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RESUMO 

 

As Classes Experimentais Secundárias constituíram-se como 
campo de aplicação dos métodos e processos escolares 
inovadores, bem como de novos tipos de matrizes curriculares. 
Autorizadas a partir da portaria nº 1 do MEC, em 1959, e 
inspiradas nas “Classes Nouvelles” ligadas ao Centre 
International d´Études Pédagogiques (CIEP), estas experiências 
constituíram-se no marco do período de efetivação das 
renovações no segmento das escolas secundárias, tendo sido 
implantadas em diversos estados e obtido intensa repercussão no 
Estado de São Paulo. Nesta direção, a presente dissertação tem 
por objetivo compreender o processo de emergência das Classes 
Experimentais Secundárias do Estado de São Paulo, onde 
ocorreu o maior número de experiências, bem como as 
apropriações teóricas e metodológicas que tonificaram os 
ensaios desenvolvidos neste recorte espacial. Para cumprimento 
deste objetivo, analisou-se experiências de ensino realizadas por 
duas instituições que fizeram parte do projeto das Classes 
Experimentais, a saber: o Instituto de Educação Professor 
Alberto Conte, no qual educador Luis Contier desenvolveu as 
primeiras Classes Experimentais, ainda sem autorização oficial; 
e o Instituto Estadual Narciso Pieroni, experiência desenvolvida 
por Olga Bechara, Lygia Furquim Sim e Maria Nilde Mascellani 
e que se tornou conhecida por sua apropriação pelos Ginásios 
Vocacionais. O recorte temporal do presente estudo compreende 
os anos de 1951, data em que Luis Contier, ao retornar de estágio 
no CIEP, inicia a aplicação de métodos ativos no Instituto de 
Educação Professor Alberto Conte, e a primeira metade da 
década de 1960, quando tem início a experiência dos Ginásios 
Vocacionais e é sancionada a primeira Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional (1961). O corpus empírico deste estudo é 



 
 
constituído por periódicos em circulação à época, boletins do 
INEP e seus Centros de Pesquisa, bem como os acervos pessoas 
de Maria Nilde Mascellani e Luis Contier. Para leitura desta 
questão utilizou-se as noções de apropriação, cunhada por Roger 
Chartier, tática e estratégia, de Michel de Certeau, e o conceito 
de campo, cunhado por Pierre Bourdieu. Constatou-se, 
inicialmente, o pioneirismo do educador Luis Contier, que 
desempenhou papel fundamental no projeto das Classes 
Experimentais, lançando mão de operações táticas com vistas a 
burlar uma cultura escolar pouco flexível e incompatível com a 
experiência por ele pretendida. No que se refere às Classes do 
Instituto Narciso Pieroni, primeira experiência oficial e que 
ganhou amplo reconhecimento devido à sua apropriação pelos 
Ginásios Vocacionais, observou-se que, apesar do ineditismo 
exaltado por Maria Nilde Mascellani, a experiência apropriou-
se da matriz das Classes Nouvelles, e a maior parte das práticas 
realizadas nas experimentações deste Instituto paulista advieram 
dos métodos e teóricos que compunham esta matriz pedagógica 
francesa. Por outro lado, chama atenção à apropriação ímpar da 
prática do Estudo do Meio, que recebeu, nas Classes desta 
instituição, um caráter socializante. Dá-se ênfase, por fim, ao 
fato de que o presente estudo visa, a partir de uma análise desta 
tentativa de renovação do Ensino Secundário brasileiro nas 
décadas de 1950 e 1960, contribuir na compreensão e 
problematização dos atuais impasses do ensino médio do país. 

Palavras-Chave: Ensino Secundário. Classes Experimentais. 
Classes Nouvelles. Apropriação. Estratégias e Táticas. 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

The Classes Secundárias Experimentais were set up as a field of 
application of innovative methods and school processes as well 
as new types of curriculum matrices. Authorized from the decree 
No. 1 of the Brazilian Ministry of Education at 1959 and inspired 
by the " Classes Nouvelles" linked to the Centre International 
d'Études pédagogiques (CIEP), these experiments were set up in 
the framework of effectiveness period of the renovations in the 
segment of secondary schools and has been implemented in 
several states and obtained intense repercussions in São Paulo. 
In this sense, the present work aims to understand the process of 
emergence of Classes Secundárias Experimentais of São Paulo, 
where the largest number of experiences took place as well as 
the theoretical and methodological appropriations that toned 
assays developed in this spatial area. To achieve this objective, 
we analyzed teaching experiments conducted by two institutions 
that were part of the design of experimental classes, namely, the 
Instituto de Educação Professor Alberto Conte, where the 
educator Luis Contier developed the first Classes Experimentais, 
even without official authorization ; and the Instituto Estadual 
Narciso Pieroni, experience developed by Olga Bechara, Lygia 
Furquim Sim and Maria Nilde Mascellani and became known 
for its ownership Vocational Gyms. The time frame of this study 
covers the years 1951, when Luis Contier at the stage of 
returning the CIEP, starts the application of active methods in 
Instituto de Educação Professor Alberto Conte, and the first half 
of the 1960s, when there beginning the experience of Ginásios 
Vocacionais and is sanctioned the first Law of Directives and 
Bases of National Education (1961). The empirical corpus of 
this study consists of periodicals in circulation at the time, INEP 
bulletins and their research centers, as well as collections of 



 
 
people Nilde Mascellani Maria and Luis Contier. To read this 
question we used the concept of appropriation, coined by Roger 
Chartier, tactics and strategy, Michel de Certeau, and the 
concept of field, coined by Pierre Bourdieu. It found, initially, 
the pioneering educator Luis Contier, which played a key role in 
the design of experimental classes, making use of tactical 
operations in order to circumvent a poorly flexible school 
culture and incompatible with the experience that he desired. 
With regard to the Classes of Insitituto Narciso Pieroni, whose 
first official experience has gained wide recognition due to its 
ownership Ginásios Vocacionais, it was observed that despite 
the unprecedented exalted by Maria Nilde 
Mascellani,experiencing  themselves appropriated the matrix of 
Classes nouvelles, and most of the practices performed in trials 
this São Paulo Institute thereby made of the methods and 
theoretical composing this French educational matrix. On the 
other hand, it draws attention to the unique ownership of the 
practice of Environmental Studies, which received classes in this 
institution, socializing character. Emphasis is placed, finally, the 
fact that this study aims, from an analysis of this attempt at 
renovation of Brazilian Secondary School in the 1950s and 
1960s, contributing to the understanding and questioning the 
current impasses high school in the country. 

Keywords: Secondary Education. Experimental Class.  Classes 
Nouvelles. Appropriation. Strategies and Tactics. 

 



 
 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

Figura 01 – Participação de Luis Contier em Aula do Instituto            
Estadual Professor Alberto Conte 
............................................................................ 74 

Figura 02 – Última Aula de Curso Ministrado Missão 
Pedagógica Francesa ....................................... 101 

Figura 03 – Lygia Furquim Sim em Curso Sobre as Classes 
Nouvelles ..........................................................118 

Figura 04 - Aula Inaugural das Classes Experimentais do 
Instituto Narciso Pieroni de Socorro 
............................................................................ 121 

Figura 05 – Registro de Atividade de Estudo do Meio 
............................................................................ 131 

Figura 06 – Alunos da 1ª Série Experimental, Junto o Balneário 
de Termas de Lindoia 
............................................................................ 132 

Figura 07 – Estudo do Meio no Bairro das Termas, para Coleta 
de Dados ............................................................ 133 

Figura 08 – Alunos Visitando Lojas de Souvenirs em Termas de 
Lindóia (Estudo do Meio) .................................. 134 

Figura 09 – Trabalhos Manuais no Instituto Narciso Pieroni De 
Socorro ...............................................................140 

Figura 10 – Painel Produzido Pelos Alunos do Instituto Narciso 
Pieroni de Socorro .............................................141 

  



 
 
  

  



 
 

LISTA DE TABELAS 

 
Tabela 01 - Classes Experimentais do Estado de São Paulo 

(1959-1962) ......................................................... 43 
  



 
 
  



 
 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 01 – Resultados Esperados a Partir da Prática de 
Trabalho Dirigido ......................................... 146 

  



 
 
  



 
 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

CIEP Centre International d´Études Pédagogiques  
CALDEME Campanha dos Livros Didáticos e Materiais 

de Ensino 
CILEME Campanha de Levantamento e Inquéritos para 

o Ensino-Médio Elementar 
CBPE    Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais  
CREC Centro de Recherches pour l’Enseigment de 

la Civilisation  
 CRPES     Centros Regionais de Pesquisas Educacionais  
CRPE/SP     Centro Regional de Pesquisas Educacionais 

de São Paulo  
CEM-USP Centro de Memória da Educação da 

Universidade do Estado de São Paulo 
INEP Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos 
LDBEN Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional 
MEC Ministério de Educação e Cultura 
RENOV Relações Educacionais e do Trabalho 
UNESCO United Nations Educational, Scientific and 

Cultural Organization 
USP Universidade do Estado de São Paulo 

 

 



 
 
  



 
 

SUMÁRIO 
 

INTRODUÇÃO ..................................................................... 29 

2 LUIZ CONTIER E A EMERGÊNCIA DAS CLASSES 
EXPERIMENTAIS NO ENSINO SECUNDÁRIO 
PAULISTA ............................................................................. 63 

2.1 CLASSES EXPERIMENTAIS DO INSTITUTO 
ALBERTO CONTE ............................................................ 68 

2.2 MISSÕES PEDAGÓGICAS NO CENTRO 
INTERNACIONAL DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS DE 
SÈVRES COMO ESPAÇO DE CIRCULAÇÃO DE 
MATRIZES PEDAGÓGICAS ............................................ 94 

3 ENTRE O PRESCRITO E O EFETIVADO: MARIA 
NILDE MASCELLANI E AS CLASSES 
EXPERIMENTAIS DO INSTITUTO NARCISO PIERONI 
DE SOCORRO .................................................................... 117 

3.1 UMA APROPRIAÇÃO SOCIALIZADORA DA 
MATRIZ DAS CLASSES NOUVELLES........................... 125 

3.2 DAS TENSÕES E FIM DAS CLASSES 
EXPERIMENTAIS DO INSTITUTO NARCISO PIERONI 
AO SURGIMENTO DOS GINÁSIOS VOCACIONAIS . 150 

3.3 “TODA APRENDIZAGEM DEVE SER INTEGRADA 
À VIDA”: PERCURSOS DAS APROPRIAÇÕES DE 
MARIA NILDE MASCELLANI ...................................... 160 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................. 167 

REFERÊNCIAS .................................................................. 179 

ANEXOS .............................................................................. 199



 
 

 

 



29 
 

 

INTRODUÇÃO 
 

As Classes Experimentais Secundárias, foco do presente 
estudo1, constituíram-se como experiências de ensino onde 
deveriam ser colocadas em prática as inovações pedagógicas 
pretendidas para o Ensino Secundário brasileiro na década de 
1950, figurando como “campo de aplicação de investigações de 
psicologia aplicada à educação, experimentação de métodos 
pedagógicos e programas de aperfeiçoamento do magistério” 
(FUNDAJ apud SILVA, 2012, 02). A questão das escolas 
experimentais e, consequentemente, das Classes Experimentais 
Secundárias, que se inscreviam em uma mesma clave, 
encontram-se ligadas à Anísio Teixeira, intelectual vinculado ao 
movimento da Escola Nova no Brasil, e às suas ideias sobre 

                                                 
1 As Classes Experimentais Secundárias surgiram em minha vida, assim 
como a pesquisa em história da educação, como um momento de 
serendipidade. Enquanto bolsista de iniciação científica PIBIC/CNPq no 
projeto “Apropriações da Escola Nova no Ensino Secundário Brasileiro 
Realizadas no Inep Entre 1955 E 1964”, coordenado pelo Prof. Dr. Norberto 
Dallabrida, fiz parte de pesquisa cuja proposta assentava-se sob compreender 
as apropriações da Escola Nova no ensino secundário brasileiro realizadas no 
Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos (INEP) entre 1955 e 1964. Para 
cumprimento deste objetivo, colocou-se foco sobre a apropriação das ideias 
da Escola Nova no ensino secundário brasileiro no discurso do Centro 
Brasileiro de Pesquisas Educacionais e dos Centros Regionais de Pesquisa 
Educacional, ficando, a meu encargo, pesquisar o Centro Regional de 
Pesquisas Educacionais do Estado de São Paulo. Nesta ocasião, passei a me 
deslocar para o Centro de Memória da Educação da Faculdade de Educação 
da Universidade de São Paulo para pesquisar o acervo do CRPE-SP, ocasião 
em que tive meu primeiro contato com as Classes Secundárias Experimentais, 
que se tornaram objeto de pesquisa da presente dissertação de mestrado.  
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educação e ensino, de maneira que o pensamento escolanovista 
deste intelectual refletiu-se no projeto de criação de tais 
experiências. Os princípios norteadores das Classes 
Experimentais refletiam as apropriações do movimento 
escolanovista e tinham por norte o objetivo de formar o 
educando integralmente, desenvolvendo-lhe aptidões teóricas e 
práticas para que se tornasse capaz de atuar na sociedade. Esta 
experiência, que buscava o rompimento com o ensino 
secundarista tradicional prescrito pela Reforma Capanema de 
1942, propunha colocar em prática uma cultura escolar 
renovadora, a qual levaria em conta a diversidade dos 
indivíduos, criando situações educativas que propiciassem o 
desenvolvimento das potencialidades destes sujeitos 
(TAMBERLINI, 2005, p. 33): os pressupostos da Escola Nova 
alcançavam, finalmente, o Ensino Secundário.  

Após a Reforma Francisco Campos, ocorrida no ano de 
1931, que estabeleceu a redução do ensino do Latim e deu ênfase 
às Ciências Naturais durante a ditadura do Estado Novo (1937-
1945), o Ensino Secundário é reestruturado pela Lei Orgânica 
do Ensino Secundário de 1942. Esta Lei, também conhecida 
como Reforma Capanema, dividiu o Ensino Secundário em dois 
ciclos: ginasial, com duração de quatro anos, e colegial, com 
duração de três anos, sendo esse último dividido em dois cursos: 
clássico, cujo enfoque era dado à filosofia e letras antigas, e 
científico, marcado por um maior estudo das ciências. Além 
disso, previa o ensino de Latim em todas as séries do ciclo 
ginasial e tinha por característica prescrever “uma cultura 
escolar marcada pelo retorno das humanidades, pela 
nacionalização autoritária e pela permanência do método 
‘tradicional’” (DALLABRIDA, [2014], p. 02).  Esta Reforma 
trouxe “a marca do pacto com a Igreja Católica” (SAVIANI, 
2011, p. 270) através de um Ensino Secundário de currículo 
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extenso e caráter humanístico, representando um momento de 
dominação deste grupo no campo educacional deste período. 
Lauro de Oliveira Lima, intelectual ligado ao movimento da 
Escola Nova e interessado em debater o Ensino Secundário 
brasileiro, compara a configuração deste ramo do ensino à época 
à “uma velha nobre dama europeia decadente, vestida a rigor, 
atrapalhada com sua longa cauda nos carnavais trópicos” 
(LIMA, s.d, p. 128). Segundo o intelectual, ainda que o Ensino 
Secundário tenha se ampliado explosivamente, chegando a um 
aumento de 500% por ano, da geração de secundaristas do 
período de 1942-1948, a qual compreendia um número de 
sessenta mil alunos no primeiro ano ginasial, apenas um sexto 
chegava ao terceiro colegial. Os altos índices de evasão deviam-
se, sobretudo, à assimetria entre o ensino ministrado e a 
realidade dos alunos, fato decorrente de uma era “do latinório” 
imposta pela Reforma Capanema. Enquanto o Ensino 
Secundário, única possibilidade de ascensão ao ensino 
universitário, trazia a marca de uma tradição elitista iniciada 
pelos jesuítas, a rede de escolas profissionais perdia em 
prestígio, visto que possuía “o labéu de aprendizagem de 
manualidades” (LIMA, s.d, p. 134), e era, nesta direção, pouco 
procurada por àqueles que buscavam ascensão social via 
ingresso em cursos universitários. 

Após duas décadas em “suspenso” devido ao fechamento 
político advindo do Estado Novo, a abertura política que o país 
desfruta a partir do ano de 1945 abre espaço para o projeto de 
Ensino Secundário defendido pelo grupo dos “Pioneiros da 
Escola Nova”. O novo tônus que se propunha atribuir ao Ensino 
Secundário, além de pretender o rompimento com a formação 
excessivamente literária e o fortalecimento de um ensino 
democrático, alinhava-se com o Programa de Reconstrução 
Nacional, a partir do qual foram estabelecidas políticas 
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nacionais de educação e criados órgãos que eram imbuídos de 
sua execução (SILVA, 2012). O Ensino Secundário passa, nesta 
direção, a partir das determinações da Constituição de 1946, a 
integrar a pauta da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (LDBEN), de maneira que, em 1948, apresenta-se o 
primeiro projeto desta Lei ao Congresso Nacional. Contudo, este 
projeto é retomado apenas dez anos depois, por meio do 
“Substitutivo Lacerda”, que, por promover defesa à escola 
privada, acaba por causar extensa mobilização dos defensores da 
escola pública e acirra, assim, a disputa no campo educacional 
brasileiro (SAVIANI, 2011; DALLABRIDA, [2014]).  

A tentativa de mais fôlego no que dizia respeito à 
renovação do Ensino Secundário foi colocada em marcha a 
partir da década de 1950 e protagonizada pelo Instituto Nacional 
de Estudos Pedagógicos, pela Diretoria do Ensino Secundário 
(DESE) e Ministério da Educação e Cultura, que, em parceria 
com a United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization (UNESCO), criam o CBPE e os Centros Regionais 
de Pesquisas Educacionais2. Pensados para figurar como um dos 
pilares da reforma da educação brasileira, estes centros tinham 
por objetivo a promoção de estudos que colaborassem na 
elaboração de novas políticas educacionais e que estivessem, 
portanto, de acordo com os ideais desenvolvimentistas em 
circulação no cenário brasileiro à época. A intenção de sua 
criação era a de dar origem a um “núcleo difusor de pesquisas 
capaz de planejar cientificamente o progresso de nossas escolas” 
(CUNHA, 2010, p. 462), almejando fundar, assim, as bases da 
educação brasileira. Para tal finalidade, colocava-se em prática, 
além de um intenso investimento em pesquisas na área da 

                                                 
2 Foram criados cinco Centros Regionais de Pesquisa na década de 1950: o 
de São Paulo, Porto Alegre e Belo Horizonte, inaugurados em 1956 e os de 
Salvador e Recife, em 1957 (LUGLI, 2002, p. 20-42). 
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educação, estratégias de intervenção e inovação para os sistemas 
de ensino, tais como investimentos na elaboração de materiais 
pedagógicos, livros didáticos, publicações na forma de boletins 
e promoção de cursos para formação de educadores (SILVA, 
2012, 02). A criação do CBPE, e, consequentemente, de seus 
Centros Regionais, situa-se também “no rol de estratégias 
implementadas pelos renovadores do ensino no sentido de 
promover a especialização e a autonomização do campo 
educacional” (XAVIER, 1999, p. 07), contribuindo de forma 
significativa para o processo de demarcação deste campo.  
Ademais, através da constituição destes centros, tornou-se 
possível a renovação do sistema nacional de ensino e a retomada 
do que havia sido proposto pelo “Manifesto dos Pioneiros da 
Educação Nova”, bem como a interação dos intelectuais 
brasileiros com especialistas estrangeiros ligados, sobretudo, à 
UNESCO, e sua circulação neste contexto internacional de 
ideias e “tendências teóricas e metodológicas em ebulição” 
(SCHEIBE et. al., 2006, p. 78). 

A posse de Anísio Teixeira no ano de 1952, no cargo de 
diretor do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos (INEP), é, 
neste contexto, considerada um divisor de águas. Desde o início 
de sua atuação frente ao INEP, Anísio manteve exposta sua 
intenção de dinamizar e revigorar este instituto e, ao longo dos 
anos de sua atuação à frente deste órgão, o INEP tornou-se um 
foco de divulgação do ideário pragmatista, com o qual o 
intelectual e a ideologia desenvolvimentista alinhavam-se. Tal 
divulgação fazia-se tanto através das conferências e inúmeras 
publicações colocadas em circulação por estes centros de 
pesquisa, quanto através “das escolas experimentais a ele 
vinculadas, que se propunham a desenvolver experiências 
pedagógicas fundamentadas na filosofia educacional de Dewey” 
(MENDONÇA E WALESKA, 2006, p. 09). Anísio desenvolveu 
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diversas ações e campanhas para promover o estudo da 
sociedade e o diagnóstico dos problemas e necessidades 
educacionais, dentre estas as campanhas CALDEME 
(Campanha dos Livros Didáticos e Materiais de Ensino) e 
CILEME3 (Campanha de Levantamento e Inquéritos para o 
Ensino-Médio Elementar) (SCHEIBE et. al., 2006), cuja 
dinâmica foi assimilada pelo Centro Brasileiro de Pesquisas 
Educacionais (CBPE) e os Centros Regionais à ele 
subordinados.  

O Ensino Secundário Brasileiro não se constituía como 
foco principal dos estudos realizados pelo INEP, CBPE e pelos 
CRPEs, visto que se atribuía maior ênfase ao Ensino Primário e 
Normal. Fora também, contudo, alvo de estudos e debates nestes 
centros de investigação, visto que se buscava, através da 
Educação Nova, uma formação inovadora e integral, que 
“rompesse com a estrutura marcada pelo divórcio entre o ensino 
primário e profissional” (SAVIANI, 2011, p. 248) e com a 
formação secundária elitista. Soma-se a este fato a atuação de 
Anísio Teixeira e Jayme Abreu, importantes intelectuais 
interessados no Ensino Secundário e que se tornaram peças 
chave no que diz respeito à pretensão de inovações no Ensino 
Secundário Brasileiro nas décadas de 1950 e 1960, tonificando 
as discussões ligadas a este nível de ensino e contribuindo para 
que sua problematização fosse também priorizada. Para Anísio 
Teixeira, “a questão do ensino médio era o verdadeiro nó do 
sistema educacional brasileiro e uma de suas principais 

                                                 
3 “A elaboração de estudos investigativos independentes entre si, mas 
coordenados, para que respondessem a aspectos gerais da educação média e 
elementar em todos os estados, tais como a organização administrativa dos 
seus sistemas, dados sobre alunos, professores e escolas, e informações sobre 
os currículos em andamento, entre outros aspectos” (SCHEIBE et. al., 2006, 
p. 76). 
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bandeiras era integrá-lo ao ensino primário” (MENDONÇA e 
XAVIER, 2008, p. 32), de forma que era justificável e 
importante um aumento na priorização de investimentos na 
criação pesquisas e escolas experimentais voltadas à educação 
secundária. Menciona-se, ainda, que as análises de Anísio 
Teixeira acerca do ensino possuíam três princípios centrais: a 
construção de propostas educacionais que tinham por 
fundamento o conhecimento científico e a experimentação; o 
maior enfoque dado às experiências práticas; e, por fim, a maior 
autonomia das escolas e maior foco atribuído à diversificação 
(ROTHEN, 2008). Estas características, por sua vez, interessam 
à análise aqui realizada por terem impulsionado o projeto de 
escolas e classes experimentais, dando visibilidade à atividade 
de experimentação na área da educação. De outra parte, Jayme 
Abreu, um dos principais nomes no que diz respeito ao debate 
acerca do Ensino Secundário Brasileiro, promovia a defesa de 
uma educação pública de qualidade e criticava intensamente a 
massificação do ensino secundário nos termos de aumento de 
quantidade e queda da qualidade da educação ofertada 
(BERETA, DALLABRIDA e CLARINO, 2013, p. 07), visto 
que, embora se tenha aumentado a oferta, não ocorreu um 
movimento de adaptação do ensino à diversidade de alunos que 
se integraram ao grupo de secundaristas. 

A proposta de renovação do Ensino Secundário 
brasileiro via Classes Experimentais Secundárias foi também, 
em medida, impulsionada pelas ideias que se encontravam em 
circulação nos periódicos educacionais, fossem estes nacionais 
ou internacionais, em circulação no contexto brasileiro nas 
décadas que compuseram o recorte temporal deste estudo. 
Compreende-se, aqui, a imprensa periódica como uma “mídia 
interativa” – onde os intelectuais envolvidos no projeto das 
Classes participavam como autores ou leitores – a partir da qual 
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se torna possível a compreensão de iniciativas locais e algumas 
configurações específicas da cultura escolar que, segundo Catani 
e Sousa (2001), são passíveis de apreensão farta nos periódicos. 
Os periódicos educacionais, além de figurarem como fontes para 
compreensão da dinâmica do campo educacional em perspectiva 
histórica (CATANI, 1996), auxiliam-nos na compreensão dos 
“discursos intermediários” entre a fala oficial e a prática 
cotidiana. No caso dos periódicos que fizeram parte do corpus 
documental do presente estudo, permitem estabelecer a relação 
e as distâncias entre prescrições e usos, ou, em outras palavras, 
entre a cultura escolar prescrita e a efetivada, por publicarem, 
além das normas e discursos prescritivos, artigos e relatórios 
avaliativos a respeito das experiências que estavam sendo 
colocadas em marcha. Menciona-se, ainda, que estes impressos 
funcionavam como “instâncias de produção e divulgação do 
conhecimento no campo educacional” (CATANI e SOUZA, 
2001, p. 248), figurando como estratégia para divulgação do 
ideário pró-renovação educacional.  

Nesta esteira, menciona-se o fato de que Anísio Teixeira 
esteve vinculado à Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, 
periódico ligado ao Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos 
(INEP) que representou, no recorte temporal analisado, um 
espaço de debate e circulação de ideias a respeito dos parâmetros 
de qualidade do Ensino Secundário Brasileiro, publicando em 
torno de 24 artigos que versavam sobre este nível de ensino 
somente entre os anos de 1956 e 1961 (ROSA, 2013). As 
discussões a respeito da criação de um novo currículo para o 
Ensino Secundário, bem como a necessidade de sua adaptação 
para um caráter prático e a necessidade de superação do excesso 
de disciplinas e do ensino excessivamente humanístico e 
enciclopédico, estiveram presentes nas publicações da RBEP 
neste período. A busca destes intelectuais por respostas para os 
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impasses enfrentados pelo Ensino Secundário nos anos 1950 
passa, também, pela discussão de experiências inovadoras 
realizadas nos países considerados expoentes em termos 
educacionais, sobretudo Estados Unidos e França. Neste sentido, 
considera-se que a imprensa educacional cumpre o papel de 
“fotografia da ideologia que preside”, tornando-se um guia do 
cotidiano escolar e permitindo a análise dos discursos veiculados 
e suas ressonâncias (CATANI e BASTOS, 2002).   

