entendeu-se que havia inúmeras vantagens em sua atuação pelas relações que 

mantinha junto aos dirigentes de diversos órgãos, como museus, indústrias, 

faculdades e planetários. Essa proximidade colaborava substancialmente no 

desenvolvimento das atividades.  

Ao lado dessa coordenação situava-se a Gerência Geral das Atividades 

Complementares, envolvendo professores responsáveis por algumas específicas, 

como as ligadas às Ciências.  

 Comparando o Quadro 3 com os Relatórios das Atividades Paraescolares 

dos anos de 1968 a 1979, verifica-se que tais Atividades Complementares do 

Colégio Estadual do Paraná poderiam se dividir em três campos de saberes 

distintos, embora em algumas circunstâncias se inter-relacionassem. Entende-se 

que o objeto de pesquisa desta dissertação poderia ser analisado e pesquisado por 

dois vieses epistemológicos, o primeiro, que vai ao encontro da História Social do 
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Currículo, baseada nos conceitos construídos por Ivor Goodson (1990, 1991,1995), 

porque as AC podem ser analisadas como parte de um currículo socialmente 

construído e legitimado, assim como ocorrem com as disciplinas escolares que 

possuem mecanismos de controle, exercidos por uma determinada realidade 

escolar. Tem-se bem claro que os espaços, tempos e usos desses mecanismos 

permitiram verificar como as Atividades Complementares foram e são parte 

fundamental de um currículo construído, modificado e alterado, para se adaptar a 

cada contexto histórico. O segundo viés epistemológico é o da cultura escolar, pois, 

nesta pesquisa, ao analisar as AC, verificou-se que elas foram partícipes e 

contribuintes da construção de uma determinada realidade educacional, propiciando 

ao Colégio Estadual do Paraná fazer-se como uma instituição de ensino que 

irradiava cultura, logo uma escola modelar de essência única. 

Pensar as AC, no contexto da cultura escolar, significa entender que elas 

demandam e necessitam de uma investigação histórica e que se pode, a partir 

desse eixo, indicar as relações sociais e de poder inseridas num determinado campo 

do saber, já que é uma categoria de análise e campo de investigação extremamente 

fecunda para a História da Educação (FARIAS FILHO; GONÇALVES; VIDAL; 

PAULILO, 2004).  

Nesse sentido, ressalta-se que a definição de cultura escolar assumida 

nesta pesquisa refere-se a 

 
[...] toda la vida escolar: hechos e ideas, mentes y cuerpos, objetos y 
conductas, modos de pensar, decir y hacer. Lo que sucede es que en 
este conjunto hay algunos aspectos que son más relevantes que 
otros, en el sentido que son elementos organizadores que la 
conforman y definen. Dentre ellos elijo dos a lo que he dedicado 
alguna atención en los últimos años: el espacio y el tiempo escolares. 
Otros no menos importantes, como las prácticas discursivas y 
lingüisticas o las tecnologías y modos de comunicación empleados, 
son ahora dejados a um lado (VIÑAO FRAGO, 1995, p. 69). 

 
 

1.4 OUTRAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES POUCO RESGISTRADAS NO 

CEP 

 

Neste tópico pretende-se abordar brevemente, algumas Atividades 

Complementares desenvolvidas no CEP, que, por motivo desconhecido, não 
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possuem ou possuem fontes e registros irrelevantes ou insuficientes para 

desenvolver análises e interpretações mais aprofundadas. Entretanto, sabe-se, 

através de alguns documentos e das entrevistas, que elas foram, de alguma forma, 

instituídas, criadas e desenvolvidas, o que pode ser levantado como hipótese para 

um tema específico de pesquisa.  

Algumas AC possuíam um cunho pedagógico ao complementar a prática 

educativa de disciplinas, que eram obrigatórias naquela época, com excursões e 

visitas. Por exemplo, a disciplina curricular de História promovia esses eventos, 

conforme Relatório. 

As excursões e visitas, freqüentemente, tinham a função de subsidiar a ação 

educativa das disciplinas escolares, caracterizando-se como aulas experimentais, 

que permitiam aos professores complementar variadas disciplinas obrigatórias. Entre 

elas destaca-se a Física, com visitas aos planetários, ou a Química, pelas idas “a 

Companhia Cervejaria Brahma, com a finalidade de complementar os 

conhecimentos dos alunos do 1º ano colegial (...), no que se refere à Química 

Biológica, em particular dos processos de fermentação” (COLÉGIO ESTADUAL DO 

PARANÁ, Relatório das Atividades Paraescolares, 1970, s/p.). Ainda, visitas a 

museus para complemento das aulas de História Natural ou de um determinado 

período histórico. 

 
Solicitamos providências no sentido de que seja expedido ofício à 
Direção do Museu Imperial de Petrópolis, solicitando uma aula aos 
alunos e professores da disciplina de História deste Estabelecimento 
se possível dias 23 ou 30 de abril de maio pela manhã. A referida 
aula se prende aos Fatos do Império (COLÉGIO ESTADUAL DO 
PARANÁ, Relatório das Atividades Paraescolares, 1970, s/p.).  

 

Até o ano de 1972, conforme informação dos Relatórios das Atividades, o 

CEP promoveu diversas visitas e excursões, como: visitas à Orla Marítima do 

Paraná, feitas em razão das aulas de Biologia; ao Planetário de São Paulo, que 

estava em consonância com a disciplina de Geografia; a empresas, como a 

Companhia Cervejaria Brahma, para as aulas de Química, entre outras. Observa-se, 

ainda, nos relatórios, que uma aula externa podia representar uma experiência 

diferente para o aluno, por estar em contato não só com a prática, mas também, com 

o interior de uma grande indústria, logo, com um ambiente que possibilitaria 

responder a seus anseios quanto a uma futura profissionalização. 
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É possível afirmar que as visitas ou excursões serviam, naquele período, 

para 
 
motivação como um estado de necessidade ou desejo que leve a 
pessoa (ou aos alunos), a fazer algo que satisfaça esse desejo ou 
necessidade. Motivação implica em que o estudante não se encontre 
mais num equilíbrio passivo, mas como resultado de uma 
necessidade ou desejo não atendido, é estimulado a mudar o 
comportamento para poder alcançar determinado objetivo (HUNTER, 
1975, apud SERAFIN JUNIOR, 2005, p.14). 
 
 

A reformulação da disciplina de Química durante todo o século XX 

desencadeou-se pelas amplas inovações nos processos tecnológicas, nos mais 

diferentes ambientes industriais. Nesse contexto, visitas à indústria, como foi o caso 

da Cervejaria Brahma, permitiam aos alunos experiências práticas, ou às chamadas 

aulas experimentais, que eram usuais na década de 1970, porque desde a reforma 

de Francisco Campos já se propunha que os ensinamentos de Química fossem 

desenvolvidos pelos experimentos. A proposta de uma aula experimental, ou 

utilizando-se de método experimental, foi reforçada pela Reforma de Capanema, que 

dispunha sobre a necessidade constante dos alunos envolverem-se com o processo 

experimental, colaborando para a apropriação do conhecimento sobre a Química  

(SERAFIN JÚNIOR, 2005, p. 11-12). 

Os relatórios das Atividades Complementares, de 1969 a 197120, 

disponibilizam, toda documentação ligada a excursões, visitas e seminários 

realizados naqueles anos. Neste acervo documental, destacam-se os ofícios 

solicitando autorização ao Diretor do CEP, assim como aos gerentes e responsáveis 

das empresas e/ou instituições onde se realizariam as atividades complementares; 

requisições de materiais; acertos de contas, além da autorização dos pais para a 

participação de seus filhos.  O relatório era registrado e rubricado pelo coordenador, 

o que indica que estas atividades possuíam um cunho distinto de outras Atividades 

Complementares desenvolvidas no CEP. 

Na Ficha de Requisição para visitas ou excursões, disponível na Divisão 

Educacional do CEP, fica perceptível que era de responsabilidade dos professores 

informar ao coordenador das AC, os objetivos de ensino e as estratégias para o bom 

                                                
20 Os relatórios desses anos constituem-se em uma quantidade exorbitante de páginas. Como exemplo, o do ano 
de 1970 contabilizou 752 páginas, mas, nenhuma delas apresenta nitidez sobre o desenvolvimento das 
atividades. Entretanto, são indicativos da tecnocracia existente naquele período. 
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desenvolvimento das Atividades. Embora as fichas forneçam indícios da 

responsabilidade dos professores em relação aos seus alunos e ao bom 

desenvolvimento das excursões e visitas, e também clarificar a hierarquização 

quanto às funções. O professor solicitava a sua saída e a de seus alunos ao 

coordenador das AC; esse por sua vez, informava ao Diretor Geral, e, somente 

depois, disponibilizavam-se outros mecanismos para a realização das AC. Essa 

medida, além de indicar uma hierarquização, também mostrava a necessidade de 

organização que o CEP demandava por sua estrutura física. Ao professor cabia o 

detalhamento do que pretendia, quais eram os objetivos, o local de visitas, dias 

pretendidos, bem como a previsão da hora de saída e de chegada.   

No final de cada ano letivo, o Coordenador das AC organizava o relatório, 

encaminhado para a Diretoria Geral e, posteriormente, para a Divisão Educacional. 

As atividades eram programadas elaborando-se um cronograma geral com a 

previsão de todas as excursões, visitas e outras demandas para provável 

desenvolvimento durante o ano, embora “durante todos os meses outros professores 

poderão solicitar” as atividades (COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ, Relatório das 

Atividades Paraescolares, Divisão Educacional, calendário para 1970, s/p).  

No contexto das palestras, aconteciam os encontros “universitário-

secundários” (COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ, Relatório das Atividades 

Paraescolares, 1970, s/p), organizados por acadêmicos de alguns cursos 

universitários, entre eles Arquitetura e Engenharia, que esclareciam as dúvidas  dos 

alunos do Ensino Secundário sobre as propostas e programas de ensino dos cursos 

e, principalmente, sobre o mercado de trabalho. Nesses encontros, verificou-se a 

acentuada preocupação dos alunos em relação ao seu futuro profissional, afinal que 

caminho percorrer? Qual profissão ou faculdade adequada para atender ao mercado 

de trabalho daquela época? 

Os encontros dos universitários com os secundaristas eram separados por 

sexo, acontecendo em dias alternados. Nos documentos observados, as alunas 

possuíam algumas preocupações como:  
 
“há possibilidade de mulher cursar o curso de engenharia civil”... “a 
mulher tem a mesma igualdade do que os homens” ... “na 
engenharia mecânica a mulher tem campo de trabalho”... “depois de 
uma moça já formada, propriamente dita, e se ela quiser abrir um 
negócio próprio, precisará de muito capital?...“Que tipo de 
engenharia é mais recomendável para moças” (ibidem, s/p.).   
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Essas indagações detectam a preocupação com a inserção da mulher no 

mercado de trabalho, em uma época ainda marcada por uma tradição quase que 

exclusivamente masculina. Nas entrelinhas, as alunas sugeriam que pretendiam 

assumir outras funções e profissões, que não aquelas que lhes eram geralmente 

destinadas, como o Magistério.  

Também havia outros questionamentos, tanto por parte dos alunos como das 

alunas, como apontamentos gerais:  

 
“há como enriquecer na engenharia”?... “Os engenheiros formados 
no Paraná tem facilidade de encontrar emprêgo no resto do 
Brasil”?... “Gostaria de saber o preço da mensalidade do curso de 
engenharia?”... “Qual a diferença entre o curso da engenharia e de 
arquitetura?” (COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ, Relatório das 
Atividades Paraescolares, 1970, s/p).         
    

 

Essas questões que os alunos levantavam no decorrer dos encontros 

universitário-secundarista, indicam que o Colégio Estadual do Paraná, por meio de 

seus dirigentes não estava só preocupado com o cunho pedagógico, seu foco 

principal enquanto instituição de ensino, mas, também, em colaborar com o mercado 

de trabalho. A provável razão da presença de palestrantes graduandos de 

Engenharia e Arquitetura nas atividades das AC seria a propagação de uma opção 

profissional inovadora. 

No interior do Colégio Estadual do Paraná verificou-se que foram instituídas 

várias atividades, conforme a Tabela 1.  
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TABELA 1 -  RELAÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DESENVOLVIDAS 

ENTRE OS ANOS 1977, 1978 E 1979 NO COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ. 

 

Fonte: Quadro elaborado pela autora, dos Relatórios das Atividades Paraescolares do Colégio. 
(COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ, Relatório das Atividades Paraescolares, 1968; 
1970;1974;1976;1977 e 1978) 
 

A Tabela 1 instiga a pensar na quantidade de alunos que participou das 

Atividades Complementares em relação ao total de alunos matriculados no CEP, 

pois, embora não haja dados estatísticos, assim como não se obteve acesso à 

quantidade de matrículas nos anos de 1977, 1978 e 1979. Sabe-se que em 1970 o 

CEP tinha, em seu corpo discente, 4953 pessoas (SILVA, 2008, p. 41)21. A 

quantidade de alunos matriculados no CEP em relação ao total dos que participavam 

das atividades complementares faz com que, pelo menos, sejam levantadas duas 
                                                
21Silva (2008) teve informações sobre a quantidade de alunos matriculados nos anos de 1968, 1969 e 
1970 a partir do Anuário Estatístico do Colégio Estadual do Paraná de 1970. Ao se questionar a 
entrevistada 4 sobre a quantidade de alunos matriculados no CEP,  comentou que não tinha um 
número preciso, mas, salientou que houve uma procura maior pelo CEP após a implantação de 
cursos profissionalizantes  de 2º Grau.  

ATIVIDADES 
DESENVOLVIDAS 

QUANT. DE 
ALUNOS 1977 

QUANT. DE 
ALUNOS 1978 

QUANT. DE 
ALUNOS 1979 

Observações 

Fanfarra 79 - -  

Coral 92 85 86  

Banda  15 63 55  

Astrofísica 45 63 -  

Meteorologia 55 32 44  

Teatro 29 6 25  

Escotismo - 99 102  

Bandeirantismo - 30 17  

FEMUCI - 237 -  

Excursões - 264 205  

Fotografia - 4 0  

Museu - - 0  

Radio Amador - - 0  

Grêmio Estudantil - - 0  

Astronomia 20 25 -                                 
 
 

Os alunos desta 
atividade foram 

somados à     
Astrofísica em 1979. 

Astronomia e 
Astrofísica 

  98  

TOTAL DE ALUNOS 335 908 534  
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hipóteses: uma delas refere-se à falta de vagas ou sua limitação quanto às 

Atividades Complementares, a segunda concerne a pouca procura ou falta de 

interesse dos alunos para realizá-las. 

No que diz respeito à atividade desenvolvida pela Televisão Educativa 

Pingos do Saber, não se encontraram registros, com exceção da fotografia (Figura 

2). De certa forma, essa ausência de registro não condiz com a fala do entrevistado 

1, que comentou sua relevância marcante, atingindo um “grande sucesso entre os 

alunos”. Porém, pelo motivo acima mencionado, não foi possível levantar diferentes 

conjecturas, indicando-se a necessidade de pesquisa futura, específica sobre essa 

atividade, mesmo porque o porte e provável custo de produção e dos equipamentos 

sugerem que de fato, houve um investimento considerável do Colégio para seu 

desenvolvimento.  

 
FIGURA 2 - PROJETORES UTILIZADOS PARA FILMAGEM DOS PROGRAMAS DA 
TELEVISÃO EDUCATIVA PINGOS DO SABER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fonte: Acervo Ernani Straube, s/d22.  

 

 

 

                                                
22 Máquinas profissionais de 35mm e 18mm. Além de projetores, quando o rolo de filme estava acabando em um  
equipamento, ligava-se o outro para não ocorrer o corte. 
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O mesmo problema verificou-se com o Rádio Amador do Colégio Estadual 

do Paraná23. Segundo um dos entrevistados, no interior do Colégio havia uma 

coleção de discos extremamente raros, um dos exemplos, refere-se à “canção de 

Rolando, que era um clássico medieval” (ENTREVISTADO 1). Ainda, no ano da 

inauguração da atual sede do CEP foi adquirido um equipamento de rádio 

amadorismo, que serviria aos alunos da instituição educacional para se 

“comunicarem com o mundo” (ibidem). Entretanto, essa atividade se extinguiu no 

CEP, a pedido do governador Paulo Pimentel. 

Acima, foram abordados algumas questões sobre as atividades 

desenvolvidas pelo CEP, que por uma razão ou outra, não tiveram registros 

encontrados para permitir uma análise mais precisa. Discutiu-se, também, o Colégio 

Estadual do Paraná, enfocando seu currículo e o que se entende nesta pesquisa, 

por AC. O próximo capítulo trará uma análise ampliada sobre as atividades que 

objetivavam desenvolver e construir saberes artísticos.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                
23 Essa Rádio, no governo de Paulo Pimentel, denominou  Rádio Estadual do Paraná e atualmente , é a Rádio 
Educativa do Paraná (ENTREVISTADO 1). 
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2 AS ARTES EM AÇÃO: CONSTRUINDO SABERES ARTÍSTICOS NO CEP 

A arte corresponde a uma necessidade primitiva que consiste na 
exteriorização e concretização das representações e das idéias 
nascidas no espírito, da mesma forma que a linguagem não é mais 
do que um meio de que os homens se servem para comunicar e 
tornar inteligível uns aos outros, o que pensam, imaginam e 
experimentam. (HEGEL, 1997, p. 29). 
 
“Eu não sou artista, meus alunos são” (ENTREVISTADA 3)24 

 

Neste capítulo se analisará e se refletirá sobre as Atividades 

Complementares do Colégio Estadual do Paraná vinculadas aos saberes artísticos. 

Ganha destaque o fato de que a trajetória inicial desse contexto esteve ligada à Arte. 

Em um primeiro momento, a Escolinha de Arte do Colégio Estadual do Paraná 

(EACEP) envolvia todas as atividades desse cunho, e, só posteriormente, algumas 

delas foram abarcadas pela Coordenação das Atividades Paraescolares.  

Desde 1980, muitos pesquisadores25 vêm se dedicando às questões ligadas 

ao ensino de Arte,26 ou, mais precisamente, à prática pedagógica em Arte. Esses 

pesquisadores têm reconhecido na Arte uma forma contundente de colaborar na 

formação intelectual e sensitiva de crianças e adolescentes.  

Barbosa (1997) afirma que o Brasil investe no ensino de Arte desde o final 

do século XIX, já que ela se caracterizava “como um acessório, um instrumento para 

a modernização de outros setores27 e não como uma atividade com uma importância 

em si mesma” (BARBOSA, 1978, p. 21). Ela servia mais como um diferencial, no que 

se refere a uma “mobilidade de classificação social” (Ibidem), do que à importância 

da Arte propriamente dita, enquanto formadora cultural, embora ela já estivesse 

presente no ensino de desenho28.  