Em relato publicado por Nádia Cunha e Jayme Abreu na 
Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos no ano de 1963, 
Anísio Teixeira define a criação das Classes Secundárias 
Experimentais como “um esforço engenhoso da administração 
escolar para renovar o ensino, a despeito da legislação uniforme 
e imprópria que o disciplinava” (TEIXEIRA apud CUNHA E 
ABREU, 1963, p. 90). Segundo o intelectual, a experiência 
mostrava avanços no que dizia respeito à legislação até então 
existente, tornando legal “o conceito fundamental de que o aluno 
se educa por diferentes caminhos, importando mais do que tudo 
o desenvolvimento da aptidão intelectual e da capacidade de 
estudar e aprender por si” (TEIXEIRA apud CUNHA e ABREU, 
1963, p. 90). Em outras palavras, para Anísio Teixeira, o projeto 
das Classes Secundárias Experimentais teria aberto portas para 
a diversificação neste nível de ensino. Esta abertura por ele 
aclamada, deve, contudo, ser relativizada, uma vez que havia 
também, por parte do Ministério da Educação e Cultura, 
preocupação em não permitir excesso de experimentalismo, 
garantindo caráter ensaístico para estas classes. Esta imposição 
de limitações evidenciou-se tanto a partir da documentação que 
dispunha as características que deveriam ser seguidas pelas 
experiências, a qual incluía a indicação do tipo de instituição em 
que seriam implantadas, quanto pela limitação de que 
ensejassem a aplicação de métodos pedagógicos, processos e 
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currículos escolares que estivessem de acordo com a legislação 
escolar vigente. Gildásio Amado, em sua exposição de motivos 
ao Ministro da Educação e Cultura, ressaltava que as variações 
de currículo das classes experimentais deveriam ser mantidas 
dentro dos limites compatíveis com a legislação vigente, ou seja, 
“dentro dos limites definidos pelos vários cursos médios já 
reconhecidos” (CLASSES..., 1958, p. 74). 

O recorte temporal do presente estudo inicia-se na 
década de 1950, quando, retornando no ano de 1951, após um 
ano e meio de estágio no Centre International d´Études 
Pédagogiques (CIEP), situado em Sèvres, Luiz Contier implanta 
as primeiras Classes Experimentais no Instituto Estadual 
Alberto Conte, ainda sem legislação oficial que permitisse a 
experiência. De outra parte, o marco final deste recorte 
corresponde ao início da década de 1960, que traz dois 
importantes marcos: a publicação da Primeira Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação (1961), que passa a permitir a 
diversificação dos cursos médios, não tendo mais estas 
experiências o caráter de exceção, e a criação dos Ginásios 
Vocacionais, os quais se considera aqui uma apropriação das 
Classes Experimentais. O recorte espacial do presente estudo, 
por sua vez, limita-se às Classes Secundárias Experimentais do 
Estado de São Paulo, um dos principais polos de pesquisa no 
período pesquisado e onde estava situado um dos cinco Centros 
Regionais de Pesquisas Educacionais implantados no Brasil. 
Além disso, o Estado de São Paulo agrupava maior número de 
Classes Experimentais Secundárias e contou com a primeira 
destas experiências, desenvolvida por Luis Contier. São Paulo 
era, ainda, considerado um Estado modelar no que dizia respeito 
às iniciativas de renovação do ensino, sendo denominado como 
um caso de “paradigma” em termos educacionais. Além disso, 
os educadores paulistas buscavam a apropriação de fontes 
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pedagógicas de países expoentes nas questões relativas ao 
ensino e à educação.  

O surgimento das Classes Experimentais no Estado de 
São Paulo deu-se, sobretudo, pelas vias da atuação de Luis 
Contier, educador paulista, tendo, esta, dois fatores de destaque: 
sua participação no Congresso de Educadores, realizado na 
França no ano de 1950, evento no qual representa o Estado de 
São Paulo, e seu estágio, com duração de um ano e meio, no 
Centro de Sèvres. Ao retornar ao Brasil, entusiasmado com a 
experiência das Classes Nouvelles, Contier tenta a implantação 
de uma apropriação da experiência, ainda que sem autorização 
oficial, no Instituto Alberto Conte, escola onde lecionava. Ao 
divulgar os resultados obtidos em suas classes experimentais, 
recebe o convite de Marina Cintra, então delegada do Ministério 
da Educação e Cultura em São Paulo, para apresentar o trabalho 
aos diretores de todas as escolas secundárias do Estado (PAI DO 
EXPERIMENTAL VEM A JUNDIAÍ, 1980). Neste sentido, a 
primeira formulação explícita da necessidade de criação das 
Classes dá-se no ano de 1957, em encontro dos Diretores de 
Estabelecimentos de Ensino Secundário, ocasião em que Luis 
Contier realiza sua exposição: 

Consoante afirmativas constantes de tese 
apresentada pelo Técnico de Educação Cleanto 
Rodrigues de Siqueira, "As classes 
experimentais no Ensino Secundário" e da 
"Exposição de Motivos" do Prof. Gildásio 
Amado, Diretor do Ensino Secundário, de 14 de 
fevereiro de 1958, ao Sr. Ministro da Educação 
e Cultura, solicitando autorização para o 
funcionamento dessas classes, teria ocorrido em 
novembro de 1957, em São Paulo, na primeira 
Jornada de Estudos de Diretores de 
Estabelecimentos de Ensino Secundário, sob os 
auspícios da respectiva Inspetoria Secional, a 
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primeira formulação explícita da necessidade de 
sua criação, como expressão de velhos anseios 
difusamente manifestados (CUNHA e ABREU, 
1963, p. 93) 

 

Com intuito de ensaiar novas práticas para o Ensino 
Secundário brasileiro, autoriza-se, em 02 de janeiro de 1959, via 
expedição da Portaria nº. 1 do Ministério da Educação e Cultura 
(MEC), o funcionamento das Classes Experimentais. Estas 
Classes teriam por objetivo a criação de oportunidades pontuais 
de aplicação dos métodos e processos escolares inovadores, bem 
como novos tipos de matrizes curriculares – experiências estas 
que, após avaliadas, seriam expandidas. A implantação de 
experimentações desta natureza configurou-se como um 
acontecimento de importância ímpar para a educação 
secundária, uma vez que tal projeto tinha por objetivo a 
modernização do ensino e pautava-se em discussões de 
importantes intelectuais brasileiros que, a luz de discussões 
advindas do cenário internacional, propunham novos ensaios 
para a educação brasileira. Estas iniciativas escolares e 
pedagógicas configuravam-se como experimentos que não se 
enquadravam nas formas convencionais previstas na legislação 
em vigor (SIQUEIRA, COUTINHO E PORTILHO, 2011) e 
buscavam, através de novas organizações curriculares e práticas 
pedagógicas, soluções para o Ensino Secundário Brasileiro. O 
trabalho nas Classes Experimentais, indo na contramão do que 
era realizado a partir da cultura escolar prescrita pela Reforma 
Capanema, propunha uma ampliação do currículo e valorizava 
conhecimentos de cultura geral, voltados para o mundo do 
trabalho. Ademais, a autorização para fossem realizadas estas 
vivências singulares representava um importante passo no 
sentido de permitir maior autonomia, a qual fora posteriormente 
firmada pela Lei de Diretrizes e Bases de 1961.  
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Em 1958 publica-se na Revista Brasileira de Estudos 
Pedagógicos, na sessão “documentação”, a “Exposição de 
Motivos do Diretor do Ensino Secundário ao Sr. Ministro da 
Educação e Cultura” para criação das Classes. No referido 
documento, Gildásio Amado afirma que a instituição destas 
experiências vinha sendo reclamada pelos educadores 
brasileiros, pois ofereciam a perspectiva de maior diversificação 
do ensino secundário, o que, segundo ele, correspondia “a uma 
tendência natural, determinada pelo grande desenvolvimento 
desse ramo de ensino [e] por sua propagação cada vez maior a 
diversas classes sociais” (CLASSES EXPERIMENTAIS NO 
ENSINO SECUNDÁRIO, 1958, p. 74). Buscando respaldo na 
Lei nº. 1.821/1953, que instituiu o regime de equivalência dos 
cursos de nível médio e consagrava, na visão de Amado, o 
princípio de variação de ensino, o Diretor defende que as 
variações curriculares efetivadas nas Classes seriam mantidas 
dentro dos limites da legislação vigente e define, então, as 
características a que deveriam atender. As experiências seriam 
destinadas à aplicação de novos métodos, bem como ao ensaio 
de novos tipos de currículos, deveriam ser instaladas em 
colégios de idoneidade incontestável e com condições 
pedagógicas adequadas e seriam organizadas, inicialmente no 
primeiro ciclo, podendo estender-se, com autorização do 
Ministério, ao segundo. Além disso, reduzir-se-iam ao mínimo 
em cada estabelecimento, sendo ampliada se verificados 
resultados favoráveis, seriam realizadas em pequeno número, 
para assegurar seus resultados e receberiam assistência da 
DESE, estando sujeitas à verificação dos órgãos administrativos. 
Por fim, os professores atuantes nas Classes Experimentais 
seriam especialmente credenciados e as matrículas seriam 
realizadas mediante autorização dos responsáveis, os quais 
deveriam ser informados das especificidades do ensino. As 
normas que deveriam ser seguidas pelas experiências são 
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também definidas pelo Diretor e incluíam instruções sobre a 
organização e caráter do trabalho a ser realizado nas Classes 
Experimentais. Estas normas, por sua vez, aproximam-se, em 
alguns aspectos, daquelas seguidas nas Classes Nouvelles 
francesas, enquanto em outros observa-se a realização de 
apropriações que visavam a adaptação das Classes ao contexto 
brasileiro. 

Em 1959, ano que marca o início das experiências 
oficiais, São Paulo autorizou o funcionamento de 12 Classes 
Experimentais, sendo 10 de 1º ciclo e duas de 2º – seguindo a 
prescrição de que fossem implantadas, preferencialmente, nos 
primeiros anos do Secundário –, nas quais eram atendidos 302 
alunos4. Os colégios onde desenvolveu-se a experiência neste 
ano foram nove: Colégio das Cônegas de Santo Agostinho, 
Colégio Santana, Colégio Mackenzie, Colégio Notre Dame de 
Sion, Colégio Pio XII, Colégio Santa Cruz, Colégio Santa 
Maria, Colégio São Miguel Arcanjo e Colégio Narciso Pieroni, 
sendo a maior parte destas instituições, entidades de renome no 
Estado. Até o ano de 1962 autorizou-se o funcionamento de 
classes em outros oito estabelecimentos, de maneira que, ao final 
deste ano, estavam integrados à experiência o Colégio 
Assunção, Colégio Estadual Macedo Soares, Colégio São Luís, 
Colégio Estadual de Jundiaí, Colégio Estadual Carlos Gomes, 
Colégio Sacré Coeur de Marie, Colégio Visconde de Porto 
Seguro e Colégio São José. O número de classes, por sua vez, 
expandiu-se para 70, as quais atendiam 1.657 alunos (CUNHA 
e ABREU, 1963). A tabela abaixo sistematiza os dados a 
respeito da expansão da experiência: 

 

                                                 
4 Os dados não incluem o número de alunos dos colégios Santa Cruz e 
Cônegas de Santo Agostinho, por falta de dados à época da confecção do 
relatório de Jayme Abreu e Nádia Cunha (1963). 



43 
 

 
Tabela 01 – Classes Experimentais do Estado de São Paulo 

(1959-1962) (continua) 
 

 
Fonte: CUNHA e ABREU (1963).  
Elaboração da autora. 
 
 
 
 
 

Ano Colégios Nº de 
Classes 

Nº de 
Alunos 

1959 Colégio das Cônegas de 
Santo Agostinho 
Colégio Santana 
Colégio Mackenzie 
Colégio Notre Dame de Sion 
Colégio Pio XII 
Colégio Santa Cruz 
Colégio Santa Maria 
Colégio São Miguel Arcanjo 
Colégio Narciso Pieroni 

12 302 

1960 Acrescenta-se: 
Colégio Assunção 
Colégio Estadual Macedo 
Soares 
Colégio São Luís 
Colégio Estadual de Jundiaí 
Colégio Estadual Carlos 
Gomes 

36 651 

1961 Acrescenta-se: 
Colégio Sacré Coeur de 
Marie 
Colégio Visconde de Porto 
Seguro 
Colégio São José 

50 1488 
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Tabela 01 – Classes Experimentais do Estado de São Paulo 
(1959-1962) (conclusão) 

 
 

 
Fonte: CUNHA e ABREU (1963).  
Elaboração da autora. 

 

As Classes Experimentais localizadas no Estado 
apropriaram-se, sobretudo, de duas matrizes pedagógicas: a das 
Classes Nouvelles, ligadas ao Centre International d´Études 
Pédagogiques (CIEP), da cidade de Sèvres, na França, e do 
padre jesuíta francês Pierre Faure, ligado ao Institut Catholique 
de Paris. As apropriações destas matrizes tiveram como 
principal fonte o estágio de educadores brasileiros na França, a 
exemplo de Luis Contier, que esteve em Sèvres nos anos de 1950 
e 1951, e as missões pedagógicas realizadas no Brasil, onde 
estabeleceu-se um intercâmbio entre educadores e intelectuais 
franceses e brasileiros. É importante dar ênfase, neste sentido, à 
presença de uma matriz católica dentre àquelas mais fortemente 
apropriadas nas Classes Experimentais, o que rompe, em 
medida, com a ideia de que as tentativas de renovação do Ensino 
Secundário localizavam-se apenas nas iniciativas 
escolanovistas: na experiência das Classes Experimentais 
Secundárias, tanto católicos quanto pioneiros colocaram em 
prática estratégias pró-renovação do Ensino Secundário. Além 
disso, o número de experiências em escolas confessionais foi, 

Ano Colégios Nº de 
Classes 

Nº de 
Alunos 

1962 Mantém-se os mesmos 
estabelecimentos do ano de 
1961. 

70 1657 
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segundo relatório de Cunha e Abreu (1963) superior ao das 
realizadas em estabelecimentos de ensino leigos5.  

No que concerne à circulação internacional dos 
intelectuais brasileiros, dar-se-á ênfase, no presente estudo, à 
interação entre o Estado de São Paulo e o Centre International 
d’Études Pédagogiques, ligados às Classes Nouvelles, o qual 
recebeu mais de duzentos professores e/ou intelectuais 
brasileiros e possibilitou uma nova forma de contato entre 
educadores e intelectuais, configurando-se como aspecto 
decisivo no que diz respeito à apropriação das ideias deste 
Centro pelas Classes Experimentais. Segundo Fontes (1999), 
instituições como o Instituto de Educação Narciso Pieroni – 
cujas classes ficaram conhecidas como “Classes Experimentais 
de socorro” –, o Instituto de Educação de Jundiaí, o Colégio de 
Aplicação da Universidade de São Paulo e seis estabelecimentos 
do Serviço de Ensino Vocacional seguiram os métodos franceses 
advindos destas missões. Ademais, o Centro de Sèvres 
proporcionou ampla discussão e a elaboração de planos e 
diretrizes da experiência a ser realizada, além de ter impresso 
uma atmosfera de liberdade aos envolvidos no projeto das 
Classes Secundários Experimentais brasileiras (WEREBE, 
1956), ao ponto de estes almejarem a criação de uma filial do 
CIEP no Brasil. 

As Classes Nouvelles foram idealizadas na França no 
período pós-guerra. Sua criação contou com grande contribuição 
de  Gustave Monod, intelectual que, enquanto integrante do 

                                                 
5 Nádia Cunha e Jayme Abreu apresentam estes dados sem realizar divisão 
por Estado. No ano de 1959, por exemplo, houve no Brasil um total de 17 
estabelecimentos que mantiveram Classes Experimentais, sendo destas 11 
confessionais e seis leigas. Da mesma maneira, em 1960 foram 17 
estabelecimentos de ensino confessionais, contra seis leigas. Esta proporção 
mantém-se até 1962, último ano do balanço realizado pelos autores. 
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“Congrès de Havre” no ano de 1936, participa do estudo les 
conceptions relatives à l’enseignement secondaire, onde foram 
analisados quatro grandes temas, quais sejam: organização 
geral, representada por Langevin, organização do ensino 
científico experimental, representada por Lemoine, organização 
do ensino técnico, que tinha Fournel como representante e, por 
fim, organização da educação moral, representada por Gustave 
Monod. A ideia central do debate promovido no Congresso 
assentava-se sobre a defesa de um ensino de second degré capaz 
de oferecer uma base mínima de conhecimentos gerais e, ao 
mesmo tempo, desenvolver a personalidade do aluno. As 
reformas de ensino do segundo grau realizadas a partir do 
Congrés de Havre tiveram como base suas resoluções. Foi 
também a partir deste evento que ocorreu a criação das “Classes 
D’orientation” (1937), embrião das Classes Nouvelles (LECOQ 
e LEDERLE, 2009). À contribuição de Gustave Monod deve-se, 
ainda, o feito da criação do Centre International d’Études 
Pedagógiques, que veio a ser conhecido como Centro de Sèvres 
devido a sua localização. O Centre International d’Études 
Pedagógicos, assim como os Centros de Pesquisa desenvolvidos 
no Brasil, funcionava como meio de incentivo a divulgação e 
intercâmbio entre intelectuais ligados à educação e, desta forma, 
figurava como polo de divulgação da matriz pedagógica das 
Classes Nouvelles. Além disso o Centro francês mantinha 
vínculos com a UNESCO, tendo, inclusive, em 1949, sediado 
reuniões de líderes promovidas por este órgão (LECOQ e 
LEDERLÉ, 2009, p. 27).  

As Classes Nouvelles ligadas ao Centro de Sèvres 
apropriavam-se dos estudos de Célestin Freinet, Édouard 
Claparède e John Dewey (CONTIER, 1981) e colocavam em 
prática um método produzido por um grupo de educadores e 
inspetores orquestrados por René Capitant (STEINDEL, 
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DALLABRIDA e ARAUJO, 2013). Suas práticas definiam-se 
pela maior atenção destinada ao conhecimento dos alunos, a 
coordenação das disciplinas, uso de métodos ativos, entre eles o 
trabalho dirigido individual e os trabalhos de equipe, realização 
de pesquisa a respeito das aptidões dos alunos, e proposição de 
uma atmosfera diferenciada em sala de aula, a qual tinha por 
base a autodisciplina dos alunos, e a valorização do trabalho 
(CENTRE INTERNATIONAL D’ETUDES..., [1940 a 1960b], 
p. 03). Uma das vigas mestras das Classes Nouvelles, 
considerada o sustentáculo da experiência, foram os chamados 
“Conselhos de Classe”: tratava-se de um organismo integrado 
pelos professores de uma classe, que elegiam um líder 
supervisor, um psicólogo e, eventualmente, um médico, para 
acompanhamento minucioso da atividade escolar. A prática dos 
Conselhos de Classe tinha por objetivo cultivar a ideia de 
“espírito horizontal” no corpo docente, a partir do qual todas as 
disciplinas obedeceriam a um mesmo impulso. Além disso, 
indicava-se a manutenção de fichas individuais dos alunos, as 
quais deveriam informar a respeito de suas atitudes intelectuais, 
morais e físicas, o que expandia a ideia de avaliação 
(CIUCHINI, 1963). 

A matriz faureana, apontada por Nádia Cunha e Jayme 
Abreu (1963) como estando entre àquelas que mais circularam 
no Estado de São Paulo, apropriava-se de Emmanuel Mounier 
no campo filosófico, da Ratio Studiorum, Escola Nova e Maria 
Montessori no campo pedagógico, Jean Piaget no bio-
psicológico, e Helena Lubienska e o magistério eclesial no 
campo religioso (KLEIN, 1996; FAURE, 1993), configurando-
se como um método de caráter híbrido. Pierre Faure (1993) 
afirmava a necessidade de os alunos, “valendo-se das 
indicações, dos programas, dos instrumentos de trabalho que 
lhes orientam a pesquisa, os exercícios, as consultas de livros e 



48 
 

documentos, as trocas de idéias entre si e com os professores” 
(FAURE, 1993, p. 09), serem sujeitos ativos, trabalharem por si 
mesmos e sentirem-se responsáveis pelo próprio trabalho. 
Segundo ele, conviria deixar ao aluno a escolha da matéria, bem 
como dos exercícios, enquanto ao professor caberia o papel de 
auxiliar e conselheiro. Era indicado, também, que a exemplo do 
realizado pelos Colégios que se apropriavam do “Dalton Plan”, 
fosse realizado uma revisão das aptidões dos alunos no início do 
ano escolar, para criação de um clima de trabalho personalizado. 
O método faureano preconizava a adaptação do ensino ao ritmo 
do aluno, ou, seja, a prática de uma educação personalizada, que 
posteriormente se tornaria comunitária, pois o aluno, nela, 
encontraria seu lugar – daí a atribuição da nomenclatura “Ensino 
Personalizado e Comunitário”. Ao definir os precursores da 
pedagogia na qual apoiava o trabalho que desenvolvera, Faure 
(1993) deixava claro o não ineditismo de suas propostas e 
apontava nomes como Platão, Montaigne, os jesuítas, os 
“métodos personalizados do século XX”, categoria na qual 
encaixa Maria Montessori, Miss Helen Parkurst e Helena 
Lubienska de Lenval; o movimento das escolas novas, ao qual 
relaciona nomes como Adolphe Ferrière, Edmon Dèmolins e 
Lietz; e Celéstin Freinet, o qual encaixa em uma categoria 
distinta, como pioneiros nas reflexões que serviam de base de 
apropriação ao seu método personalizado. Em suma, Pierre 
Faure apostava em estímulos externos e internos para realização 
de um trabalho individualizado, que atendesse as peculiaridades 
e necessidades de cada aluno e despertasse neles o interesse para 
o desenvolvimento de suas aptidões (FAURE, 1993). Na medida 
em que o sujeito encontrava, a partir das aptidões, seu local no 
meio social, tornava-se, consequentemente, parte da 
comunidade. Menciona-se, no que se refere à esta matriz 
pedagógica, que ainda que se tenha consciência da importância 
e necessidade da realização de estudos que se debrucem à 
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explorar os ensaios católicos de apropriação da Escola Nova e 
de renovação do ensino, optou-se, no presente estudo, por 
dedicar atenção apenas à apropriação da matriz das Classes 
Nouvelles, por tratar-se de uma matriz laica e fortemente 
apropriada nas Classes Secundárias Experimentais instaladas em 
instituições públicas de ensino – incluindo as duas experiências 
pioneiras aqui analisadas.  

Para realização desta investigação, partiu-se, 
inicialmente, da análise de livros e artigos que abordavam a 
temática das Escolas e Classes Experimentais, tarefa que, no que 
se refere à estas últimas, acabou por esbarrar em certo caráter de 
ineditismo do tema, tendo sido, portanto, concretizado por vias 
alternativas, sobretudo a partir da análise de obras voltadas ao 
estudo dos Ginásios Vocacionais, experiência de ensino 
desenvolvida no Estado de São Paulo. Realizou-se, também, a 
análise de artigos publicados em dois periódicos de circulação 
no recorte temporal estudado, a Revista Brasileira de Estudos 
Pedagógicos e Revista Escola Secundária, e de textos dos 
boletins produzidos pelo INEP, CBPE e pelo Centro Regional 
de Pesquisas Educacionais da Cidade de São Paulo, que 
versavam sobre o Ensino Secundário e, em especial, sobre 
Escolas e Classes Experimentais. Posteriormente, analisou-se 
fontes dos acervos pessoais de Luís Contier6 e Maria Nilde 

                                                 
6 O acervo pessoal de Luiz Contier encontrava-se higienizado e organizado 
em caixas numeradas, cujos números não foram registrados nas referências 
do presente estudo por, à época da pesquisa, não ter sido ainda definido a 
numeração final das caixas. Na última fase da pesquisa realizou-se consulta 
a uma pequena parte do acervo que ainda não havia sido organizada e 
higienizada. Encontravam-se lá, contudo, fontes igualmente importantes, 
ainda que alguns documentos estivessem incompletos ou com partes textuais 
não legíveis.  
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Mascellani7, salvaguardados no Centro de Memória da 
Educação da Universidade do Estado de São Paulo (CEM-USP), 
os quais são compostos por textos com anotações, entrevistas, 
recortes de jornais, trechos de cadernos com anotações 
manuscritas e cartas. A escolha pelas experiências aqui 
analisadas e, consequentemente, pela consulta aos arquivos 
pessoais destes intelectuais deu-se por sua relevância no que diz 
respeito ao projeto das Classes Experimentais Secundárias, 
sendo Luís Contier considerado o educador pioneiro desta 
proposta no Estado de São Paulo, e Maria Nilde Mascellani a 
responsável pelo desdobramento das Classes Experimentais de 
Socorro em experiência que se expandiu por todo o Estado – os 
Ginásios Vocacionais. Menciona-se, ainda, que por conter 
registros, anotações pessoais, entrevistas e relatórios das 
experiências, os documentos que compõem o arquivo pessoal 
destes dois educadores fornecem-nos elementos de aproximação 
da “ordem dos efetivados”, diferentemente dos documentos 
prescritivos que foram aqui analisados. Buscou-se, a partir 
destas fontes, perceber os jogos de poder e as distâncias que se 
colocaram entre as prescrições para as Classes Experimentais 
Secundárias e suas práticas no cotidiano escolar: esta 
“bricolagem” entre o prescrito e o efetivado. 

No que se refere especificamente ao uso de entrevistas, 
menciona-se que, além das entrevistas localizadas no acervo 

                                                 
7 O acervo de Maria Nilde Mascellani encontrava-se em processo de 
higienização e organização, estando a documentação ainda no estado em que 
havia sido recebida dos familiares de Maria Nilde. Em meio a muitos 
documentos dos Ginásios Vocacionais nas mais de dez caixas que 
compunham o acervo, localizou-se fontes esclarecedoras sobre as Classes 
Experimentais de Socorro e sua posterior apropriação pelos Vocacionais. 
Ressalta-se, contudo, a necessidade de nova consulta à estes documentos em 
pesquisas futuras, tendo em vista que muitas fontes estavam incompletas ou 
com suas partes dispersadas em meio ao vasto material do acervo.  
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pessoal de Maria Nilde Mascellani e Luís Contier, realizadas por 
outros pesquisadores, fez-se também entrevista com uma ex-
aluna das Classes Experimentais do Colégio Narciso Pieroni de 
Socorro. Thompsom (1992, p. 103) chama-nos à refletir acerca 
do uso deste tipo de fonte, afirmando que a história oral “oferece 
à história um futuro livre da significação cultural do documento 
escrito”. Vale ressaltar que o valor da evidência oral aplica-se, 
aqui, em relação a outros documentos, de maneira que, assim 
como as demais fontes, busca-se colocar em prática as regras 
gerais para o exame de evidências: “buscar a consistência 
interna, procurar confirmação em outras fontes, e estar alerta ao 
viés potencial” (THOMPSON, 1992, p. 139). Nesta direção, 
longe de tomar estes relatos como únicos indicativos das 
atividades realizadas nas Classes Experimentais de Socorro, 
buscou-se, a partir da percepção de educadores e uma ex-aluna 
destas Classes acerca das atividades que lá eram realizadas, a 
confirmação de elementos já constatados em fontes 
documentais, bem como de elementos que, por situarem-se na 
ordem dos efetivados, fogem, por vezes, ao registro documental. 
Ademais, tem-se consciência de que, ao optar pelo uso de 
memórias como fonte para investigação, se está sujeito às 
seleções e apagamentos de que o movimento de rememoração 
vem acompanhado, de maneira que estas entrevistas são aqui 
entendidas como “documentos-monumentos”, na perspectiva de 
Jacques Le Goff (1990), não sendo, portanto, portadoras de 
verdade, mas construções em dadas condições de produção. 