A maioria dos autores que estudam a Arte e seu ensino utiliza do termo Arte-

Educação e não ensino de Artes, ou Educação Artística. Essa preferência dá-se, 

provavelmente, porque até 1971 não existia no currículo brasileiro a disciplina de 

Educação Artística, ou porque o Ensino de Artes não era obrigatório. Ele geralmente, 
                                                
24Entrevista concedida a Suderli Oliveira Lima, dia 10/05/2008. A entrevistada 3 foi professora do Colégio 
Estadual do Paraná no período pesquisado e também atuou como coordenadora da Escolinha de Arte do CEP. 
Atualmente, é aposentada.  Essa entrevista foi realizada concomitantemente, com a entrevistada 4. 
25Por exemplo: Antonio (2008); Barbosa (1999); Silva (1993); Ferreira (1996), Loponte (1997); Osinski, (2006); 
Porcher (1992).  
26Não é objetivo desta dissertação realizar uma investigação  sobre o ensino da Arte. Entretanto, entende-se que é 
necessário expor alguns comentários sobre tal temática. 
27Os setores que Barbosa (1978) referencia são: administrativo estatal; agricultura; mineração; indústria e comércio.  
28Segundo Barbosa (1978, p.43) o ensino de Desenho foi defendido por Rui Barbosa, nos escritos sobre a Reforma de 
Ensino Secundário e Superior (1883) e a Reforma do Ensino Primário (1883). 
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era desenvolvido por outras iniciativas, seja de artistas, seja a partir da Criação das 

Escolinhas de Arte do Brasil (EAB) e não como uma obrigatoriedade curricular, 

embora algumas instituições de ensino, antes da Lei 5692/71 já fornecessem ao seu 

corpo discente aulas de Educação Artística, como é o caso do Colégio Estadual do 

Paraná. O termo Arte-Educação “representa todo um movimento político que se 

constituiu no Brasil em defesa da arte nas escolas” (LOPONTE, 1998, p. 33). Nesta 

pesquisa entende-se que Arte-Educação ou Ensino de Arte podem estar em 

consonância com as formas artísticas mais diversificadas, como artes visuais, 

musicais, teatrais, ou seja, as diferentes linguagens artísticas. 

Entretanto, Antonio (2008) afirma que desde a década de 1940 se verifica 

uma significativa iniciativa de alguns artistas e educadores em unir arte e Educação, 

levantando problemas relativos ao ensino conservador e tradicional daquele período, 

que não formava emocionalmente os alunos. A Educação a partir da arte “deveria 

conservar e estimular a individualidade e a energia espiritual que se acreditava 

existir em toda criança, preparando-a para servir a comunidade e produzir a 

estabilidade de um período de paz” (Ibidem, p. 9). Ainda segundo esse autor, essa 

necessidade vinculada à Arte e ao seu ensino, deu-se imediatamente após a 

Primeira Guerra Mundial, mas só se consolidou, ou se materializou em ações depois 

da Segunda Guerra Mundial, a partir de iniciativas que proporcionaram a união entre 

arte-Educação29. 

Antonio (2008) e Almeida (1997) comentam que a união entre arte-Educação 

também estava em conformidade com o movimento modernista30 com a produção 

gráfica das crianças, estudada por teóricos como Read (1959), Luquet (1969) 

Lowenfeld (1961) que “associavam o grafismo da criança aos princípios da 

psicologia, pedagogia e arte moderna” (ANTONIO, 2008, p.9). Esses teóricos 

entendiam que a criança não deveria receber informações, orientações ou instruções 

sobre como desenhar, mas teria que se expressar livremente31. Eles também não 

                                                
29 Segundo Antonio (2008), houve algumas iniciativas significantes por parte da UNESCO (Organização das 
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura). Uma delas seria a “aproximação entre crianças de 
diferentes culturas”. 
30O movimento modernista estava em consonância com a Semana de Arte Moderna, que aconteceu em 1922, na 
cidade de São Paulo. Onde alguns intelectuais da época como: Mario de Andrade, Tarsila do Amaral e Oswald de 
Andrade realizaram um manifesto para derrubar os cânones que legitimavam a criação artística (OSINSKI, 
2006).  
31O poeta Mario de Andrade (1893-1945) também contribuiu para ensino da Arte. Criou os Parques Infantis, 
quando ainda era diretor do Departamento de Cultura de São Paulo, entre os anos de 1935 a 1938. Nesses 
espaços, as crianças eram assistidas com alimentação, odontologia e iniciadas em questões artísticas. Suas 
indicações para a Arte-Educação previam que as crianças desenhassem livremente. Sempre fazia críticas à 
prática da cópia. Para saber mais, consultar: Antonio (2008) e Loponte (1998). 
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almejavam a formação de artistas. “Nem cogitavam da possibilidade de elas virem a 

apreciar as obras de arte, pois consideravam que o contato com essas obras poderia 

incentivar a cópia, o que entendiam como sendo prejudicial ao desenvolvimento de 

sua expressão artística” (SCHNEIDER, 2002, p. 75-76). 

A livre expressão na Arte32 popularizou-se no Brasil, a partir da década de 

1940, enfatizada por Augusto Rodrigues, que fundou em 1947, a Escolinha de Arte33 

onde desenvolveu essa metodologia. O Movimento da Escola Nova também 

disseminou esse pensamento.  

No que concerne à Arte-Educação ou ao Ensino de Arte no Estado do 

Paraná, mais especificamente na cidade de Curitiba, há poucas indicações ou 

referências sobre o assunto. Entretanto, sabe-se que teve como precursores alguns 

artistas e que “eram, predominantemente, imigrantes, como Mariano de Lima34, 

Alfredo Andersen35, Emma Kock36 e Guido Viaro37” (SIMÃO, 2003, p. 71). 

Emma Kock, certamente, participou de maneira especial na constituição do 

saber artístico em Curitiba, preocupando-se com a implantação das Escolinhas de 

Arte na cidade (SIMÃO, 2003, p. 63-75). Inclusive, foi uma das professoras da 

Escolinha de Arte do Colégio Estadual do Paraná (EACEP), conduzindo vários 

trabalhos artísticos dos alunos do CEP a festivais e exposições em outras 

localidades, destacando-se o envio de um trabalho para o Japão (ENTREVISTADA 

4)38.  

Guido Viaro e os outros contribuíram de forma significativa no ensino de Arte 

ao incentivar pressupostos voltados à liberdade e à valorização da expressão 

                                                
32 Para Barbosa (1980), o termo livre expressão origina-se do Expressionismo, cujos autores defendiam a idéia 
de expressão do indivíduo, portanto, não poderia ser ensinada (apud, OSINSKI, 2006). 
33Sabe-se que o Movimento Escolinha da Arte no Brasil teve grande repercussão e, de certa forma, influenciou 
muitas  criações de Escolinhas de Arte no Paraná, principalmente, em Curitiba. Contudo, essa preocupação não 
é o centro dos objetivos aqui propostos. Para aprofundar o conhecimento de como se efetivou o Movimento pela 
Escola Nova no Paraná, ver: Vieira (2001). Sobre EAB, consultar: Antonio (2008). 
34Mariano Lima era de origem portuguesa, foi pintor e professor de Arte. Chegou a Curitiba em 1884. Após dois 
anos de residência, fixou-se na cidade e fundou a Escola de Belas Artes e Indústrias do Paraná. 
35Era de origem norueguesa, pintor e professor. Chegou a Curitiba em 1902, criando uma escola de pintura e 
desenho.   
36Emma Koch, formada em Artes Plásticas, residia no Rio Grande Sul. Foi convidada pelo Consulado Polonês 
paranaense a residir em Curitiba e administrar um internato na cidade. Antes de fixar residência em Curitiba, já 
se envolvia com o ensino das artes. Na sua trajetória esteve à frente da Direção de Artes Plásticas nas escolas 
de Curitiba. Mais informações em Simão (2003).   
37Guido Viaro nasceu na Badia Polesine, uma pequena localidade da Itália. Chegou ao Brasil em 1927 e se 
mudou para Curitiba somente em 1930. Desse ano até a década de 1960 teve uma ação impactante no setor 
educacional no que se refere à Arte, principalmente, na formação de artistas. Para aprofundar o estudo, consultar 
Osinski, 2006. 
38Entrevista concedia a Suderli Oliveira Lima, no dia 10/05/2008. A entrevistada 3 foi aluna, professora e 
coordenadora da EACEP. Atualmente, é aposentada pelo Estado, contudo, ainda exerce a função de professora 
em outra instituição de ensino. 
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individual (OSINSZKI, 2006). Eles não tinham o “intuito de fabricar pequenos artistas 

precoces, mas com a intenção de transmitir às crianças e aos adolescentes em geral 

a consciência do fenômeno artístico como manifestação normal da vida” (COSTA, 

1961-1963, apud OSINSKI, 2006, p. 262-263).  

O ensino de Arte só se tornou obrigatoriedade na Grade Curricular do Ensino 

Fundamental depois da promulgação da Lei 5692/71. Essa disciplina foi desde 

então, conhecida como Educação Artística. Antonio (2008) questiona a inclusão 

dessa disciplina escolar pois, de acordo com o autor, ou ela surgiu como “o resultado 

apenas de um movimento de “dominação” imposto de cima para baixo baseado em 

ideologias internacionais – como defendido por alguns autores entre eles Ana Mãe 

Barbosa (1989, p. 170) – ou se refletia o desejo de professores já envolvidos com a 

criação de escolinhas de arte e mesmo sua inclusão nas escolas primárias”39 ( 1989, 

p. 16-17).  

Osinski  afirma, sobre a Lei 5692/71,  

 

[...] que institui a obrigatoriedade da Educação Artística nos 
currículos plenos dos estabelecimentos de ensino de 1º e 2º graus, 
em seu parecer 540/77, embora a considere de importância 
inequívoca por ser a arte uma condição de vida e da sociedade, 
define-a “não como uma matéria, mas uma área bastante generosa e 
sem contornos fixos, flutuando ao sabor das tendências e dos 
interesses” (Ministério da Educação e Cultura, 1982, p. 11) O referido 
parecer ainda afirma que à Educação Artística não se aplicam 
critérios formais de verificação de aprendizagem, e que suas 
atividades precedem de um horário rígido pré-estabelecido, por 
estarem muitas vezes condicionadas a eventos externos à escola, 
como exposições, apresentações teatrais e concertos de musicais. 
Essa orientação frouxa resultou num esvaziamento da área e no 
desprestígio da mesma dentro do ambiente escolar perante as outras 
disciplinas como, por exemplo, a Matemática e a Língua Portuguesa. 
(2006, p. 18) 
 

 

Não se encontrou referência de investigação histórica sobre a instituição da 

disciplina de Educação Artística na Rede Estadual de Ensino do Paraná, nem sobre 

como ocorreu essa consolidação no Colégio Estadual do Paraná. Mas, Porcher 

(1982) afirma que as finalidades da Educação Artística, na década de 1980, são 

                                                
39Esta é uma hipótese levantada por Antonio (2008), que no decorrer de sua tese de doutorado apresenta as várias 
estratégias que os artistas, professores e outros realizaram para instituir o Ensino de Arte. No corpo de seu texto 
também defende que a instalação das Escolinhas de Artes no Estado do Paraná, no interior das instituições 
educacionais, poderia se caracterizar como uma estratégia estatal para corroborar com a efetivação da Educação 
Artística no currículo escolar.  
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constituídas de objetivos que podem ser definidos segundo três modalidades 

simultâneas: 1) formação intelectual do aluno; 2) a livre auto-expressão que se 

baseia nas atividades de formação de personalidade e que nega a espontaneidade e 

a livre expressão, pois, é preciso dar ao aluno determinadas limitações, visto que 

“não existe espontaneidade natural nem liberdade imediatamente criativa; 3) a 

Educação Artística visa dar aos alunos meios de se tornarem sensíveis à obra de 

arte (Ibidem, p.15). 

 Entretanto, ao interrogar a entrevistada 4 sobre essa questão, percebeu-se 

um dado instigante, pois ela comentou que  “houve uma desmotivação por parte dos 

alunos que freqüentavam a Escolinha40, pois tudo que era obrigatório não era bem 

aceito pelos alunos”. E, quando da implantação dessa disciplina na Grade Curricular 

pela Lei 5692/7141, comentou  

 
[...] ninguém tinha formação exigida para exercer a função de 
professor de Educação Artística, eu fiz um curso42 de artes que era 
quase uma faculdade, mas que ela não teve valor para nada; todo o 
trabalho que fazíamos de divulgação para chamar alunos teve que 
ser dobrado. Num mesmo lugar tinha que dar as aulas obrigatórias e 
as que eram aleatórias. (ENTREVISTADA 3). 
 

 

Nas falas acima se percebe um descontentamento tanto por parte dos 

alunos como dos professores do CEP que ensinavam artes na EACEP. 

Questionando as entrevistadas 3 e 4, que eram professoras do colégio, sobre as 

ações que realizavam para motivar os alunos, novamente,  transparece a busca por 

relativa autonomia em suas práticas frente às diretrizes oficiais:  
 

[...] na EACEP nós mantivemos os duas formas de ensino, a que era 
obrigatória, que os alunos tinham que ir e nós também tínhamos um 
certo conteúdo para ensinar e aquela em que o aluno ia fazer o que 
bem entendia, se quisesse ir para a pintura, para a cerâmica, para a 
música, para o desenho. Ele entrava na sala e escolhia o que queria 

                                                
40A Escolinha sobre a qual a entrevistada 4 está falando é a EACEP – Escolinha de Arte do Colégio Estadual do 
Paraná. Nesse local, os alunos não tinham a obrigatoriedade de freqüência. Buscavam aquele departamento quando 
queriam e tinham vontade. Após a Lei 5692/71 esse setor também ficou responsável pela disciplina de Educação 
Artística. 
41Entende-se que, para afirmar se houve uma estratégia de acordo com de Certeau (1994), há necessidade de uma 
pesquisa específica sobre o assunto. Entretanto, ao se considerar a hipótese levantada por Caldas (2003), de que as 
manifestações culturais disponíveis poderiam servir para educar politicamente o povo, ou que através da Arte eram 
disseminadas ideologias políticas e culturais como uma forma de resistência ao sistema político que vigorava nas 
décadas de 1960 e 1970, a Ditadura Militar, então, poder-se-ia afirmar que a instituição da Educação Artística foi uma 
estratégia do governo, logo, do aparelho estatal. 
42A entrevistada se refere ao Curso de Artes Plásticas na Educação, inaugurado em Curitiba, em1964. Ela não soube 
precisar o ano de sua conclusão. Segundo a entrevistada, esse curso não foi aceito como licenciatura.  
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fazer, nós não obrigávamos a fazer nenhuma forma artística que ele 
não estava com empolgação (Ibidem)43 
 

Observa-se que, apesar da institucionalização da Educação Artística e do 

contexto histórico da época, não houve um comportamento de acomodação ou de 

submissão, mas, constatou-se o surgimento de táticas, mesmo que sutis, para 

enfrentar uma ordem externa. Na prática pedagógica, os professores negociaram o 

currículo com o corpo discente, incrementando ações diante da dificuldade de 

manter a arte da livre expressão e da liberdade do aluno de criar e de decidir qual 

forma artística lhe interessava. No decorrer das entrevistas percebeu-se que ensino 

da Arte para a EACEP relacionava-se à liberdade de expressão, à construção da 

sensibilidade no ato de ver, de manusear, de aprender, de criar e desenvolver a 

espontaneamente (ENTREVISTADAS 3 e 4). Os professores não objetivavam criar 

ou construir artistas, o que não era sua função cultural. Contudo, sabe-se que “dali 

surgiram inúmeros artistas que foram reconhecidos nacionalmente e 

internacionalmente por sua obra ou acervo” (ENTREVISTADA 4). 

No que se refere ao desprestígio do ensino de Arte em relação a outras 

disciplinas, comentado por Osinski (2006), percebeu-se nas falas das entrevistadas 

3 e 4 que havia uma relação conflituosa de poder e de saber entre os integrantes do 

corpo docente, pois os professores de disciplinas constituídas e instituídas no 

interior do CEP “não viam com bons olhos a arte, não estavam nem aí para nós. 

Nós, simplesmente, para eles não tínhamos função nenhuma a não ser fazer com 

que os alunos rabiscassem. E, também não éramos professores do Estado, às 

vezes chegava final do ano e nós não sabíamos se íamos ter aula para o próximo 

ano letivo” (ENTREVISTADA 3). Nessa fala, verifica-se que um conhecimento 

instituído no currículo escolar e na prática e o pertencimento a um corpo docente 

próprio da instituição educacional ou, enquanto funcionário do Estado, promovia  

relações complexas. 
 

 

                                                
43Martins (2003, p. 101-102) afirma que em 1975, a Escolinha de Arte atendeu aproximadamente,  4000 alunos, sendo 
a Disciplina de Educação Artística totalmente transferida para a EACEP, somente em 1980. Até então, a EACEP 
ofertava a disciplina escolar de Educação Artística para os alunos da 8ª série do 1º Grau e 1ª série do 2º Grau, o que é 
um fato curioso já que a fala da entrevistada diz que essa disciplina era recebida com certo receio  pelos os alunos nos 
primeiros anos após a constituição. No decorrer da entrevista ela comentou também  que a EACEP tinha a obrigação 
de oferecer a disciplina da Educação Artística a todos os alunos do CEP, subentendendo-se que seria a  todas as 
séries. Nesse aspecto, pode-se pensar na grande quantidade (4000 alunos) que freqüentaram a EACEP. Verificou-se 
na documentação, a Grade Curricular de todas as séries, do ano de 1972  mas, não se localizaram dados sobre a  
Educação Artística. 
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2.1 AS DIVERSAS FORMAS ARTÍSTICAS INSTITUÍDAS PELO CEP: TRAJETÓRIA 

DA ESCOLINHA DE ARTE DO COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ 

 

 

A Escolinha de Arte nasceu ali, no subsolo. É um subsolo aquilo, é 
um abrigo antiaéreo. A Lenir Melh que criou a escolinha. Mas claro 
que o professor Guido Viaro, estava dando aula lá em cima, na torre, 
no extremo. As idéias dele influíram com certeza, porque estava 
começando a fazer as Escolinhas de Arte aqui (....) e existe até uma 
briga (....) chegando a conclusão que a EACEP era mais antiga que a 
do movimento da Escolinha de Arte de Augusto Rodrigues44 (....) mas 
havia uma conversa entre a Emma e a professora Lenir Mehl”. 
(ENTREVISTADA 4). 
 