Assim como as fontes orais e àquelas advindas da 
imprensa periódica, ambas já brevemente debatidas no presente 
estudo, o uso da imprensa corrente como fonte necessita 
também, por sua especificidade, de cuidados que permitam a 
apreensão das tensões e desfechos sociais que se encontram 
imbricadas à produção material de produto jornalístico. 
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Thompson (1992, p. 140), afirma que raramente se tem 
“condições de destrinchar as possíveis fontes de distorção em 
jornais antigos”. Segundo o autor, “podemos saber quem era o 
proprietário do jornal e, talvez, identificar seus vieses políticos 
ou sociais”, mas nunca fazer mais do que “conjeturar sobre se o 
colaborador anônimo que redigiu determinada matéria 
partilhava daqueles vieses”. A produção da imprensa corrente é, 
na perspectiva de Thompson (1992), selecionada, moldada e 
filtrada por um determinado viés, a respeito do qual o historiador 
não estaria seguro. Menciona-se, contudo, a possibilidade de se 
buscar apreender o “tom” das matérias publicadas, o que é o caso 
das notícias veiculadas no jornal “Folha de São Paulo”, onde era 
atribuído caráter revolucionário às Classes Experimentais 
Secundárias, enquanto na imprensa periódica, a exemplo do 
balanço redigido por Jayme Abreu e Nádia Cunha (ABREU e 
CUNHA, 1963), direciona-se duras críticas à experiência – com 
exceção da parte redigida por Anísio Teixeira, que imprime tom 
entusiasta. 

A atuação dos intelectuais envolvidos na 
problematização do Ensino Secundário no recorte temporal 
analisado, tais como Anísio Teixeira, Jayme Abreu e Lauro de 
Oliveira Lima, bem como de Luís Contier e Maria Nilde 
Mascellani, será compreendida a partir da acepção de Sirinelli 
(1996, 1997), para o qual o termo possui dois possíveis 
significados: um amplo e de caráter sociocultural, que engloba 
os criadores e mediadores culturais, e outro voltado à noção de 
engajamento. Para o autor, “à primeira categoria pertencem os 
que participam na criação artística e literária ou no progresso do 
saber, na segunda juntam-se os que contribuem para difundir e 
vulgarizar os conhecimentos dessa criação e desse saber”. 
(SIRINELLI, 1997, p.261). Considera-se, portanto, que 
enquanto o primeiro grupo de intelectuais ora apontados 
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enquadra-se na noção de grupo intelectual que atua no sentido 
de mediação cultural e progresso do saber, Luis Contier e Maria 
Nilde Mascellani, ainda que também produtores de literatura, 
atuaram, sobretudo, no sentido de fazer ressoar no campo 
educacional paulista os pressupostos advindos da matriz das 
Classes Nouvelles – encaixando-se, portanto, na segunda 
categoria definida por Sirinelli. 

Situado no âmbito da história cultural, este estudo apoia-
se nas categorias de análise apropriação (CHARTIER, 1990, 
1992), campo (BORDIEU, 1983, 1998a, 1998b) e estratégia 
(CERTEAU, 1995, 2011, 2012) – sendo centrais estas duas 
primeiras. Destaca-se, inicialmente, a primeira das categorias 
elencadas, pautada na história dos usos e interpretações 
fundamentada nas formulações de Roger Chartier, autor de 
destaque no campo da história social e cultural, para o qual o 
conceito de apropriação permite compreender “a maneira 
contrastante como os grupos ou os indivíduos fazem uso dos 
motivos ou das formas que partilham com os outros” 
(CHARTIER, 1990, p. 136). Em outras palavras, o ato de 
apropriação refere-se ao uso/recepção particular ou criativo dos 
objetos culturais feito pelo sujeito a partir dos conceitos, ideários 
e capitais de que dispõe previamente. Segundo Chartier (1990), 
as percepções do social não podem ser consideradas discursos 
neutros, visto que estão sempre situadas num “campo de 
concorrências e competições cujos desafios se enunciam em 
termos de poder e de dominação”. A noção de campo utilizada 
por Chartier é enunciada e movimentada neste estudo a partir 
dos conceitos de Pierre Bourdieu, para o qual este é um 
“microcosmo social” no qual são colocados em jogo os capitais 
acumulados, sendo um lugar “de relações objetivas entre 
indivíduos ou instituições que competem por um mesmo objeto” 
(BOURDIEU, 1983, p. 155). Dallabrida (2011, p. 146), explica-
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nos este conceito afirmando que “os campos são marcados, 
necessariamente, por disputas pelo controle e legitimação dos 
bens produzidos e classificados, de forma que no seu interior há 
relações de força entre ‘posições dominantes’ e ‘posições 
inferiores’”. Assim como os demais campos, o campo 
educacional é marcado por disputas pela legitimidade e os bens 
culturais e discursos que nele circulam são também 
diferentemente apropriados. Nesta direção, as ideias operadas 
pelo escolanovismo, que, por si só, não se constituiu como um 
movimento homogêneo, tendiam a diferentes apropriações e 
distintas propostas de trabalho. Colocar-se-á, na investigação 
pretendida, foco sobre estes “usos diferenciados e opostos dos 
mesmos bens culturais, dos mesmos textos e das mesmas ideias” 
(CHARTIER, 1992, p.233), analisando, a partir das fontes 
levantadas, as diferentes apropriações da matriz advinda das 
Classes Nouvelles. Menciona-se, ainda, o fato de que a 
conjuntura do campo educacional brasileiro, na década de 1950, 
evidencia um novo cenário, onde católicos e pioneiros lançam 
mão de estratégias pró-renovação do Ensino Secundário: não se 
trata, portanto, de uma disputa entre ensino tradicional 
(católicos) versus ensino renovado (escolanovistas). A ideia de 
“embate” entre estes grupos deve ser relativizada e 
compreendida como um lançar de estratégias em busca de uma 
“parada em jogo idêntica”, onde ambos os grupos colocavam em 
prática ações que pudessem viabilizar a conquista da autoridade 
específica do campo educacional. Segundo Pierre Bourdieu 
(1983) as disputas em um campo pressupõem um acordo entre 
os antagonistas e, ainda que este fato esteja escondido por trás 
do óbvio, o jogo e seus objetos de disputa são tacitamente aceitos 
pelos envolvidos a partir do momento em que se joga.  

Vera Valdemarin (2010, p. 129), apropriando-se de 
Roger Chartier e Michel de Certeau, afirma que “para além dos 
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eventos que a simbolizam, a introdução de mudanças no ideário 
educacional pode ser analisada na perspectiva de sua 
apropriação pelos usuários, acompanhando-se o significado 
atribuído às concepções mediante seu uso” (VALDEMARIN, 
2010, p. 129). A autora auxilia-nos, neste sentido, na 
compreensão das apropriações realizadas pelos intelectuais que, 
fazendo parte do projeto de renovação educacional brasileiro, 
bem como da proposta das Classes Experimentais, escreveram 
sobre a experiência. Segundo Valdemarin (2010, p. 133), os 
autores não se apresentam para as concepções teóricas como 
páginas em branco, mas se apropriam delas com táticas de 
usuários, “o que não os impede de produzir material com o 
objetivo de moldar cotidianamente os procedimentos de seus 
leitores”, ou seja: na concepção da autora, a atuação destes 
sujeitos insere-se ora “no campo das táticas (utilizam e alteram), 
ora no campo das estratégias (produzem, mapeiam e impõem), 
dependendo da situação relacional” (VALDEMARIN, 2010, p. 
133). Interessa-nos, aqui, perceber como se dão estes jogos de 
poder, deslocando o olhar dos modelos pedagógicos para seus 
processos de circulação e suas práticas diferenciadas de 
apropriação (CARVALHO, 2003). 

Menciona-se, neste sentido, que a análise de textos 
publicados nos boletins do Centro Brasileiro de Pesquisas 
Educacionais e dos Centros Regionais a ele subordinados, da 
Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos e Revista Educação 
Secundária, bem como dos textos que compunham o arquivo 
pessoal dos intelectuais Luis Contier e Maria Nilde Mascellani, 
permitem-nos duas visões acerca do processo de apropriação do 
discurso escolanovista, advindo das Classes Nouvelles, nas 
Classes Experimentais Secundárias paulistas. De um lado, 
tornam possível a percepção do “discurso prescritivo”, a partir 
da análise da legislação, da publicação de pesquisas e 
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comunicações dos intelectuais que estavam à frente do projeto 
de reconstrução educacional, tais como Anísio Teixeira e Jayme 
Abreu – o que, segundo Michel de Certeau, define-se a partir do 
conceito de estratégia – uma vez que “os materiais impressos 
deixam ler as marcas de usos prescritos e de destinatários 
visados” (CARVALHO, 2003, p. 273). De outra parte, divulgam 
os resultados do trabalho realizado nas instituições onde 
efetivava-se o que era então prescrito, revelando-nos aspectos 
das práticas que se davam a partir das diferentes apropriações 
deste discurso prescritivo, a reinvenção do cotidiano e dos usos 
dos bens culturais, “as resistências aos sistemas impostos” 
(VIDAL, s.d, p. 81): as táticas. Michel de Certeau, assim como 
Chartier, contrapõe-se a ideia de recepção mecânica dos bens 
culturais, afirmando que “não se pode ler diretamente a 
alteridade cultural na especificidade profusa dos objetos a ela 
destinados, mas sim no uso que se faz deles” (VIDAL, s.d, p. 
88). 

A circulação internacional, tanto dos intelectuais e 
educadores, quanto das matrizes pedagógicas e discursos ligados 
a experiência das Classes Experimentais Secundárias, é aqui 
compreendida com base nos conceitos de capital social e capital 
de notoriedade intelectual, cunhados por Pierre Bourdieu e de 
circulação, formulado por Luís Miguel Carvalho. Segundo 
Bourdieu, dá-se o nome de capital social ao “conjunto de 
recursos atuais ou potenciais que estão ligados à posse de uma 
rede durável de relações mais ou menos institucionalizadas de 
interconhecimento e de inter-reconhecimento ou, em outros 
termos, à vinculação à um grupo”. Estas redes de relações, por 
sua vez, funcionam a partir de ligações permanentes e úteis e 
fundam-se em trocas materiais e simbólicas “cuja instauração e 
perpetuação supõem o re-conhecimento dessa proximidade” 
(BOURDIEU, 1998a, p. 67). De outra parte, o nível de capital 
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de notoriedade intelectual, segundo Bourdieu, pode ser auferido 
a partir do pertencimento à associações – como por exemplo as 
Academias de Letras –, o recebimento de menções, aparições na 
televisão, colaboração em revistas intelectuais, publicações em 
coleções e pertencimento ao comitê de redações de revistas 
intelectuais (BOURDIEU, 2013). 

Carvalho (2009) afirma que “se os esforços dos 
reformadores educacionais foram marcados pelas conjunturas 
locais, também se caracterizam por uma mundividência comum, 
de caráter transnacional”, o que torna central a compreensão dos 
processos de circulação e apropriação. Entende-se, aqui, a 
circulação como um processo de “relações multidirecionais” 
(CARVALHO, 2009, p. 158), a partir do qual o conhecimento é 
apropriado e recebido de forma ativa por seus interlocutores. 
Nesta direção, a consulta às fontes ligadas à experiência das 
Classes Experimentais Secundárias tornou evidente a 
centralidade das relações dos educadores envolvidos neste 
projeto para a circulação e apropriação das matrizes. Nota-se que 
as missões e o intercâmbio de intelectuais e educadores 
franceses e brasileiros davam-se a partir do contato e 
negociações promovidas por intelectuais brasileiros que, 
imbuídos de capital social, teciam uma rede de sociabilidades e, 
consequentemente, um discurso educacional favorável à 
concretização da experiência. Esta dinâmica de circulação é aqui 
apreendida, tanto através dos periódicos educacionais 
publicados à época, quanto a partir dos arquivos pessoais dos 
educadores envolvidos com polos desta experiência em 
evidência no presente estudo. Estas fontes, principalmente no 
caso dos periódicos, por atuarem como “suportes materiais da 
produção, circulação e apropriação dos discursos e seus usos 
pedagógicos” (CARVALHO, 2003, p. 261), nos permitem 
vislumbrar os traços que produziram as redes de relações destes 
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educadores, bem como os sujeitos que dela fizeram parte, e, mais 
importante, permitem-nos uma aproximação com a 
materialidade das práticas. 

A noção de apropriação é também central para 
compreendermos os efeitos da circulação dos educadores 
ligados à experiência das Classes Experimentais Secundárias, 
para a transformação e consolidação do campo educacional 
brasileiro. É relevante, neste sentido, considerar a importância 
de órgãos como INEP, CBPE e Centros Regionais, visto que 
estes, por terem vinculação com órgãos internacionais, a 
exemplo da UNESCO, com quem era mantido um estreito 
vínculo fortalecido pela influência dos capitais social e 
intelectual de Anísio Teixeira, traziam para a realidade das 
escolas brasileiras as inovações e teorias pedagógicas discutidas 
e colocadas em prática nos países expoentes nas questões 
educacionais. É interessante, neste sentido, compreender as 
formas de apropriação do discurso mundial acerca da educação 
no cenário e contexto brasileiros – em especial nas classes 
experimentais –, onde estes reflexos eram melhor evidenciados, 
tendo em vista a necessidade de não dissolver a particularidade 
das práticas efetivadas nas instituições de ensino “na 
generalidade a-histórica dos lugares comuns idealistas do 
discurso pedagógico” (REGO, [entre 1950 e 1980], p. 09). 
Menciona-se ainda, no que diz respeito à ideia de apropriação, o 
fato de que a investigação pretendida, à luz da teoria de Roger 
Chartier, torna possível a compreensão da circulação de ideias 
para além da simples difusão, geralmente pensada como um 
movimento de cima para baixo” (NUNES e CARVALHO, 2005, 
p. 52), permitindo a melhor percepção das táticas de apropriação 
colocadas em uso nas Classes Experimentais a partir da 
circulação de determinadas matrizes pedagógicas. 
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Carvalho (2003, p. 271) defende que “a ênfase nos usos 
diferenciados que são feitos de objetos ou de modelos culturais 
desloca o olhar do historiador dos modelos pedagógicos [...] para 
as práticas diferenciadas de apropriação deles”. Portanto, mais 
do que perceber quais matrizes pedagógicas adentraram ao 
campo educacional brasileiro a partir da experiência das Classes 
Experimentais Secundárias, o presente estudo propõe-se a 
balizar os usos que dela fizeram.  Segundo Michel de Certeau 
(2012), a presença e circulação de uma representação não 
indicam o que ela é para seus usuários, sendo necessário 
“analisar sua manipulação pelos praticantes que não a fabricam” 
e apreciar, assim, “a diferença ou a semelhança entre a produção 
da imagem e a produção secundária que se esconde nos 
processos de sua utilização” (CERTEAU, 2012, p. 39). Assim 
como, no ato de cozinhar, “os alimentos comprados no 
comerciante estão em uma distribuição aleatória enquanto não 
forem postos em ordem pela organização da refeição” 
(CERTEAU, GIARD e MAYOL, 2011, p. 131), auferir a 
presença de um componente em determinada relação não nos 
garante o conhecimento ou reconhecimento de seu papel dentro 
dela. Considera-se, portanto, as matrizes pedagógicas como 
componentes disponíveis em um repertório, nos quais os 
usuários realizarão suas próprias operações. Para permitir esta 
apreciação, Michel de Certeau cunha os conceitos de estratégia 
e tática, sendo esta primeira definida como aquela a quem cabe 
produzir, mapear e impor, enquanto às táticas, caraterizadas 
como um lugar de não poder, cabe a manipulação e alteração. 
As táticas são “a arte do fraco”, e, por terem como lugar o lugar 
do outro, dependem do tempo e fazem da ausência do poder 
lugares de ação: por só lhes restar a astúcia, atuam, golpe por 
golpe, na direção de suas criações, movimentando-se no espaço 
controlado pelo inimigo (CERTEAU, 2012). Em resumo, nas 
palavras de Certeau, “a tática é determinada pela ausência de 
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poder, assim como a estratégia é organizada pelo postulado de 
um poder” (CERTEAU, 2012, p. 95). 

As categorias analíticas aqui anunciadas serão 
movimentadas, no presente estudo, para compreensão de duas 
variáveis, as quais correspondem às experiências analisadas: as 
primeiras Classes Experimentais do Instituto Alberto Conte e as 
Classes Experimentais de Socorro. Estas variáveis, por sua vez, 
serão compreendidas a partir dos indicadores i) trajetória do 
mentor da experiência, ii) circulação internacional dos 
envolvidos, iii) cultura escolar8 e iv) desdobramentos da 
experiência. Nesta direção, o presente estudo divide-se em duas 
partes: o primeiro capítulo discorre a respeito do educador Luis 
Contier, educador considerado “Pai do Experimental” em São 
Paulo e criador da primeira proposta de Classe Experimental no 
Estado, e suas Classes Experimentais implantadas no Instituto 
Alberto Conte. O segundo capítulo tem por objetivo discorrer a 
respeito das Classes Experimentais de Socorro, ligando-as a sua 
principal personagem, Maria Nilde Mascellani, bem como à 
apropriação realizada destas Classes pelos Ginásios 
Vocacionais. A escolha destas experiências deu-se por seu 
destaque e relevância para compreensão das Classes 
Experimentais Secundárias, uma vez que cada uma delas 
destaca-se de maneira diferenciada, seja por seu pioneirismo ou 
desdobramentos. Ademais, considera-se que estas duas variáveis 
fornecem um panorama geral da experiências das Classes 
Experimentais Secundárias, visto que permitem perceber 
                                                 
8 A cultura escolar é compreendida, aqui, na perspectiva de Viñao Frago, para 
o qual esta constitui-se de “un conjunto de teorias, ideas, princípios, normas, 
pautas, rituales, inercias, hábitos y práticas (formas de hacer y pensar, 
mentalidades y comportamentos) sedimentadas a lo largo del tempo en forma 
de tradiciones, regularidades y reglas de juego no puestas em entredicho, y 
compartidas por sus actores, em el seno de las instituciones educativas” 
(VIÑAO, 2006, p. 73) 
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aspectos sobre sua origem e permitem, ainda, compreender a 
apropriação dos fundamentos das Classes Experimentais pela 
experiência de maior reconhecimento no Estado paulista. Por 
outro lado, por tratar-se de um projeto ligado aos preceitos 
escolanovistas, que por si só constitui-se como um movimento 
multifacetado, reconhece-se que cada uma destas Classes tendeu 
a diferentes apropriações e que sua apreensão é uma tarefa 
laboriosa e de difícil execução, visto que as apropriações 
empregam sentidos que, por vezes, não deixam rastros 
evidentes. 

Ainda que mantenha interface direta e evidente com o 
ensino médio atual, a questão das Classes Experimentais 
Secundárias tem sido pouco visitada pela historiografia 
brasileira e mesmo pelos historiadores da educação do Estado de 
São Paulo, onde tiveram maior amplitude9. Quando mencionada, 
estas experiências figuram como elementos contextuais da 
experiência dos Ginásios Vocacionais, o qual tem recebido 
maior ênfase por parte de pesquisadores como Chiozzini (2003, 
2010), Neves (2010), Mascellani (2010) e Rovai et al. (2005). O 
presente estudo, ao lançar luz sob a proposta das Classes 
Experimentais Secundárias, bem como sob o trabalho nelas 
realizado a partir dos postulados da Escola Nova, acaba por 
auxiliar-nos na compreensão dos atuais impasses do ensino 
médio. As práticas efetivadas nestas escolas eram o que havia de 
mais avançado em termos de educação secundária no recorte 
temporal estudado, de maneira que as reflexões produzidas pelo 
INEP e pelo Centro Regional de Pesquisas Educacionais de São 
Paulo, bem como as práticas pedagógicas e cultura escolar 
destas experiências e instituições inovadoras, buscavam a 
solução para problemas que permanecem presentes no Ensino 

                                                 
9 Com exceção de estudos como o de Fontes (1999), mencionado no presente 
estudo, que trata das Classes Experimentais de São Paulo.  



62 
 

Médio Brasileiro. Àqueles aspectos apontados, em 1958, nas 
“Instruções sobre a natureza e a organização das classes 
experimentais” como questões críticas do Ensino Secundário, 
tais como a falta de flexibilidade, a dissociação nas necessidades 
e interesses dos alunos, supervalorização das notas e falta de 
articulação com o ensino primário e superior, são problemáticas 
ainda presentes no Ensino Médio da segunda década do século 
XXI. A possibilidade de estudos que se destinem à estas 
questões, exige, contudo, previamente, o estudo e conhecimento 
de experiências que, a exemplo das Classes Experimentais 
Secundárias, já foram realizadas. 
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2 LUIZ CONTIER E A EMERGÊNCIA DAS CLASSES 
EXPERIMENTAIS NO ENSINO SECUNDÁRIO 
PAULISTA 

 

“Será realmente essa, a receita para a cura dos 
males da educação presente? Nós o cremos. 
Longe de nós, entretanto, a credulidade dos 
ingênuos que acreditam na perfeição e 
infalibilidade das cousas terrenas. Conhecemos 
os fracos e os fortes “des classes nouvelles”. Mas 
se tentarmos aferir os resultados obtidos em seu 
conjunto estrutural, chegaremos à conclusão de 
que somente o ensino pelos processos ativos e 
racionais se coaduna com os processos ativos e 
progressistas da vida moderna brasileira”. 

Luis Contier 

“Por que o desinteresse dos alunos pelo estudo e pela 
escola que segue os métodos tradicionais?”, questionava um 
repórter a um grande número de educadores preocupados com a 
derrocada no aproveitamento por parte dos estudantes do Ensino 
Secundário nos anos 50 do século XX (STRENGER, [195_], 
s.p)10. Como resposta, apontava-se as causas sociais, os 
programas mal organizados e os métodos obsoletos. A distância 
existente entre o que a escola tradicional oferecia ao seu público, 
em termos de preparação de vida, e o que a sociedade requeria, 
em termos de “desempenho de ofícios, tarefas ou papéis 
sociais”, fora o mote responsável por levantar o grande debate 
educacional que buscava encontrar condições mais adequadas 
ao “desenvolvimento individual da criança e do jovem, ao seu 

                                                 
10 Trata-se de notícia intitulada “Alunos ajudam professores na revolução 
pedagógica”, onde um repórter, não identificado, questiona a um grupo de 
educadores a respeito dos motivos pelos quais o aproveitamento dos alunos 
que concluíam o secundário à época era cada vez mais baixo. 
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melhor ajustamento emotivo, social e moral” (CONTIER, [entre 
1950 e 1970], s.p). Imerso à este debate, que ocorria a nível 
internacional, Luis Contier11 no Estado de São Paulo, buscava 
respostas para os seus anseios de renovação de um Ensino 
Secundário que, além de tradicional e elitista, se encontrava, até 
a década de 50 dos anos XX, refém de um currículo extenso e 
de caráter humanístico prescrito pela Lei Orgânica do Ensino 
Secundário de 1942. Nesta direção, a partir de medida ousada 
por parte deste educador, que havia recentemente retornado de 
curso sobre as Classes Nouvelles, na França, têm início, em uma 
instituição do bairro de Santo Amaro – ainda que a contragosto 
da legislação, que não permitia experimentação –, a aplicação de 
métodos ativos. Esta escola, onde se colocou em prática a 
educação ativa para “levar o aluno a uma aquisição de 
conhecimentos de conjunto à base de experiência pessoal”, deu 
início à prática de diversas atividades que, posteriormente, 
deram vida às Classes Experimentais Secundárias no Estado de 
São Paulo.    

Luis Contier, educador paulista nascido em 1915, 
graduou-se em línguas neolatinas na Universidade de São Paulo, 
estendendo o curso para Língua e Literatura Francesas. 
Ingressou no ensino público do Estado de São Paulo no ano de 
1941, onde lecionou Latim, Português e Francês, áreas nas quais 
atuara também como professor em instituições privadas de 
ensino secundário. Fora também, por diversos anos, professor de 
língua francesa na Escola de Oficiais da Força Pública do Estado 
de São Paulo, onde reestabeleceu laços profissionais com 

                                                 
11 O nome de Luis Contier é grafado de três maneiras nas fontes consultadas 
“Luís Contier”, “Luis Contier” e “Luiz Contier”. Optou-se por utilizar, ao 
longo do texto, o nome completo conforme assinado pelo próprio educador, 
o qual compreende a grafia de “Luis Contier”. Contudo, será mantido, nas 
citações e referências, o nome conforme grafado no documento analisado. 
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educadores franceses – laços estes que haviam sido iniciados a 
partir de missão francesa à cidade de São Paulo – adquirindo 
capital social e proporcionando aos oficiais da corporação a 
oportunidade de realização de estágios na França 
(ACADEMIA..., 2014). Em 1948 fora promovido a Diretor do 
Ensino Secundário e nomeado para dirigir o Instituto de 
Educação “Professor Alberto Conte” (BUZELLI FILHO, 1971, 
s.p), localizado no bairro de Santo Amaro. Em 1950, representou 
o Estado de São Paulo no Congresso de Educadores, realizado 
na França, onde se discutiu a reforma de ensino que havia sido 
recém iniciada no contexto francês, no campo da 
experimentação (PAI..., 1980). Logo depois, a convite do 
governo francês, compôs o primeiro grupo de brasileiros a 
realizar estágio no Centro Internacional de Estudos Pedagógicos 
de Sèvres (CONTIER, 1981), permanecendo no referido centro 
por aproximadamente dois anos, período no qual realizou 
estudos a respeito da reforma do ensino que instituiu as 
chamadas “Classes Nouvelles” (DESIGNAÇÕES..., 1965).  

Em entrevista concedida em 198112, Contier ressalta a 
grande repercussão das Classes Nouvelles no campo 
educacional brasileiro. No presente estudo, considera-se este 
educador uma das principais chaves desta ampla divulgação e 
apropriação da experiência francesa no Brasil e, em especial, no 
Estado de São Paulo, uma vez que atuou como seu principal foco 
de divulgação. Tomando como marco inicial deste processo de 
circulação de matriz pedagógica a estada de Luis Contier no 
Congresso de Educadores em 1950, e tendo o vínculo do 
educador com autoridades pertencentes ao campo educacional 

                                                 
12 Entrevista localizada no arquivo pessoal de Maria Nilde Mascellani, 
localizado no Centro de Memória da Educação da Universidade de São Paulo, 
sem identificação quanto ao entrevistador, apenas mencionando o sujeito 
entrevistado, Luis Contier.  
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francês sido estreitado a partir da realização de estágio em 
Sèvres, Contier faz circular no Brasil as discussões advindas 
daquele contexto que havia recentemente passado por reforma 
educacional. O volume de capital de notoriedade intelectual e, 
a certa altura de sua trajetória, de capital social e capital de 
poder político (BOURDIEU, 2013), foram decisivos para que 
seu projeto de implantar, no Brasil, uma experiência que teria 
por base àquela por ele estudada na França, fosse colocado em 
marcha. Ademais, Contier acompanhou e avaliou as classes 
experimentais em funcionamento na condição de Educador 
Assistente, apresentando à Diretoria do Ensino Secundário do 
Ministério da Educação e Cultura relatórios anuais a respeito do 
desenvolvimento das experiências13, fato que garantiu que 
acompanhasse de perto o desenrolar do projeto. 

O “Centre International d’Études Pédagogiques de 
Sèvres” foi criado em 1945 pelo Ministério da Educação francês, 
com o intuito de receber educadores franceses e estrangeiros e 
informar os problemas de qualidade do ensino naquele contexto, 
bem como promover discussões e avaliações que 
possibilitassem avanços na experiência das Classes Nouvelles – 
uma vez que o progresso da experiência era constantemente 
visado14. O Centro, que funcionava sob direção de Edmée 

                                                 
13 Estes relatórios deveriam avaliar programa, corpo docente, reuniões de 
professores, reuniões de pais, conter relatório preliminar da Orientação 
Educacional e plano de acompanhamento, bem como conter a relação 
nominal dos alunos. O último relatório enviado no ano deveria conter uma 
apreciação geral do trabalho do ano, o desenvolvimento dos programas, a 
relação de aprovados e reprovados e sua justificação, a apreciação do trabalho 
dos professores, apresentação de aspectos da experiência que merecessem 
destaque, processos usados para verificação de rendimento e relatório final 
da Orientação Educacional (AMADO, 1960, s/p). 
14 Contier afirma, em entrevista: “[...] foi o núcleo de classes experimentais 
chamadas “classes nouvelles” num primeiro estágio e “classes pilotes” num 
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Hatinguais, contava com uma escola piloto na qual se 
efetivavam experiências educacionais cujas aulas eram abertas 
aos visitantes. Além disso, oferecia os serviços de Diretoria de 
Estudos e Pesquisas Educacionais, Secretaria Pedagógica, com 
serviços de estágios para franceses e estrangeiros, Serviço de 
Relações Com Países Estrangeiros, Serviço de Pesquisas 
Educacionais, Serviços de Documentação e Biblioteca e 
abrigava o Centre de Recherches pour l’Enseignement de la 
Civilisation (CREC), onde eram realizados treinamentos 
corporativos dos professores franceses e cursos sob os auspícios 
da United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization (UNESCO) e do Conseil de l’Europe (LE 
CENTRE INTERNATIONAL D’ETUDES..., s/d; STEINDEL, 
DALLABRIDA e ARAUJO, 2013). 

Segundo Contier, após findada a 2ª guerra mundial, 
passou a existir, por parte dos governos, a busca pela adaptação 
de sua educação à nova realidade. A França, neste contexto, 
valendo-se dos teóricos da educação francesa e universal, criou, 
em separado de sua educação tradicional, o núcleo das classes 
experimentais chamadas “classes nouvelles” – ou “classes 
pilotes” em um segundo estágio, de acordo com nomenclatura 
atribuída por Contier (CONTIER, 1981, p. 01). A filosofia 
destas Classes Experimentais, por vincularem-se ao CIEP, que 
figurava como escola de formação curricular e aperfeiçoamento 
para profissionais de todas as áreas do currículo, pressupunha 
um treinamento específico dos professores envolvidos 
(CONTIER, 1981). Tal treinamento constituía-se como fator 
central para garantia do bom andamento da experiência, uma vez 
que, por centrar o ensino nas necessidades do indivíduo, 

                                                 
segundo estágio, isto porque, à medida em que obtinham resultados iam se 
ajustando, se enquadrando e se incorporando ao sistema de educação geral” 
(CONTIER, 1981, p. 01). 
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realizava-se, nestas Classes, um ciclo de observação, com 
duração de dois anos, no qual observava-se o desempenho dos 
alunos nas disciplinas obrigatórias (geografia francesa, 
matemática e língua francesa, por exemplo) e opcionais 
(trabalhos manuais, artes, esportes e outras que compunham o 
leque de opções de cada instituição). Esta observação era 
realizada de maneira sistemática e, por este motivo, pressupunha 
a redução do número de professores e alunos por classe, além da 
integração de psicólogos à equipe escolar, bem como a 
realização de aulas em período integral, o que já ocorria via de 
regra no contexto francês. Além disso, devido à finalidade de 
verificação das aptidões dos alunos, passou-se a atribuir maior 
importância à participação da família, visto que possibilitava o 
levantamento de maior número de informações sobre os 
mesmos. 

 

2.1 CLASSES EXPERIMENTAIS DO INSTITUTO 
ALBERTO CONTE   

 

As primeiras Classes Experimentais paulistas não 
oficiais surgiram como resultado do interesse e aproximação de 
Luis Contier com os princípios das Classes Nouvelles, 
configurando-se a experiência paulista, portanto, como uma 
apropriação do que fora realizado na França. O “embrião” da 
ideia nasce quando Contier retorna de estágio em Sèvres, no qual 
permanecera do início de 1950 até metade de 195115, e, 

                                                 
15 Durante este período, além de outras atividades, como curso de língua 
francesa na Sorbonne, Contier realizou os seguintes cursos: Stage des 
cadidats au C.A. et à l’Agrégation; Stage des Travaux manuels éducatifs; 
Stage des Professeurs de mathématiques; Stage des Professeurs de 
Philosophie; Stage de Travail des Classes Nouvelles (CENTRE 
INTERNATIONAL D’ÉTUDES PÉDAGOGIQUES, 1950).  
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entusiasmado com a experiência que conhecera, busca 
desenvolver uma apropriação das Classes Nouvelles no Instituto 
Estadual Alberto Conte, escola onde atuava, realizando 
adaptações de seus princípios fundamentais ao contexto 
nacional brasileiro (DESIGNAÇÕES..., 1965; CONTIER, 
1981). 

As apropriações táticas pressupõem um trabalho de 
manipulação que se dá a partir das falhas de vigilância do poder 
na conjuntura (CERTEAU, 2012). A tática ocorre, portanto, no 
terreno do “outro”, buscando brechas nas prescrições vigentes 
para tornar possível práticas que não sigam tais prescrições à 
risca, subvertendo-as. Nesta direção, tolhido pela legislação 
vigente – considerada aqui dispositivo de estratégia – a qual não 
permitia o caráter ensaístico da experiência pretendida, bem 
como das limitações impostas, tanto pela escassez de recursos, 
pois o Instituto Estadual Alberto Conte não contava com boas 
condições de funcionamento, quanto pela legislação, que não 
comportava experiências isoladas, Contier busca efetivar táticas 
que o permitissem colocar em marcha um processo de renovação 
do ensino na escola onde exercia o cargo de diretor. Nessa 
esteira, ainda que sem contrariar diretamente os pressupostos da 
legislação em vigor, dá-se início a um trabalho com professores 
e alunos para introdução da metodologia ativa – um dos 
princípios das Classes Nouvelles –, e, desta forma, ainda que não 
autorizada, a experiência passa a ter seus primeiros traços 
delineados a nível metodológico. Menciona-se que Contier 
reconhecia, contudo, o fato de que o ensaio paulista contaria com 

                                                 
Algumas das fontes localizadas informam outras datas para a permanência de 
Luis Contier em Sèvres, a exemplo do Jornal Folha de São Paulo, onde 
informa-se que “estagiou em 1958/59, durante cerca de ano e meio, no Centro 
Internacional de Estudos Pedagógicos de Sèvres” (TODOS..., 1965, s.p) 
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especificidades, não sendo meramente uma transferência da 
experiência francesa para o contexto brasileiro: 

[...] não se podia repetir a experiência francesa 
por motivos óbvios: era apenas um diretor de 
escola estadual, dentro de uma legislação que 
não comportava experiências isoladas; eu não 
podia fazer grandes coisas. Mas, depois, 
recebendo informações da então delegada do 
MEC em São Paulo, dona Marina Cintra, percebi 
que só poderia renovar a educação através da 
metodologia, única possibilidade legal 
(CONTIER, 1981, p. 02).  

Destituído de condições materiais, Luis Contier 
desenvolveu um sistema que se restringia a busca pela promoção 
da iniciativa dos alunos, a partir de trabalhos com pesquisa, 
trabalhos em grupo e Estudo do Meio. Além disso, no Instituto, 
era dedicado um dia por semana para atendimento de pais de 
alunos, sendo estes realizados pelos professores nos intervalos 
das aulas. De outra parte, as atividades de saída de campo, 
centrais para a proposta de Estudo do Meio, eram realizadas com 
auxílio dos pais, que levavam os alunos, e de Contier, que 
levantava fundos para o custeio das atividades. Luis Contier 
lançou mão de táticas, ainda, ao reduzir o número de alunos que 
compunham cada classe na instituição. Enquanto a experiência 
francesa previa um máximo de 25 alunos por classe, no Brasil, 
antes da autorização para funcionamento das Classes 
Experimentais, era comum a formação de turmas com 50 
discentes. Resistindo ao estabelecido por lei, passou-se a admitir 
no Instituto Alberto Conte o número de 40 alunos por classe, 
embora, segundo Contier, a procura por matrículas fosse grande. 
O educador considerava, contudo, não ter efetivado mudanças 
significativas neste sentido: “Não [consegui reduzir o número de 
alunos por classe], eram 40 por força de minha resistência. Se a 
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lei estipulava 50, eu admitia 40. A procura era grande e eu 
procurava conciliar o interesse da maioria e dar um bom ensino” 
(CONTIER, 1981, p. 03).  

Ainda que tenha lançado mão de táticas para possibilitar 
o bom desenrolar da experiência, Contier, ao avaliá-la, considera 
ter realizado poucas modificações na estrutura das classes que 
desenvolvera, sobretudo quando comparava seu feito ao que era 
desenvolvido nas Classes Nouvelles. O educador, em relato, 
afirma ter arquitetado uma estrutura que inovou pouco se 
comparada ao realizado nas classes francesas: adaptou-se a 
estrutura das Classes Nouvelles às condições brasileiras, pediu-
se tempo integral para alunos e professores e desenvolveu-se um 
currículo que contava com tronco comum e disciplinas 
facultativas, o que até então, segundo Contier (1981), era inédito 
no campo educacional brasileiro. O Instituto Estadual Alberto 
Conte, segundo notícia publicada à época, declarou “guerra ao 
anacronismo dos sistemas repisados e que, em vez de formar 
mentalidades e preparar estudantes para uma carreira, 
[injetavam] nos alunos a ojeriza pelo estudo” (STRENGER, 
[195_], p. 02).   

“Entender e não simplesmente decorar” e “ao princípio 
mnemônico se antepôs, agora, o método racional da percepção” 
eram slogans da experiência realizada no Instituto 
(STRENGER, [195_], p. 01). O ensino ativo apresentava-se, sob 
esta perspectiva, como solução para o ensino exaustivo e 
excessivamente teórico, sendo esperado que, como resultado 
desta experiência, adviesse a redenção do ensino secundário 
brasileiro, que se debatia em crise oriunda, principalmente, das 
questões de método (STRENGER, [195_]). Buscava-se a 
solução das deficiências deste ramo de ensino a partir da 
definição de princípios pedagógicos e de orientação baseados 
em métodos ativos e no planejamento de aulas onde o conteúdo 
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deveria contar com contribuições pessoais dos alunos e primar 
pela formação de sua inteligência e caráter, conforme pode-se 
auferir a partir da fala de Luis Contier: 

É preciso – disse ele – conhecer melhor o aluno, 
para melhor orientá-lo. A escola moderna tem a 
responsabilidade não só de instruir mas também 
de educar, função que há tempos cabia 
exclusivamente à família. A formação do caráter 
é tão importante quanto a da inteligência 
(CONTIER apud STRENGER, [195_], p. 02) 

Os princípios pedagógicos do Instituto Estadual 
Alberto Conte, os quais constituíam o currículo praticado na 
instituição, preconizavam que, fazendo uso de “toda a liberdade 
pedagógica ditada pelo bom senso”, e sem que os exercícios do 
ensino tradicional fossem de imediato abolidos por completo, o 
professor fizesse uso dos “diferentes métodos ativos da 
pedagogia moderna para levar o aluno a uma aquisição de 
conhecimentos de conjunto à base da experiência pessoal com o 
fim de prepará-lo para as lutas da vida moderna” (STRENGER, 
[195_], p. 03). O emprego dos métodos ativos, por sua vez, tinha 
por base os seguintes princípios: i) para aprender, seria preciso 
fazer e não somente ouvir e decorar, a exemplo das crianças que 
preferem fazer os próprios brinquedos; ii) os alunos deveriam 
deixar de ser um número para ser um nome na classe; iii) os 
alunos deveriam ter o seu papel na classe como o indivíduo na 
sociedade; iv) os alunos deveriam sentir a sensação da 
descoberta pessoal; v) os alunos deveriam servir-se, 
principalmente, das cadeiras de Desenho e Trabalhos Manuais 
para ilustrações e demonstração de seu aproveitamento; vi) 
deveria operar-se pela divisão da classe em Equipes de 
Trabalho; vii) deveria praticar-se Estudo do Meio Humano e 
Natural; e viii) deveriam instituir, na classe, Centros de Interesse 
para melhor entrosamento das diversas cadeiras de Curriculum 
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(STRENGER, [195_], p. 03). Sobre o trabalho realizado na 
experiência, Contier (ENSINO E MAGISTÉRIO, 1956, s.p), 
afirma: 

Em nossa escola, [...] estamos introduzindo aos 
poucos os métodos ativos, com algumas 
modificações ditadas não só pela obediência à 
atual legislação escolar, bem como pelo respeito 
a certas realidades do nosso meio educacional, 
com o objetivo principal de proporcionar ao 
aluno uma aquisição de conhecimentos de 
conjunto, à base de experiência pessoal, a fim de 
prepara-lo para as lutas da vida moderna. Para 
tanto, nas cadeiras cujos professores se 
dispuseram a adotar esses princípios, estamos 
dando a seguinte orientação: divisão dos alunos 
em equipes de trabalho; estudo do meio humano 
e natural, e a instituição, na classe, de centro de 
interesses para melhorar a entrosagem das 
diversas cadeiras do currículo, servindo-se os 
alunos principalmente das cadeiras de desenho e 
Trabalhos Manuais para ilustrações e 
demonstrações de seu aproveitamento 
(CONTIER, 1956, s/p). 

O método de Trabalho por Equipes, parte do que fora 
apontado por Contier como princípios pedagógicos do Instituto 
Estadual Alberto Conte – os quais foram posteriormente 
incorporados pelas Classes Experimentais –, era organizado a 
partir da divisão da classe em grupos de alunos, sendo escolhido 
um chefe e um sub-chefe por equipe para realização de estudos 
acerca de assuntos previamente propostos. Estes estudos, por sua 
vez, eram procedidos pela explanação dos alunos acerca dos 
resultados obtidos, podendo a explanação realizar-se também 
via dramatizações com fins educativos. O registro fotográfico 
abaixo destacado apreende o momento de uma das aulas de 
Geografia ministradas no Instituto Alberto Conte, onde a 
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professora divide o espaço da aula com uma aluna representante 
de um dos grupos: 

Figura 01 – Participação de Luis Contier em Aula do Instituto 
Estadual Professor Alberto Conte 

 

Legenda: Flagrante de uma aula de Geografia ministrada por alunos da 
Equipe Canadá, da 2ª série colegial do I. E. Prof. Alberto Conte, vendo-
se, em segundo plano, da esquerda para a direita, a prof. Judite Rodrigues 
Pontes, Primeira a adotar o novo método, e uma das alunas daquele 
grupo. 

Fonte: ENSINO e MAGISTÉRIO (1956) 

 

A fotografia, segundo Borges (2003), é capaz de criar e 
produzir mundos. Ao disparar uma câmera, o fotógrafo “torna-
se um viajante que oferece a seu leitor imagens visuais cujo 
poder de persuasão pode ser muito superior e mais eficiente do 
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que o que emerge do relato escrito. [...] Diante do texto visual, o 
expectador apreende, de uma só vez a mensagem que se quer 
transmitir. (BORGES, 2003 p. 92). O registro fotográfico acima, 
que apreende o momento de uma das aulas de Geografia 
ministradas no Instituto Alberto Conte, parece indicar, 
inicialmente, o ocorrer de uma situação formal, tendo em vista a 
observação da aula por parte do diretor da escola, Prof. Luis 
Contier. Por outro lado, acentua, a partir do registro do 
acompanhamento que este realizava dos experimentos, o 
protagonismo deste educador nas renovações colocadas em 
marcha naquela instituição. É interessante observar, também, 
que os alunos não se encontravam sentados individualmente, 
mas agrupados, ainda que a disposição de carteiras não tenha 
rompido em todo com a organização tradicional das salas de aula 
tradicionais. Além disso, conforme anteriormente mencionado, 
chama-se atenção para a presença da representante de uma das 
equipes ao lado da professora, o que denota certo espaço de 
protagonismo por parte dos alunos. Segundo Contier (1956), 
como resultados advindos do uso do método de Trabalho por 
Equipes, auferiu-se aproveitamento mais eficiente, embora mais 
lento, a abolição do sistema tradicional de competição de notas 
entre os alunos, o incentivo de direção à personalidade do 
indivíduo, a iniciação à solidariedade humana, desenvolvimento 
de auto-disciplina, eliminação da cola por processo natural e a 
transformação do aluno de ator para autor e de ouvinte para 
locutor. 

O desenvolvimento desta experiência no Instituto 
Alberto Conte faz com que a instituição receba, do Movimento 
de Arregimentação Feminina, em matéria para o jornal “A 
Tribuna”, de Santo Amaro, o nome de “Escola de Trabalho”. 
Nas classes experimentais desta instituição, conforme 
reportagem, professores e alunos trabalhavam e estudavam em 
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verdadeiro intercâmbio de conhecimentos, discutindo e 
interrogando-se mutuamente sobre os assuntos que o programa 
englobava, sempre respeitando a ordem e a democracia. O 
trabalho realizado nos laboratórios de física e ciências naturais 
impressionou também positivamente os observadores da 
experiência, que se disseram encantados e esperançosos com o 
que presenciaram no Instituto de Educação e registraram suas 
impressões no relatório abaixo reproduzido:  

Entramos para assistir aula de Geografia Geral 
no 1º ano Científico. A professora d. Judith 
Rodrigues Pontes estava sentada numa carteira 
ouvindo a equipe ‘Copérnico’ composta dos 
alunos Décio Reina, Terezinha Lassalvia, e 
Ludmila Redko. Estes alunos desenhavam, 
escreviam o quadro negro e explicavam ‘o sol’. 
A nossa presença não perturbou a marcha do 
trabalho [...] Depois, na 4ª classe masculina, aula 
de Geografia do Brasil. A equipe ‘Parana’ 
composta pelos alunos Antonio Silvio Nosé, 
José Gabriel Simões, Jocir Cuoco, Eduardo 
Horário Lane e Walter C. Weishaupt, estudava à 
frente de um mapa do Brasil, explicando, 
desenhando e escrevendo sobre Geografia 
Econômica do Centro Oeste. De vez em quando 
D. Judith interferia ‘mostre no mapa; repita a 
frase em português correto’. Os alunos ouvintes 
inquiriam a equipe que a tudo respondia com 
desembaraço. Guiadas pelo Diretor, fomos 
visitar o laboratório de Ciências Naturais. A 
professora, d. Rahil Gebara José, observava e 
dirigia o trabalho dos alunos vivisecando um 
sapo. Vimos aí, muitos trabalhos executados 
pelos alunos, a biblioteca circulante e cartazes, 
plantas para estudo da matéria. A um canto, 
havia tudo referente ao milho e... Até um bolo de 
fubá que nos foi oferecido. Mas o que mais nos 
surpreendeu foi o laboratório de física, dirigido 
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pelo professor Luiz Gonzaga da Silva. Os 
aparelhos usados nas experiências foram 
executados pelos próprios alunos: geradores, 
motores elétricos, descarga nos gases, dínamo de 
corrente alternada, arco voltaico, todos em 
perfeito funcionamento. Fato curioso: havia 
duas máquinas pneumáticas; uma doada pelo 
governo (nunca funcionou); outra realizada por 
um aluno (funciona perfeitamente). Encantou-
nos essa grande escola que, na marcha em que 
vai, será o modelo para as demais do Estado 
(INSTITUTO DE EDUCAÇÃO ALBERTO 
CONTE, 1957, s/p). 

Em escrito intitulado “Classes Nouvelles/Classes 
Pilotes”, localizado no acervo pessoal de Luis Contier, aponta-
se como principais aplicações para as Classes Pilotes, além do 
uso de métodos ativos, aplicados via trabalho dirigido individual 
e trabalhos em equipe, as atividades de contacts avec la vie, que, 
também como no Brasil, configuravam-se a partir dos Estudos 
do Meio (CENTRE INTERNATIONAL D’ETUDES 
PEDAGOGIQUES DE SÈVRES, s/d, p. 03). A prática de 
Estudo do Meio pressupunha a visita dos alunos à museus e 
laboratórios e frequência a cinemas, teatros, concertos e 
conferências. Para tais visitas, realizava-se uma preparação a 
partir de leitura de jornais e, ao final da atividade, fazia-se um 
debate baseado nos assuntos que palpitavam a partir do evento 
(CONTIER, 1956). Sylvia Magaldi, em texto intitulado “Estudo 
do meio”16 (MAGALDI, [entre 1950 e 1970]), discorre sobre a 
referida prática e dá ênfase à necessidade de que a escola 
abandonasse a função que assumiu quando de sua criação – qual 
seja constituir-se como uma escola de ler e escrever – e se 
reintegrasse, assumindo uma educação pela participação. 

                                                 
16 Texto datilografado, situado no arquivo pessoal de Luis Contier, onde 
constava a anotação “texto para utilizar em curso”. 
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Segundo a autora, o homem vive em uma realidade onde a 
ordem natural e a cultura se interpenetram e formam o meio, que 
é uno e não apenas uma soma de partes, ainda que formado por 
elementos diversos. Nesta perspectiva, o homem, enquanto ser 
racional e social, seria impensável de forma deslocada deste 
meio: era, portanto, indispensável conhecer e compreender este 
espaço, tendo em vista que não poderia haver uma formação 
integral do sujeito escolar que não incluísse o conhecimento e a 
compreensão do meio (MAGALDI, [entre 1950 e 1970]). Esta 
prática de estudo propunha que, no lugar de apresentar aos 
alunos “imagens da realidade”, fosse feito uso de uma 
abordagem direta dos objetos a ser estudados. O referido 
método, definido por Sylvia Magaldi como uma contribuição 
escolanovista – ainda que não situada pela autora em nenhum 
teórico do movimento – tinha por objetivo o estudo de parcelas 
da realidade a partir de uma pesquisa direta realizada pelo aluno. 
É importante mencionar, aqui, que o Estudo do Meio não 
significava, necessariamente, a realização de excursões para 
exploração do meio, pois, ainda que tal prática pudesse ser 
realizada fora de sala de aula, também era possível em classe – 
e sempre começava e terminava neste espaço, não tendo 
meramente um caráter de passeio.  

Contier, em matéria publicada no Jornal de Jundiaí, 
situa os pilares da matriz das Classes Nouvelles nos teóricos 
John Dewey, Claparède, Jean Piaget e Maria Montessori 
(CONTIER: EXPERIMENTAL É..., 1980, s.p). Ademais, as 
atividades realizadas no Instituto Alberto Conte giravam em 
torno de Centros de Interesse, método pensado por Ovide 
Decroly, e eram definidas a partir da “noção de unidade de Ação 
Educadora”, representando um processo maior de unidade do 
conhecimento entre as cadeiras, o que objetivava demonstrar aos 
alunos que todas as matérias do currículo se relacionavam e 
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complementavam17 (CONTIER, 1956, p. 06). O educador 
afirma que estas classes possuíam uma programação pouco 
ambiciosa, que se traduzia, sobretudo, pela aplicação de 
metodologia ativa e medidas para promoção de maior integração 
entre família e escola. Efetivou-se, também, mudanças no que se 
referia à avaliação dos alunos, que passou a ser de teor 
qualitativo, realizou-se a implantação de conselhos de classe, 
reduziu-se o número de matérias e criou-se o Serviço de 
Orientação Educacional com intuito de observação e 
acompanhamento dos alunos para descobrimento de suas 
aptidões (CONTIER, 1981). Tais práticas, que se constituíram 
como fatores fundantes na estrutura da experiência, uma vez 
colocadas em prática, obtiveram resultado positivo e atraíram a 
atenção de autoridades dos campos educacional e político. Desta 
feita, Contier recebeu no Instituto Estadual de Santo Amaro a 
visita de autoridades interessadas nas especificidades da cultura 
escolar da instituição, entre elas Marina Cintra, Gildásio Amado 
e Laerte Ramos de Carvalho, este último que, enquanto redator 
do jornal “O Estado de São Paulo”, cumprira papel fundamental 
na divulgação da experiência. Acerca desta repercussão, Contier 
(1981, p. 02), afirma: 

Tive um resultado que não esperava: a própria 
dona Marina Cintra foi a Santo Amaro observar 
meus professores, depois o Dr. Gildásio Amado 
(Diretor do Ensino Secundário do MEC, no Rio) 
começou um trabalho de divulgação que chegou 
ao conhecimento do Prof. Laerte Ramos de 
Carvalho, que era redator de educação do jornal 
“O Estado de São Paulo” e, após uma visita de 
observação, produziu um artigo elogioso a 

                                                 
17 Contier, dá, aqui, o exemplo: “o estudo da Água, do Petróleo ou do Ferro 
poderia constituir motivo para as aulas de Português, Geografia, História, 
Química ou Física ou ainda para qualquer cadeira” (CONTIER, 1956, p. 06). 
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respeito. Este artigo repercutiu muito, trazendo 
vários observadores a nossa escola. 