 

 Na fala acima, observam-se influências de Guido Viaro na constituição da 

EACEP, provavelmente, resultado de alguns fatores. O primeiro está vinculado à sua 

presença enquanto professor, visto que ele foi “regente da cadeira de Desenho no 

Colégio Estadual do Paraná” (OSINSKI, 2006, p. 61), a partir de 1947, tendo 

organizado uma pequena escola de arte em 1950, no interior do CEP, que possuía 

“freqüência, livre, liberdade de expressão, e interferência do orientador apenas em 

função de domínios das técnicas e dos materiais” (BAPTISTA, 1997, p. 18 apud 

OSINSKI, 2006, p. 79). O segundo fator relaciona-se aos professores que 

compuseram o quadro de regentes da EACEP, os quais apreenderam o seu conceito 

de ensino de Arte que estava em consonância com a livre expressão, ou seja, a Arte 

não era “ensinada, mas sendo a expressão do indivíduo o objetivo principal de 

qualquer ação educativa nesse campo” (OSINSKI, 2006, p. 2), concepção também 

percebida nas falas das entrevistadas 3 e 4. 

Aqui competem dois comentários interessantes: o primeiro se relaciona à 

fala da entrevistada 4, referente a Guido Viaro e à criação da EACEP, pois, no 

período em que ela trabalhou no CEP aquele já não pertencia ao quadro de 

professores. Nesse sentido, pergunta-se: qual a importância desse incentivador e 

professor de Arte para ser lembrado por ela? E, por que comentar que a EACEP foi 

criada antes da EAB? Aqui, denotam-se resquícios da memória individual (POLLAK, 

1989), da necessidade de conservar e atualizar certas informações passadas, para 

que elas não sejam esquecidas. Assim, as lembranças têm relação com a 

atualidade, pois se confundem entre passado e presente, sofrendo mutações de 
                                                
44A entrevistada está se referindo à Escolinha de Arte do Brasil (EAB). 
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acordo com o momento em que são “articuladas ou expressadas”.  

A memória vive da subjetividade, é suscetível a equívocos e a silêncios. 

Pode-se dizer que ela também é um campo de constantes disputas, conflitos e 

relações de poder. A entrevistada 4, em vários momentos, reafirmava que Lenir Mehl 

fora a criadora da EACEP talvez, para não excluí-la da memória45  e da História 

daquele departamento. Quando a entrevistada 4 disse, lembrando sobre o Guido 

Viaro, que ele “estava dando aula lá em cima na torre, no extremo da EACEP”, 

percebe-se que ela trouxe suas lembranças para o tempo presente, já que esta 

entrevistada não trabalhou no CEP no mesmo período que Viaro. 

Pollack (1992, p.10) afirma sobre esse fato que a “única coisa que se pode 

dizer é que existem cronologias plurais, em função de seu modo de construção, no 

sentido do enquadramento da memória, e em função de uma vivência diferenciada 

das realidades”. 

O segundo comentário pertence à especulação da data de criação da 

EACEP, pois, na maioria dos documentos escritos e nas falas das fontes orais, 

consta 1957, como ano de sua fundação. No entanto, sete anos antes já se moldava 

no interior do CEP, uma Atividade Complementar que se incumbia de transmitir a 

Arte, nos parâmetros da livre expressão. 

No início, a EACEP ofertou atividades em Pintura numa sala pequena. No 

decorrer de seu processo de constituição e consolidação, agregou outras atividades 

vinculadas à Arte, como Escultura, Desenho, Técnicas de Artes Plásticas, Artes 

Aplicadas e Artesanato, Cerâmica, Pintura de Cerâmica, Música e Teatro (COLÉGIO 

ESTADUAL DO PARANÁ, Anuário Estatístico do Colégio Estadual do Paraná, 1970). 

Lembra-se que a Coordenação das Atividades Paraescolares assumiu as duas 

últimas, depois de 1972, 

Em 1970 ocorreu o maior número de atendimentos da EACEP, com 

aproximadamente, 1800 alunos. As atividades se desenvolviam em uma ampla ala 

no subsolo do CEP, dividida em treze salas. Apesar desse número elevado, o 

Quadro 4, demonstra que em 1969, produziram-se mais trabalhos que no ano 

posterior. Essa diferença pode se relacionar à freqüência dos alunos no EACEP, 

                                                
45Pollak (1989) problematiza as memórias subterrâneas enfocando os conflitos entre dominantes e 
dominados e os tipos de sujeitos que costumam ser excluídos das memórias ditas oficiais. Ele 
também acredita que distinguir entre conjunturas favoráveis ou desfavoráveis às memórias 
marginalizadas é de saída reconhecer a que ponto o presente colore o passado. Assim, também pode 
ser valorizada a interação entre o vivido, o aprendido, o vivido e o transmitido. 
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uma vez que as atividades ali realizadas eram abertas, sem controle de presença ou 

de nota. 

 
QUADRO 4 – NÚMERO DE TRABALHOS EXECUTADOS NOS ANOS DE 1969 E 1970, NA 

ESCOLINHA DE ARTE DO COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ. 

 

ESPECIFICAÇÕES 1969 1970 

Cerâmica 6902 5348 

Pintura  3524 2832 

Escultura 2203 603 

Artes Aplicadas 2350 2127 

Música 13070 10702 

Desenho Natural 5141 2889 

Pintura 12335 10289 

Técnica de Artes Aplicadas 20631 16147 

Teatro 7269 5950 

História da Arte - 256 

TOTAL 73425 57143 

 
Fonte: Anuário Estatístico do Colégio Estadual do Paraná (1970, p. 35). 
  

Nesse período, as atividades eram direcionadas exclusivamente aos alunos 

efetivos. Não existia matrícula prévia, logo, não se exigia freqüência regular. 

Também, não havia horário fixo, até porque a Arte, até 1971, não era uma 

obrigatoriedade curricular do CEP e não era legalmente exigida ou reconhecida. 

Analisando o Quadro 4, questiona-se: havia tantos trabalhos executados e tantos 

alunos freqüentando a EACEP, se não era uma exigência Curricular? 

Justificam-se esses dados pelo depoimento das entrevistadas 3 e 4. Elas 

informaram que, no início de todo o ano letivo, fazia-se um convite aos alunos, em 

cada sala de aula, explicando o funcionamento e a localização da Escolinha de Arte, 
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no subsolo do Colégio. Enfatizava-se que ela estava “sempre à disposição dos 

alunos” (ENTREVISTADA 4). Lá eles teriam liberdade de entrar e de sair no horário 

que quisessem, assim como, poderiam escolher a atividade que gostariam de 

executar entre as diferentes opções: Pintura, Escultura, Sala da Poesia, entre outras. 

Não havia cobranças ou controle, na freqüência à EACEP. Mas, no decorrer do 

processo de instituições de algumas atividades dessa área, a exemplo, a Banda, o 

Coral e o  Teatro, percebeu-se a necessidade de obrigatoriedade de freqüência, 

principalmente, àquelas em que o aluno não se propunha a participar dos ensaios 

livremente (COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ, Relatório das Atividades 

Paraescolares, 1977, s/p).  

Nas Figuras 3 e 4, observa-se um grupo de alunos fazendo Arte em 

Cerâmica, uma das atividades mais procuradas. Eles levavam para casa a maioria 

das obras. Contudo, muitas permaneciam no Colégio para exposição interna ou em 

outros estabelecimentos, ficando à disposição do CEP. 

FIGURA 3 - ESCOLINHA DE ARTE. 

 

 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               
 
 
Fonte: Acervo do Professor Ernani Straube.  
Data (aproximada): final da década de 1960. 
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FIGURA 4 – TRABALHOS EM CERÂMICA DOS ALUNOS DO CEP. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
  Fonte: Acervo do Professor Ernani Straube. 
  Data (aproximada): final da década de 1960. 
 

As atividades relacionadas à EACEP possuíam configurações distintas, 

principalmente, as referentes ao Teatro e à Música46, uma peculiaridade na cultura 

escolaR, embora o objetivo final de ambos fosse comum, ao se propor à realização 

de apresentações no interior do colégio ou em espaços públicos e privados da 

cidade ou, eventualmente, fora da cidade. Receberam várias denominações no 

decorrer de sua constituição, assumindo diversas formas e configurações. 

Voltando às informações constantes no Quadro 4,  é possível observar que 

as atividades de Música e Teatro, depois do início da década de 1970, foram 

retiradas da EACEP e se configuraram como uma atividade da Coordenação das 

Atividades Paraescolares (CAP), embora não tenha sido encontrada justificativa ou 

explicação para essa mudança. Essa indagação se justifica porque a CAP possuía 

estrutura e organização distinta. Nesse contexto, a EACEP se relacionava muito 

                                                
46Atualmente, as atividades de Música e Teatro são ofertadas no CEP, depois de algumas interrupções  
durante sua trajetória na instituição. O Teatro também teve um percurso curioso, já que se enquadrou como 
Atividade Complementar e, até, se configurou como um Curso Profissionalizante. De alguns anos para cá, 
provavelmente, desde o início da década de 1990, voltou a ser uma  Atividade Complementar. 
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mais com a Divisão Educacional e com o objetivo prioritário de difusão cultural que o 

CEP almejava. Percebeu-se, através da pesquisa, que o CEP possuía constante 

preocupação em relacionar cultura e aprendizado: 
 
[...] elenquei aqui uma série de atividades que eu achei que se 
sobressaíram que colocaram o Colégio Estadual numa posição 
superior, digamos assim, em termo de cultura. Eu sempre fui muito 
favorável, acho que a cultura, ela se complementa com a Educação 
para dar ao aluno a condição ideal não só de entender a parte 
educativa e educacional, mas também a parte cultural, de entender 
um pouquinho de que é cultura (ENTREVISTADO 1). 
   

 

Para o entrevistado, o Colégio Estadual do Paraná investiu intensamente na 

formação cultural de seus alunos o que repercutiu na sociedade em geral, já que 

algumas Atividades Complementares eram disponibilizadas a todos os educandos, 

tanto na participação em determinadas atividades enquanto alunos, como foi o caso 

da EACEP, Feira Municipal de Ciências (FEMUCI), ou, enquanto atores ou 

espectadores, nas apresentações de Teatro e de Música, que por vezes, eram 

disponibilizadas ao público externo.  

Em relação ao termo “cultura”, Michael de Certeau (1995) redimensionou a 

idéia corrente de que uma determinada cultura domina a outra, ou que uma cultura 

qualquer é subordinada a outra. Seus estudos sobre essa temática concentram-se 

em uma perspectiva de troca entre os diversos grupos sociais e as culturas distintas. 

Para ele, a cultura tem que ser vista como uma forma diversa e sempre no plural. Na 

sua concepção, não existe uma única cultura, mas múltiplas, pois, várias são as 

práticas cotidianas.  

A partir dessa conceituação é possível analisar as atividades da EACEP de 

duas formas, talvez antagônicas. Por um lado, as atividades da EACEP eram 

autônomas, sem vínculo regular com o aluno. A assiduidade do corpo discente era 

constante em algumas atividades (ENTREVISTADA 3), mesmo sem a cobrança de 

qualquer tipo de comprometimento ou responsabilidade do aluno, que tinha a 

liberdade de terminar ou não a obra ou atividade iniciada (Ibidem). Havia, no 

entanto, pastas individuais de cada aluno contendo informações sobre sua 

participação no EACEP (ENTREVISTADA 4).  

A entrevistada 4 confirmou o posicionamento da entrevistada 3 ao ressaltar 

que não era uma obrigatoriedade a presença do aluno, nem seu comprometimento 
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em terminar alguma atividade. Além do mais, a metodologia da EACEP na área de 

Teatro e de Música, era a da espontaneidade, provável herança dos ensinos de 

Guido Viaro. Ela se pautava na vontade ou na sensibilidade presentes no aluno 

quando ele estava na EACEP, tendo os professores como espectadores e 

colaboradores na construção dessa sensibilidade e não, da obra artística 

(ENTREVISTADA 3). Por outro lado, as atividades ligadas à Música e ao Teatro 

exigiam presença assídua e responsabilidade direta dos alunos, assim como era 

necessária a intervenção e colaboração do professor para ocorrer o aprendizado. 
 

 

2.2 TEATRO: FORMAS DE COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO 

 

As atividades de Teatro existiram no CEP de diferentes formas e em 

momentos distintos. Por exemplo, o Corpo Cênico do CEP foi criado em 1952 e 

estreou com a peça “O Filho Pródigo”, de Pedro Trevisan. Na seqüência, realizou 

outras montagens teatrais como: “As Rosas de Nossa Senhora”, de Celestino Silva, 

e “Terra de Natal”, de Norberto Teixeira. O Teatro Experimental, criado por Sílvio Jair 

Kormann, iniciou em 1959 e sua estréia aconteceu em 1961, com uma comédia 

trágica chamada “Ironia”, de Coelho Neto. O grupo encenou ainda, “Vale a pena 

viver”, de Stuart Walker; “O pedido de casamento”, de Machado de Assis, entre 

outras.  A professora Maria Lambros Comninos contribuiu para a criação do Teatro 

Grego que se instituiu no ano de 1963 (ENTREVISTADO 1). 

 A incorporação das Línguas Grega e do Latim no currículo do CEP levou à 

inserção do Teatro Grego como Atividade Complementar. Durante sua trajetória 

foram encenadas cinco peças gregas de cunho trágico, que foram: “Antígona”, 

“Édipo-Rei”, “Electra”, “Hipólito Coroado” e “Troianas”.  

Em 1966, Telmo Faria47, criou o Grupo de Teatro Amador (GRUTA), que era 

mais conhecido pelo nome artístico de Telmo Faria. A primeira peça editada foi “A 

Moratória”, de José de Alencar. Outros espetáculos também fizeram parte do 

repertório, por exemplo: “O Julgamento de Joana”, de Eddy Franciosi; “A Fadinha 

Sapeca”, de Ubiratan Lustosa e Isis Rosa. O grupo teve ainda como colaborador e 

incentivador, Aluízo Cherobim, que se interessava pela arte da dramaturgia, 

chegando a freqüentar o Curso de Arte Dramática do Sesi, em 1956. Não se tem 
                                                
47 Telmo Faria é o nome artístico. Seu verdadeiro nome: José Faria Moritz. 
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informações precisas de quando essas atividades teatrais findaram. Entretanto, 

pode-se deduzir que algumas delas trabalhavam, por vezes, simultaneamente, como 

por exemplo, o Teatro Grego ainda encenava peças quando surgiu o grupo de Teatro 

Amador (COMNINOS et al, 1982; MARTINS, 2003). 

Possivelmente, cada um teve suas singularidades e particularidades e, em 

diversos momentos, desde sua criação, ora, estavam em atividade, ora, inativos, por 

razões que não foram localizadas nas fontes. Cabe questionar se havia naquele 

contexto histórico, outros protagonistas, isto é, professores e funcionários do CEP 

que se interessavam em assumir tais atividades, ou se essas mudanças ocorreram 

devido à demanda por mais horas de trabalho e por maior empenho e dedicação dos 

alunos, professores e responsáveis, como Martins (2003) sugere. Entretanto, 

apreende-se que o percurso histórico do Teatro do CEP e suas diversas 

denominações podem se constituir em tema específico de pesquisa porque se 

entende o período escolar como um tempo institucionalizado, individualizado, sendo  

uma construção histórica que produz experiências e formas de viver (VIÑAO 

FRAGO, 1998).  

O Grupo de Teatro Amador (GRUTA), teve dois orientadores: Telmo Faria e 

Aluizio Estanislau Cherobin, como já referenciado anteriormente, abrangendo o 

espaço entre o final da década de 1960 e o final de 1970. O primeiro participou na  
 
Globo em diversas novelas, etc., era um rapaz de muito respeito, 
adorava o que fazia e o nosso teatro era um teatro para mil pessoas, 
com todas as condições de cenários, etc. Que nós tínhamos pronto, 
mas que era pouco usado era mais usado como cinema, não 
propriamente como teatro (ENTREVISTADO 1). 
 
 

O entrevistado 1 demonstrou admiração por esse personagem do GRUTA, 

em vários momentos da entrevista, assim como por Cherobin,  destacando que sem 

eles a experiência não teria tido tanto sucesso. O diferencial dos outros grupos 

aparece na possibilidade de ex-alunos integrarem o GRUTA. Esse fato ganha 

destaque, pois, na História fragmentada48 dessa atividade no colégio, foi a primeira 

oportunidade de ex-alunos participarem, pois, normalmente, se limitava ao corpo 

discente e docente 

 O entrevistado ainda falou sobre o Anfiteatro, espaço destinado às atividades 

                                                
48Essa atividade é tratada dessa forma, pois, sua documentação está esparsa, além da falta de 
continuidade, tendo sido ora, constituída, ora, destituída. 
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teatrais, também utilizado como cinema para projeção de filmes de lazer. Ainda, esse 

local estava disponível para fins didáticos, como por exemplo, para apresentação de 

documentários relacionados à disciplina de Ciências49 (RELATÓRIO DA 

COORDENAÇÃO DE RECURSOS AUDIOVISUAIS, acervo Ernani Straube, s/d). 

  O anfiteatro do CEP, em destaque, nas Figuras 5 e 6. 

 

 
     FIGURA 5 – PALCO DO ANFITEATRO DO COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

    
 
 
 
 
 

Fonte: Acervo do Colégio Estadual do Paraná. 
Data aproximada: final da década de 1970. 
 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
49 Nenhuma outra fonte forneceu dados sobre o fato de o Anfiteatro do CEP ser realmente, utilizado no 
sentido prático, para essas apresentações.   
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FIGURA 6 - ANFITEATRO DO COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                              

 
                 
 
 
 
 

   Fonte: Acervo do Colégio Estadual do Paraná. 
   Data aproximada: final da década de 1970. 

 

A partir dessas figuras é possível avaliar a grandiosidade da estrutura do 

CEP, com seu mobiliário extremamente organizado, incluindo cadeiras, bancada, um 

telão e um piano coberto, no centro do palco. Observar tais espaços escolares é 

verificar que não há neutralidade na Educação, no sentido destacado por Viñão 

Frago (1998), pois, eles são constituídos pelos sujeitos escolares, impondo 

aprendizado e inculcando simbologias e ideologias. São aspectos da cultura escolar 

que podem indicar hábitos, comportamentos, modos de agir e de pensar.  