No artigo a que se refere Luiz Contier, Laerte Ramos 
de Carvalho aponta o Instituto de Educação Alberto Conte como 
um exemplo típico de escola que, embora não dispusesse dos 
recursos disponíveis, realizava seu trabalho dentro da orientação 
pedagógica ditada pelos métodos ativos e constituía-se, 
portanto, como exemplo a ser seguido: 

Há alguns anos já os professores do Instituto de 
Educação de Santo Amaro vêm procurando 
introduzir em suas classes os métodos ativos. As 
cadeiras de geografia, de ciências, de história 
natural, de física, de francês e português, 
amparadas nos desdobrados esforços dos 
professores de trabalhos manuais e desenho, vão 
aos poucos modificando o aspecto tradicional da 
escola. Os alunos ali aprendem vendo, fazendo e 
pensando. Os métodos variam em função da 
própria natureza das disciplinas estudadas, 
porém através dessa diversidade, o que 
transparece como mais característico é o estilo, 
a maneira por que se realiza por que se realiza a 
aprendizagem. Aulas que nascem da cooperação 
dos grupos de alunos e nas quais o professor 
entrega a classe ao seu próprio governo. Alunos 
que fazem as máquinas e aparelhos de que 
necessitam em seus estudos experimentais ou, 
então, que organizam os jardim que fornece as 
plantas para suas observações nas aulas práticas 
de história natural. Tudo isto faz do Instituto de 
Educação Alberto Conte, em Santo Amaro, uma 
escola moderna, onde se aplicam os mais 
recentes conhecimentos da pedagogia. A 
Secretaria da Educação deve convidar os 
diretores de ginásio e colégio para uma visita de 
estudos à escola da Santo Amaro. Exemplo, 
como este, com tão bons resultados, deve ser 
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conhecido por todos os que tenham qualquer 
parcela de responsabilidade na administração ou 
direção de escolas. Só assim, com a 
multiplicação de exemplos como este, o nosso 
ensino encontrará melhores dias (CARVALHO, 
1958, s/p).18 

É interessante observar que, em 1956, Contier fora 
designado por Fernando de Azevedo como professor da cadeira 
de Formação de Professores do “Curso de Especialistas em 
Educação para a América Latina”, ligado ao Centro Regional de 
Pesquisas Educacionais de São Paulo, cargo que ocupara até 
1960 (CONTIER, 1988, p. 02). Enfatiza-se, nessa esteira, que o 
educador se encontrava inserido, via vinculação e atuação no 
CRPE, no movimento de estudo do projeto escolanovista pela 
via da formação de professores, esta que, segundo Chiozzini e 
Marques (2015, p. 07), configurava-se como dimensão apontada 
pelos renovadores como “imprescindível para a renovação 
pedagógica”, fato que, por sua vez, pode ter auxiliado na 
atribuição de maior visibilidade à seus feitos. A experiência 
realizada no Instituto Estadual Alberto Conte é relatada e 
demonstrada à equipe de alunos e professores da USP, da qual 
fazia parte Eurípede dos Simões de Paulo, diretor da Faculdade 
de Educação à época e, após esta exposição, Contier é convidado 
pela então delegada do Ministério da Educação e Cultura de São 
Paulo, Marina Cintra, a realizar relato sobre o ensino renovado 
em encontro de diretores do ensino secundário paulista. Com 
efeito, em 1956 ocorre a “Jornada de Diretores”, onde o 
educador divulga os resultados obtidos em suas classes 
experimentais a todos os diretores de escolas secundárias do 
Estado, tendo, nesta ocasião, seu trabalho aceito e elogiado (PAI 

                                                 
18 O recorte de jornal disponível no arquivo de Luiz Contier não continha a 
indicação de data da notícia e, por este motivo, utilizou-se a apontada por 
Joana Neves (2010). 
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DO EXPERIMENTAL..., 1980). Nádia Cunha e Jayme abreu, 
em relatório no qual analisam a experiência das Classes 
Experimentais Secundárias, reconhecem a “Jornada de 
Diretores” como espaço onde ocorrera a primeira formulação 
explícita da necessidade da criação do projeto oficial da 
experiência, constituindo-se este como um momento de 
expressão de velhos anseios manifestados pelos educadores 
paulistas (CUNHA e ABREU, 1963, p. 93). No referido evento, 
Contier realiza sugestões a respeito da renovação dos métodos e 
progressos de ensino e discorre acerca da realidade do ensino 
brasileiro à época, afirmando que 

É questão pacífica no espírito de todas as 
pessoas de bôa fé que a atual legislação do 
ensino secundário, já não corresponde às 
necessidades da vida cultural presente, nem tão 
pouco atende ao ritmo precipitado das 
descobertas científicas dos últimos tempos e 
muito menos acompanha o desenvolvimento 
econômico e social que se processo no Brasil em 
compasso verdadeiramente vertiginoso. É 
opinião geral que os defeitos da organização, de 
orientação e de método da escola secundária 
atual criam para os educadores, educandos, pais, 
autoridades do ensino e legisladores situações 
embaraçosas, [...] (CONTIER, 1956, p. 01). 

Realizada a exposição acerca do panorama geral do 
Ensino Secundário brasileiro, bem como a explicitação dos 
princípios de organização das Classes Experimentais, Contier 
enfatiza os princípios pedagógicos e de orientação que deveriam 
ser adotados na estrutura das Classes. Dever-se-ia, segundo o 
educador, preconizar pela adoção dos princípios do Instituto 
Educacional Alberto Conte, os quais compreendiam a aplicação 
de métodos ativos, realização de trabalhos por equipes, 
realização de atividades de Estudo do Meio e utilização de 
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Centros de Interesse. De outra parte, os princípios de orientação 
assentavam-se em cinco principais finalidades: i) selecionar 
psicologicamente os alunos; ii) orientar os alunos desajustados; 
iii) encaminhar os considerados “anormais”19 a clínicas 
especializadas; iv) fornecer orientação aos professores e às 
famílias sobre a conduta do aluno na escola; v) auscultar, nas 
últimas séries, a vocação profissional dos alunos; e vi) 
proporcionar reuniões mensais entre pais e professores 
(CONTIER, 1956). Menciona-se que a criação de um setor de 
Orientação Educacional em cada uma das escolas envolvidas na 
implantação das Classes era um fator fundamental. Este setor, 
segundo Contier, seria presidido por um técnico altamente 
qualificado e teria por finalidade  

Conhecer melhor o aluno para melhor orientá-lo, 
sendo certo que a escola moderna tem sobre si 
além da responsabilidade de instruir, a de 
educar, que cabia em outros tempos 
exclusivamente à família. Hoje a casa, por 
necessidade, por comodidade ou negligência se 
serve da escola para dividir com ela a 
responsabilidade da educação dos filhos. Ora, a 
formação do caráter é tão importante quanto a 
formação da inteligência. [...] por essa razão é 
que todos os estabelecimentos deveriam possuir 
um gabinete de orientação educacional para 
analisar cientificamente e enquadrar em seu 
meio os jovens oriundos das mais variadas 
camadas da sociedade (CONTIER, 1956, p. 03). 

A experiência projetada e desenvolvida por Luis 
Contier buscava, de acordo com o educador, colaborar sincera e 
eficazmente com os legisladores na “confecção de um plano 
futuro de reforma educacional”, o qual, segundo ele, só poderia 

                                                 
19 Termo utilizado no documento original. 
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ser construído a partir das opiniões honestas e desinteressadas 
dos educadores que sentiam e vivenciavam a realidade do ensino 
a respeito dos planos de melhor rendimento escolar (CONTIER, 
1956, p. 06). Pretendia-se transferir “do laboratório educacional 
das salas de aula a fermentação de planos e teorias de reformas”, 
que tradicionalmente se processavam nos gabinetes ministeriais 
e nas salas e sessões das comissões parlamentares (CONTIER, 
1956). Por outro lado, afirmava-se também o desejo de 
testemunhar a convicção de que  

nenhuma reforma educacional é absoluta em si e 
que todos os métodos têm seus limites e que 
todos eles tendem com o tempo a se desajustar 
da realidade de sua época. [e afirmava-se que] a 
educação sempre foi, portanto, a imagem do 
próprio homem. Que esta reforma seja a imagem 
do homem de hoje, do homem brasileiro que 
prepara, com o extremo de suas forças, a 
grandeza do Brasil, com papel definido, no 
conceito das nações civilizadas [grifo 
nosso](CONTIER, 1956, p. 06) 

Fruto da exposição realizada na Jornada de Diretores, o 
relatório produzido por Contier após o evento é enviado por 
Marina Cintra ao Prof. Gildásio Amado, Diretor do Ensino 
Secundário20. Este documento, intitulado “Classes 
Experimentais Secundárias” (CONTIER, 1981), trazia, em seu 
título, a ideia de que estas Classes poderiam, em caráter 
ensaístico, realizarem-se paralelamente ao ensino comum, tal 
como fora concretizado na França (CONTIER, 1981) e defendia 

                                                 
20 Gildásio Amado exerceu o cargo de Diretor do Ensino Secundário dos anos 
1956 a 1968, tendo sido afastado por um ano, em 1963. Cf. (PROGRAMA 
DE ESTUDOS E..., s/d). 
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que seus resultados refletir-se-iam nas futuras reformas 
educacionais. Em 1959, após parecer favorável ao relatório por 
parte do ministro Clóvis Salgado, do governo de Juscelino 
Kubitschek, emitiu-se permissão para instalação das classes em 
todo o Brasil (PAI..., 1980; CONTIER, 1981). É importante 
mencionar, aqui, o fato de que Clóvis Salgado já havia sido, 
anteriormente, personagem de outras ações que visavam a 
renovação e diversificação do ensino secundário, tendo, 
inclusive, realizado proposta com base em apropriações do 
ensino secundário moderno da Inglaterra, onde o curso ginasial 
contava com um tronco comum de dois anos, enquanto a 3ª e 4ª 
séries eram diversificadas com a inclusão de matérias técnicas. 
Esta proposta, a qual recebera o nome de “Ginásio Moderno”, é 
retomada em 1964 no projeto dos “Ginásios Orientados para o 
Trabalho” (PROGRAMA..., [19__]), os quais foram imbuídos 
de uma concepção produtivista de educação de formação para o 
trabalho, a qual visava colocar “a escola a serviço do 
desenvolvimento econômico mediante a formação de mão-de-
obra qualificada” (SOUZA, 2008).  

No ano de 1958 é realizada no Departamento de 
Educação do Estado de São Paulo uma reunião com diretores de 
estabelecimentos de ensino secundário e normal, da qual fizeram 
parte Luis Contier, Diretor Geral do Departamento de Educação, 
Helário Cesar Gonçalves Antunha, chefe de Ensino Secundário 
e Normal, Hassib Cury, Diretor do Instituto de Educação de 
Jundiaí, Ary Xavier de Oliveira, diretor substituto do Instituto 
de Educação Alberto Conte, Lygia Furquim Sim, diretora do 
Instituto de Educação Narciso Pieroni de Socorro e diretores de 
outras quatro instituições interessadas em tratar dos “problemas 
relacionados com a criação de classes experimentais” 
(PLANEJAMENTO..., 1959). No relatório desta reunião 
registrou-se que as chamadas classes experimentais, autorizadas 
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a funcionar a partir do ano de 1959 pela Diretoria do Ensino 
Secundário, foram resultado do programa do Professor Luis 
Contier nas Jornadas de Diretores de 1956 e que previam ampla 
flexibilidade na organização dos currículos, programas e 
métodos (PLANEJAMENTO..., 1959, p. 01). Neste encontro, 
define-se as diretrizes da experiência, que acertavam, entre 
outros aspectos, a exigência de um planejamento com objetivos 
bem definidos, que oferecesse um esquema de ação, a assessoria 
por parte do Departamento de Educação, a necessidade de 
preparação do pessoal docente, “quer pela catequese 
psicológica, quer pela orientação em si, a ser dada à experiência 
sem prejuízo da liberdade de ação” (PLANEJAMENTO...,1959, 
p. 01), e a liberdade dos diretores para escolha do pessoal da 
escola e ensino das disciplinas e problemas de método, questão 
para a qual contariam com a cooperação da orientação 
educacional. 

Em artigo publicado no Jornal “O Estado de São 
Paulo”21, Laerte Ramos de Carvalho avalia a proposta das 
Classes Experimentais, afirmando que a ideia de sua 
implantação despertara o entusiasmo entre os estudiosos das 
questões educacionais. Segundo ele, o projeto teria sido acolhido 
sem reservas nas reuniões destinadas à discutir sua implantação 
e, em sua discussão, enquanto alguns admitiam que a medida 
representaria verdadeira revolução no campo de ensino, outros 
falavam de um retorno aos princípios da Reforma Rivadávia de 
1911. De outra parte, o intelectual considerava que, ainda que se 
tratasse de oportunidade louvável, a simples existência das 
Classes Experimentais pouco significaria se estas não fossem 
contempladas com as condições e investimentos necessários, 
devendo-se ainda, para bom andamento da experiência, 

                                                 
21 O Recorte de Jornal da referida notícia foi localizado no arquivo pessoal 
de Luiz Contier e não informava data. 
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determinar precisamente as finalidades almejadas. Sobre isso, 
afirma: 

Qualquer análise que se faça de sua ‘realidade’, 
sem levar em conta os fins que a animam 
constituirá simples e artificial deformação dessa 
mesma realidade. Por este motivo deve ser 
encarado com cautelas o problema da realização 
de experiências no setor educacional. Só a 
experiência não basta: antes, é preciso 
determinar, clara e precisamente, o que se quer. 
Sem alvos previamente delimitados, a 
experiência será perigosa aventura 
(CARVALHO, [entre 1950 e 1965], s.p) 

Laerte Ramos de Carvalho chama também atenção para 
o fato de que a experiência pedagógica em si não significava, 
necessariamente, uma reforma do ensino: ela poderia servir de 
base para uma reforma, desde que fosse feita dentro de um 
rigoroso planejamento científico. Contudo, na perspectiva do 
crítico, diante das limitações que se colocavam, sobretudo a falta 
de pessoal qualificado, seria difícil que uma escola pudesse 
manter classes experimentais: 

Sem articulação mais estreita entre as escolas e 
os órgãos técnicos do Ministério e das 
Secretarias da Educação, a inovação agora 
proposta será simples engodo. A criação de 
classes experimentais constitui medida louvável 
sobretudo porque representa o marco de uma 
nova orientação na qual se asseguram mais 
amplas liberdades de organização às escolas. 
Mas é preciso lembrar que sem instalações, 
professores e técnicos o ensino brasileiro não 
poderá melhorar. Por mais valiosos que sejam os 
resultados das classes experimentais a escola 
nacional não encontrará o dia de sua redenção se 
os seus recursos materiais e humanos não forem 
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aperfeiçoados (CARVALHO, [entre 1950 e 
1965], s.p) 

Tendo sido discutida a experiência, com a emissão dos 
pareceres nº 31/58 e 77/58 da Consultoria Jurídica do Ministério 
da Educação e Cultura, emite-se as “Instruções sobre a natureza 
e a organização das classes experimentais”, onde afirma-se que 
estas Classes teriam por objetivo o ensaio e aplicação de 
“métodos pedagógicos e processos escolares, bem como de tipos 
de currículo compatíveis com a legislação vigente” 
(MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA, 1958, p. 80) e 
define-se as características para estas experiências: 

a) aplicação de métodos e processos de ensino, 
bem como o ensaio de novos tipos de currículo; 
b) organização em colégios de idoneidade 
incontestável e de condições pedagógicas que 
possibilitem a experiência, sendo 
particularmente indicados para isso o Colégio 
Pedro II e os Colégios de Aplicação das 
Faculdades de Filosofia; 
c) organização inicial para o primeiro ciclo, 
podendo, porém, estenderem-se, a juízo do 
Ministério, ao segundo; 
d) experiência inicial com um número mínimo 
de classes (uma por série, começando da 
primeira), podendo ser ampliada depois de 
verificados os resultados; 
e) prévio consentimento dos pais ou 
responsáveis dos alunos matriculados, depois de 
convenientemente esclarecidos; 
f) professores especialmente credenciados; 
g) assistência especial da Diretoria do Ensino 
Secundário; 
h) prévia autorização do Ministério da Educação 
e Cultura, através da Diretoria do Ensino 
Secundário, depois de ouvido o Conselho 
Nacional de Educação; 
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i) número reduzido de estabelecimentos nos 
quais serão instaladas. 
(MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E 
CULTURA, 1958, p. 80-81). 

 

Segundo determinação do Ministério da Educação e 
Cultura, as Classes Experimentais deveriam ser organizadas em 
colégios de idoneidade incontestável e com condições 
pedagógicas adequadas, deveriam funcionar preferencialmente 
no 1º ciclo, podendo estender-se ao 2º, e deveriam reportar-se à 
Diretoria do Ensino Secundário (DESE), para assistência, e ao 
Ministério da Educação e Cultura (MEC) para autorizações. O 
documento fixa, ainda, as normas gerais para as Classes 
Experimentais, nas quais define-se os seguintes preceitos: 

 
a) na organização dos currículos, ter-se-á em 
vista não a especialização nesta ou naquela 
direção de estudos, mas a preparação geral com 
um sólido conteúdo de formação humana e 
maiores oportunidades de atendimento das 
aptidões individuais; 
b) maior articulação do ensino das várias 
disciplinas e maior coordenação das atividades 
escolares; 
c) número máximo de trinta alunos em cada 
classe, para que o ensino se possa adaptar melhor 
a cada aluno; 
d) o número de professores nas classes iniciais 
do ginásio poderá ser reduzido para evitar os 
inconvenientes da transição brusca do regime 
primário para o secundário. Os professores 
terão, assim, convívio mais demorado com os 
alunos, podendo melhor examinar-lhes as 
tendências e exercerem uma orientação mais 
eficiente; 
e) reuniões periódicas dos professores de cada 
classe para a apreciação da classe nos seus 
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aspectos psicológicos e sua melhor e mais 
homogênea orientação pedagógica; 
f) possibilidade de opções que correspondem às 
aptidões dos alunos; 
g) acentuação da função educativa da escola, 
oferecendo para isso oportunidade aos alunos de 
maior permanência diária na escola e de 
participação nas atividades extracurriculares; 
h) atividade dirigida, planejada de modo que o 
aluno dela possa participar ativamente, para 
adquirir seu método próprio de trabalho e 
hábitos de vida conscientes e dinâmicas; 
i) articulação mais estreita entre professores e 
pais, tão necessária para a harmonia que deve 
existir entre a obra educadora da escola e da 
família. 

 

As instruções ministeriais que previam a instituição das 
Classes Experimentais foram criticadas em matéria publicada no 
Jornal “O Estado de São Paulo” em 28 de novembro de 1959, 
onde afirmou-se que as instruções não caracterizavam 
devidamente o que seria uma experiência pedagógica e 
tampouco especificavam as normas que deveriam nortear a 
elaboração de seu plano. Além de direcionar críticas aos 
profissionais envolvidos na experiência, os quais estariam, 
irresponsavelmente, formulando planos ambicioso de reformas 
radicais, criticou-se também os itens que compunham as 
“características principais da experiência”, os quais, na 
perspectiva do crítico, cuja autoria não é informada, encerravam 
vários e complexos problemas. O argumento defendido era o de 
que o grande número de variáveis da experiência dificultaria seu 
planejamento, de forma a impedir, ao final do projeto, uma 
conclusão objetiva e científica sobre seus resultados: “depois de 
quatro anos teremos centenas de relatórios indicando a 
excelência de novos métodos, milhares de sugestões e 
recomendações sobre os mais diversos problemas do ensino, 
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mas teremos também agravada a nossa perplexidade diante dos 
indefinidos rumos da educação nacional” (CLASSES..., 1959, 
s.p). 

A  normatização da experiência previa uma cultura 
escolar renovadora para o ensino secundário que preconizava, 
além de maior preocupação ao atendimento das aptidões 
individuais – o que deveria ser operacionalizado através da 
redução do número de alunos por classe, do número de 
professores por turma, da articulação mais estreita entre 
professores e pais, e da manutenção de um setor de orientação 
educacional –, uma prática pedagógica que promovesse a 
articulação das disciplinas e cujos conteúdos correspondessem 
às aptidões dos alunos. Além disso, dever-se-ia promover 
medidas para maior permanência diária dos alunos na escola e 
para participação destes em atividades extracurriculares. Tendo 
o Ministério da Educação e Cultura adotado o sistema das 
Classes Secundárias Experimentais, têm início as providências 
para sua instalação e, em 11 de junho de 1959, emite-se o 
Decreto nº 35.069 do Departamento de Educação do Estado de 
São Paulo, dispondo sobre a “instalação e funcionamento de 
classes experimentais em estabelecimentos oficiais de ensino 
secundário”. O texto do referido Decreto dispunha que: 

Artigo 1º - Em estabelecimentos de ensino 
secundário mantido pelo Estado, poderão ser 
instaladas classes experimentais, com o objetivo 
de analisar novos tipos de currículo e de renovar 
métodos e processos de ensino. 

Artigo 2º - A criação e funcionamento das 
classes experimentais ficarão subordinadas à 
regulamentação baixada pelo Ministério da 
Educação e Cultura e às instruções que foram 
expedidas pela Secretaria da Educação. 
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Artigo 3º - A autorização para a criação de 
classes experimentais far-se-á por ato do 
Secretário da Educação, mediante proposta do 
Diretor Geral do Departamento de Educação. 

[...] Artigo 5º - O departamento de Educação 
promoverá de preferência nos períodos de férias, 
cursos, seminários, e outras atividades para o 
aperfeiçoamento do pessoal docente e técnico 
necessário ao trabalho de classes experimentais 
e para a apresentação e discussão dos resultados 
obtidos em experiências realizadas. 

Artigo 6º - A atividade do professor de classes 
experimentais, decorrente de participação na 
experiência e que constitua aulas comuns, será 
remunerada à base de aulas excedentes.  

[...] Artigo 8º - A secretaria de Educação, pelo 
Departamento de Educação, baixará instruções 
para regular a instalação e o funcionamento das 
classes experimentais, bem como para a 
verificação de seus resultados. 

Artigo 9º - Para a supervisão e coordenação dos 
trabalhos pedagógicos e administrativos ligados 
ao funcionamento das classes experimentais, 
que forem instituídos nos têrmos dêste Decreto, 
será designado, mediante indicação do Diretor 
Geral do Departamento de Educação, membro 
do magistério secundário e normal do Estado. 
(DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO 
PAULO, 11 de junho de 1959, p. 03) 

Desta forma, além das classes em funcionamento no 
Instituto Estadual Augusto Conte, localizado em Santo Amaro, 
autorizou-se, inicialmente, a abertura de classes na Escola 
Normal de Socorro, no Colégio Macedo Soares, em São Paulo, 
Carlos Gomes, em Campinas e Instituto de Educação de Jundiaí, 
interior de São Paulo, além de algumas escolas particulares que 
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aderiram ao projeto, a exemplo do Colégio Mackenzie, Des 
Oisseaux, Sion, Santa Cruz e Colégio Santa Maria (CONTIER, 
1981). Os pedidos para funcionamento das classes 
experimentais deveriam ser apresentados à Inspetoria Seccional 
cuja jurisdição pertencia o estabelecimento, contendo 
documento que constasse os objetivos da experiência, “sua 
fundamentação, exequibilidade e demonstração da 
impossibilidade de realizá-la dentro do regime normal de 
funcionamento” e deveriam atender os seguintes itens: i) 
currículo; ii) horário; iii) organização do corpo docente; iv) 
seleção dos alunos; v) verificação do rendimento e condição de 
aprovação dos alunos; vi) atividades complementares; vii) 
métodos e processos de ensino; viii) orientação educacional; ix) 
atendimento das diferenças individuais; xi) orientação de alunos 
excepcionais; xii) previsão do desenvolvimento; e xiii) aferição 
final dos resultados da experiência (MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO E CULTURA, 1958, p. 82). É importante 
assinalar, aqui, o fato de que no ano de abertura das Classes 
Experimentais, Luis Contier ocupava o cargo de Diretor Geral 
do Departamento de Educação do Estado de São Paulo, fato que 
facilitava a emissão de autorizações para implantação de classes 
experimentais na rede estadual de ensino. 

As CES tinham, segundo Ciuchini (entre 1950 e 1970)22, 
uma constante de importância basilar: conhecer o estudante. 
Esta área em que residia, em sua perspectiva, um dos momentos 
mais revolucionários destas classes, era desenvolvida, conforme 
já fora aqui mencionado, pela redução do número de alunos, 
maior permanência do professor na classe, instituição de 
conselhos de classe – o elemento chave –, e instituição de setor 
de Orientação Educacional. De outra parte, o currículo deveria 

                                                 
22 O recorte de jornal contido no arquivo pessoal de Luiz Contier não contava 
com informações sobre a data da publicação.  
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cumprir objetivos culturais, sociais e, sobretudo, pedagógicos. 
Para estes últimos, segundo Contier (apud CIUCHINI, [entre 
1950 e 1970])23, considerava-se quantas matérias poderia 
receber o aluno e se elas estariam de acordo com suas aptidões. 
Organizava-se, então, um “currículo diversificado e limitado”. 
O currículo, então, era organizado a partir de dois troncos: um 
comum e composto das disciplinas português, matemática, 
estudos sociais, artes, ciências e educação física; e o outro 
diversificado, composto por matérias optativas escolhidas 
conforme os gostos, habilidades, interesse e inteligência de cada 
aluno. Além disso, trabalhava-se com a ideia de unidade 
cultural, que primava pelo entrosamento dos programas entre 
disciplinas e buscava-se o entrosamento dos professores. 
Inovou-se, ainda, na utilização de metodologia ativa e nos 
processos avaliativos, que aboliram as notas zero e as 
reprovações: “no tudo o aluno é valorizado. Tudo o que ele faz 
de bom deve ser aproveitado [...] Em suma, é a valorização de 
todas as suas atividades positivas ponderadas em classificação 
qualitativa” (CONTIER apud CIUCHINI, [entre 1950 e 1970], 
s.p). 

 

2.2 MISSÕES PEDAGÓGICAS NO CENTRO 
INTERNACIONAL DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS DE 
SÈVRES COMO ESPAÇO DE CIRCULAÇÃO DE 
MATRIZES PEDAGÓGICAS   

 

Não tendo recursos humanos para desenvolvimento da 
experiência, Contier desenvolve orientações junto aos diretores 
dos estabelecimentos e recorre ao Centre International D’études 
                                                 
23 O recorte de jornal contido no arquivo pessoal de Luiz Contier não contava 
com informações sobre a data da publicação.  
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Pédagogiques de Sèvres, que se encontrava sob a batuta de 
Edmée Hatinguais, para treinamento dos professores. Neste 
sentido, a possibilidade de realização de intercâmbio com os 
educadores franceses é impulsionada pelos esforços de Luis 
Contier, uma vez que este busca sua organização junto à Luciano 
de Carvalho, então Secretário de Educação de São Paulo. Com 
o objetivo de firmar acordo para realização de missão 
pedagógica – que, segundo Contier, se tratava de uma iniciativa 
inédita no que dizia respeito ao Ensino Secundário brasileiro 
(CONTIER, 1981) –, a Secretaria de Educação de São Paulo 
recebe os Srs. Jean Binon, conselheiro da Embaixada Francesa 
no Brasil e Paul Silvestre, adido do Consulado Francês em São 
Paulo, acompanhados de Clovis Garcia, coordenador do 
Gabinete Técnico de Planejamento da Secretaria, Luis Contier, 
que ocupava o cargo de Diretor Geral do Departamento de 
Educação, e Luciano de Carvalho. Neste encontro, institui-se um 
grupo de trabalho, coordenado por Contier, que estaria 
incumbido de “estudar com toda brevidade as questões relativas 
à proposta do governo francês sobre o envio da missão, de molde 
a tornar plenamente eficiente sua atuação” (MISSÃO 
PEDAGÓGICA FRANCESA, 1961, s.p).  

 Nessa esteira, em documento intitulado “Planejamento 
para a vinda de uma missão pedagógica francesa à São Paulo”, 
datado do ano de 1960, Luís Contier atende ao pedido formulado 
por Luciano de Carvalho e explicita o planejamento da missão 
que se desejava realizar naquele ano. Afirma-se, no referido 
documento, que desde o início da vinda de uma missão 
pedagógica francesa ao Brasil24, com o intuito de ministrar 
cursos aos administradores e professores da rede de ensino 

                                                 
24 Segundo entrevista, Contier refere-se, aqui, às missões realizadas com 
foco no ensino primário paulista, entre os anos 1930 e 1940 (CONTIER, 
1981).  
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paulista, que esta se afigurava como uma iniciativa que tendia 
aos melhores resultados (CONTIER, 1960). Segundo Contier, o 
momento de desenvolvimento e progresso pelo qual atravessava 
o país e o Estado de São Paulo tornava evidentes problemas, tais 
como a deficiência do sistema estadual de educação, cujas 
soluções poderiam advir do conhecimento das medidas postas 
em prática nesses “países culturalmente mais adiantados”. De 
outra parte, o educador destaca que tais medidas não serviriam 
de modelo para a prática a ser realizada no Brasil, mas como 
orientação aos modos de proceder: em suas palavras, “a vinda 
da missão pedagógica francesa poderia significar o início de 
uma formação em serviço das mais significativas” (CONTIER, 
1960, p. 01).  

Contier considerava que a experiência seria apropriada 
no contexto brasileiro, e não simplesmente difundida. Indicava-
se, portanto, que fossem realizados estudos de base a título de 
preparação para a vinda dos educadores franceses, com o intuito 
de que os professores convidados conhecessem a realidade 
educacional brasileira a fundo e pudessem prestar colaborações 
nos pontos em que estas fossem úteis. Buscava-se, com tal 
iniciativa, evitar o risco de que a missão viesse a se tornar 
“apenas um ciclo de conferências que culminariam em série de 
recomendações que nunca chegariam a ser postas em prática 
pelas limitações da nossa realidade” (CONTIER, 1960, p. 02). 
Esta sondagem inicial seria realizada a partir da vinda de um 
especialista francês que deveria diagnosticar, a partir de seu 
ponto de vista e em contato com os educadores locais, a situação 
da realidade educacional brasileira, e, a partir disso, indicaria 
elementos para constituição da missão pedagógica. Ressalta-se, 
nesta direção, que apesar de terem, inicialmente, sido realizadas 
apropriações das Classes Nouvelles, havia consciência, por parte 
dos envolvidos na experiência, de que não seria possível uma 
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transposição do modelo nas Classes brasileiras, tendo em vista 
as particularidades do contexto. Mantinha-se, contudo, em vista, 
o objetivo de realizar uma apropriação que tivesse como norte 
os pressupostos que delineavam a experiência francesa:  

Para o Brasil, onde o ensino secundário tem um 
caráter predominantemente tradicional, do ponto 
de vista pedagógico, a experiência francesa tem 
um particular interesse. Não queremos com isso 
dizer que se deva repetir, em nosso meio, a 
experiência francesa, mas sim que podemos, 
nela inspirados, procurar realizar aqui uma 
tentativa, de cunho experimental, e, 
principalmente, adotando o princípio que 
orientou os educadores franceses, de procurar 
estabelecer as bases de uma renovação 
pedagógica em função de nossa realidade 
educacional, de nossos meios e possibilidades. 
Não temos um ensino secundário com tradições 
semelhantes às do francês, nem dispomos das 
mesmas condições e meios oferecidos às classes 
novas. Mas, certamente, encontraremos 
professores interessados numa tentativa modesta 
de renovação pedagógica, capazes de realizar 
um trabalho sério, difícil, sem recompensas 
imediatas (WEREBE, 1956, p. 68).  

Colocando em prática estratégias para maior circulação 
dos pressupostos advindos das Classes Nouvelles, os quais eram 
veiculados, sobretudo, via missões pedagógicas, Contier indica 
que os primeiros cursos ministrados pelos educadores franceses 
fossem destinados às autoridades escolares – delegados de 
ensino e inspetores escolares, no caso do ensino secundário. Tal 
escolha devia-se à três principais motivos: inicialmente, o de 
contribuir de maneira mais categórica para informar os 
professores franceses sobre as necessidades do ensino paulista e 
brasileiro; objetivava-se, também, expandir o alcance do estágio, 
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tendo em vista que as autoridades escolares tenderiam a 
transmitir a seus subordinados os conhecimentos adquiridos no 
curso; e, por fim, buscava-se que tal seleção servisse como 
preparo psicológico favorável, para que as autoridades escolares 
facilitassem a vinda dos professores de suas unidades aos 
estágios que sucederiam (CONTIER, 1960, p. 04). Os estágios 
seguintes deveriam ser destinados às disciplinas específicas, 
com duração de aproximadamente quinze dias, e realização em 
período integral, com um máximo de trinta professores. 
Pretendia-se, ainda, realizar seleção do professorado a fazer 
parte do estágio, devendo compor este grupo os melhores 
elementos do magistério paulista, “não só porque estariam mais 
à altura de assimilar os novos conhecimentos, mas também por 
apresentarem maior probabilidade de pôr em prática, com êxito, 
o que aprenderam” (CONTIER, 1960, p. 05). Menciona-se, 
ainda, a exigência de que fossem colocados à disposição da 
missão pedagógica profissionais paulistas que atuassem como 
assistentes durante a estada destes em São Paulo. Com isso, 
pretendia-se estreitar os laços e o contato com os integrantes da 
missão pedagógica, para que, os que tivessem essa 
oportunidade, continuassem a obra que se pretendia iniciar.  

Organiza-se, nesta direção, no ano de 1962, a vinda de 
uma missão pedagógica francesa para a cidade de São Paulo, 
com vistas ao treinamento de profissionais25. Do grupo de 
educadores franceses, o qual permanecera por dois meses na 
cidade, faziam parte Mlle. Fèlix, “grande inovadora em 
matemática moderna”, Monsieur Quignard, “chefe da missão e 
diretor da Escola Experimental de Sèvres”, e Monsieur Renné 
Habi, “geógrafo e professor das Classes Nouvelles” (CONTIER, 

                                                 
25 Luis Contier, em entrevista, afirma que a missão fora realizada “em 1960”, 
possivelmente referindo-se à década de 1960. 
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1981, p. 03)26 – o qual posteriormente viera a ser Ministro da 
Educação francesa. Em entrevista concedida ao jornal “Diário 
de São Paulo” no ano de 196227, os professores Jacques 
Quignard, chefe de grupo, e René Haby, afirmam que o ensino 
secundário tradicional francês já havia sido muito bem recebido 
e apropriado no Brasil, de maneira que muitos dos problemas 
enfrentados na França aproximavam-se daqueles encontrados no 
sistema de ensino brasileiro. Nesta direção, a missão 
pedagógica, na visão destes educadores, tinha por objetivo 
fornecer informações aos professores de Classes Experimentais 
criadas em 1959 pela Secretaria da Educação de S. Paulo, 
“refletindo assim o espírito de renovação da pedagogia francesa, 
já provado nas classes especiais instaladas na França em 1945, 
logo depois da Grande Guerra” (CONTRA..., 1962, s.p). Os 
intelectuais acrescentam, ainda, que a educação deveria partir de 
situações concretas e que a França, neste sentido, pretendia 
educar seus alunos para a época vivida, sendo frontalmente 
contra o ensino especializado e visando o máximo 
aproveitamento do potencial humano.  Este aproveitamento, por 
sua vez, dar-se ia a partir de um ensino generalizado e central, o 
qual ofereceria mais estabilidade, ao contrário do “ensino 
especializado ministrado precocemente” (CONTRA..., 1962, 
s.p). 

O curso “Princípios e Métodos da Nova Pedagogia”, 
oferecido pelos educadores franceses (PROGRAMA, 1962), 
contava com uma programação extensa, dividida entre períodos 
matutino e vespertino. Eram realizadas, na parte da manhã, 

                                                 
26 Os nomes foram grafados conforme transcritos na entrevista fornecida por 
Luis Contier. 
27 Data informada por Luis Contier em recorte de jornal localizado em seu 
arquivo pessoal, disponível no Centro de Memória da Educação da 
Universidade do Estado de São Paulo. 
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preleções sobre “os princípios e as técnicas da nova pedagogia” 
e trabalhos práticos ou seminários que assentar-se-iam na 
“exposição teórica que os precedeu ou temas mais 
especializados correspondentes aos interêsses particulares dos 
estagiários”, tais como ensino das ciências experimentais e dos 
trabalhos manuais. De outra parte, o período da tarde era 
destinado à conferências para um público mais amplo, bem 
como à apresentação de filmes e visitas comentadas por meio de 
exposições (PROGRAMA, 1962). Os profissionais participantes 
da experiência, incluindo Luis Contier, que frequentou 
regularmente o curso (SECRETARIA DE ESTADO DOS 
NEGÓCIOS DA EDUCAÇÃO, 1962), permaneceram durante 
dois meses, em tempo integral, no Colégio Caetano de Campos, 
onde tiveram contato com os pressupostos das Classes Novelles 
e, após finalizada a missão, firmou-se um acordo para 
treinamento anual de professores brasileiros em Sèvres. A 
fotografia abaixo, retirada de recorte do jornal “O Estado de São 
Paulo”, localizado no arquivo de Luis Contier, registra a atuação 
do prof. M. Guinard na última aula do curso: 
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Figura 02 – Última aula de curso ministrado missão 
pedagógica francesa 

 

Fonte: Jornal “O Estado”, 1962. Arquivo Luis Contier.  

 

Tendo sido realizado o curso, são selecionados pelo 
Serviço de Orientação Pedagógica do Departamento de 
Educação um grupo de professores para realizar visita à França, 
com o objetivo de tomar conhecimento dos métodos modernos 
que visavam a renovação pedagógica – entre eles os trabalhos de 
sondagem de aptidões, para os quais funcionavam a família e 
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professores como base de informações (PROFESSORES..., 
[entre 1950 e 1970]). Tendo sido concretizada esta primeira 
etapa de formação e a experiência se consolidado, estabelece-se 
um vínculo, a partir de acordo firmado por Eurípedes dos Simões 
de Paulo e Onofre Penteado, entre o Instituto Estadual Alberto 
Conte e a Faculdade de Filosofia de São Paulo, de maneira que 
os alunos das últimas fases da instituição passaram a realizar 
estágio no Instituto, em Santo Amaro, tornando-se a instituição 
uma “escola modelo” – função que deixa cumprir apenas com a 
criação do Colégio de Aplicação (CONTIER, 1981). Além 
disso, a organização de estágios pedagógicos no Centro de 
Sèvres permanece acontecendo por toda a década de 1960, 
passando a contar com a organização da Associação Brasileira 
dos Antigos Estagiários de Sèvres, criada por Contier, que 
oferecia, periodicamente, inscrições para professores, além de 
reunir estagiários egressos para continuação das discussões e 
realização de pesquisas (ESTÁGIO..., 1960; ABERTAS..., 
1970).  

As ações de Luis Contier para promoção da circulação 
destas matrizes no cenário educacional resultaram também na 
criação de uma filial do Centre International d’Études 
Pédagogiques no Brasil, denominado “Centro de Estudos 
Pedagógicos de São Paulo” e sediado no Centro Regional de 
Pesquisas Educacionais “Prof. Queiroz Filho”. Esta filial, cujos 
trabalhos foram iniciados em 13 de julho de 1965, tinha por 
objetivo o estabelecimento de intercâmbio pedagógico com o 
CIEP de Sèvres e as instituições brasileiras que promoviam 
renovação do ensino. Pretendia-se, também, difundir no Brasil 
as experiências realizadas em Sèvres, bem como dar 
visibilidade, na França, às experiências brasileiras (TERMO..., 
1965). Faziam parte do grupo ligado ao Centro os professores 
Laerte Ramos de Carvalho, à época diretor do CRPE-SP, Luis 
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Contier, ligado à Divisão do Ensino Secundário e Normal do 
Departamento de Educação de São Paulo, Mme. Collete 
Itourdzè28, conselheira pedagógica do Centro de Estudos 
Pedagógicos de Sèvres, Heládio Gonçalves Antunha, 
coordenador de divisão no CRPE-SP, Maria José Garcia 
Werebe, professora de Orientação Educacional do 
Departamento de Educação da Faculdade de Filosofia da USP, 
Luis Carranca, jornalista, Julieta Silveira Leite, coordenadora 
das Classes Integradas do Colégio de Aplicação da USP, Silvia 
Magaldi, instrutora da Cadeira de Metodologia Geral de Ensino 
na Faculdade de Filosofia da USP, Flora de Barros, chefe do 
Serviço de Documentos e Intercâmbio do CRPE-SP, e alguns 
outros intelectuais ligados ao CRPE e à faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras da USP. Por outro lado, ainda que contasse 
com um corpo profissional de peso, é importante mencionar que 
o livro de Atas do Centro registrou uma única reunião, o que 
torna questionável o êxito desta proposta. 

No que diz respeito às apropriações da matriz das 
Classes Nouvelles no Estado de São Paulo, dá-se ênfase também 
à atuação de Edmée Hatinguais, Inspetora Geral da Educação 
Pública na França e primeira Diretora do Centro de Sèvres, que 
cumpriu um importante papel de divulgação desta matriz teórica 
no campo educacional Brasileiro. A educadora participou 
ativamente do movimento de renovação da educação francesa, 
no período pós-guerra, e fez parte da Comissão de Reforma do 
Ensino Francês presidida por Wallon e Langevin29. Ademais, 

                                                 
28 Nome encontrava-se parcialmente ilegível na ata. 
29 Projeto de reforma de ensino cujo embrião foi pensado por Gustave 
Monod, o plano Langevin-Wallon foi pensado a partir das pesquisas de um 
círculo de psicólogos da infância, entre estes Roger Gal e Henri Wallon. O 
projeto foi pensado por uma comissão nomeada pelo Ministério da Educação 
Francês, presidida inicialmente por Paul Langenvin e, após sua morte, por 
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animou e fez circular no cenário mundial a pedagogia das 
classes nouvelles, estando também no Brasil, a convite do 
governo federal, nos anos de 1954 e 1956, onde prestigiou o 
movimento das classes experimentais e realizou palestras 
informativas (HOMENAGEM..., 1966, p. 01; TAMBERLINI, 
2001).  

Assim como as ideias e apropriações de Luis Contier 
repercutiram nas práticas efetivadas nas Classes Secundárias 
Experimentais no Brasil, a rede de relações do educador 
permeou o projeto das classes e exerceu peso sob sua 
estruturação e desenvolvimento, uma vez que ocupava posição 
de intermediário entre o governo francês e as entidades culturais 
e educacionais do Brasil (NOTÍCIAS POPULARES, 1968). A 
amplitude desta rede evidencia-se tanto a partir da análise de 
notícias publicadas à época, onde discorria-se a respeito dos 
feitos do educador e seu envolvimento com os personagens das 
missões francesas, quanto das correspondências que compõem 
seu acervo pessoal. Nessas cartas e memorandos constam traços 
que permitem melhor visualizar esta rede, realizando sua 
prosopografia, bem como perceber os volumes de capital social 
e intelectual acumulados por Contier. Dentre as 
correspondências que compõem o acervo, chamam atenção 
àquelas trocadas com Padre Pierre Faure, intelectual ligado à 
matriz de renovação católica apropriada pelo Ensino Secundário 
brasileiro (AVELAR, 1978; SAVIANI, 2011). Em uma destas 
correspondências, datada de 04 de abril de 1963, Faure responde 
a um convite realizado por Luis Contier e reforçado por 
Reverenda Mère Isabel Sofia, Père Alonso, Père Lafra e Mme. 

                                                 
Henri Wallon (STEINDEL, DALLABRIDA e ARAUJO, 2013). A versão 
final do projeto foi redigida por Wallon e preconizava um ensino que se 
adequasse às necessidades da sociedade democrática e às características 
psicológicas de cada sujeito – não chegou, contudo, a ser implantada. 



105 
 

Mercie, para que fizesse viagem ao Brasil. Devido às inúmeras 
cartas que recebera, o intelectual católico decidiu, após realizar 
viagem ao Rio de Janeiro em 15 de julho daquele ano, visitar 
também a cidade paulista, atendendo ao pedido de Contier. A 
relação entre Luis Contier e Pierre Faure evidencia, em boa 
medida, o fato de que a circulação das matrizes pedagógicas 
francesas no Brasil não se deu através de um processo de 
polarização entre ensino laico e católico, mas por meio de um 
único movimento de transnacionalização destas matrizes, que 
contava com a interlocução dos principais agentes de cada uma 
delas e que sinaliza um movimento de apropriação católica da 
Escola Nova. Havia, contudo, certa divisão no que se refere à 
apropriação das matrizes em circulação no campo educacional, 
considerando que há indícios de que a matriz das Classes 
Nouvelles fora mais fortemente apropriada pelas Classes 
Experimentais instaladas em instituições de ensino públicas e 
laicas. 

Luis Contier mantinha interlocução frequente com o 
Consulado Geral da França, em São Paulo, correspondendo-se 
com membros dessa organização e, até os anos 1970, 
correspondia-se frequentemente com o Centre International 
d’Études Pédagogiques – nesta época já sob direção do adjunto 
A. Janicot –, sobretudo com a finalidade de organização de 
cursos. Constam também, em seu arquivo pessoal, 
correspondências datadas da década de 1970 onde o educador 
negocia com diretores da Sorbonne a respeito da ida de um grupo 
de trinta educadores para realização de estágio na Universidade. 
Dá-se ênfase, ainda, ao contato de Luis Contier com Jean Piaget, 
cuja interlocução pode auferir-se a partir da presença de algumas 
correspondências trocadas entre ambos, a maior parte delas 
tratando de Convite por parte de Contier para que Piaget 
visitasse o Brasil – proposta que é aceita pelo intelectual francês. 
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Por infortúnio, após agendada a vinda do intelectual, Piaget 
recebe, de vinte de seus colaboradores franceses, uma carta de 
oposição à sua viagem, com a justificativa de que consideravam 
o deslocamento nocivo à sua saúde, visto que, em 1973 já se 
encontrava em idade avançada. Desta forma, em 
correspondência datada de 9 de maio de 1973, expõe a situação 
que o impede da visita e, declarando admiração pelo trabalho e 
figura de Luis Contier, afirma “En vous exprimant une fois de 
plus ma très grande reconnaissance pour les projets que vous 
aviez et pour le caractere si amical de votre invitation, je vous 
pri, mon cher Collègue, de me pardonner et de croire à mes 
sentiments bien cordiaux” (PIAGET, 1973).  

A extensão da rede de relações de Luis Contier, para 
além de situá-lo como sujeito bem relacionado no campo 
educacional francês e brasileiro, atua como indicador do volume 
de seu capital social, uma vez que, Segundo Bourdieu (1998, p. 
67), “o volume do capital social que um agente individual possui 
depende então da extensão da rede de relações que ele pode 
efetivamente mobilizar e do volume do capital (econômico, 
cultural e simbólico) que é posse exclusiva de cada um daqueles 
a quem está ligado”. Logo, por relacionar-se com sujeitos de 
prestígio nos campos a que pertenciam, Contier acaba por 
agregar capital social e simbólico aos volumes de capital já por 
ele acumulados. 

Estando em contato constante com autoridades 
pertencentes a campos educacionais de outros países, Contier 
acaba por ter acesso também ao arsenal teórico – leia-se matrizes 
teóricas, discursos, ideários – que se encontrava em circulação 
nestes espaços sociais e que tinha, na voz dos intelectuais, um 
espaço de enunciação. A imprensa periódica, nesta relação, 
figura como uma das formas de divulgação e circulação das 
ideias dos educadores envolvidos em projetos de renovação do 
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ensino que surgiram no contexto internacional, tornando 
possível a compreensão de iniciativas locais e configurações 
específicas da cultura escolar destas experiências. Nessa esteira, 
Contier dispunha, em seu arquivo pessoal, de diversos 
exemplares de periódicos de circulação mundial, sobretudo 
franceses, que tratavam do movimento da Escola Nova e da 
metodologia ativa, entre eles exemplares de “Cahiers 
pédagogiques”, propriedade do movimento pedagógico 
“Fédération des Cercies de Recherche et d’Action 
pédagogiques” e cujos presidentes de honra eram Gustave 
Monod e Edmée Hatinguais, do periódico do Institut 
Pédagogique National, ligado ao Ministério de Educação 
Francês, da Revista “L’Éducation nationale”, do Comité 
Universitaire D’Information Pedagogique, da Revista 
“Avenirs” e da Revista “Pedagogie: education et culture”, do 
Centre D’études Pédagogiques. Contier, em sua relação com 
estes periódicos, figura em duas distintas posições. A primeira 
destas, onde situa-se como leitor, pode ser auferida a partir das 
marcas de leitura deixadas pelo educador nestes periódicos, as 
quais contribuem para a análise dos saberes que sustentavam sua 
prática nas Classes Experimentais Secundárias, “como formador 
de imaginários e subjetividades que carregam em si as marcas 
de um tempo” (CUNHA, 2006, p. 02). Não bastasse a presença 
destes escritos no acervo pessoal de Luis Contier – o que, por si 
só, não nos permitiria atestar a apropriação do escrito por parte 
do leitor –, é possível perceber, nestes periódicos, indicações de 
seus usos, marginalias, “registros dos do caminho do leitor pelas 
páginas” (CUNHA, 2006, p. 03), que nos permitem apreender 
os assuntos aos quais Contier destinava maior atenção. 

Roger Chartier confere importância ímpar à 
materialidade dos suportes e afirma que “não há texto fora do 
suporte que lhe permite ser lido e que não há compreensão de 
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um escrito, qualquer que seja que não dependa das formas pelas 
quais atinge o leitor” (CHARTIER, 1990, p. 127). As marcas 
deixadas por Luis Contier nestes periódicos nos fornecem 
indícios para compreensão desta produção silenciosa que é a 
atividade leitora (CUNHA, 2006). Textos como “Le Conseil de 
Classe” (DELANNOY, 1961), por exemplo, contam com 
marcas de sublinhados e as palavras “conselhos de classe” 
grafadas à mão, sinais que evidenciam traços do caminho de 
Contier pela Leitura e seu interesse por esta prática que se 
configurou como um dos alicerces da experiência das Classes 
Experimentais. É possível observar também diversas marcas de 
leitura em exemplar de “Cahiers Pèdagogiques” datado de 
março de 1955, em texto intitulado “Valeur Éducative de 
L’étude du milieu”, com ênfase em trecho onde define-se o 
Estudo do Meio como uma oportunidade de mostrar aos alunos 
que nem tudo são livros ou as palavras do professor. Esta 
atividade, de acordo com o autor, ensinaria os alunos a prática 
de formulação de perguntas, de observação e aquisição, por 
meio da comparação, dos sentidos sobre determinado assunto 
(DONDAINE, 1955).  

Em exemplar de “Pedagogie, Education et Culture”, 
Contier assinala, logo na capa, a existência de artigo publicado 
por Pierre Faure a respeito das Classes Experimentais 
Brasileiras. No interior do texto, destaca trechos onde o 
intelectual católico afirma que graças ao decreto que autorizava 
as classes experimentais e a Lei de Diretrizes que a sucedera, 
ambas autorizando a organização escolar democrática, as 
experiências educacionais flexíveis vinham se multiplicando no 
Brasil (FAURE, 1963, p. 735). Contier sublinha, ainda, pontos 
onde Faure menciona o fato de que as realizações de algumas 
instituições em São Paulo atraíram muitas visitas, provocando a 
demanda por novos encontros, cursos e treinamentos, de 
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maneira que se desenvolveu um curso de aperfeiçoamento 
didático, com aulas e workshops, e, por demanda do Secretário 
da Educação do Estado, realizou-se também sessão de formação 
reunindo os professores do ensino público (FAURE, 1963, p. 
736). Menciona-se que, provavelmente, por saber-se autor 
destes feitos, Contier conferia maior importância a tais trechos 
da fala do intelectual. Ressalta-se também que a presença de um 
intelectual católico, padre, ligado à Companhia de Jesus e ao 
Institut Catholique de Paris, em periódico vinculado ao Centre 
d’Études Pédagogiques, é, também um fator relevante e 
indicativo de apropriações católicas do movimento 
escolanovista. Pierre Faure, reconhecendo as contribuições deste 
movimento, observava que os intelectuais da Escola Nova  

Reaccionaron contra uma enseñanza que pone el 
acento casi exclusivamente em la adquisición de 
contenidos y no prepara bastante para la vida 
adulta; quieren formar el hombre em el niño 
consiguiendo uma educación integral. Contra el 
abuso de resúmenes y repeticiones pasivas, 
postulan la formación del juicio y la reflexión, el 
adiestramiento em la expresión personal, el 
desarrollo del espíritu de invención y de 
creación. Contra las lecciones dictadas o 
impresas, piensan que se dispensa demasiada 
atención a la ciencia hecha sin enseñar el método 
para construirla: la enseñanza debiera ser un 
aprendizage. Contra el régimen disciplinario que 
sujeta al alumno a lo largo de la jornada escolar, 
procuran establecer un ambiente de relaciones 
normales y confiadas [...] Contra la 
irresponsabilidade que acecha al alumno 
demasiado encuadrado em regulaciones 
minuciosas, preconizan el “self-control”, la 
participación efectiva em las responsabilidades 
de la escuela [...] “!Hermoso programa! Quien 
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no lo haría suyo?” (FAURE, 1958, 118-120 apud 
HOZ, 1991, p. 133-134). 

De outra parte, auferir os espaços onde Luis Contier 
habitou na condição de produtor – a segunda posição ocupada 
em sua relação com estes periódicos – publicando artigos a 
respeito da experiência brasileira e fazendo circular no contexto 
internacional o trabalho realizado no Brasil a partir de práticas e 
usos específicos das matrizes francesas, permite-nos perceber, 
também, o volume de seu capital intelectual. Além disso, a 
movimentação de impressos em determinado campo veicula 
ideários, representações, indica formas de agir e, por estarem 
estes escritos investidos de significações plurais e móveis e 
comandarem, não a imposição de um sentido, mas os usos e 
apropriações às quais é suscetível (CHARTIER, 1994), figuram 
como estratégias. Contier participa, no ano de 1967, da “Revista 
Latinoamericana de Educación”, onde divide espaço com 
intelectuais norte e latinoamericanos e publica artigo intitulado 
“Una Experiencia Brasileña de Enseñanza Vocacional”, no qual 
discorre acerca do cenário pós Segunda Guerra Mundial e os 
projetos de reforma escolar que, postergados pelos anos da 
guerra, são apresentados nos países europeus, sobretudo França 
e Inglaterra, neste período (CONTIER, 1967). O educador 
afirma, neste sentido, que  

La confrontación entre lo que la escuela 
tradicional ofrecía a los jóvenes como 
preparación para la vida y lo que la sociedade 
organizada les exigía em el desempeño de los 
oficios o funciones sociales tuvo la virtude de 
provocar el gran debate educativa, que todavia 
hay se prolonga, en el sentido de lograr las 
condiciones más adecuadas para el desarrollo 
individual del niño y del adolescente y para su 
mejor encuadre emotivo y social (CONTIER, 
1967, p. 324-325).  
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Contier (1967) sustenta, no referido artigo, não haver 
mais espaço, no plano geral da educação, para um humanismo 
literário, devendo este ser substituído por um “humanismo 
técnico-científico”, que representaria para o homem um 
instrumento de controle através das ciências e da tecnologia 
científica, do ambiente físico, social e moral, a partir do qual 
surgiriam a liberdade e a democracia. De acordo com o 
educador, frente à amplitude das áreas abarcadas pela cultura 
moderna, impôs-se a seleção dos conteúdos e informações que 
preferencialmente deveriam ser transmitidos aos jovens, que, em 
sua perspectiva, abarcavam três direções: i) a linguística-
literário, desenvolvendo nas crianças e jovens os meios de 
expressão e comunicação; ii) a científica, familiarizando-os com 
as ciências; e iii) a arte e tecnologia, que desenvolveriam nestes 
a desenvoltura de artistas e inventores, para que o sujeito se 
formasse como “un futuro trabajador manual, feliz y 
responsable” (CONTIER, 1967, p. 325). O sistema que se 
propunha a promover mudanças no Ensino Secundário 
Brasileiro experimentava medidas que se diferenciavam 
daquelas colocadas em prática no ensino tradicional: no lugar de 
exposição de matérias, os assuntos eram postos em debate, 
provocando interesse da classe; as salas de aula, que antes 
abrigavam antigas carteiras, davam lugar à bibliotecas para 
consulta; cada professor era, ao mesmo tempo, orientador e 
observador do aluno, sobre o qual este primeiro já tinha 
conhecimento prévio de condições familiares, por exemplo 
(NOVO..., 1961, s.p). 