Segundo Correia (2005, p. 223), a atual sede do CEP foi construída na 

década de 1940, com a finalidade de “enfrentar a evolução tecnológica que estava 

por vir”, avanço que o CEP estava sempre buscando. 
Em 1966, com a reabertura das atividades de Teatro, efetuou-se uma 

seleção entre os alunos interessados.  Essa iniciativa da direção e da chefia do 
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GRUTA objetivava descobrir talentos, o que de fato, ocorreu na pessoa de Herson 

Capri (ENTREVISTADO 1). Cabe destacar que, anteriormente, as atividades de 

Teatro haviam descoberto o talento de outros ex-alunos que tiveram carreira sólida 

no Teatro ou na Televisão, como Renê Doti e Ari Fontoura, por exemplo, (Ibidem). A 

respeito do primeiro ator, sua estréia no Teatro do CEP ocorreu por acaso, pois ele 

não o freqüentava e nem era matriculado nessa atividade. Ocorreu que em “um dos 

espetáculos que iria ser apresentado um dos atores não compareceu e ele foi então 

escolhido à revelia no dia da apresentação, para fazer um papel de frade. E foi ali, 

com aquela roupa que ele descobriu sua profissão”50 (ENTREVISTADA 3) 

De acordo com o Entrevistado 1, o Teatro sempre foi um sucesso e alguns 

espetáculos permaneceram em exibição por muito tempo. Eventualmente, o grupo 

viajava para outras cidades: “para ter uma idéia, o “Caixeiro Viajante” foi 

apresentado por um mês no Teatro do Dulcina, no Rio de Janeiro. Nossos alunos 

foram para lá e ficaram um mês em período de férias se apresentando nesse teatro 

com amplo e total sucesso” (ENTREVISTADO 1). “E em dezembro de 1968, a crítica 

do Estado da Guanabara exaltou o trabalho daqueles jovens, que já haviam 

mostrado seu talento quando estreantes em “A Moratória”, terminando por se firmar 

definitivamente, nos palcos paranaense” (MARTINS, 2003, p. 100).  O depoimento 

do entrevistado 1 confirma que o grupo de Teatro era incentivado a levar seu 

trabalho para outras localidades, desde que não prejudicasse a freqüência às aulas 

e não interferisse no desempenho escolar. Assim, além do Rio de Janeiro, o grupo 

se deslocou, entre outras cidades, para Pelotas/RS e Londrina/PR (COLÉGIO 

ESTADUAL DO PARANÁ, Relatório das Atividades Paraescolares, 1978, p. 21).  

É relevante destacar a participação e a aprovação do público das atividades 

de Teatro do CEP, pois, quando as peças ficavam em exibição por várias semanas 

em outro ambiente teatral, externo ao Colégio, a presença da população ratificava a 

qualidade dos espetáculos. Grande número de espectadores comparecia às 

apresentações no anfiteatro do CEP, convidado pela Instituição para prestigiar aos  

alunos.  

 Não se localizaram registros sobre os objetivos, as finalidades e propósitos 

                                                
50No decorrer das entrevistas com as Entrevistadas 3 e 4, elas enumeraram uma grande quantidade de 
alunos do EACEP que depois de sua vida escolar foram trabalhar com algum tipo de linguagem artística. 
Pensando nisto, e na não intenção deste setor de formar artistas, suscitam-se questionamentos sobre o 
processo histórico de concretização destas práticas, entretanto na procura de referências sobre o assunto 
e como se deu esta “profissionalização” da EACEP, a qual colocou-se como início de carreiras de artistas 
renomados nacional e internacionalmente, infelizmente não encontrou-se nada a respeito.    
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do GRUTA no interior do CEP,  em data anterior a 1978, quando se encontrou a   

primeira informação. Nesse sentido, questiona-se: Por que, somente nesse ano, a 

Coordenação das Atividades Paraescolares resolveu registrar as funções 

pedagógicas das atividades teatrais do CEP? Uma das hipóteses para essa questão 

pode estar vinculada à regulamentação da profissão de ator que foi instituída pela 

Lei 6533, de 24 de maio de 1978, que diz em seu artigo 1º: “O exercício das 

profissões de artista e de técnico em espetáculo de diversões é regulamentado pela 

presente Lei”51. Essa promulgação possivelmente, colaborou na criação do Curso 

Técnico em Teatro e Ator (CTTA)52, que iniciou no CEP, em 1978, já que o “então 

governador do Estado, Ney Braga, que recebeu inúmeros pedidos para a 

viabilização de um novo curso profissionalizante de teatro, solicitou ao então diretor 

de CEP, professor Osny Antonio Dacol, a criação desse curso, a ser oferecido pelo 

CEP” (MARTINS, 2003, p. 103). 

 Esse curso só foi oficializado em 1980, constituindo-se a primeira turma em 

1981 e, a partir desse ano, as atividades de Teatro se excluíram das Atividades 

Complementares (ENTREVISTADA 4). Entende-se que essa atitude pode ter sido 

uma das táticas negociadas pelos professores e alunos do CEP, para a implantação 

do primeiro curso profissionalizante de Teatro e Ator na cidade de Curitiba 

Retornando às atividades de Teatro, o GRUTA possuía finalidades bem 

definidas, mas, não se sabe se foram estabelecidas desde a sua criação, em 1966, 

já que foram localizados registros somente a partir de 1978 (RELATÓRIO DAS 

ATIVIDADES PARAESCOLARES, 1978, p. 63): 

 

 proporcionar oportunidades de socialização e desinibição da 
pessoa humana; 

 desenvolver potencialidades artísticas; 
 formar platéias; 
 promover o nome do Colégio Estadual do Paraná nas 

manifestações culturais; 
 Congregar no GRUTA alunos, ex-alunos, professores e 

funcionários que amem o teatro e todas as suas manifestações. 
  

Como Objetivos Gerais, apresenta, 
 oferecer oportunidades para o desenvolvimento integral do 

educando; 

                                                
51 Rretirado em 13/07/200: http://www.cultura.gov.br/legislacao/leis 
52Curso profissionalizante a nível de 2º Grau. 
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 incentivar o senso crítico a autocrítica, desenvolvendo a 
observação e a análise; 

 informar sobre as diversas técnicas próprias da atividade teatral; 
 desenvolver o gosto pelo teatro como espetáculo; pela literatura 

teatral (dramaturgia) como forma; pela mensagem como 
conteúdo; 

 colaborar com a disciplina de Comunicação e Expressão, 
estimulando o uso da Língua Nacional. 

  

Ao analisar esses aspectos destacados no Relatório das Atividades 

Paraescolares, de 1978, pode-se perceber que a atividade teatral do CEP 

relacionava-se diretamente com as disciplinas escolares, como de Comunicação e 

Expressão, embora pudesse envolver outras, como História. Por exemplo, depois de 

um ano de ensaios, em 1977, o grupo de Teatro iniciou a apresentação do 

espetáculo “Abrão e Sara”.  A reação foi de admiração pela coragem desses jovens 

em abordar um “tema bíblico, com uma linguagem quase salmodial, focalizando o 

problema individual - e que - exigiu valioso trabalho de pesquisa histórica, busca 

com a realidade atual (sem que ela nem teria sido cogitada)” (COLÉGIO ESTADUAL 

DO PARANÁ. Relatório das Atividades Paraescolares, 1977, s/p).   

 
             . 
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                     FIGURA 7 - FOLHETO DA PEÇA  ABRAÃO E SARA. 

 
 

 

 
Fonte: Colégio Estadual do Paraná. Folheto da Secretaria da Educação e da Cultura –
– GRUTA “Abraão e Saara”. In: COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ. Relatório das 
Atividades Paraescolares (1977, s/p) 

 

É interessante observar no folheto acima, algumas características onde se 

percebe a roupa, as sandálias e a expressão facial do homem, que não olha para o 

menino, mas, para o alto, expressando sua consonância com Deus. Essa peça conta 

a História de “Abraão e Sara”, na qual, segundo a Bíblia, Deus teria prometido a 

Abraão e a sua descendência uma enorme extensão de terra onde construiria uma 
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grande nação. No entanto, até os cem anos, Abraão ainda não tinha nenhum filho de 

sangue, um descendente. Foi quando Deus o presenteou com um herdeiro chamado 

Isaac. Entretanto, como prova de adoração, Deus pediu a Abraão que oferecesse 

em sacrifício, seu único filho. No folheto aparece o momento em que Abraão se 

prepara para essa oferenda.  

A peça teatral “Abraão e Sara” absorvia no início, “dezessete atores, um 

professor de expressão corporal, um professor de dicção e impostação, um 

compositor, um cenógrafo, um sonoplasta, um iluminador, dois contra-regras e um 

diretor” (COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ, Relatório das Atividades 

Paraescolares, 1977, s/p). Mas, no decorrer dos ensaios, foi necessário agregar 

mais pessoas, resultando em um total de trinta e seis participantes (Folheto da 

Secretaria da Educação e da Cultura – Colégio Estadual do Paraná – GRUTA 

Abraão e Saara. In: COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ, Relatório das Atividades 

Paraescolares, 1977, s/p).  

A criação e ensaios do espetáculo demandaram 150 horas do tempo escolar, 

envolvendo todos os alunos do 2º Grau (COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ, 

Relatório das Atividades Paraescolares, 1977 s/d). Quanto a essa afirmação da 

fonte, considera-se improvável que a atividade envolvesse todo o corpo discente do 

2º Grau, a não ser que fosse obrigado a assistir às peças encenadas. A distribuição 

da carga horária das 150 horas se realizava em função das necessidades para a 

escolha e análise do texto, para exercitar a melhor forma de conduzir a voz e o corpo 

e, por fim, para os ensaios e a encenação do espetáculo.  

Observa-se que o Teatro também proporcionava oportunidade para 

desenvolver a expressão corporal, a correção da dicção e corroborava através da 

leitura de textos, no aperfeiçoamento da expressão e comunicação, todos 

pertencentes ao aprendizado do cotidiano e à demonstração da cultura escolar 

daquela instituição de ensino.  

A fonte que enfoca uma encenação do GRUTA instiga a pensar sobre os 

propósitos do ensino de Arte do CEP  que valorizava a livre freqüência, pois, parece 

impossível que o desenvolvimento de uma peça como essa não gerasse um controle 

ou uma necessidade de maior comprometimento dos alunos atores. 
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2.3 MÚSICA AOS OUVIDOS: AS ATIVIDADES DO CORAL E DA BANDA DO 

COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ 

 

As atividades de Música, nas categorias de Coral e Banda, foram criadas na 

Instituição em 1958 e 1959, respectivamente. Assim como no Teatro, num primeiro 

momento, elas fizeram parte das atividades vinculadas à EACEP e, posteriormente, 

integraram a Coordenação das Atividades Paraescolares. Essa transferência, 

provavelmente, aconteceu em 1976, pois, somente a partir desse ano encontraram-

se nos Relatórios das Atividades Paraescolares, documentos relacionados ao Coral 

e à Banda. 

Mario Garau, segundo o entrevistado 1, instituiu o Coral que se transformou 

em uma das atividades mais intensas do Colégio Estadual do Paraná, 

principalmente, depois de 1975, atingindo um elenco máximo, de setenta e cinco 

vozes. Ele se dividia em duas turmas, uma para os mirins e outra para os maiores, 

porque a atividade envolvia alunos de faixas etárias distintas, entre os dez e os 

dezenove anos. 

Durante as décadas de 1960 e 1970 o Coral fez inúmeras apresentações, 

com a realização de intensos ensaios, devido, principalmente, a dois fatores: um 

deles, o desconhecimento musical anterior à participação no Coral, por parte da 

maioria dos alunos; o outro, pelo repertório muito variado, que era agrupado em 

unidades e subunidades, conforme Quadro 5. Como conseqüência, em 1977,  

realizaram-se duzentos e quarenta e nove ensaios (COLÉGIO ESTADUAL DO 

PARANÁ: Relatório das Atividades Paraescolares, 1977, fls.14). 

O Coral tinha como finalidades, conforme o Relatório das Atividades 

Paraescolares do ano de 197753: 
 

 promover o desenvolvimento harmônico do educando, assim 
como estabelecer o equilíbrio biopsicossomático; 

 elevar o nível artístico-cultual dos participantes e ouvintes através 
de um contato mais direto com a Música; 

 utilizar a Música como elemento de cooperação social, cívica e 
artística; 

 proporcionar excursões culturais para os alunos participantes. 
(COLÉGO ESTADUAL DO PARANÁ, Relatório das Atividades 
Paraescolares, 1977, s/p). 

 

                                                
53Esse Relatório foi a única fonte na qual se encontraram as finalidades e os objetivos da atividade do Coral. 
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Como Objetivos Gerais, a atividade do Coral pretendia, 

 
 -  dotar o aluno de novos conhecimentos no campo da Música; 

- proporcionar ao aluno, contato com diferentes estilos e gêneros 
- despertar no aluno, o senso rítmico, melódico e harmônico; 
 - representar o Colégio Estadual do Paraná em cerimônias cívicas, 

religiosas e culturais; 
- cantar e aprimorar os hinos; 
- aplicar a harmonia (exceto do Hino Nacional). (COLÉGO 

ESTADUAL DO PARANÁ. Relatório das Atividades 
Paraescolares, 1977, s/p). 

 

Para alcançar os objetivos propostos acima, o Coral que nesse ano era 

composto por 75 alunos, exigia freqüência dos seus partícipes, assim como, um 

controle de avaliação (Ibidem, p.3). Nos relatórios sobre essa atividade notou-se que 

a necessidade e o controle da freqüência estavam em consonância com o repertório 

que os alunos tinham que aprender. O rigor era justificável porque eles deviam estar 

preparados para apresentações em outros estabelecimentos ou locais públicos, 

quando convidados (COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ. Relatório das Atividades 

Complementares, 1978, s/p). Abaixo, apresenta-se um levantamento referente aos 

conteúdos elaborados, ensaiados e apresentados pelo Coral. 

 

QUADRO 5 - REPERTÓRIO DAS ATIVIDADES DO CORAL. 

UNIDADES SUBUNIDADES 

Hinos   Nacional; Independência; Bandeira; Paraná e Colégio Estadual do 
Paraná. 

Erudita e Cânones Sacra; Antiga; Lírica; Romântica, Moderna e Contemporânea. 

Folclórica Internacional; Nacional e Regional.  

Popular Nacional e Internacional. 

Execução Instrumental Popular e Folclórica. 

Fonte: Quadro elaborado pela autora, a partir dos Relatórios das Atividades Paraescolares do Colégio 
Estadual do Paraná - 1976, 1977, 1978. 

 
No Quadro 5, a diversidade de músicas inclusas no repertório do Coral, 

demonstra a preocupação do CEP com a formação geral de seus alunos. Assim,  
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além de conhecer esse repertório, ele servia para “estimular o aluno no canto coral, 

auxiliando-o no desenvolvimento de suas potencialidades e relacionamento humano, 

divulgando através da música o nome do Colégio Estadual do Paraná no Estado e 

no país” (Projeto de Ensino para o ano de 1976. In: COLÉGIO ESTADUAL DO 

PARANÁ. Relatório das Atividades Paraescolares, 1977 s/p)  

A Banda representa outro ramo de atividade vinculado à Música. Pelas 

informações colhidas notou-se que em vários momentos, apresentou diferentes 

configurações e estruturas porque ora, era Banda Marcial, ora, Rítmica ou de 

Fanfarra (COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ. Relatório das Atividades 

Complementares, 1977, 1978, 1979). Entretanto, será identificada como Banda54, na 

forma geral, o que é suficiente para os propósitos desta pesquisa. Embora se saiba 

que cada formato possui suas particularidades, nas fontes encontradas e analisadas, 

o CEP não distingue essas configurações. Por exemplo, no ano de 1977, o relatório 

simplesmente se refere à Banda Marcial ofertada pelo CEP; em 1976, passa a ser 

denominada Fanfarra (COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ. Relatório das Atividades 

Paraescolares, 1977, p. 4). 

A Banda tinha como finalidade oportunizar ao aluno: marchar corretamente; 

adquirir noções de ritmo, sensibilidade musical e evidenciar coordenação motora e 

acuidade auditiva. Seu objetivo geral era o de “capacitar o aluno de novos 

conhecimentos, na música, na pesquisa e na Arte”, assim como, “desenvolver a 

compreensão do aluno, na importância cultural como veículo de expressão dos 

sentimentos” (Ibidem, s/p). Havia também outros objetivos, que anunciavam que no 

final do ano letivo, o aluno teria que estar habilitado para “reconhecer os recursos 

utilizados na produção sonora da música e reconhecer os elementos fundamentais 

do ritmo, da melodia e da harmonia” (ibidem s/p).  

Para alcançar esses objetivos, que se mantiveram também em 1978, 

determinou-se a freqüência de dezoito horas semanais para ensaio e aprendizado. É 

relevante lembrar que essa atividade pertencia anteriormente, à EACEP onde não se 

exigia a freqüência contínua do aluno porque sua metodologia era pautada na 

espontaneidade. Essa constatação sugere que as atividades ligadas à música, 

devido à necessidade de uma continuidade no aprendizado, o que envolvia 

freqüência regular aos ensaios, foi transferida da EACEP para a CAP. A quantidade 

                                                
54 Para Andrade (1989), Banda significa um “conjunto de instrumentos de sopro, acompanhados de percussão”. 
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de horas semanais que demandou um tempo escolar elevado, instigou à busca pelo 

perfil dos alunos envolvidos, que dispunham desse tempo exigido, o que não foi 

possível verificar a partir das fontes localizadas.  

No Relatório das Atividades Paraescolares, do ano de 1977, detectaram-se 

algumas dificuldades dos alunos, divididas em três domínios: cognitivo, afetivo e 

psicomotor. No primeiro, ficaram latentes os problemas relacionados aos 

instrumentos de sopro e sua utilização, bem como com a execução de certa 

coreografia. No que se refere às dificuldades afetivas, inúmeras se manifestaram 

como: desinteresse, inconstância, dispersão, desatenção, excitação e descontrole, 

em desfiles. E, por fim, às psicomotoras, são referentes às marchas evolutivas e à 

coordenação instrumento e marcha, concomitantemente. Os Relatórios das 

Atividades Paraescolares, de 1977 e 1978, diagnosticaram que esses problemas 

e\ou dificuldades aconteciam possivelmente, pela carência de um local adequado 

para o aprendizado e pela presença inconstante dos alunos aos ensaios.  

Para constatar a problemática das faltas dos alunos aos ensaios, elaborou-

se o Quadro 6, onde se visualiza a quantidade de alunos envolvidos nessa atividade. 

Na procura de fontes para pesquisa, não se localizaram fotos ou outros documentos 

que determinassem o local de realização dos ensaios. Mas, a entrevistada 3 

comentou que os ensaios da Banda e do Coral eram realizados, sem precisar o 

lugar.  

Entretanto, perceberam-se também, outros dados relevantes que dizem 

respeito ao efeito da prática das atividades musicais, que, conforme disponibilizado 

pelas fontes foi a minimização de problemas relacionados com a disritmia, para a 

qual se utilizaram somente processos do ritmo (COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ. 

Relatório das Atividades Paraescolares, 1977, s/p). Embora procurados, não se 

localizaram outros documentos que elucidassem essa questão. 

Por outro lado, fontes propiciaram o acesso à relação de instrumentos  

utilizados na Banda, apontando que o CEP dispunha de uma gama variada de 

instrumentos, como mostram os Quadros 6 e 7. 
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            QUADRO 6 - RELAÇÃO DE INSTRUMENTAL DA BANDA. 

 

QUANTIDADE DISCRIMINAÇÃO ESTADO DE 
CONSERVAÇÃO 

1  Flautim de madeira  Em mau estado 

1  Flauta de prata  

5  Flauta doce 2 imprestáveis 

3  Requintas  Precisando de reparos 

9  Clarinetes 4 em mau estado 

1  Saxofone Soprano  

2  Saxofones Altos  

2  Saxofones Tenores  

7   Pistões 3 em mau estado 

5  Saxhornes  

5  Trambones a pistos 2 em mau estados 

1  Trambone a vara  

1  Barítono  

1  Bombardino  

2 Contrabaixos Precisando de Reparos 

TOTAL: 46   

 
           Fonte: Quadro elaborado pela autora, a partir do Relatório das Atividades     
           Paraescolares do Colégio Estadual do Paraná (1978, p. 124-125). 
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          QUADRO 7 - RELAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE PERCUSSÃO DA BANDA DE 

FANFARRA  DO CEP 

 
                                

QUANTIDADE DISCRIMINAÇÃO ESTADO DE CONSERVAÇÃO 

7 Bumbos Zabumba 1 imprestável 

6 Surdos gigantes 1 imprestável 

6 Surdos médios 1 desmontado 

20 Surdos pequenos   

43     Repiques 28 em mau estado ou desmontados 

12 Cornetas em Siba  

27    Turbinhas  

TOTAL: 121   

 
Fonte: Quadro elaborado pela autora, a partir do Relatório das Atividades Paraescolares 
(1978, p. 124-125). 
 

Em relação à Fanfarra, em 1978, inscreveram-se trinta e seis alunos 

(COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ. Relatório das Atividades Paraescolares, 1978, 

p. 127). Esse dado mostra que, comparando-se o número de alunos inscritos com o 

material disponível, havia excesso de instrumentos mesmo sem incluir os 

danificados ou em mau estado. Também, foi possível perceber que o encerramento 

das atividades ligadas à Fanfarra, conforme dados do Quadro 8, em destaque, 

poderia estar em consonância com a pouca procura dos alunos do CEP. 
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QUADRO 8 - RELAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSICAIS DESENVOLVIDAS PELO CEP 

(1977, 1978, 1979). 

 

Fonte: Quadro elaborado pela autora, a partir dos Gráficos 1, 2 e 3 dos Relatórios das Atividades 
Paraescolares  do Colégio Estadual do Paraná - anos de 1976, 1977, 1978. 

 

As fontes não disponibilizaram dados que justificassem a destituição da 

Fanfarra,  no CEP. No entanto, há indícios de que o encerramento dessa atividade 

resultou no aumento de alunos interessados na Banda, em 1978. Se no ano 

precedente, 1977, a Banda era formada por quinze alunos, em 1978, inscreveram-se 

sessenta e três (COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ. Relatório das Atividades 

Paraescolares, 1978, p. 128), Assim, percebe-se que provavelmente, houve uma 

transferência dos alunos da Fanfarra para a Banda. O quadro também mostra que 

nos anos procedentes a 1977 houve uma queda significativa de alunos matriculados 

nas atividades musicais. 

A Banda de música tinha como meta prioritária proporcionar ao aluno meios 

de vivenciar uma linguagem artística, sentindo-se “útil como elemento participante de 

um conjunto musical máximo”, (COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ. Relatório das 

Atividades Paraescolares, 1977, s/p). O conteúdo dessa atividade era bastante 

complexo. Embora abrangesse duas dimensões, a teoria e a prática, em nenhuma 

fonte percebeu-se a ordem em que os alunos eram ensinados, se em primeiro lugar, 

se apropriavam dos diferentes sons e notas musicais, com suas singularidades e 

similaridades, e depois, manuseavam o instrumento musical, ou então, aprendiam 

em ordem inversa. O único regulamento encontrado data de 1978, que afirma, mas 

não se pode generalizar, que a técnica adotada durante todo o ano escolar se 

constituía do aprendizado de teoria, manuseio do instrumento e prática, 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR ALUNOS 
1977 

ALUNOS 
1978 

ALUNOS 1979 

Fanfarra 79 - - 

Coral 75 85 86 

Banda  15 63 55 

TOTAL DE ALUNOS  186 148 141 
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concomitantemente (COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ. Relatório das Atividades 

Paraescolares, 1978, s/p). 

Em síntese, a Banda do CEP agregava uma quantidade variável de alunos a 

cada ano e, geralmente, não se esgotavam os instrumentos disponíveis. Ela se 

dividia, até 1977, em duas especialidades, a Fanfarra e a Banda. Para participar de 

qualquer uma delas, os alunos assinavam um termo de compromisso, com a 

anuência de seus pais, para levarem o instrumento para casa, a fim de praticar 

também fora do espaço escolar (COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ. Relatório das 

Atividades Paraescolares, 1977, s/p).  

Essa atividade aceitava pessoas não pertencentes ao corpo discente do 

CEP. Essas concessões, no entanto, dependiam de autorização do Coordenador das 

Paraescolares e da anuência do Diretor Geral. Exemplo dessa prática foram as 

atividades executadas pela Banda em 1978, quando, dos trinta e cinco participantes, 

nove pertenciam à comunidade externa, sem vínculo com o CEP (COLÉGIO 

ESTADUAL DO PARANÁ. Relatório das Atividades Paraescolares, 1978, p. 109). 

A Banda, seguidamente, era convidada para se apresentar tanto no espaço 

escolar do CEP, principalmente, no hasteamento da Bandeira Nacional, quanto em 

outros espaços públicos, como em desfiles de atletas e no 1º Congresso Nacional de 

Orientadores Educacionais (COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ. Relatório das 

Atividades Paraescolares, 1977, 1978, 1979). 

Na Figura 8 percebe-se a Banda se apresentando no Círculo Militar de 

Curitiba, que segundo a entrevistada 4, poderia ser em uma comemoração do dia 

Sete de Setembro. 
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   FIGURA 8 – BANDA DO CEP DESFILANDO – 1974. 

  

 
   Fonte: Acervo do Museu Guido Straude. 

 
Neste capítulo, buscou-se apresentar e analisar as atividades 

complementares que contribuíram para a construção dos saberes artísticos do 

Colégio Estadual do Paraná. Entretanto, entende-se que elas se concretizaram 

como táticas no decorrer do seu processo histórico, no período aqui analisado, 

porque a comunidade escolar movimentou-se considerando os valores, 

comportamentos e ideais culturais prescritos nas políticas educacionais e culturais 

da época, visto que nos I e II Planos Setoriais de Educação, Cultura e Desportos e 

nos Subsídios para a elaboração do III Plano Setorial de Educação, Cultura e 

Desportos já se vislumbravam discursos sobre uma necessidade de relacionar a 

Educação à cultura, pois 
 
A cultura não pode ser dissociada da Educação e, por isso mesmo, 
ênfase especial está sendo dada à articulação da atividade cultural 
com o processo ensino-aprendizagem, já que a cultura é, antes de 
mais nada, Educação permanente e ambiente próprio da Educação 
na perspectiva da criatividade. (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E 
CULTURA. A Política Cultural, 1979, p. 46 – Conferência).  
 

No próximo capítulo, pretende-se verificar como foram instituídas as 

Atividades Complementares que estavam em consonância com a Ciência, ou seja, 
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os cursos de Astronomia, Astrofísica e Meteorologia no interior do Colégio Estadual 

do Paraná, assim como a Feira Municipal de Ciência que atingiu um enfoque 

internacional.  
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3 CIÊNCIAS EM VOGA: PREOCUPAÇÕES DO COLÉGIO ESTADUAL DO 

PARANÁ NO CAMPO CIENTÍFICO 
 

O Planetário é o meu céu 
Eu fiz do Planetário o meu céu 

Porque todo céu aspira liberdade 
(ENTREVISTADO 5) 

 

Neste capítulo se abordarão as Atividades Complementares do Colégio 

Estadual do Paraná (CEP) envolvendo o campo das Ciências55: a Astrofísica, a 

Astronomia, a Meteorologia e a Feira Municipal de Ciências (FEMUCI). Essas 

atividades, com exceção da FEMUCI, se articularam ao Planetário56, criado em 

1970, pela Direção do Colégio Estadual do Paraná e à disciplina de Geografia, 

através da Portaria n° 51 de 30 de março (ENTREVISTADO 5)57. A implementação 

dessas variadas opções servia como um indicativo dos objetivos formativos do CEP. 

 

 

3.1 PLANETÁRIO DO COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ58 

 
 

O projeto do planetário, que já existe há algum tempo vem 
merecendo especiais atenções da Fundepar. Inclusive a 
possibilidade de uma nova licitação está sendo submetida à 
deliberação do Conselho da Diretoria para Alocação de recursos que 
a sua execução exige (JORNAL DIÁRIO DO PARANÁ, 04 de maio de 
1976). 

 

           O Planetário é um “equipamento que projeta um céu artificial em um 

anteparo”59, que constava no projeto do CEP desde 1970. No entanto, decorreram 

oito anos para seu efetivo funcionamento. Durante esse tempo, devido à inovação 

que representava, diversas vezes foi pauta da imprensa local. Esse aspecto se 

observa no Jornal Estado do Paraná, de 1974, que retratava as expectativas sobre o 

                                                
55Nessa gama de atividades talvez se pudesse incluir a  Televisão Educativa do Colégio Estadual do Paraná - Pingos 
do Saber e a Rádio Emissora do CEP, mas, por não se haver encontrado documentos e informações relevantes, não é 
possível afirmar a sua relação com as Ciências. 
56Para saber mais sobre o desenvolvimento e História do Planetário ver: Sobreira (2005). 
57Entrevista concedida a Suderli Oliveira Lima, no dia 05 de junho de 2008. O Professor entrevistado é um dos 
responsáveis pelo Planetário do Colégio Estadual do Paraná, desde o final da década de 1960. Atualmente, mesmo 
aposentado, presta serviços ao CEP no mesmo departamento. 
58 Planetário, Astronomia e Astrofísica ainda fazem parte das Atividades Complementares desenvolvidas pelo CEP. 
Mas, no Arquivo Geral e no Museu do CEP, encontraram-se poucas fontes escritas. Provavelmente, no ambiente do 
Planetário, existem documentos sobre suas especificidades. Infelizmente, não se obteve autorização para pesquisar a 
documentação nesse local.  
59 Retirado de www.observatorio.ufmg.br/pas26.htm, em 05 de junho de 2008. 
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planetário: “uma capacidade para projeção de cinco mil estrelas [...] permitindo 

participação das aulas a cerca (sic) de setenta pessoas, o planetário terá uma 

cúpula de seis metros de diâmetro” (JORNAL O ESTADO DO PARANÁ, 16 de junho 

de 1974).  

              Na reportagem, o Planetário aparece como um avanço para o CEP, no que 

se refere aos “mais modernos avanços da tecnologia, o que garantirá aos seus 

alunos uma Educação mais prática e dinâmica” (Ibidem).  

Em 1977, a Gazeta do Povo, um dos jornais de maior circulação na cidade, 

também destacava que o Planetário tinha como função realizar observações de 

constelações, estrelas, fenômenos passageiros e serviria tanto ao ensino quanto 

para a pesquisa (JORNAL GAZETA DO POVO, 15 de fevereiro de 1977).  

As notícias sobre o Planetário eram veiculadas na mídia da cidade de 

Curitiba desde o início de suas obras, provavelmente, porque colaborava não só 

para enaltecer a imagem do CEP, como também, da sociedade paranaense e 

curitibana 

 
Segundo José Manuel Luiz da Silva, astrônomo e professor do CEP, 
o Paraná é um dos raros Estados a não possuir ainda o seu 
planetário, embora, ao contrário de Santa Catarina, “que tem 
planetário, mas, não tem técnico especializado” conta com dois 
astrônomos de formação superior ele próprio, que é filiado à NASA, e 
o professor Leonel Moro, da Universidade Federal  (JORNAL DIÁRIO 
DO PARANÁ, 04 de maio de 1976). 

 

Ainda, esse mesmo Jornal propagava, 

 
José Manuel Luis da Silva acha que o Planetário do Colégio Estadual 
do Paraná virá suprir uma lacuna da qual o Paraná se ressente há 
muito tempo. “O levantamento de situações prioritárias, com base na 
previsão da faixa etária. Nas habilidades necessárias aos alunos e 
nas dificuldades detectadas, tem mostrado que a construção e o 
funcionamento desta unidade de ensino e pesquisa conduzirão, em 
médio prazo, a um crescimento das potencialidades voltadas para 
um tão fascinante progresso e que engloba hoje diferentes áreas, 
todas necessárias para o desenvolvimento do Estado e do Brasil” 
(Ibidem). 

 

Desenvolvimento, modernidade e avanços tecnológicos compunham uma 

preocupação constante daquela instituição de ensino, colaborando para a 

construção de sua imagem junto à sociedade paranaense, até porque, 
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O Colégio Estadual do Paraná, com a inauguração do Planetário 
“Professor Francisco José Gomes Ribeiro”, tornou-se o primeiro 
estabelecimento de ensino secundário a possuir tal complexo na 
América do Sul. Mesmo no Brasil, poucas Capitais contam com 
planetários, sendo que o Rio de Janeiro possui dois. Outras cidades, 
que são Porto Alegre, Santa Maria, Goiânia, Brasília e São Paulo 
(JORNAL CORREIO DE NOTÍCIAS, 28 de maio de 1978). 
 
 

O Planetário foi oficialmente inaugurado no dia 27 de abril de 1978, como 

um complexo astronômico que aliava ciência e tecnologia, e que, porventura, 

poderia vir a “despertar vocações, enriquecendo as motivações e condições de 

ensino” (REVISTA PANORÂMICA, ano 27, nº 256, abril de 1978). O despertar 

vocações, aludido pela frase, estava em consonância com a Lei vigente naquele 

período, a 5692/71, que tinha entre suas propostas a profissionalização do Ensino 

de 2º Grau e o incentivo e a verificação de vocações profissionais no 1º Grau. Em 

seu artigo 5º, parágrafo 2, alínea a, diz: “terá o objetivo de sondagem de aptidões e 

iniciarão para o trabalho, no ensino de 1º grau e de habilitação profissional, no 

ensino de 2º Grau” (BRASIL, Lei 5692/71). Alguns estudiosos sobre o assunto 

(LIMA, 2006; ROMANELI, 1990; VALÉRIO, 2007) comentam que a questão central 

dessa Lei de ensino era a preparação para o mercado de trabalho. 

Essas questões também ficam evidentes no II Plano Setorial de Educação, 

Cultura e Desportos (PSECD), que trata de ações estratégicas, no que se refere à 

profissionalização e especulação de aptidões profissionais.  

Segundo esse plano, “o ensino médio deveria ser mais pragmático: ao 

mesmo tempo em que permite a ida do jovem à universidade, permite-lhe ir, 

também, para o mercado de trabalho” (II PLANO SETORIAL DE EDUCAÇÃO, 

CULTURA E DESPORTOS, 1976, p. 18). Embora esse PSECD mostrasse que o 

ensino de 2º Grau, além de profissionalizar o aluno, poderia, também, levá-lo a  

trilhar caminhos para a universidade, no discurso do aparelho estatal do período, o 

ensino de 2º Grau possuía um cunho  voltado à terminalidade, pois a  
 
[...] lei abandona a estrutura de tipos de escolas e ramos de ensino 
diferenciados, e visa conferir predominantemente a terminalidade ao 
ensino de 2º grau, pela oferta, através de mecanismos de 
entrosagem e intercomplementaridade entre escolas, empresas e 
outras instituições, bem como a criação de centros interescolares, de 
habilitações profissionais exigidas pelo mercado de trabalho. 
(MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA. Desenvolvimento da 
Educação no Brasil, 1971, p.34). 
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No II PSECD, verificam-se várias ações relacionadas à profissionalização, 

entre elas, observam-se a diversificação de habilitações profissionalizantes; a 

ampliação da rede física escolar para atender às demandas dos cursos de 

profissionalização; a criação de centros interescolares; a inclusão nos ensinos 

supletivos dos cursos intensivos de qualificação profissional. 

Voltando ao Planetário do CEP, no dia de sua inauguração houve uma aula 

de demonstração aos presentes, os quais puderam “observar um céu que as 

grandes estrelas marcaram pela intensa iluminação e pela fumaça das fábricas. 

Todos viram o céu da História, seus planetas, estrelas, e até um satélite artificial 

cruzando o universo” (REVISTA PANORÂMICA, ano 27, nº 256, abril de 1978).  

 
                      FIGURA 9 - PLANETÁRIO DO COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Colégio Estadual do Paraná60.  

 

O Planetário, com cerca de seis metros de diâmetro, em forma de pirâmide, 

foi projetado para comportar, aproximadamente, quarenta e cinco pessoas na sala 

de projeção, embora a mídia, antes de sua inauguração, tivesse veiculado que 

haveria lugares para setenta pessoas. Com a disponibilidade de seus equipamentos 

internos era possível observar o Sol, a Lua e os planetas, através projetores 

especiais instalados para tal fim. Aberto, também, à visitação externa, o CEP 

                                                
60 Disponível em: www.cep.pr.gov.br, acessado em 10/09/2007 – Forma atual. 
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organizava várias chamadas à comunidade, através da mídia local, como a matéria 

publicada no Jornal Correio de Notícias que atesta essa parceria, 

 

Ver estrelas à luz do dia não é, apesar do avanço da tecnologia, um 
privilégio para muitos. No entanto, aos curitibanos, isto é permitido 
desde o dia 27 de abril último, quando foi inaugurado o primeiro 
planetário de Curitiba, no Colégio Estadual do Paraná. Desde então, 
por preço inferior a CR$ 20,00, o céu, com todas as suas estrelas, 
galáxias e constelações, está aberto ao público às dez horas dos 
domingos  (CORREIO DE NOTÍCIAS, 06 de agosto de 1978). 

 

Observa-se que a mídia era um instrumento para apresentar à sociedade os 

acontecimentos internos do Colégio, atuando na divulgação das Atividades 

Complementares do CEP, convocando a comunidade a participar de tais momentos, 

como no caso da visitação ao Planetário.  

A construção do Planetário e sua repercussão nos jornais criaram em 

algumas pessoas que não o visitaram, uma série de questionamentos, pois, um dos 

entrevistados, ao se referir ao CEP e ao seu Planetário afirmou: 
 
Eu nunca fui ao Colégio Estadual e muito menos ao planetário, mas 
eu me lembro que naquele tempo algumas escolas levavam seus 
alunos para visitarem. Meu filho uma vez queria ir e eu não o deixei 
ir, não me lembro porque, só que dia seguinte que a turminha dele 
foi, ele chegou em casa todo eufórico, achando que todos os seus 
coleguinhas viram o céu, as estrelas ao vivo, pra falar a verdade eu 
também achava que a gente via tudo isso de verdade, só depois de 
muitos anos fui descobrir que não se via o céu de verdade, apenas 
uma imitação (ENTREVISTADO 2)61. 