O modelo pedagógico das Classes Nouvelles, na 
perspectiva de Luis Contier, deu início às renovações de ensino 
no mundo: segundo ele, “até mesmo as chamadas escolas 



112 
 

compreensivas30 se inspiraram na teoria básica, que ocasionou a 
grande reforma de após guerra na França” (ABERTA..., 1970). 
Ao discorrer, na “Revista Latinoamericana de Educación”, 
acerca da pedagogia que orientava as Classes Experimentais 
brasileiras, Contier afirma que os fundamentos da renovação 
realizada no Brasil foram, assim como nas Escolas 
Compreensivas inglesas, encontrados nas chamadas Classes 
Nouvelles, cujos pressupostos foram postos em circulação por 
ele no Brasil após estadia em Sèvres (CONTIER, 1967, p. 326). 
Segundo o educador, a rígida estrutura do Ensino Secundário 
Brasileiro não permitia mudanças radicais, mas, apesar disso, a 
experiência se estendeu por todo o Estado de São Paulo e vários 
Estados brasileiros a partir de Decretos Ministeriais. Situando a 
concepção filosófico-pedagógico das Classes Nouvelles de 
Sèvres, Contier afirma que as Classes Experimentais defendiam 
“a liberdade e respeito da pessoa humana, criança ou jovem, 
como um ser em desenvolvimento” [tradução nossa] 
(CONTIER, 1967, p. 327), e sua nova pedagogia se beneficiava 
de conquistas científicas que aproximavam a escola de fatos 
concretos e próximos à vida do aluno: “aprender fazendo” era 
uma forma de tornar sólido o pensamento humano ou as normas 
de conduta (CONTIER, 1967).  

A repercussão deste movimento no Brasil, segundo 
Contier, fora grande, de maneira que os legisladores da primeira 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional “incorporaram 
ao texto geral alguns princípios gerais das classes experimentais, 
através do artigo 104”, de forma a tornar possível “a instituição 

                                                 
30 As Escolas Compreensivas Inglesas foram desenvolvidas como resposta a 
um sistema que alocava crianças em escolas diferentes a partir de sua 
capacidade aos 11 anos de idade. Este movimento escolar tinha por objetivo 
criar um único tipo de escola, “capaz de servir uma comunidade socialmente 
diversificada” (AINSCOW, 2009, p. 17). 
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de um sistema educativo que atendesse as necessidades reais do 
processo de desenvolvimento do país mediante a criação de 
cursos e escolas modernas nos distintos níveis de ensino” 
[tradução nossa] (CONTIER, 1967, p. 327). Contier discorre 
sobre a ressonância do projeto das Classes Experimentais na 
LDB de 1961, afirmando que “os princípios básicos desse 
sistema foram incorporados à nova ‘Lei de Diretrizes e Bases’, 
que reformou o ensino brasileiro, através do artigo 104” 
(CONTIER, 1988, p. 01). O artigo a que o educador se refere, 
nº. 104 da LDB/1961, tornando legal a experimentação, define 
que:  

Art. 104. Será permitida a organização de cursos 
ou escolas experimentais, com currículos, 
métodos e períodos escolares próprios, 
dependendo o seu funcionamento para fins de 
validade legal da autorização do Conselho 
Estadual de Educação, quando se tratar de cursos 
primários e médios, e do Conselho Federal de 
Educação, quando de cursos superiores ou de 
estabelecimentos de ensino primário e médio 
sob a jurisdição do Governo Federal.    

Menciona-se, ainda, o Art. 20º da Lei de Diretrizes e 
Bases de 1961, no qual afirmava-se que as leis federais ou 
estaduais atenderiam ao estímulo e à realização de experiências 
pedagógicas para aperfeiçoamento dos processos educativos e à 
variação do ensino em decorrência das especificidades sociais e 
regionais de cada instituição: 

Art. 20. Na organização do ensino primário e 
médio, a lei federal ou estadual atenderá: 

À variedade de métodos de ensino e formas de 
atividade escolar, tendo-se em vista as 
peculiaridades da região e de grupos sociais; 
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Ao estímulo de experiências pedagógicas com o 
fim de aperfeiçoar os processos educativos. 

A partir desta legalização, fica autorizada a 
experimentação educacional e consolida-se experiências como a 
dos “Ginásios Vocacionais” do Estado de São Paulo, 
denominada por Contier como a “expressão paulista de 
renovação escolar” (CONTIER, 1967), e que, até então, 
funcionava apenas sob a égide da Lei Estadual 6.052/1961 (Lei 
do Ensino Industrial), na qual o Serviço de Ensino Vocacional 
fora incluído a partir de estratégia de Luciano de Carvalho 
(CHIOZZINI, 2014). Estes Ginásios, elaborados por comissão 
da qual Luis Contier fazia parte, definiam-se, segundo ele, como 
escolas voltadas para o aluno, em função do qual se organizavam 
e orientavam. Tal experiência, na perspectiva do Educador, 
tratava de conhecer o aluno “para ajudá-lo em seu 
desenvolvimento físico e biológico, na aquisição nas formas 
desejáveis de condutas ou de hábitos de estudo, ou de gosto para 
a investigação científica, para clarificar suas habilidades 
técnicas e artísticas, atitudes e potencialidades, a fim de 
encontrar e poder seguir sua verdadeira vocação” [tradução 
nossa] (CONTIER, 1967, p. 328). Considerado aqui um 
desdobramento das Classes Experimentais Secundárias, uma 
vez que desfrutam da flexibilidade iniciada por estas 
experiências e consolidada na LDB de 1961, os Ginásios 
Vocacionais do Estado de São Paulo tem ligação direta com as 
Classes Experimentais de Socorro e uma de suas principais 
personagens, Maria Nilde Mascellani, que serão abordados no 
segundo capítulo da presente obra.  

Apesar de reconhecer a precariedade dos recursos 
mobilizados no Brasil, as quais reduziam o alcance dos objetivos 
propostos, Contier reconhecia a importância do movimento que 
então se operava e afirmava: “em estas condiciones, y com tales 
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recursos, minguados e insuficientes, se está haciendo la 
renovación de nuestra enseñanza media” (CONTIER, 1967, p. 
326).  Figurando como o principal porta voz da metodologia 
advinda das Classes Nouvelles no Estado de São Paulo, Contier 
forneceu vias para que ocorresse a apropriação desta matriz por 
parte dos educadores paulistas, sobretudo por fazê-la circular no 
cenário educacional brasileiro, mas também por orquestrar 
formas para que fosse colocada em contato com os agentes 
capazes de apropriá-la e colocá-la em prática. Ademais, a 
atuação de Luis Contier enquanto interlocutor com o Centro de 
Sèvres e autoridades francesas criou um espaço de intersecção 
entre os campos educacional e intelectual brasileiro e francês, 
criando vínculos entre seus agentes e permitindo maior 
reconhecimento dos educadores brasileiros no cenário 
internacional.  

Os campos, na perspectiva bourdieusiana, são 
microcosmos relativamente autônomos, dotados de leis mais ou 
menos específicas, nos quais os agentes buscam, ao colocar seus 
capitais em jogo, a legitimação e validação de projetos e 
representações. Este universo particular que se configura como 
campo de forças, onde os agentes ocupam posições que 
dependem diretamente do volume, estrutura e extensão dos 
capitais que possuem, é o espaço social onde se efetivam 
estratégias e táticas com vistas à manter – no caso destas 
primeiras – ou alterar – no caso das últimas –, a configuração 
estrutural do campo. Bordieu (2004) chama atenção ao fato de 
que as oportunidades que um agente singular tem de submeter 
as forças do campo aos seus desejos são diretamente 
proporcionais à força que este possui sobre o campo, ou seja, à 
sua posição na distribuição do capital. Considera-se, no presente 
estudo, que Luís Contier, fazendo uso da extensão de sua rede 
de capital social, bem como dos capitais intelectual e científico 
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adquiridos a partir da interlocução com agentes em evidência no 
contexto internacional, acaba por tornar possível o rearranjar da 
configuração do campo do ensino secundário à época, de 
maneira que suas operações de transgressão, colocadas em 
marcha via experiência realizada no Instituto Estadual Alberto 
Conte, tornam-se legais quando incorporadas pela legislação 
vigente. Contier cumpriu papel fundamental no projeto das 
Classes Experimentais Secundárias, inicialmente lançando mão 
de operações táticas com vistas a burlar uma cultura escolar 
pouco flexível e que prescrevia um ensino tradicional 
incompatível com a experiência por ele pretendida e, 
posteriormente, colocando-se como figura portadora de 
“linguagem de autoridade”, que, exercendo poder a partir do 
reconhecimento de sua experiência no Instituto Estadual Alberto 
Conte, ganha visibilidade no campo educacional e, nesta 
posição, encontra meios de expandir seu projeto (BOURDIEU, 
1983, p. 52), transformando suas operações táticas em 
estratégia. 
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3 ENTRE O PRESCRITO E O EFETIVADO: MARIA 
NILDE MASCELLANI E AS CLASSES 
EXPERIMENTAIS DO INSTITUTO NARCISO PIERONI 
DE SOCORRO 

 

“Eram expostas as velhas idéias de M.me 
Montessori, de Decroly, de Dewey, com 
roupagens novas, e expostas com vibração, calor 
e entusiasmo; já não eram mais simples idéias, 
mas realidades: as ‘classes nouvelles’ eram e são 
o que êles sonharam”  

Lygia Forquin Sim 

A frase em epígrafe marca o início de relatório das 
atividades realizadas nas Classes de Socorro, entre os anos de 
1959 e 1962, redigido por Lygia Forquin Sim, então diretora da 
instituição. No excerto, Lygia explicita suas impressões a 
respeito das conferências realizadas no Brasil, em meados de 
1954, por Mme. Hatinguais, Inspetora Geral do Ensino na 
França e Diretora Geral do “Centre International d’Etudes 
Pédagogiques”, educadora que participou ativamente do 
movimento de renovação da educação francesa no período pós-
guerra e animou e fez circular no cenário mundial a pedagogia 
das classes nouvelles. Após o que denomina um contagiante e 
entusiasmado relato de Mme. Hatinguais, Lygia Forquin Sim 
aceita convite para realizar estágio em Sèvres, para o qual parte 
em 1956. Ao retornar ao Brasil, traz consigo o desejo de instalar 
Classes Experimentais na instituição em que atuava, o Instituto 
de Educação Narciso Pieroni de Socorro.  
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Figura 03 – Lygia Furquim Sim em Curso sobre as Classes 
Nouvelles 

 

Legenda: “M. Haby, M. Quignard, D. Creusa, D. Lygia F. Sim, D. Olga 
Gonzales, e um professor de S. Paulo que tomou nota de tudo”31 

Fonte: Arquivo Maria Nilde Macellani – Centro de Memória da Educação 
da Universidade de São Paulo 

Passam-se os anos de 1957 e 1958 quando, por iniciativa 
de Luis Contier, realiza-se o encontro de Diretores do Ensino 
Secundário Paulista. Este e os encontros que seguiram são 
definidos por Lygia Forquin como improdutivos, sobretudo pela 
situação política em que se encontravam, cujo cenário era de 
troca de governo32, de maneira que, segundo a educadora, diante 

                                                 
31 Legenda na foto original.  
32 É importante mencionar que, ainda minimizada pela diretora Lygia Forquin 
Sim, a reunião de Diretores realizada tem como resultado a definição das 
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do desinteresse dos demais diretores, apenas o Instituto de 
Educação Narciso Pieroni levou a frente a implantação das 
Classes Experimentais Secundárias. O cenário da cidade de 
Socorro não era, contudo, necessariamente propício à instalação 
de experiências pedagógicas inovadoras. Uma cidade pequena, 
onde prevalecia o nepotismo, a religião exercia forte influência, 
e grande parte da população dedicava-se ao artesanato. Cidade 
cuja principal instituição de ensino tinha seus livros trancados 
em um armário ao qual os alunos não tinham acesso e não havia 
nenhum indício, por parte de igrejas ou das escolas, de pequenas 
associações (MASCELLANI, 2010). Neste espaço-tempo onde 
pairava uma atmosfera de acentuado conservadorismo, foram 
instaladas, a partir da emissão de autorização federal do então 
diretor do Ensino Secundário Gildásio Amado, e autorização 
estadual via Ato nº. 41, de 25/07/1959 e publicado a 
26/07/195933, as primeiras classes experimentais do Instituto de 

                                                 
diretrizes da experiência e impulsiona a emissão dos primeiros pareceres. 
Além disso, segundo Contier, autorizou-se também a abertura de classes 

experimentais no Colégio Macedo Soares, em São Paulo, Carlos Gomes, em 
Campinas e Instituto de Educação de Jundiaí, interior de São Paulo, e em 

algumas escolas particulares que aderiram ao projeto, a exemplo do Colégio 
Mackenzie, Des Oisseaux, Sion, Santa Cruz e Colégio Santa Maria 
(CONTIER, 1981).  

33 Ato nº 41, de 25 de julho - Autoriza o funcionamento de classes 
Experimentais de curso secundário no Instituto “Narciso Pieroni” de 
Socorro 

O Secretário de Estado dos Negócios da Educação, no uso de suas atribuições 
e atendendo ao que lhe representou o Diretor Geral do Departamento de 
Educação, resolve, nos termos do artigo 3º do Decreto n. 35.069, de 11 de 
julho de 1959, autorizar a instalação e o funcionamento a partir do corrente 
ano, de classes experimentais de curso secundário do Instituto de Educação 
“Narciso Pieroni” de Socorro”. 
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Educação Narciso Pieroni34 (INSTITUTO DE EDUCAÇÃO 
NARCISO..., s/d). Deste feito, em data de 3 de março de 1959, 
com o apoio de Olga Bechara e Maria Nilde Mascelani, que 
também haviam realizado curso de estudos da metodologia das 
Classes Nouvelles, esta última no Brasil, inaugurou-se as 
primeiras experiências da instituição. A cerimônia simples que 
marcou esta inauguração contou com fala de Maria Nilde 
Mascellani, que abordou o tema “A Importância do Ensino 
Dirigido para o Ensino Secundário”35, e com a presença de Luís 
Contier, educador que havia figurado como animador da criação 
destas experiências no Brasil.  

 

 

 

 

                                                 
Secretaria de Estado dos Negócios da Educação. São Paulo, 25 de Julho de 
1959. Antonio de Queiroz Filho 

34 O Instituto de Educação Narciso Pieroni já encontrava-se em atividade 
desde 02 de janeiro de 1950, quando da criação do curso ginasial na 

instituição. 

35 A aula inaugural contou com o seguinte roteiro: “I) Considerações a 
respeito do problema de repetência no ginásio, II) Importância do 
conhecimento do material humano com que trabalhamos: a psicologia do 
púbere e do adolescente, III) Observação da conciliação ou incompatibilidade 
do atual sistema com as necessidades vitais, IV) a orientação do estudo ou 
Estudo Dirigido, V) o Estudo Dirigido: sua técnica, o trabalho socializado: 
equipe de estudo; VI) A quem compete o Estudo Dirigido?; VII) Instalação 
deste trabalho no I. E. Narciso Pieroni” (AULA INAUGURAL..., 1959, p. 
01). 
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Figura 04 – Aula Inaugural das Classes Experimentais do 
Instituto Narciso Pieroni de Socorro 

 

Legenda: Aula Inaugural proferida no Cine de Socorro. “A importância do 
estudo dirigido na escola secundária”. Da esquerda para a direita: Prof. 
Italo Barioni – Inspetor de Ensino. Mons. José P. Gonçalves – Vigário e 
professor de Latim. D. Lygia Furquin Sim – Diretora do Instituto de 
Educação. Prof. Luis Contier – Diretor do Departamento de Educação. Dr. 
Hallim Feres – Presidente do Rotary Clube.  

Fonte: Arquivo Maria Nilde Mascelanni 

O registro fotográfico da aula inaugural das Classes 
Experimentais de Socorro nos permite apreender algumas 
importantes nuances do cenário que compunha a atmosfera da 
cidade de Socorro à época.  A presença do Monsenhor José P. 
Gonçalves e do presidente do Rotary Clube, Sr. Hallim Feres, 
acompanhados de Luis Contier, autoridade do campo 
educacional, e Lygia Forquin Sim e Maria Nilde Mascellani, 
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educadoras da instituição, como componentes da mesa da 
solenidade da cerimônia, evidenciam uma forte influência de 
autoridades dos campos político e religioso, no campo 
educacional, fato que Mascellani (2011) aponta ao discorrer 
sobre este contexto histórico e político de inserção das primeiras 
Classes oficiais e que nos permite contestar a autonomia deste 
último campo. Ademais, a participação de Maria Nilde na 
condição de conferencista na abertura das Classes 
Experimentais na instituição evidencia a centralidade de sua 
atuação e o conhecimento que possuía dos pressupostos 
pedagógicos que se buscava aplicar na experiência.  

O debate acerca da centralidade de Maria Nilde 
Mascellani no processo de implantação de Classes 
Experimentais Secundárias no Instituto Narciso Pieroni se 
constitui, nessa esteira, como questão a ser debatida. Em 
documento produzido pelo escritório RENOV (Relações 
Educacionais e do Trabalho)36, Souza Netto (1971) afirma que a 
experiência das Classes de Socorro não teve suas origens no 
grande círculo de educadores e fora, apenas, executada em 
Socorro. Segundo o autor, desde 1957, Mascellani, como 
professora efetiva, já havia realizado diversos trabalhos de 
renovação pedagógica nos anos que se antecederam, motivo 
pelo qual não se deveria “superestimar a influência destes 
trabalhos na experiência que se haveria de desenrolar” (SOUZA 
NETTO, 1971, p. 13). Francisco Netto afirma, ainda, que a 
experiência não se limitou a um transplante da experiência de 
                                                 
36“Entidade de assessoria, projetos, pesquisa e planejamento de ação 
comunitária e educacional, com atuação na defesa dos direitos humanos e dos 
perseguidos políticos do regime militar”, o RENOV tinha por objetivo 
realizar, a partir da iniciativa privada, a formação de educadores, jovens de 
grupos populares e outros. Em 1974 o escritório foi invadido por policiais 
militares e Maria Nilde e seus companheiros foram (VOCACIONAL, 2008, 
s.p.). 
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Sèvres, buscando justificar tal distanciamento no fato de terem 
efetuado adaptações em razão das condições sociais e 
ambientais que, naturalmente, determinaram variações no 
desenvolvimento do projeto: 

Ora, do modelo de Sèvres, a atenção se desloca 
para a realidade brasileira, inteiramente outra em 
sua autoctonia. Com isso, a sua condição de 
modelo, de paradigma, só operou na precisa 
medida em que foi objeto de sua própria 
negação; sua relação com a experiência de 
Socorro configurou-se, então, como uma 
reciprocidade dialética; Socorro deveria não ser, 
como experiência pedagógica, o que fora Sèvres, 
para efetivar, segundo o seu universo 
referencial, o que Sèvres intencionara (SOUZA 
NETTO, 1971, p. 14). 

Inicialmente cabe ressaltar o fato de que, por se tratar a 
RENOV de uma empresa da qual Maria Nilde Mascellani era 
proprietária – o que por si só já pressupõe uma seleção por parte 
da educadora dos documentos utilizados no escrito em análise –
, a avaliação do autor tende a estar de acordo com a visão de 
Mascellani a respeito da experiência, devendo ser levada em 
conta, portanto, a relação de poder em que a produção do 
referido escrito se inscreve. Por outro lado, afirma-se, no 
relatório, que este conta com as informações de alguns 
documentos que foram destruídos pelas devassas policiais-
militares de que o escritório foi alvo durante a repressão política 
da ditadura, de maneira que mantém informações às quais o 
acesso não é mais possível e vindo a figurar, portanto, como uma 
importante fonte. Dito isso, ressalta-se o fato de que diversos 
documentos que fazem referência às Classes Experimentais de 
Socorro, em especial àqueles produzidos por Mascellani, 
afirmam existir um enorme distanciamento entre a matriz 
pedagógica das Classes Nouvelles e o que foi efetivado no 
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Instituto Narciso Pieroni de Socorro, atribuindo ao trabalho 
deste último um caráter de ineditismo. Dá-se ênfase, contudo, ao 
fato de que processos de apropriação pressupõem mudanças e 
reformulações dos objetos apropriados – neste caso a matriz 
pedagógica –, dada a especificidade do contexto social e dos 
sujeitos envolvidos. Ademais, por possuir bases teóricas 
escolanovistas, movimento que atribui maior enfoque ao 
educando e seus interesses, colocando-o no centro dos processos 
de ensino, e sugere uma concepção que atribui ênfase à 
necessidade de articulação entre escola e meio social, o trabalho 
realizado nestas Classes Experimentais, consequentemente, 
pressupunha modificações na matriz pedagógica apropriada, em 
função de uma prática articulada ao meio. Promover, portanto, 
modificações em função do meio social em que se inseriam as 
experiências, não anula, em nenhuma medida, o fato de que seus 
pressupostos tiveram por base inicial a matriz francesa das 
Classes Nouvelles. 

Estas, que vieram a se tornar a experiência mais 
conhecida no Estado de São Paulo, alcançaram ampla 
divulgação por terem se constituído como a base fundadora dos 
Ginásios Vocacionais, experiência alvo de diversas pesquisas 
por parte dos historiadores paulistas, que, devido à sua bruta 
interrupção por parte das forças militares em 12 de dezembro de 
1969, habitou a memória afetiva de pesquisadores – alguns deles 
lideranças das escolas que fizeram parte do projeto, e que 
propuseram-se, posteriormente, ao registro histórico das 
experiências. Estão entre os pesquisadores que se propuseram ao 
relato acerca dos Ginásios Vocacionais, a educadora Maria 
Nilde Mascelani, que fizera parte do corpo docente das Classes 
Experimentais de Socorro na condição de Orientadora 
Educacional e que, após visita de Luciano de Carvalho ao 
Instituto Narciso Pieroni, foi convidada a ser coordenadora do 
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Serviço de Ensino Vocacional, levando consigo parte dos 
preceitos pedagógicos e filosóficos aplicados naquela instituição 

 

3.1 UMA APROPRIAÇÃO SOCIALIZADORA DA MATRIZ 
DAS CLASSES NOUVELLES 

 

“Não podemos acreditar que o mundo seja dado 
ao homem apenas para que este o ocupe, como 
uma roda para fazer rodar”.  

Maria Nilde Mascellani 

A integração de disciplinas, a prática de Estudo do Meio, 
os esforços para aproximar o ensino da realidade do educando e 
o ensino ativo via atividades práticas e voltadas para o trabalho 
foram alguns dos aspectos herdados do movimento 
escolanovista presentes nas Classes Experimentais do Instituto 
Narciso Pieroni de Socorro. Grande parte destas práticas, entre 
elas os conselhos de classe, o trabalho dirigido, o Estudo do meio 
e a priorização de métodos ativos, advieram de apropriações da 
experiência de Sèvres, ecoadas no contexto paulista, sobretudo, 
a partir do intercâmbio de educadores brasileiros no Centro de 
Pesquisa francês. De outra parte, ainda que se aproximassem das 
propostas do movimento escolanovista e se apropriassem da 
matriz francesa de Sèvres, Maria Nilde Mascellani afirmava 
existir profunda distância entre estas propostas em circulação no 
cenário mundial e as práticas por eles realizadas no Instituto, 
hiato este que, segundo ela, fincava raízes no fato de que tais 
pressupostos não eram diretamente aplicáveis à realidade 
brasileira: 

Nada haveria, em princípio, contra essas 
propostas [da Escola Nova], não fosse a 
profunda distância dessa linha de pensamento 
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em relação à realidade brasileira. O debate em 
torno desta questão contribuiu para, 
posteriormente, no período das Classes 
Experimentais, se distinguirem projetos que se 
pretendiam efetivamente renovadores no campo 
pedagógico daqueles projetos que propunham 
apenas inovações metodológicas, os quais foram 
logo identificados como prática de 
escolanovismo. Por desconhecimento, muitos 
intelectuais dos nossos meios acadêmicos 
estenderam a rotulação a todas as Classes 
Experimentais, ideia que passou para muitas 
publicações daqueles mesmos intelectuais, na 
década de 1970 (MASCELLANI, 2010, p. 84). 

Luiz Contier (1959), na condição de Educador 
Acompanhante das Classes Experimentais do Instituto de 
Educação Narciso Pieroni, refuta tal argumento ao afirmar que 
a experiência fora, assim como àquelas instaladas no Instituto 
Alberto Conte, planejada sob inspiração das Classes Nouvelles 
francesas, ainda que com variações e condições realizadas em 
função do meio. O currículo desenvolvido pela equipe docente 
do Instituto Narciso Pieroni era pensado a partir das 
necessidades psicológicas dos estudantes da comunidade e 
deveria incorporar “estudos propedêuticos e práticas de 
participação social” (MASCELLANI, 2010, p. 85-86). Buscava-
se a integração entre o “antigo e o novo no sentido de processo 
de transformação social” e o desenvolvimento da “capacitação 
dos professores sob a ótica de uma nova pedagogia, de caráter 
social”. Além disso, a partir do entendimento do conhecimento 
enquanto construção histórica e da valorização do trabalho em 
grupo, buscava-se formar alunos independentes, críticos em 
relação à sua realidade econômica, política e cultural e com 
atitudes que refletissem seu compromisso social com a 
comunidade (MASCELLANI, 2010, p. 85-86). Os objetivos 
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apontados na proposta pedagógica das Classes assentavam-se 
sobre os seguintes norteadores: 

Pensar o currículo a partir das necessidades 
psicológicas básicas dos adolescentes na 
comunidade situada; 

Incorporar ao currículo estudos propedêuticos e 
práticas de participação social. 

Respeitar os componentes culturais da região e 
do município; 

Integrar o antigo e o novo no sentido de processo 
de transformação educacional e cultural. 

Desenvolver a capacitação dos professores sob a 
ótica de uma nova pedagogia, de caráter social.  

Levar alunos e equipe pedagógica ao exercício 
do compromisso com a realidade; 

Quanto aos objetivos de formação, o que se 
propunha era: 

Desenvolver nos jovens atitudes de iniciativa e 
independência; 

Entender o conhecimento como construção 
histórica; 

Valorizar o trabalho em grupo; 

Estudar a importância da pesquisa para o 
progresso da humanidade e como base de 
planejamento; 

Desenvolver atitude crítica em relação à 
realidade econômica, política e cultural do país 
e da comunidade. 
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Desenvolver entre os alunos o compromisso 
social com a comunidade. (MASCELLANI, 
2010, p. 87) 

Segundo Contier (1959), operou-se, no currículo 
praticado nas Classes Experimentais de Socorro, mudanças 
significativas através de uma divisão das disciplinas que 
desdobrou o tronco comum da matriz curricular em três 
vertentes: a primeira de matérias de conhecimento (história, 
ciências, geografia, matemática e religião), a segunda de 
matérias-instrumento (línguas) e, por fim, uma vertente de 
matérias de formação-expressão (desenho, educação musical, 
trabalhos manuais e educação física). Souza Netto (1971) afirma 
que, por mais discutível que pudesse parecer esta divisão, a 
mesma evidenciava uma “nítida consciência da complexidade 
do processo histórico”, uma vez que dividiria, mesmo sem o 
dizer, “a cultura como entidade interior ao fenômeno segundo o 
qual é gerado”, isto é, interiorizaria “o universo preexistente, 
primo como natureza, depois como cultura, ou, com maior 
precisão, como natureza inscrita na cultura e como cultura 
nutrida da natureza em seu próprio ser cultura” (SOUZA 
NETTO, 1971, p. 15). 