         

A partir da fala acima, apreende-se que, embora os jornais locais estivessem 

colaborando para a construção de uma imagem positiva do CEP, nem todos 

conseguiam ter acesso aos ambientes da instituição de ensino, principalmente, no 

que se refere à visita ao Planetário, pois “era cobrada a entrada, e não me lembro o 

quanto, mas acredito que era muito caro, já que eu não podia mandar meu filho ir 

ver as estrelas que tanto queria” (ENTREVISTADO 2). Essa fala, aliada à citação do 

trecho do jornal acima citado, instigou ao questionamento sobre quanto custava essa 

visita. Comparando o salário mínimo vigente, que era de CR$ 1.560,0062, calcula-se 

                                                
61Entrevista concedida a Suderli Oliveira Lima, em 14/08/2007. O entrevistado 2 foi funcionário do Instituto 
Nacional de Meteorologia no período aqui pesquisado, pedindo exoneração do cargo no ano de 1996. 
Atualmente, é aposentado pelo Governo do Estado do Paraná. 
62Esse Salário corresponde ao mês de edição do jornal, ou seja, agosto de 1978. Disponível em: 
www.jfpr.gov.br/incont/salariomin.pdf, acesso em 28/07/2008. 
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que o valor a pagar para conhecer o Planetário do CEP equivalia a 1,285% desse 

salário mínimo 63. 

Cabe evidenciar que várias Atividades Complementares relacionadas ao 

Planetário, iniciaram-se antes de sua inauguração, atuando diretamente para sua 

consolidação, entre elas, citam-se os cursos de Astronomia e Meteorologia; alguns 

trabalhos de pesquisa teórica; o programa observacional; e, até, edições de um 

Boletim Astronômico, mensal e bilíngüe (COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ. 

Relatório das Atividades Paraescolares, 1977, s/p). 

As edições desse Boletim eram de responsabilidade do Observatório 

Astronômico do Colégio Estadual do Paraná, o OACEP64. Esse departamento foi 

criado antes do Planetário, em 1969. O setor se encarregava de promover os cursos 

de Astrofísica e Astronomia e da criação do Planetário (ENTREVISTADO 1). No 

entanto, localizaram-se esparsas e poucas edições desses boletins. Mas, levando 

em consideração os anos da edição que se encontraram no interior do CEP há 

indícios de que veicularam desde 1970 (COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ. 

Boletim Astronômico, Planetário e Observatório Astronômico do Colégio Estadual do 

Paraná, ano 6, no. 1, jan./fev. 1976).  Segundo o entrevistado 5, para a elaboração 

desses boletins, adotavam-se a filosofia e as normas do CNPq.  
 

 

3.2 METEOROLOGIA, ASTROFÍSICA E ASTRONOMIA NO CEP 

 

Neste tópico, pretende-se discutir as atividades focadas na Introdução à 

Astrofísica e à Meteorologia, que permitiam “viver as diversas etapas do processo 

científico: observação, reflexão, interpretação, hipóteses, leis, princípios, etc, 

cálculos, experimentação e arte” (COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ. Relatório das 

Atividades Paraescolares, 1978, p. 26). Em relação à primeira Atividade 

Complementar, a de Astrofísica, justificava-se a sua oferta por servir para o 

enriquecimento da disciplina escolar de Geografia e pela extinção da Cosmografia65 

                                                
63Para evitar anacronismo, não se pode tomar por base a proporção que o salário mínimo tem hoje. Entretanto, o 
entrevistado 2, ao ser questionado a respeito de seu salário naquela época, comentou que recebia o equivalente 
a um salário, que, comparado ao atual, possuía uma proporção bem melhor.  
64 O OACEP consta como projeto desde 1969, mas somente em 2004 foi inaugurada a sua estrutura física na 
cidade de Almirante Tamandaré. Denomina-se Observatório Astronômico e Planetário do Colégio Estadual do 
Paraná, desde 1978, quando foi inaugurado o Planetário (ENTREVISTADO 5). 
65Atualmente, não se usa mais o termo Cosmografia e seus conteúdos são estudados em Astronomia, Geografia, 
Cartografia e Náutica. Para saber mais sobre Cosmografia, consultar: Sobreira, 2005. 
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(ENTREVISTADO 5).  

Os Objetivos Gerais do curso de Introdução à Astrofísica, de acordo com o 

Relatório das Atividades Paraescolares (1978, p. 30-31), eram: 

 
- capacitar os alunos através de programas regulares de observação, 
visando despertar vocações para os conhecidos diversos ramos da   
Astronomia; 
- proporcionar a realização de pesquisas elementares, mas de real 
valor científico; 
- proporcionar a realização de contato com o firmamento por meio de 
projeção do céu artificial do Planetário. 
 

 
Como Objetivos Específicos procuravam, 

 
-identificar crateras lunares, as principais constelações e os planetas; 
-saber utilizar a carta celeste e o Atlas celeste; 
-observar e distinguir manobras solares; 
-reconhecer as estrelas em geral, e as variáveis em particular, -
classificando-as segundo medidas de relações lógicas. 

  
   

A primeira versão do Curso de Introdução à Astrofísica do CEP ocorreu em 

1972, sendo ofertado novamente após cinco anos de intervalo. Esse período de 

ruptura pode estar relacionado ao afastamento da instituição, do professor José 

Manuel Luís da Silva, responsável pelo Planetário e por essa atividade, para fazer 

um Curso de Astronomia no Rio de Janeiro e posteriormente, na NASA. Já, para o 

entrevistado 5, a primeira turma dessa atividade foi constituída em 1969. Não foram 

encontrados documentos no Arquivo Escolar e no Museu do CEP para confirmar a 

data. Nesse aspecto, somente após 1972, verifica-se maior preocupação com o 

arquivamento das Atividades Complementares desenvolvidas no CEP. Além disso, 

muita documentação deve estar armazenada no Planetário do CEP, espaço 

inacessível para desenvolver a pesquisa.  

Ainda, buscando elucidar a contradição sobre o ano inicial do Curso de 

Introdução à Astrofísica, questionou-se o entrevistado 5 se a turma de 1969 tinha 

formalidade no interior do CEP, ou se era uma iniciativa particular do responsável por 

essa atividade. Silenciando-se, o entrevistado não quis falar a respeito, comentando 

que o Planetário do OACEP66 “foi um dos primeiros observatórios do mundo que 

                                                
66 As atividades de Astronomia, Astrofísica, assim como o próprio Planetário, faziam parte do OACEP, criado em 
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funcionou somente dentro de uma sala” (ENTREVISTADO 5)67, além de levar os 

telescópios a outros lugares, no CEP ou fora dele, como à casa de pais de alunos, 

para a realização de observações estelares (Ibidem).  

Convém retomar as reflexões de Pollak (1989), o qual destaca que o 

silenciado tem muito valor, tendo, em muitos casos, até mais valor do que aquilo que 

é dito, pois o silêncio, o “não-dito” expressam poder, porque é uma maneira de se 

relacionar com a sociedade. Também depende de interesses, existindo intenções por 

trás dos silêncios. Utilizando as reflexões desse autor para analisar a fala do 

entrevistado 5, a partir da qual surge o questionamento sobre o tipo de poder 

existente em seus silêncios, evidencia-se que, no interior do CEP, e principalmente, 

no que concerne às Atividades Complementares desenvolvidas na área das 

Ciências, havia relações de conflito, e porque não de poder, entre os professores 

desse colégio.  Nesse aspecto, destaca-se a fala do entrevistado 5: 

 
[o] OACEP e o Planetário são um milagre, só existem porque todos 
os dias foram regados com amor, carinho, e não tinha ninguém para 
ajudar, foi uma persistência [...] havia muitos invejosos que foram 
torpedeando, tinham muito mais força do que eu, por isso eu fui 
ficando quietinho, [...] e eu venci a inveja porque não parei para 
brigar no meio do caminho, fui fazendo o joguinho meu, 
tranquilamente, nada de encrenca [...] me chamavam até de Faraó 
(ENTREVISTADO 5).  
 
 

Percebem-se indícios de relações de poder presentes na construção do 

conhecimento e no cotidiano escolar do CEP, assim como, táticas de um indivíduo 

que foi burlando os conflitos existentes. 

O entrevistado 5 nada comentou quando questionado sobre as pessoas 

citadas e suas relações, bem como sobre as razões dessas atitudes. Entretanto, 

observou-se a existência de relações conflituosas entre professores, principalmente, 

os relacionados à atividade de Meteorologia68, a qual, a princípio, deveria fazer parte 

da OACEP. Contudo, devido a problemas perceptíveis de conflitos com o 

coordenador dessa atividade, foi desvinculada desse departamento. O entrevistado 

5 afirmou que “O professor que coordenava a Meteorologia não conseguiu implantar 

o curso e não quis deixar a meteorologia na responsabilidade do OACEP, por isso 

                                                                                                                                                   
1969. 
67 Várias foram as perguntas que o entrevistado 5 não quis responder ou desviou o  assunto, solicitando, muitas 
vezes, que suas respostas não fossem utilizados nesta pesquisa. 
68 Essa atividade será abordada em outra parte do trabalho. 
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que ela não deu certo” (ENTREVISTADO 5). 

Percebeu-se também na fala do entrevistado 5, que havia conflitos com 

outras instituição de ensino, a exemplo, a Universidade Federal do Paraná, pois, 

pelo projeto inicial, o Planetário seria instalado nessa universidade. Mas, pela 

interferência de algumas pessoas, “docentes invejosos”, que não aceitavam as 

condições do idealizador para implantá-lo na UFPR, o Planetário foi instituído e 

construído no CEP. Esse fato gerou desconforto e “mágoa” à pessoa responsável 

pelo projeto de instalação do Planetário na instituição de Ensino Superior, além de 

impedir que a UFPR assumisse o encargo de disponibilizar o Planetário para fins 

didáticos e de pesquisa (ENTREVISTADO 5). 

Partindo da fala do entrevistado 5, verifica-se que, originariamente o 

Planetário não foi concebido como uma Atividade Complementar do CEP porque na 

sua idealização vinculava-se à UFPR. Nota-se também que havia relações 

conflituosas entre pessoas de diferentes instituições. E, ao se considerar que o CEP 

naquele período buscava seu reconhecimento como uma instituição de ensino 

modelar e como centro incentivador da cultura (ENTREVISTADO 1) entendem-se as 

táticas, de um lado, do CEP em aproveitar a ocasião para ter o primeiro Planetário 

do Brasil criado em uma instituição de ensino de 1º e 2º grau (ENTREVISTADO 5); 

por outro lado, do idealizador do Planetário, em instituir no CEP, um projeto 

tecnológico inovador para um colégio Público do Estado do Paraná, buscando 

diálogos com outros departamento do Estado,  em relação ao financiamento das 

obras, e a anuência da mídia jornalística para promover o evento (ENTREVISTADO 

5)69.   

Voltando ao programa do Curso Introdução à Astrofísica, ele se dividia 

considerando os dois graus diferentes de escolaridade. O primeiro, composto pelo 

conteúdo de Astronomia Elementar, propunha verificar as condições do Sol, da Lua, 

eclipses, planetóides, cometas, asteróides e meteoros, estrelas, constelações e 

galáxias, destinando-se aos alunos da 8ª Série do 1º Grau e a alunos do 2º Grau. Já 

o Curso de Astrofísica era disponibilizado somente aos alunos do 2º Grau, tendo 

como conteúdo o Sol e seu brilho, outros sóis, a relação entre massa e densidade, 

estrelas variáveis e estrelas de comparação, a origem do universo, evolução estrelar, 

a luz, entre muitas outras temáticas (COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ. Relatório 

                                                
69 Em vários momentos da entrevista, o entrevistado 5 comentou que os jornais colaboraram para a implantação 

do Planetário.  
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das Atividades Paraescolares, 1978, p. 31).  

 O Curso de Meteorologia tinha a finalidade de:  
 proporcionar aos alunos e professores contato e manuseio com 

os instrumentos meteorológicos; 
 orientar e informar aos interessados a respeito das utilidades e 

aplicabilidade dos elementos meteorológicos nos diversos 
campos de trabalho, assim como atender entidades públicas, 
estaduais, federais e do setor particular; 

 proporcionar aulas externas visando o contato com as 
ocorrências dos fenômenos meteorológicos, hidrológicos e 
vertentes; 

 proporcionar conhecimentos básicos sobre meteorologia, 
hidrologia e instrumental. (COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ. 
Relatório das Atividades Paraescolares dos anos de 1977 e 
1978). 

 
 
 

As atividades de Meteorologia, assim como as de Astronomia e Astrofísica 

sempre tiveram um razoável número de alunos matriculados. Segundo o 

entrevistado 5, o CEP oferecia poucas vagas nessas atividades, pois, 

freqüentemente, não havia professores qualificados para ministrá-las, No quadro 

abaixo consta a quantidade de alunos inscritos, nos anos de 1977, 1978, 1979. 

 

QUADRO 9 - RELAÇÃO DE ALUNOS NAS AC DE ASTRONOMIA, METEOROLOGIA E 
ASTROFÍSICA  (1977,1978, 1979). 

 

ATIVIDADE ALUNOS 1977 ALUNOS 1978 ALUNOS 1979 

Astronomia 20 25 - 

Astrofísica 45 63 - 

Meteorologia 59 32 44 

Astronomia e 
Astrofísica70 

- - 98 

Total de Alunos 124 120 140 

Fontes: Quadro elaborado pela autora, a partir dos Gráficos 1, 2 e 3 do item 1.4 desta 
dissertação, retirado dos Relatórios das Atividades Paraescolares  do Colégio Estadual do 
Paraná  de 1976, 1977, 1978. 

 
Contudo, ao observar somente o curso de Meteorologia, nos anos de 1978 e 

                                                
70 Em 1979, o número de alunos matriculados (98), corresponde aos envolvidos nas atividades de Astrofísica e 
Astronomia. 
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1979, percebe-se uma leve queda no número de alunos matriculados, 

provavelmente, porque esse curso demandava um local específico para o bom 

andamento de suas atividades. No entanto, como não havia no CEP, um lugar 

apropriado para a experimentação e observação dos conteúdos programados, seu 

ensino pode ter sido prejudicado. Para solucionar esse problema, foi necessário 

providenciar e planejar um espaço apropriado e adaptado às necessidades de tais 

atividades (COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ. Relatório das Atividades 

Paraescolares, 1978 s/p) 

 

FIGURA 9 - AJARDINAMENTO METEOROLÓGICO71 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte:Redesenhado a partir dos dados originais (COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ. 
Relatório das Atividades Paraescolares, 1978, p. 166). 

 

                                                
71 Não há nas fontes, indicação de metragem e tamanho total. 
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As figuras 9 e 10, em destaque, explicitam o projeto de construção desse 

ambiente, assim como os locais de armazenamento dos instrumentos necessários 

ao curso de Meteorologia e um cercado, que serviria para inibir a presença, sem 

prévia autorização, de não familiarizados com os procedimentos ou manuseios dos 

instrumentos. 

 

FIGURA 10 - CERCADO DO AJARDINAMENTO METEOROLÓGICO 

Fonte: Redesenhado a partir dos dados originais (COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ, Relatório das 

Atividades Paraescolares, 1978, p. 168. 
 

 

O Ajardinamento Meteorológico é um conjunto de vários instrumentos 

meteorológicos, os quais, vários deles, constam no Quadro 11, em destaque, abaixo. 

Esses instrumentos seriam instalados ao ar livre e longe de fatores que pudessem 

alterar ou comprometer as observações meteorológicas. Seu projeto previa a 

construção em uma forma octogonal, coincidindo seus vértices com os pontos 

cardeais e laterais da Rosa dos Ventos, a ser construída, o ajadinamento, em 
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madeira (COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ. Relatório das Atividades 

Paraescolares, 1978, p. 165). 

 

QUADRO 10 – DISTRIBUIÇÃO DOS INSTRUMENTOS DENTRO DO 

AJARDINAMENTO METEOROLÓGICO 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Quadro elaborado pela autora, a partir de informações do CEP (COLÉGIO ESTADUAL DO 
PARANÁ. Relatório de  Atividades Paraescolares (1978, p. 166-167). 

 
      

Ao observar essas figuras, um ex-funcionário do Instituto Nacional de 

Meteorologia (INEMET)73, em entrevista, informou que os aparelhos que seriam 

instalados no Ajardinamento Meteorológico do CEP eram basicamente, os que 

existiam no estabelecimento no qual trabalhava. Comentou também que não 

entendia a utilidade do cercado e de sua arquitetura ENTREVISTADO 2). Mas, na 

continuação da entrevista ele comentou que o local onde estava situado o INEMET 

naquele período, não era um lugar público, ou seja, o acesso era permitido somente 

                                                
72 Cada número da coluna Distribuição corresponde ao espaço em que os aparelhos iriam ser expostos no 
Ajardinamento Meteorológico, conforme a figura 9. 
73O Instituto Nacional de Meteorologia atualmente está localizado no Centro Politécnico. Embora utilize aquele 
espaço físico da Universidade Federal do Paraná, o INEMET é um órgão do Ministério da Agricultura. Na década 
de 1970 ele estava em funcionamento na BR 116, onde atualmente, se localiza o Departamento Nacional de 
Estradas e Rodovias. 

DISTRIBUIÇÃO72 INSTRUMENTO 
METEOROLÓGICO 

 

FINALIDADE 

1  Heliógrafo Serve para registrar a duração da 
radiação solar. 

2 Abrigo Meteorológico Local onde se localiza o aparelho 
meteorológico. 

3 Coletor de Poeira Radiativa Serve para verificar a presença de poeira 
radioativa. 

4 Termômetros Geotérmicos Servem para medir a temperatura do solo 
em várias profundidades, de 5cm a 
100cm. 

5 Pluviômetro Serve para coletar e medir a quantidade 
de precipitação (chuva) caída num 
período de 24 horas.  

6 Evaporômetro Serve para medir a água evaporada num 
período de 24 horas. 

7 Vago  
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a funcionários, não necessitando proteção interna aos equipamentos. 

A partir da planta do Ajardinamento Meteorológico do Colégio Estadual do 

Paraná e de outros documentos da época (COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ. 

Relatórios de Dados Meteorológicos, 1978), imagina-se a existência de um relevante 

aparelhamento tecnológico, no CEP. Entretanto, após ler e reler algumas fontes 

(Ibidem) e instigar o entrevistado 5, foi impossível localizar vestígios de grandes 

aparatos, relacionados à Meteorologia, com exceção, de um abrigo meteorológico 

que servia para armazenar alguns instrumentos, conforme figura 11. Atualmente, 

esse abrigo está inutilizado, visto que a atividade de Meteorologia foi extinta, em 

1984, da grade das Atividades Complementares do Colégio (ENTREVISTADO 5). O 

entrevistado 2 ao ser questionado sobre a atividade ligada à Meteorologia, no CEP,  

afirmou não ter conhecimento: “nunca tinha ouvido falar, e que o único que ele 

conhecia no Paraná era onde trabalhava” (ENTREVISTADO 2).  

 

                FIGURA 11 - ABRIGO METEOROLÓGICO74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                
74Conforme entrevistado 5, atualmente, existe somente o Abrigo Meteorológico que, desde a finalização do curso de 
Meteorologia, está em desuso. 
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Fonte: COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ. Relatório das Atividades Paraescolares, 
(1978, s/p). 

 

 

Mantêm-se as contradições sobre a Atividade Complementar, vinculada à 

Meteorologia do CEP, ao analisar a documentação arquivada na Instituição que traz 

pedidos formais de informação sobre o tempo, encaminhados por empresas 

particulares ao colégio. A empresa Sergen Serviços Gerais de Engenharia S/A, por 

exemplo, realizou uma consulta nesse sentido, solicitando: “o obséquio em nos 

fornecer o gráfico demonstrativo do índice pluviométrico (dias e quantidades de 

chuvas) ocorrido durante os meses de julho, agosto e setembro de 1977, sob forma 

oficial” (COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ. Relatório das Atividades 

Paraescolares, 1977, s/p). Ainda, o relatório de 1978, comprova que outras 

empresas privadas solicitaram os serviços daquele departamento, como a 

TECNOPR e EKPA (Relatório da Atividade do Setor de Pesquisas Meteorológicas - 

2º semestre, p. 15. In: COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ. Relatório das Atividades 

Paraescolares, 1978, s/p). Esse fato indica que as empresas podiam recorrer ao 

CEP para receber informações sobre o tempo. Corrobora com tal documentação a 

afirmação do entrevistado 2 de que muitas construtoras requeriam, naquele período, 

informações sobre o tempo (ENTREVISTADO 2). 

No acervo do CEP, encontrou-se uma pasta com dados catalogados dia a 

dia, sobre o tempo no ano de 1977, contemplando umidade relativa do ar, 

temperaturas máximas e mínimas e dados pluviométricos, que seriam a quantidade 

de chuvas. Descobriu-se que não só empresas privadas recorriam ao setor de 

pesquisas meteorológicas para se informar sobre os possíveis dados que a  divisão 

oferecia. Esse departamento atendia, também, a órgãos públicos, como a própria 

UFP, atualmente, Universidade Federal do Paraná (UFPR) e ao Colégio Politécnico 

Estadual, que necessitavam de dados meteorológicos ou requeriam assistência 

semanal a alunos para aulas práticas de Meteorologia (Relatório da Atividade do 

Setor de Pesquisas Meteorológicas - 2º semestre, p. 15. In: COLÉGIO ESTADUAL 

DO PARANÁ. Relatório das Atividades Paraescolares, 1978, p. 22). Essa demanda 

se justifica já que nenhuma outra instituição escolar possuía algum tipo de aparelho 

meteorológico, restringindo-se o acesso às informações ao Instituto Nacional de 

Meteorologia e a Secretaria Estadual da Agricultura (INEMET) (ENTREVISTADO 2). 

O setor ainda desenvolvia projetos e pesquisas em Meteorologia. Como 
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exemplo, cita-se a pesquisa, iniciada em 1977, que se dedicava ao estudo para o 

entender a morte de plantas, provocada por geadas. Entretanto, não se localizaram 

dados que apontassem se o trabalho foi finalizado, ou não. Outra pesquisa centrou-

se no estudo esquematizado sobre trovoadas (Relatório da Atividade do Setor de 

Pesquisas Meteorológicas - 2º semestre, p. 15. In: COLÉGIO ESTADUAL DO 

PARANÁ. Relatório das Atividades Paraescolares, 1978, p. 15-16).  

 

Vários outros projetos constam na documentação pesquisada, como 

 
A título de colaboração, elaboramos um projeto de instalação de 
uma Estação Agro Meteorológica de 1ª classe para a Universidade 
Federal de Florianópolis, Estado de Santa Catarina e Escola 
Agrícola de Araquari. 
Também a título de colaboração, desenvolvemos um projeto de uma 
Estação de Meteorológica de 1ª classe ao Colégio Bom Jesus, de 
Curitiba.  
Iniciamos os trabalhos de regulamentação do projeto do museu-
laboratório de criatividades científicas, por nós elaborados no 
semestre próximo passado (Ibidem p. 16). 

  

Percebe-se que as preocupações referentes aos estudos sobre o tempo ou 

de fornecer ao corpo discente uma Atividade Complementar ou curso sobre 

informações e previsões do tempo, não era uma prerrogativa somente do Colégio 

Estadual do Paraná. Os projetos supracitados detectam o interesse de outros 

estabelecimentos de ensino inquietados com essa temática. No entanto, essas 

informações também comprovam que o CEP encabeçava essa linha de Atividade 

Complementar ou Curso Meteorológico, já que auxiliava outras instituições, 

elaborando projetos de Estação Meteorológica. 

 No que se refere ao Museu-Laboratório, citado acima, não se encontraram 

fontes específicas sobre o seu resultado. Contudo, sabe-se que seus objetivos eram:  

 
 Tornar conhecidas as diversas tentativas de construção de moto-

contínuos; 
 Difundir as técnicas utilizadas nos diversos trabalhos; 
 Pesquisar os princípios de mecânica aplicada; 
 Demonstrar as inteligências que estudam as coisas 

fragmentadamente ou isoladamente, tentado reunir e coordenar 
estes conhecimentos; 

 Pesquisar estes novos conceitos de matemática e física que por 
ventura apareçam; 
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 Permitir o acesso a estudante de cursos diversos que possam se 
interessar pelo assunto; 

 Permitir o acesso ao público em dias e horas pré-determinadas; 
 Auxiliar e incentivar a demonstrar a criatividade; 
 Incentivar os estudos de física e matemática aplicadas; 
 Incentivar as doações dos inventores ou seus herdeiros; 
 Descobrir talentos criativos e estimular as criações aproveitáveis; 
 Planejar trabalhos criadores e criar objetivos valiosos; 
 Dirigir adequadamente a imaginação de modo a desenvolver 

idéias produtivas. 
 Incentivar a concretização de idéias originais; 
 Dar uma visão global do que é moto-contínuo; 
 Estimular a teorização e avaliação nas pesquisas (Relatório da 

Atividade do Setor de Pesquisas Meteorológicas - 2º semestre, p. 
15. In: COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ. Relatório das 
Atividades Paraescolares, 1978, s/p). 

 

Esse Museu-Laboratório, criado em 1977, era um centro de estudos 

vinculado à Meteorologia e também às diferentes atividades da área de Ciência. 

Assim, necessitava da colaboração, não só do coordenador das Atividades 

Paraescolares, como de outros responsáveis pelas atividades de Astrofísica, 

Astronomia e do Planetário e de professores de algumas disciplinas escolares. 

Provavelmente, esse Museu-Laboratório não se concretizou em virtude das relações 

conflituosas entre os coordenadores dessas atividades naquele período, conforme 

relatado, anteriormente. 

No conjunto, o Museu-Laboratório se integrava à finalidade proposta pela 

Coordenação das Atividades Paraescolares, que tinha como preocupação 

correlacionar o método científico ao processo de estudo das diversas situações. 

Essa relação permitia ao aluno vivenciar as diferentes etapas da ciência como: a 

“observação, reflexão, interpretação, hipóteses, leis, princípios, etc., cálculo, 

experimentação e arte” (Projeto, Complexo Colégio Estadual do Paraná, 

Coordenação das Atividades Paraescolares  s/d, p.3. In: COLÉGIO ESTADUAL DO 

PARANÁ. Relatório das Atividades Paraescolares, 1978, p. 24-29). O pressuposto 

era acreditar que conscientizaria aos alunos, pelo fato de proporcionar conhecimento 

sobre os princípios da natureza e de sua regência. Como conseqüência, se 

tornariam iam homens de uma determinada sociedade com domínio dos fenômenos 

naturais, podendo utilizá-los para o próprio benefício, alterando ou modificando o seu 

meio e sua vida (Ibidem, p.2).  
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3.3 FEMUCI, PARA QUE? FEMUCI, PARA QUEM? 

 
  A ciência é representada pela considerável soma de trabalhos de 

pesquisas, planos e experiências que constituem cada dia a – sua 
essência dinâmica: a Sêde de Saber. Ela nada representaria se não 
formasse um todo devendo-se isso a intercomunicação dos 
cientistas (MUSEU GUIDO ESTRAUBE. Projeto para a criação da 
Feira Nacional de Ciência, 1969, s/p).  

 

Cabe perguntar, inicialmente, o que foi a Feira Municipal de Ciência 

(FEMUCI)? Qual era seu propósito? Na citação acima, verifica-se a necessidade de 

comunicar, de informar, de discutir e mostrar os conhecimentos que a ciência 

desenvolvia naquela época. Nesse sentido, em 1969, criou-se a FEMUCI75, ou Feira 

Municipal de Ciência. Era um evento anual, de responsabilidade do Colégio Estadual 

do Paraná e se destinava a estabelecer competições entre alunos de 1º e 2º graus, 

assim como entre alunos universitários (MUSEU GUIDO STRAUBE, Portaria 251, 

art. 1º, 06/10/1969.). A sua abrangência incluía, além dos educandos do CEP, 

inscrições de outros estabelecimentos de ensino de diferentes localidades, 

caracterizando-se como uma exposição escolar que permitia e procurava intensificar a 

atividade intelectual da juventude estudantil (MUSEU GUIDO STRAUBE. Relatório da 

FEMUCI, s/p). 

Não foi possível localizar documentação sobre a abertura oficial dessa 

atividade, o processo de seleção e apresentação de trabalhos, assim como seu 

encerramento, com exceção de algumas fotos e do regimento da criação da 1ª 

FEMUCI, o qual foi registrado somente dois meses após a feira ter se encerrado. 

Na Figura 12 aparece a solenidade de abertura. Entretanto, devido à lacuna 

documental, foi inviável o acesso ao discurso, as autoridades presentes e a dados 

sobre público, todos retratados na imagem 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
75A FEMUCI foi reconhecida como Utilidade Pública, por duas leis: a Lei no. 7477 da Assembléia Legislativa do Estado 
do Paraná, de 07 de novembro de 1973 e a Lei no. 4619 da Câmara Municipal de Curitiba, de 13 de setembro de 1973. 
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  FIGURA 12 - ABERTURA DA 1ª FEIRA MUNICIPAL DE CIÊNCIA - 1969 

 
 

  Fonte: COLÉGIO ESTADUAL DO PARANA. Coordenação do Museu Guido Straube, do  
  CEP, 1969. 
 

 

A Figura 13 indica que a Banda, outra atividade complementar do Colégio 

Estadual do Paraná, colaborou na inauguração da FEMUCI. Ela freqüentemente se 

apresentava nas várias e diferentes festividades, eventos e visitas de pessoas 

externas ao colégio. Nessa foto, ela participa da recepção às pessoas convidadas 

para a abertura oficial da 1ª FEMUCI, realizada no auditório daquela instituição 

escolar. 
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FIGURA 13 - 1ª FEIRA MUNICIPAL DE CIÊNCIA – 1969 
 

     Fonte: Coordenação do Museu Guido Straube, do Colégio Estadual do Paraná, 1969. 

 

A FEMUCI destinava-se à organização de estudos, pesquisas e/ou criações 

nas diversas áreas da Ciência como: Matemática, Física, Química, Ciências 

Humanas e Astronomia (Relatório da FEMUCI, 1969, s/p. In: COORDENAÇÃO DO 

MUSEU GUIDO STRAUBE). Como exigência para a participação, os trabalhos 

inscritos tinham que ser de interesse contemporâneo. Aos primeiros colocados 

ofertavam-se prêmios, geralmente, doados pela indústria e comércio da região 

(Ibidem).  

Essa atividade tinha como objetivos:  

  
-Despertar nos jovens o interêsse pela ciência. 
-Tornar os jovens mais aptos para a aprendizagem das disciplinas 
científicas do curso secundário. 
-Familiarizá-los com o trabalho de laboratório. 
-Divulgação do aparelhamento científico, pedagógico e industrial. 
-Congraçamento de professores e alunos no campo da ciência. 
-Exposições de publicações e materiais didáticos de professores. 
-Orientar os jovens em sua vocação universitária e técnica. 
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-Manter os professores e estudantes informados sobre o progresso 
científico e estimular a incorporação dêsse novo material de 
instrução aos programas de Escolas Secundárias. 
-Motivação dos estudantes pela competição. 
-Desenvolvimento da criatividade. 
-Aplicação do método científico. 
 -Intercâmbio de conhecimento, com aprimoramento do “Nível 
Cultural” em Curitiba (COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ. Projeto 
para criação da FEMUCI, 1969, s/p. In: COORDENAÇÃO DO 
MUSEU GUIDO STARUBE DO CEP). 

 

Percebe-se que a criação da FEMUCI teve como motivação a necessidade 

que o CEP detectou em estimular nos jovens, o gosto pelas ciências e pelo 

desenvolvimento tecnológico que despontavam naquele contexto histórico. Ainda, 

fornecer alicerce didático e pedagógico a outros estabelecimentos de ensino e 

colaborar para o desenvolvimento do aluno para uma futura profissão. O evento foi 

efetivado por quinze anos consecutivos, como se observa no quadro a seguir: 

Nota-se que a FEMUCI, no decorrer de sua existência, foi se transformando 

enquanto Atividade Complementar do Colégio Estadual do Paraná. Observa-se, no 

Quadro 12, seu desdobramento atingindo a proporção de Exposição Nacional, a 

partir de 1977, e Sul Americana, depois de 1979. No entanto, essas feiras eram 

ofertadas simultaneamente ao FEMUCI porque o CEP não queria desvincular esse 

evento de sua gama de Atividades Complementares. A realização nacional 

EXPONACI e sul-americana FESAC do evento foram uma conseqüência natural do 

seu sucesso pois, desde 1972, O CEP levava ao conhecimento do público curitibano 

que essa feira recebia e aceitava trabalhos de outros Estados e países (GAZETA DO 

POVO, 20/09/1972, s/p).  
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QUADRO 12 - FEIRAS E EXPOSIÇÕES DE CIÊNCIAS DESENVOLVIDAS PELO CEP 
(1969-1983). 

 
Nº FEMUCI76 EXPONACI77 FESAC78 

1969 1ª   
1970 2ª   
1971 3ª   
1972 4ª   
1973 5ª   
1974 6ª   
1975 7ª   
1976 8ª   
1977 9ª 1ª  
1978 10ª 2ª 1ª 
1979 11ª 3ª 2ª 
1980 12ª 4ª 3ª 
1981 13ª 5ª 4ª 
1982 14ª 6ª 5ª 
1983 15ª 7ª 6ª 

                     
                    Fonte: Quadro elaborado pela autora, a partir de documentos encontrados na    
                    Coordenação do Museu Guido Straube, do Colégio Estadual do Paraná. 

 

A primeira manifestação sobre transformar a FEMUCI  em um acontecimento 

nacional ocorreu em uma visita ao estabelecimento, do Ministro da Educação Ney 

Braga (GAZETA DO POVO, 22/10/1976, s/p; JORNAL O COMÉRCIO, 13/11/1976). 

Observando esse indício e as proporções que os jornais79 ofereceram ao evento, 

encontraram-se em outras fontes, informações de que a EXPONACI e a FESAC 

adotavam o mesmo modelo da FEMUCI, com exceção de sua abrangência nacional 

e internacional. Talvez, esse fato fosse uma estratégia de autopromoção, com 

imagem de instituição modelar perante a sociedade curitibana80.   

                                                
76 FEMUCI – Feira Municipal de Ciência. 
77 EXPONACI – Exposição Nacional de Ciência 
78 FESAC – Feira Sul-americana de Ciência. 
79Vários jornais da época referenciam a FEMUCI: Jornal Diário do Paraná, de 05/07/1970, 10/10/1972, 17/11/1976; 
Gazeta do Povo, 28/06/1970, 20/09/1970, 06/10/1973, 1974, s/p, 20/10/1976, 15/11/1976, 13/08/1979; O Estado do 
Paraná, 1971 s/p, 04/10/1972; Jornal O Comércio, 13/11/1976. Esses dados foram retirados do acervo do arquivo da 
Coordenação do Museu Guido Straube, do Colégio Estadual do Paraná. Há outros recortes sem indicação do periódico 
em que os jornais circularam. Os assuntos abordados, geralmente, referem-se à abertura de inscrição de trabalhos na 
FEMUCI; sobre alguns trabalhos que despertaram maior atenção do público visitante; relações de primeiros colocados 
e propagandas a respeito do sucesso da feira. 
80Entende-se que a FEMUCI e sua nacionalização e internacionalização pode ser um relevante objeto de estudo 
específico, principalmente, ao se levantar o questionamento: de quem foi a iniciativa e viabilização para tornar 
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Para realização e sucesso das várias edições da FEMUCI se instituía um 

grupo de trabalho, diferente a cada ano, responsável por todo processo de 

organização da feira, tanto pela parte física quanto burocrática. Entre as atribuições 

destacam-se: enviar ofícios aos estabelecimentos de ensino divulgando a feira; 

solicitar doação de prêmios; solicitar divulgação do evento na mídia; organizar  

inscrição e aceitação dos projetos, assim como o seu julgamento e a classificação.  

(COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ. Relatórios das Atividades Paraescolares, 

1977-1979; COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ. Relatório das FEMUCI, 1969-

1979). 

Os projetos elaborados por alunos de diferentes instituições escolares eram 

previamente,selecionados considerando normas estabelecidas pelo grupo de 

trabalho, a partir do Regimento. Por exemplo, de acordo com o Regimento de 1969, 

os trabalhos selecionados para a 1ª FEMUCI seriam aqueles que: 

 
 melhor expliquem e interpretem os fenômenos científicos que 

rodeiam o homem de hoje; 
 contribuem para esclarecer certos aspectos – que propiciam 

melhor intercâmbio entre os povos; 
 estejam despertando, no momento, a curiosidade popular; 
 despertem novas vocações pelos conhecimentos das inovações 

científicas; 
 contribuem para eliminar superstições e mal entendido entre 

homens e povos; 
 contribuem para melhor apreciação da natureza, preservando e 

conservando suas dádivas e belezas; 
 possam contribuir para o bem da humanidade e em particular 

com o progresso do ensino científico e tecnológico do Brasil 
(Regimento da l Feira Municipal de Ciência, 1969, p.1. In: 
MUSEU GUIDO STRAUBE DO COLÉGIO ESTADUAL DO 
PARANÁ.). 

 

Os organizadores deveriam se fundamentar nesses itens para inserir novas 

finalidades ou objetivos, contudo, sempre permeando as temáticas da Ciência, do 

avanço tecnológico e da modernidade que aquele colégio almejava. Cada grupo de 

trabalho também tinha a obrigação de produzir folders e informar aos solicitantes as 

disposições gerais, o local, os meios de transporte e o alojamento dos alunos 

participantes de outras cidades (COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ. Relatório das 

Atividades Complementares, 1975, 1977, 1978.).  

                                                                                                                                                   
esse evento nacional ou internacional, do  Ministro da Educação, Ney Braga, com o objetivo de divulgar  Curitiba 
e o Estado do Paraná, ou do CEP?  
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Encontraram-se somente alguns prospectos das FEMUCI realizadas pelo CEP, 

conforme as Figuras 14 e 15:: 
 

         FIGURA 14 - 5ª FEIRA MUNICIPAL DE CIÊNCIA – 1973. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fonte: Coordenação do Museu Guido Straube, do Colégio Estadual do Paraná, 197381. 
 
 

Nas feiras dos anos de 1969, 1971 e 1972 os prospectos eram sem 

imagem. Limitavam-se a fornecer informações gerais aos alunos que objetivavam 

apresentar algum trabalho na feira. Não se percebe muita diferença de um para 

outro, excetuando os temas propostos para cada evento cujos assuntos variavam, 

anualmente. A partir de 1973 notam-se formas diferenciadas de divulgar as FEMUCI, 

conforme consta na Figura 14. Os prospectos objetivavam chamar a atenção dos 

alunos em geral, independente de apresentação de trabalhos e de toda a 

comunidade.  

As ilustrações das Figuras 15, 16 e 17 atestam a finalidade da FEMUCI, em 

despertar nos educandos, a necessidade da adequação às novas demandas do 

ensino, principalmente, a partir da Lei 5692/71 (ENTREVISTADA 4), que almejava, 

entre outros aspectos, a profissionalização dos alunos do 2º grau.  

                                                
81Os prospectos, distribuídos a outras escolas e à comunidade em geral, eram impressos em preto e branco. 
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           FIGURA 15 - FOLHETO DA 7ª FEIRA MUNICIPAL DE CIÊNCIA – 1975. 
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Fonte: Relatório das Atividades Paraescolares, 1976,1977, s/p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 16 - 10º FEIRA MUNICIPAL DE CIÊNCIA – 1978. 
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Fonte: Relatório das Atividades Paraescolares, 1978, s/p. 
 

 

A entrevistada 4 afirmou que na EACEP se elaboravam prospectos. 

Entretanto, ao observar alguns deles, não soube precisar se eles, haviam sido 

desenvolvidos por alunos e professores. Segundo ela, quando solicitados a esse 

departamento, havia orientação de que as imagens estivessem em consonância com 

os propósitos da FEMUCI (ENTREVISTADA 4). Eles deveriam indicar a importância 

das feiras para o desenvolvimento da Ciência e do saber científico de jovens 

adolescentes. Nesse sentido, era de extrema importância que esses estudantes 

participassem da apresentação de trabalhos ou visitas às FEMUCI, para evitar a 

alienação aos acontecimentos ou conhecimentos. 

No ano de 1979, o Diretor Geral do CEP protestou em relação à falta de 

apresentação de trabalhos de alunos da instituição, nas FEMUCI (COORDENAÇÃO 

DO MUSEU GUIDO STRAUBE DO CEP. Ofício Circular 06/79. In: Relatório da 

FEMUCI, 1979, s/p). 

 

O Ofício ainda recomendava, 

 
 [...] considerando que muitas disciplinas deixam de se apresentar na 
promoção (da FEMUCI), que é do próprio estabelecimento, 
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solicitamos o acompanhamento dos senhores coordenadores na 
elaboração dos projetos de alunos deste Colégio (do CEP). [...] 
Encarecemos ainda que a coordenação das disciplinas, de áreas e 
de atividades inscrevam, no mínimo, 3 projetos de alunos e que os 
professores com aulas em disponibilidade preencham o tempo 
orientando as equipes. 

 

Na ânsia por compreender essa reclamação, após buscar informações 

sobre trabalhos apresentados pelo corpo discente e docente do Colégio Estadual do 

Paraná e/ou sua participação nos eventos, não se encontraram registros 

contundentes para uma análise mais palpável. Assim, indaga-se se essa Atividade 

Complementar era um projeto do CEP, ou da Coordenação das Atividades 

Paraescolares? Qual a legitimidade da FEMUCI no Colégio visto que professores e 

alunos não aderiam a sua programação, ou se aderiam tinham uma participação 

incipiente?  

Mesmo com poucos trabalhos desenvolvidos pelo CEP, as FEMUCI tinham 

um grande número de visitantes e de apresentação de trabalhos, provenientes de 

outros estabelecimentos de ensino (COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ. Relatório 

das Atividades Paraescolares, 1978, s/p). Também não foram encontrados registros 

quantitativos ou estatísticos sobre os participantes e visitantes dos eventos. 

Localizaram-se, no entanto, algumas fotos da feira em 1974, que proporcionam uma  

idéia sobre a freqüência ao evento, conforme as Figuras 17, 18, 19.  
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   FIGURA 17 - 6ª FEIRA MUNICIPAL DE CIÊNCIA – 1974. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Fonte: Museu Guido Straube, 1974. 
 

          FIGURA 18 - 6ª FEIRA MUNICIPAL DE CIÊNCIA – 1974. 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Museu Guido Straube do Colégio Estadual do Paraná, 1974. 
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     FIGURA 19 - 6ª FEIRA MUNICIPAL DE CIÊNCIA – 1974. 

 

       Fonte: Museu Guido Straube, do Colégio Estadual do Paraná, 1974. 
 

 

Essas fotos, inseridas somente no contexto de 1974, mostram que a feira 

era muito visitada, percebendo-se a aglomeração de pessoas nos mais variados 

espaços físicos do Colégio Estadual do Paraná, durante sua realização. Acredita-se 

que a tendência à visitação, tenha sido maior nos anos subseqüentes, já que, a 

partir de 1977, agregaram-se à FEMUCI, a EXPONACI e a FESAC, que eram 

eventos que aconteciam nos mesmos espaços e nas mesmas datas, como foi 

demonstrado no Quadro 8. Ainda, pode-se pensar que a FEMUCI tomou proporções 

maiores no que se refere à visitação, uma vez que a partir de 1976 ela foi deslocada 

das instalações do Colégio Estadual do Paraná para o Centro de Exposição do 

Parque Barigüi (COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ. Relatório da 8ª FEMUCI, 1976, 

s/p. In: Relatório das Atividades Paraescolares, 1977 s/p).  

Neste capítulo refletiu-se sobre as AC, do CEP, relacionadas à Ciência. 

Referente a esta temática, percebe-se nas bibliografias consultadas, que essa área 

nem sempre foi o alvo de estudos e de conteúdos das escolas. 

 Hérbrard (2000), ao discutir o ensino de Ciências na França, entre os 

séculos XIX e XX, afirma que desde o final do século XVI já se observavam 
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tendências em relação a esse ensino, embora ocupasse um lugar ínfimo na relação 

dos conhecimentos transmitidos aos alunos, pois se priorizavam os conhecimentos 

das humanidades. No final do século XIX e início do XX, o ensino de ciências já 

possuía na França, segundo esse autor, características de articular “observação, 

denominação e representação aos fenômenos ou objetos” (HÉRBRARD, 2000, p. 

118), inseridas no programa de ensino. Hérbrard ainda afirma que o ensino de 

Ciência, neste país, enquanto disciplina, ganhou espaço vagarosamente, no 

decorrer do século XX.  

No Brasil, embora haja os que afirmem que o ensino de Ciência82 teve suas 

origens ainda no século XIX (CANAVARRO, 1999), parece que sua consolidação 

ocorreu em época semelhante à da França. Aqui, passou por diversas modificações 

desde a década de 1930, principalmente, após as discussões da Escola Nova 

(HASUE et al, s/d) afirmando que o Currículo teria que ser modificado, incluindo 

novos conhecimentos referentes à Ciência em virtude do desenvolvimento 

tecnológico daquele período (Ibidem).  

Esse ensino se consolidou no Currículo do Curso Secundário, em 1931, 

através da Reforma Francisco Campo. Esta reforma dispunha que o ensino de 

ciências deveria ser pautado na participação e no experimento do aluno, com aulas 

ministradas em laboratórios.  

 Entretanto, anteriormente a essa reforma já “existiram nos currículos 

secundários, de forma regular, as disciplinas de física e química (como disciplinas 

associadas ou separadas), História natural, geografia e elementos de cosmografia, 

elementos de mecânica e astronomia” (MACEDO e LOPES, 2002, p. 84).  

Verificou-se também, que a partir do final da década de 1960, o ensino de 

Ciências se pautava em métodos e técnicas que valorizavam a ação dos alunos 

quando o experimento tornou-se uma metodologia bastante utilizada, pelo menos, 

no discurso, em detrimento às aulas expositivas. 

O experimento foi incentivado nas AC que se vinculavam à Ciência, no CEP, 

tendo o Planetário, como exemplo, por ser um dispositivo pelo qual se 

disponibilizava ao aluno “observar os conteúdos dos cursos de Astronomia e da 

Astrofísica” (ENTREVISTADO 5). Esses conhecimentos e os de Cosmografia, não 

eram obrigatórios pela Grade Curricular (Ibidem). Mas, como se pode perceber 

                                                
82 Não há intenção  discutir a História do Ensino de Ciência. 
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acima, alguns conteúdos, mesmo com características de Atividade Complementar, 

estiveram presentes no CEP. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta dissertação teve o intuito de compreender a importância das Atividades 

Complementares no âmbito institucional do Colégio Estadual do Paraná, 

desenvolvidas de 1968 a 1979. No decorrer da pesquisa de campo e na construção 

do arcabouço teórico diagnosticaram-se dois problemas: o primeiro refere-se às 

pouquíssimas, para não dizer raras, referências bibliográficas na perspectiva 

historiográfica do assunto, o que foi sanado a partir da discussão com outras áreas 

do conhecimento como as da Pedagogia, Arte e Ciência. Situação semelhante se 

enfrentou no segundo problema, devido à escassez ou ausência de fontes sobre 

determinadas Atividades Complementares do CEP. Essas dificuldades resultaram 

em uma pesquisa, tendo como delimitação do objeto de estudo, somente algumas 

Atividades Complementares. 

 Escolheram-se dois conjuntos de atividades propostas pelo CEP, 

vinculados à Arte e à Ciência. Como conseqüência distribuiu-se os capítulos na 

seguinte ordem: primeiramente, discutiu-se o Currículo e apresentaram-se as 

diversas atividades inseridas no Colégio Estadual do Paraná, no período estudado; 

depois, dois capítulos específicos sobre as Atividades Complementares, com o 

objetivo de apresentar e compreender seus significados e dinâmicas.  

O entendimento sobre a colaboração da Lei 5692/71 e dos Planos Setoriais 

de Educação, Cultura e Desportos, na inserção e constituição das Atividades 

Complementares, no CEP, foram de extrema necessidade, pois se verificou que, nos 

anos que antecederam à Lei, o Colégio já desenvolvia algumas atividades ligadas à 

Arte, como à EACEP, à Banda, ao Teatro e ao Coral. Antes desse contexto, desde o 

final da década de 1930, quando o CEP ainda era denominado Ginásio Paranaense, 

já se realizavam muitas excursões com os alunos (ENTREVISTADO 4). 

 No que concerne à Ciência, cogitaram-se algumas atividades que, 

vagarosamente, foram instituídas no Colégio.  Algumas com planejamento, como o 

Planetário, mas, com efetivação somente após a promulgação da Lei 5692/71. Essa 

Lei, assim como o Parecer 853/71, que aborda as diferenças entre Atividades, Áreas 

de Estudos e Disciplinas, colaborou para a concretização das práticas de Atividades 

Complementares nas instituições de ensino, embora nem sempre as Atividades 

Complementares tenham sido legitimadas ou aceitas nas dependências do CEP. 

Os Planos Setoriais de Educação, Cultura e Desportos e os discursos 
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políticos daquele período, colocam-se como incentivadores de Atividades 

Complementares, expressando as ações estratégicas do Governo em promover a 

elevação cultural do homem brasileiro. Nesse contexto, os anseios da população 

eram vistos como uma prioridade do Estado, que entendeu existir uma “estreita 

ligação entre os programas e atividades de Educação e os da cultura” (II PSECD, p, 

34). 

 Nesse sentido, o Estado assumiu que havia necessidade de realizar ações 

com estratégias para a inovação ou renovação do ensino de Ciências e de 

Comunicação e Expressão, reconhecendo, para o primeiro, a carência de 

equipamentos e materiais de ensino e, para o segundo, um imperativo para ampliar 

seu desenvolvimento. Nesses dois casos, percebe-se que o CEP também tinha uma 

preocupação relativa a essas duas temáticas materializadas nas atividades ligadas à 

Ciência, como o Planetário, Astronomia e Meteorologia, e na oferta do Teatro e da 

Banda, com relação à Comunicação e Expressão. Verifica-se ainda, nos PSECD,  

que o discurso político da época era o de transformar a “escola como um centro de 

utilização múltipla para o uso da comunidade em atividades culturais, desportivas e 

de lazer” (SPSECD, p.37), assim como, implantar e implementar as atividades 

extracurriculares (Ibidem, p. 54), nas diversas instituições de ensino. 

Essas ações do Estado permitiram a execução de Atividades 

Complementares como as viabilizadas pelo CEP. Esse Colégio pleiteava 

intensamente pelo reconhecimento como uma instituição de ensino equiparada a 

outra instituição de renome nacional por sua excelência de ensino, como o Colégio 

Dom Pedro II. Com esse objetivo alterou sua Grade Curricular, nas décadas de 1960 

e 1970, (SILVA, 2008, p. 5). Entretanto, verificou-se nas entrevistas realizadas, que o 

CEP poderia ser visto enquanto um local que se preocupava com a disseminação de 

um ensino de qualidade, constituindo-se num estabelecimento gerador e irradiador 

de cultural. Daí, o título desta dissertação que traz o CEP como “centro de irradiação 

cultural”, frase tirada de uma das fontes orais, que também instigou a pensar se 

realmente, esse colégio foi um irradiador cultural. 

Ao analisar as fontes, percebeu-se que, no decorrer do período aqui 

pesquisado, foram instituídas ou implementadas algumas Atividades 

Complementares, que geraram de certa forma, múltiplos conflitos pessoais. Por 

exemplo, no que se refere ao corpo docente, muitas vezes, alguns profissionais não 

aceitavam a legitimidade de algumas atividades, como foi o caso das vinculadas à 
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Arte, relacionadas à EACEP. Nesse contexto, o corpo funcional do CEP não 

reconhecia a importância dos professores e das atividades artísticas, na formação 

dos alunos (ENTREVISTADA 4). Entretanto, observaram-se táticas expressas nas 

ações do cotidiano desse departamento. Como exemplo, cita-se a forma de 

divulgação dessas atividades nas salas de aula, no início de cada ano letivo. Outra 

maneira veio do duplo ensino, disposto na Lei 5692/71: um, respondia às ações do 

Governo, visando integrar as Artes à Grade Curricular nacional, e outro, 

correspondia às finalidades originárias da criação da EACEP. Elas tinham como 

base a livre-expressão, uma não obrigatoriedade dos alunos à participação daquelas 

atividades, ou seja, o aluno só iria àquele departamento quando estivesse com 

vontade de agir, de brincar ou por lazer (ENTREVISTADA 3).  

Outra observação refere-se à quantidade de alunos participantes das 

Atividades Complementares, um número ínfimo em relação ao total de matriculados 

no CEP. Essa constatação instigou a reflexão sobre o papel dos coordenadores ou 

responsáveis pelas Atividades Complementares, pois, muitos professores, de acordo 

com alguns entrevistados, tinham uma relevante qualificação profissional, com um 

currículo pleno de conhecimentos e formação específica como o professor 

responsável pelo Planetário, que freqüentou cursos de Astronomia no Rio de Janeiro 

e foi convidado pela NASA a participar do projeto Apollo83. Com todo esse potencial 

provavelmente, tinha outros objetivos, além de ser professor. O que estava então 

fazendo no CEP? Observou-se que sua participação na criação do Planetário no 

CEP foi resultado de conflitos existentes com alguns professores da UFPR. Portanto, 

o Colégio Estadual do Paraná foi uma segunda opção para a efetivação dessa 

Atividade Complementar. 

Partindo dessas observações verificou-se que a necessidade da 

implantação das Atividades Complementares no Colégio Estadual do Paraná, não 

estava somente voltada ao desenvolvimento cultural e social dos seus alunos, mas 

também, ao interesse pessoal de colaboradores ou professores, na criação de 

determinadas AC. Pois, de um lado, percebeu-se que o corpo discente do CEP não 

procurava ou pelo menos, não se inscrevia regular e intensamente, nos programas 

das Atividades Complementares ofertados. Esse ocorrência se comprovou ao 

comparar o número de alunos inscritos ou freqüentadores, com o total de estudantes 

                                                
83 O projeto Apollo foi um conjunto de ações realizadas pela NASA entre 1961 a 1972 com o objetivo de levar o 

homem à lua  
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matriculados no Colégio. Por outro lado, verificou-se que os professores que 

ensinavam tais Atividades Complementares poderiam trabalhar em outros locais, 

como o professor José Manoel Luís Ungaretti da Silva. Ele se julgava merecedor de 

uma oportunidade, como docente, na UFPR (ENTREVISTADO 5). Continuou sua 

carreira de Magistério no Colégio Estadual do Paraná. Outro caso, é o da 

entrevistada 3, que, segundo ela, recebeu inúmeros convites, principalmente de 

Guido Viaro, para se dedicar às Artes Plásticas. No entanto, teve que rejeitá-los pela 

necessidade de um salário mensal, que o CEP lhe proporcionava.  Sendo assim, 

parece que a constituição de certas Atividades Complementares além, de solidificar 

a importância do Colégio Estadual do Paraná perante a sociedade curitibana, 

também atendia ao interesse e necessidades de alguns grupos. Assim, entende-se 

que foram criadas múltiplas táticas no CEP, que ora, estavam atreladas ao 

reconhecimento das Atividades Complementares em virtude das lacunas 

encontradas na implantação da Lei e no discurso político sobre a Educação 

brasileira que por vezes, criaram ações estratégicas para elevar o ensino e a 

necessidade de subsidiar condições aos alunos e à sociedade para ter contato com 

a cultura; ora, as táticas se vinculavam à pessoa responsável pela Atividade 

Complementar que, conhecedora do discurso do CEP em revelar-se como uma 

qualificada instituição de ensino, utilizou-o para benefício próprio. 

Em síntese, este trabalho não teve a pretensão de encerrar estudos sobre 

Atividades Complementares. Acredita-se que ainda há muito que se realizar a 

respeito para entender uma determinada realidade escolar. Apreende-se, também, 

que muitas das atividades aqui enfocadas podem ser objetos de pesquisa 

separadamente, a partir de outras abordagens teóricas como as voltadas à História 

do Currículo. Finalmente, entende-se que elas são passíveis de análise em outras 

instituições de ensino, já que há na historiografia da História da Educação uma 

lacuna no que concerne às Atividades Complementares, viabilizando dessa forma, 

uma maneira distinta de verificar a cultura escolar. Parafraseando Gisele de Souza, 

quando da conversa sobre o assunto, “entender as Atividades Complementares é 

adentrar em uma instituição escolar não pelas portas, mas pelas janelas.” 
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