Ainda no que se refere ao currículo das Classes 
Experimentais deste Instituto, menciona-se que foram 
instituídos dois centros de coordenação de matérias: o de estudo 
do homem, que se dedicava ao estudo das ciências sociais e 
visava o domínio das destas ciências; e o de estudo da natureza, 
que visava aprofundamento na cultura especializada. As 
disciplinas, por sua vez, eram coordenadas entre si. Em exemplo 
mencionado por Luiz Contier, estudou-se a temática das 
“Primeiras Civilizações”, atribuindo maior enfoque aos hebreus, 
e iniciou-se os trabalhos pelo centro de coordenação de estudo 
do homem, sendo as disciplinas coordenadas da seguinte forma: 
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Português – Realizando estudo da literatura 
hebraica, e particularmente dos Salmos. 

Religião – Estudando a origem do Universo e do 
homem como manifestação da existência de 
Deus: a Bíblia, estudo do texto do Antigo 
Testamento. 

Geografia – Observando as noções gerais sôbre 
o Universo. 

Ciências – Estudando as formas de 
sobrevivência humana através da exploração da 
Natureza. 

Desenho – Observando a arte dos primitivos e 
sua evolução confeccionando mapas de 
considerações, gráficos e ilustrações. 

Matemática – Calculando problemas de espaço 
e tempo fornecidos pela Cronologia. 

Trabalhos Manuais – Confeccionando mapas de 
constelações em alto relêvo e cenas vivas sôbre 
costumes hebraicos. 

Educação Musical – Estudando a arte musical 
dos hebreus. Os salmos. As canções religiosas. 
Os instrumentos. Ouvindo discos e discernindo 
suas características particulares. 

Educação física – Valorizando a conservação da 
vida pela prática da higiene e dos exercícios 
físicos (CONTIER, 1959, p. 2-3). 

Para a coordenação de estudo do meio natural, tomou-
se como ponto de partida o Plano Diretor da cidade de Socorro. 
Em torno deste centro, que visava dotar o aluno de cultura 
especializada, abordou-se as disciplinas nos moldes abaixo: 

Ciência – Estudo da água rádio-ativa no sentido 
de desenvolver e seu aproveitamento  
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Português – Leitura de Plano, Ditado e análise 
lógica e léxica do texto. Redação de relatórios e 
de entrevistas. Descrições das realidades 
observadas. 

Matemática – Problemas sôbre distâncias, 
produção agrícola, rendimento comercial, 
população atual e população prevista no Plano 
Diretor. 

História – Histórico do Município e estudo da 
atual conjuntura sócio-política. 

Geografia – Topologia das cidades de Socorro e 
Lindoia (estudo comparativo) 

Desenho – Desenho do natural. Cenas. 

Atividades Manuais – Descoberta de produção 
artesanal e estudo de suas formas. 

Educação musical – melodias regionais  

Educação física – preservação da saúde 

Religião Observação de formas religiosas. 
Festas. Catolicismo de Pelk. [grifo nosso] 
(CONTIER, 1959, p. 3). 
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Figura 05 – Registro de Atividade de Estudo do Meio 

 

Legenda: alunos junto a fonte de água magnesiana. Fonte: arquivo Maria 
Nilde Mascellani. Centro de Memória da USP. 
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Figura 06 – Alunos da 1ª série experimental, junto ao 
balneário de Termas de Lindoia 

Fonte: Arquivo Maria Nilde Mascellani. Centro de Memória da Educação 
da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo 
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Figura 07 – Estudo do Meio no bairro das Termas, para 
coleta de dados 

 

Fonte: Arquivo Maria Nilde Mascellani. Centro de Memória da Educação 
da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo 
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Figura 08 – Alunos visitando lojas de souvenirs em Termas de 
Lindóia (Estudo do Meio) 

 

Fonte: Arquivo Maria Nilde Mascellani. Centro de Memória da Educação 
da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo 
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Os registros fotográficos acima destacados permitem-
nos a observação de fragmentos das atividades de Estudo do 
Meio previstas no planejamento. Na figura 06 é possível 
observar um grupo de alunos que, acompanhados por dois 
adultos, analisavam uma fonte de água magnesiana. 
Empunhados de seus cadernos, realizavam registros que, 
posteriormente, dariam vida aos relatórios de Estudo do Meio, 
que serviam à socialização dos aprendizados e à avaliação 
qualitativa. Em outro registro (figura 07), um grupo de alunas 
realiza, junto à moradores da comunidade do bairro de Termas, 
coleta de dados que poderiam servir ao levantamento do 
histórico do município, bem como de sua conjuntura política, 
além de servir à descoberta das atividades artesanais e laborais 
daquela população. Logo abaixo, na figura 08, observa-se os 
alunos, no mesmo bairro, em visita à uma loja de souvenirs, onde 
poderiam levantar dados a respeito da produção artesanal da 
população de Termas de Lindóia, bem como suas formas de 
rendimento comercial. Em resumo, a atividade de Estudo do 
Meio, a partir de um minucioso planejamento, dava conta de 
trabalhar todas as disciplinas previstas nos três troncos de 
disciplinas que compunham o currículo das Classes 
Experimentais, e o fazia de forma coordenada e interdisciplinar, 
conforme é possível atestar em exemplo retirado de relatório da 
2ª série experimental, onde expõe-se a unidade didática 
organizada a partir de dados colhidos em atividade de Estudo do 
Meio realizado na zona agrícola do município de Socorro. A 
extensão didática da unidade deu-se a partir da seguinte divisão 
de conteúdos:  

Português: composições e descrições de 
realidades observadas; redação de relatório; 
organização de expressões caboclas 

Matemática: manipulação de dados colhidos nos 
sítios e organização de problemas 
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História: o histórico do Município (Ciclo do 
Bandeirismo) 

Geografia: Produção, estudo dos acidentes 
geográficos 

Ciências: Estudo monográfico das principais 
culturas agrícolas; estudo do combate às pragas; 
uso de adubos, etc; 

Desenho: Pintura e desenho de paisagens rurais 

Artes: Estudo do artesanato na zona rural: 
esteiras, cestas de palhinha, tricot, etc. 
(ESTUDO DO MEIO DA 2ª SÉRIE, s.d) 

Contier (1959) atribuía destaque às práticas de trabalho 
socializado efetivadas na instituição, entre estas as tarefas 
realizadas através de experiências pessoais dos alunos, a 
coordenação das diferentes matérias dos currículos, os estudos 
dirigidos, a prática de conselhos de classe e a orientação 
educacional. Compreendia-se, por trabalho socializado, àquelas 
atividades realizadas em grupo37, bem como discussões 
coletivas e tarefas que exigiam a colaboração entre os alunos. 
Dentre tais atividades, destaca-se o Estudo do Meio, 
compreendido como “prática de investigação, contato com 
determinada realidade e ação propositiva por parte de 
professores e alunos” (LOPES, 2014, p. 57), e que, em Socorro, 
fora apropriado de forma muitíssimo singular pelos 
profissionais, vindo a tornar-se a prática basilar do ensino 
ofertado e a orientar o currículo da instituição. Tratava-se, 
segundo Mascellani, de uma prática cuja função primordial seria 
permitir ao educando o contato direto com a realidade, 

                                                 
37 Cujos integrantes e respectivos líderes eram escolhidos, inicialmente, por 
votação secreta e, posteriormente, via técnica de sociograma (CONTIER, 
1959). 
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ampliando seu conhecimento sobre o mundo e passando a 
compreendê-lo melhor, “satisfazendo suas necessidades de 
compreender e explicar os fenômenos de sua realidade” 
(MASCELLANI, [entre 1950 e 1970e], p. 01). A importância 
desta prática é perceptível na fala da ex-aluna da primeira turma 
experimental do Instituto: 

E também, o que foi muito bom, foram os 
Estudos do Meio. Gente, que coisa maravilhosa. 
Nós estivemos, em uma ocasião, nunca esqueço. 
Você conhece um trabalho chamado nhanduti38? 
Ele não é conhecido. É uma rodela de madeira 
com furinhos e ocorre ali uma tecelagem. Só que 
nós descobrimos um nhanduti nunca visto. Uma 
senhora russa que fazia. Nós conversamos com 
ela e depois tinha o relatório do Estudo do meio. 
Nunca esqueço, nós tínhamos vários painéis. 
Painéis grandes de madeira esculpido uma 
senhora com nhanduti na mão, era uma coisa 
muito bonita. Nós fizemos um estudo do meio 
onde comparamos a água de socorro com a água 
de Lindóia e concluímos que a de Socorro era 
melhor. Íamos para os hotéis conversar com os 
hoteleiros. Estivemos uma vez na zona rural [...] 
(BRANDÃO, 2015, s.p). 

De maneira distinta daquela realizada em Sèvres, no 
Instituto da cidade de Socorro os objetivos e currículo 
trabalhados nas atividades de Estudo do Meio eram voltados, 
sobretudo, para questões locais, o que, segundo Mascellani 
(2010), deu-se a partir de uma estratégia onde elaborou-se um 
                                                 
38 Nhanduti é uma categoria de renda vinda das Ilhas Canárias e difundida 

nos países latinos americanos. Teria entrado no Brasil a partir do Paraguai, 

onde as mulheres guaranis desenvolveram uma técnica especial para tecê-la 
e a batizaram  com o nome “ñanduti”, que significa teia de aranha em guarani 
– por causa da trama radial que é sua característica (NHANDUTI..., 2012). 
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currículo que aproximava os tópicos da cultura geral daqueles 
que suscitavam o estudo da realidade social, econômica e 
política do município. Em relatório datado do ano de 1962, 
descreve-se, de forma detalhada, uma atividade de Estudo do 
Meio realizada na vila João Conti, a 19 de agosto daquele ano, 
por um grupo de alunos da instituição, denominado equipe 
“Oswaldo Cruz”. Nesta atividade, fez-se em torno de trinta 
entrevistas com moradores da região de Socorro39 e as 
conclusões a que chegaram os alunos a partir das entrevistas 
corroboram a hipótese de uso do Estudo do Meio enquanto 
ferramenta para identificação de problemáticas da comunidade 
de Socorro, conforme é possível auferir a partir da análise de 
trechos do relatório:  

1) Para algumas pessoas o nãnduti não é 
rendoso. Dos vários setores em que foi dividida 
a cidade de Socorro, o único 100% em 
produtores é o da Vila João Conti. Aí predomina 
a miséria. 
2) O nãnduti apesar de não ser bem pago é o 
ganha pão de muitas pessoas. [...] 
3) Certas pessoas, mesmo vendo que o 
nãnduti não lhes rende, não se dispõem a mudar 
para outro trabalho mais rendoso. 
4) Tendo em vista também os outros setores da 
cidade, concluímos que o produto predominante 
é o nãnduti, apesar de não ser bem pago. Os 

                                                 
39 Exemplo: “Iniciamos a entrevista na Avenida Bernadino de Campos, e aí, 

a primeira entrevista foi a srta. M. M., residente à casa nº, produtora de blusas 

de nylon. Trabalha por necessidade recebendo material da intermediária. 
Vende para as pessoas de Socorro e ninguém a auxilia. Faz 5 blusas a cada 

dois meses, o que é uma produção muito fraca. Durante o dia trabalha na 
fábrica, dispondo somente da noite para produção das blusas” (INSTITUTO 

DE EDUCAÇÃO NARCISO..., 1962, s/p).  
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intermediários exploram os produtores, mas êles 
também são explorados pelos revendedores 
(INSTITUTO DE EDUCAÇÃO NARCISO 
PIERONI DE SOCORRO, 1962, s/p) 

A atividade de Estudo do Meio tinha como preocupação, 
no retorno à classe, possibilitar ao aluno adquirir noções de 
responsabilidade social em relação ao que fora observado, 
“procurando estabelecer um compromisso entre teoria e prática” 
(MASCELLANI, s.d, p. 66). Os estudos ocorriam em três 
etapas: a primeira de Observação, em que os educandos 
levantavam os dados, seguida da etapa de Associação, onde 
associavam-se espacial e temporalmente em relação aos tópicos 
estudados e, por fim, a fase de Expressão, onde expunham o que 
haviam aprendido. Em um dos exemplos por ela apontados, esta 
última fase caracterizou-se pela organização de cartazes e 
elaboração de painéis e trabalhos manuais (figuras 06 e 07) que 
foram expostos aos pais, alunos e professores de São Paulo – 
inclusive advindos da Faculdade de Ciências e Letras da USP 
(MASCELLANI, 1960, p. 01) –  na 3ª “Exposição Globalizada 
do Instituto Narciso Pieroni de Socorro”, ocasião em que os 
alunos da terceira série das Classes Experimentais, coordenados 
pelos professores Odila Feres, Olga Bechara e a equipe de 
professores das Classes Experimentais, participaram com 
exposição denominada “Estudo do Meio e artesanato”. 
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Figura 09 – Trabalhos manuais no Instituto Narciso Pieroni de 
Socorro  

 

Fonte: INSTITUTO de Educação Narciso Pieroni De Socorro, [195_]. 



141 
 

 

Figura 10 – Painel produzido pelos alunos do Instituto Narciso 
Pieroni de Socorro  

 

Fonte: INSTITUTO de Educação Narciso Pieroni De Socorro, [195_]b. 
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Mascellani (1961) frisava que o Estudo do meio não 
deveria ser encarado como simples realização de excursão ou 
passeios, ainda que os objetivos de conhecimento da atividade 
se referissem a museus, organizações técnicas, institutos 
científicos ou escolas. Esta prática seria, antes de tudo, uma 
sondagem sobre uma realidade cujo interesse tenha sido 
despertado naturalmente, e deveria ser planejada com alguns ou 
todos os professores, cabendo ao Orientador Pedagógico o 
planejamento de Coordenação das Matérias e devendo o aluno 
possuir este planejamento da atividade em mãos no ato de sua 
realização, para que não se perdesse de vista os objetivos da 
atividade. Se bem planejado e executado, o Estudo do Meio 
permitiria grande aproveitamento didático, possibilitando 
conciliação entre objetivos humanísticos e a educação pela 
experiência.  

Estudar o meio não é observar apenas, mas 
comparar, concluir e particularmente concluir 
sôbre sí mesmo. O estudo da própria 
comunidade permitirá sempre uma tomada de 
consciência sôbre o papel de cada cidadão. É 
nesse sentido que o contacto com a vida assume 
um valor profundamente humano [...] a 
“penetração” do problema do homem pelo 
educando será tanto mais profundo quanto mais 
acentuada for sua formação humanística 
(MASCELLANI, 1961, p. 30) 

O grande ideal das classes nouvelles consistia em 
“despertar no educando o espírito democrático, dotando-o de 
razoável formação humanística”. Esta educação para a 
democracia exigia uma hierarquia de valores altamente 
humanizados, os quais justificavam um maior enfoque à temas 
ligados ao “valor do homem, à sua contribuição social em toda 
linha histórica e à sua realização perfeita no tempo e no espaço” 
(MARQUES, 1985, p. 33). Extraiu-se, dessa proposição, para as 
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Classes Experimentais de Socorro, um modo prático de 
formação para a democracia, onde o ponto capital residia no 
Estudo do Meio, atividade em que o educando observava, 
criticava, concluía por si mesmo e realizava “uma tomada de 
consciência de sua própria posição em relação às coisas” 
(MARQUES, 1985, p. 34). Segundo Mascellani ([19_?], s.p), o 
estudo do meio não se tratava de uma prática que apenas 
constataria e descreveria a realidade, mas deveria interpretá-la e 
questioná-la. A educadora ocupa-se, nesta direção, a distinguir 
sua concepção de estudo do meio daquele praticado na França, 
afirmando que, enquanto, por exemplo, para os franceses, o 
simples ato de pegar uma flor à correnteza do Rio Sena e 
descrever essa experiência seria um exemplo de Ètude do 
Milieu, no Estudo do Meio realizado nas Classes Experimentais 
de Socorro existiam objetivos voltados para a crítica da 
realidade social, os quais compreendiam: 

1 – Compreender o processo histórico de 
formação das cidades paulistas, alargando essa 
visão para uma compreensão universalista do 
mundo; 

2 – Desenvolver uma postura crítica em relação 
ao seu meio sócio geográfico e cultural; 

3 – Saber caracterizar o estágio de 
desenvolvimento econômico e social de sua 
cidade/município e, progressivamente, para o 
Estado, o País e o mundo; 

4 – Compreender o que é a intervenção no meio 
social; 

5 – Discutir a necessidade de intervir no meio em 
que se vive. 

6 – Desenvolver o entendimento de que o 
conhecimento é importante para orientar as 
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intervenções sociais (MASCELLANI, [entre 
1950 e 1970], s.p).  

A avaliação do aproveitamento individual dos alunos 
que, nestas classes, se dava de forma qualitativa40, era favorecida 
pela atividade de Estudo do Meio. Mascellani (1961) afirmava 
ser notável que muitas atitudes não antes observadas em 
trabalhos de classe surgiam durante o trabalho livre e auxiliavam 
o professor, tanto no modo de tratar determinados alunos, quanto 
na formação de técnicas para estímulo e ajustes dos educandos. 
Embora o trabalho fosse realizado em equipe, haviam tarefas 
individuais a ser cumpridas e avaliava-se também as 
manifestações de conduta e interesse durante a atividade. 
Marques (1985) fornece informações importantes a respeito de 
como se dava o registro desta avaliação conceitual, afirmando 
que tal avaliação era lançada em uma ficha de aproveitamento, 
onde fazia-se um gráfico “sob a forma de curva”: 

Os resultados dessa curva mental vão se 
transformando em curvas isoladas por matérias, 
à medida que os meses se sucedem, de maneira 
que o insucesso em aprendizagens iniciais é 
suplantado por êxitos resultantes do esforço no 
estudo ou condições variáveis de aprendizagem 
[...] Os gráficos de aproveitamento mensal são 
fornecidos aos senhores pais nas reuniões que 
com êles fazemos, e os alunos controlam a vida 
escolar por gráficos que êles mesmos 
aprenderam a construir (MASCELLANI, 1959 
apud Marques, 1985, p. 36). 

Esta avaliação, por sua vez, era feita em forma de 
conceitos e análise descritiva acerca da atenção dos alunos, 

                                                 
40 Localizou-se, contudo, no acervo de Maria Nilde Mascellani, algumas 
avaliações objetivas, da disciplina de Português, que seguiam os moldes 
tradicionais. 
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interesse, auto crítica, senso crítico, sociabilidade geral, 
sociabilidade na equipe, liderança, responsabilidade e 
aproveitamento geral (INSTITUTO DE EDUCAÇÃO 
NARCISO..., 1962, s/p). Utilizava-se uma “Ficha de 
Observação de Conduta”41, onde fazia-se anotações acerca das 
operações dos comportamentos que se apresentavam em caráter 
dominante; do grau de atenção dos aluno em aula e nos estudos 
dirigidos; do grau de interesse na aula e no estudo dirigido; grau 
de responsabilidade, senso crítico, socialibidade geral e na 
equipe, bem como grau de liderança e grau de aproveitamento 
geral. Estes itens, por sua vez, eram avaliados a partir dos 
conceitos SO, F, I, M, B e O – cuja legenda não se encontrava 
no documento localizado –, e seguidos de uma apreciação global 
fornecida pelo professor (INSTITUTO DE EDUCAÇÃO 
NARCISO PIERONI DE SOCORRO, [entre 1955 e 1965]). 
Além de permitir um processo de auto-avaliação dos alunos, este 
conjunto de anotações possibilitava um maior conhecimento do 
comportamento de cada educando. Por outro lado, tornava-se 
desafiador no sentido de verificação do aproveitamento, motivo 
pelo qual, segundo Souza Netto (1971), comportava apenas a 
promoção automática.  

Além da renovação via realização de Estudo do meio a 
partir de uma apropriação ímpar desta prática e da efetivação de 
um método de avaliação qualitativo, aboliu-se, nas Classes 
Experimentais, o livro didático, o qual fora substituído pelo 
trabalho com textos elaborados pelos professores e/ou obras de 
referência (MASCELLANI, [entre 1950 e 1970g], p. 66). 

                                                 
41 Localizou-se, no acervo de Maria Nilde Mascellani, uma das fichas de 
observação utilizadas para avaliação da conduta dos alunos das Classes 
Experimentais (anexo I). 
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Praticava-se também, no Instituto, “na tentativa de despertar o 
interêsse dos alunos pela pesquisa bibliográfica, e formar, aos 
poucos, hábitos sadios de estudo”, o estudo dirigido. Esta 
atividade era desenvolvida em equipes e ocorria tanto em 
horários do período normal, quanto no contraturno escolar. 
Durante o período de realização, os alunos, divididos em 
equipes, faziam o estudo de textos e produziam fichas com 
informações acerca das leituras realizadas. Estas fichas eram 
revistas pelos professores das diferentes matérias e eram levadas 
em consideração para apreciação final do aproveitamento 
escolar de cada aluno. À medida em que os programas de ensino 
se adiantavam, conferia-se às equipes maior capacidade de auto-
gestão, devendo estas consultarem aos professores apenas para 
esclarecimentos pontuais, quando necessário (CONTIER, 
1959). Os resultados esperados a partir desta prática foram 
registrados em texto localizado no arquivo de Maria Nilde 
Mascellani42, sendo sistematizados no quadro a seguir: 

 

Quadro 01 – Resultados esperados a partir da prática de 
Trabalho Dirigido (continua) 

Quanto à 
aquisição de 

conhecimento
s 

- Assimilação e domínio da matéria; 
- Integração da matéria em conjuntos significativos; 
- Fixação, consolidação, garantia de permanência do 
aprendizado. 

 

                                                 
42 É interessante observar que, no referido texto, intitulado “Trabalho 
Dirigido”, constam, como obras para referência na fundamentação teórica 
sobre trabalho dirigido, os seguintes títulos: AEBLI, Hans. Uma didactica 
fundada em la psicologia de Jean Piaget; CASTRO, Amélia D. Bases para 
uma didática de estudo; e PIAGET, Jean, seis estudos de psicologia.  
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Quadro 01 – Resultados esperados a partir da prática de 
Trabalho Dirigido (continuação) 

Quanto ao 
desenvolvime

nto 
intelectual 

- Aprender a aprender, aprendendo a adquirir, conservar, 
desenvolver e criar cultura; 
- Aquisição de hábitos mentais auxiliares do 
pensamento; 
- Auto-consciência das próprias dificuldades. 

Quanto à 
formação de 

hábitos e 
destrezas 

- Aquisição de técnicas eficientes de trabalho 
intelectual; 
- Treinamento da atenção e concentração no trabalho; 
- Preparo para o trabalho em casa; 
- Incentivo para pesquisas e leituras pessoais. 

Quanto à 
individualiza
ção do ensino 

- Atenção direta do professor ao trabalho de cada aluno; 
- Liberdade do aluno em expor dificuldades, 
desinibições, iniciativa; 
- Orientação diferenciada conforme necessidade do 
aluno. 

Quanto ao 
professor 

- Verifica a eficácia do seu ensino 
- Observa aptidões e inaptidões, diferenças individuais; 
- Observa o clima social da classe. 

Fonte: Trabalho Dirigido, [19__], p. 01-02. Elaboração da autora. 

A prática de estudo dirigido ocupa também lugar de 
destaque na fala da ex-aluna Erotides do Nascimento Brandão, 
egressa da primeira turma de Classe Experimental do Instituto 
Narciso Pieroni, que, em entrevista, atribui às apresentações 
realizadas como parte das atividades de estudo dirigido, a 
aquisição de habilidades de oratória e maior entrosamento 
social: 

Pra mim foi uma coisa maravilhosa, porque até 
a chamada quarta série na época eu era uma 
pessoa muito tímida. Nós tínhamos o curso de 
admissão na época e quando eu entrei na 
primeira série da classe experimental a Dona 
Lygia Forquin perguntou o que minha mãe havia 
feito comigo, de tão tímida que eu era. E depois, 
então, a gente mudava. A classe experimental foi 
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uma maravilha pra mim. [...] Nós tínhamos, pela 
manhã, o estudo dirigido. Então eram vários 
grupos e cada grupo com um professor. O que eu 
achava importante é que desenvolvia muito o 
português também, porque você ia pesquisar 
determinado assunto, em um livro, o aluno lia, o 
grupo interpretava e a partir dessa interpretação 
começavam a brotar as ideias para a elaboração 
do texto. Esse assunto pesquisado era depois 
exposto em sala de aula, desde a primeira série 
das classes experimentais, e nós dávamos aula 
sobre aquele assunto com a sala de aula lotada 
de estagiários do estado todo (BRANDÃO, 
2015, s.p) 

É possível observar que, a exemplo das atividades de 
Estudo Dirigido, priorizava-se, no Instituto, a realização de 
trabalhos em grupo. Segundo Mascellani (entre 1950 e 1970f), a 
importância desta técnica residia no fato de que ela, por si só, 
constituía-se como situação de aprendizagem para os integrantes 
do grupo, independente do conteúdo de aprendizagem a ser 
veiculado. O principal aspecto desenvolvido a partir desta 
prática era o da socialização, através da qual o educando 
aprendia a “desempenhar papeis sociais importantes para a 
organização e funcionamento do grupo”, bem como a “se 
relacionar com outras pessoas de forma cooperativa em função 
de um objetivo comum” (MASCELLANI, [entre 1950 e 1970f], 
p. 01). Aprendia, também, o educando, a justificar seu ponto de 
vista, mantendo, contudo, o respeito para com as regras 
importantes ao bom funcionamento do grupo. Se exitoso, o 
trabalho em grupo possibilitaria a aquisição do sentido de 
responsabilidade e o desenvolvimento da vida afetiva e 
intelectual do aluno e, este último aspecto seria especialmente 
favorecido através da constante troca de ideias e do exercício de 
argumentação possibilitados por esta prática. É importante 
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mencionar, no que se refere ao caso específico do Ensino 
Secundário, o fato de que, segundo Mascellani (entre 1950 e 
1970f), a interferência constante do educador, nas últimas séries, 
não seria mais necessária, tendo em vista que o alunos deveriam 
se auto-gerir, conseguindo manter a organização do grupo 
através da distribuição de funções e da auto-vigilância no 
cumprimento das regras. 

Diante destas inovações, a atividade docente assumia 
progressivamente a função única de orientação. Além disso, os 
professores reuniam-se semanalmente, em conselhos de classe, 
para discussão da coordenação de disciplinas e de casos 
específicos em relação à alguns educandos. Registrou-se, como 
resultados da experiência na instituição, o interesse 
surpreendente dos alunos pelo estudo e pelas questões que 
diziam respeito à escola; o desenvolvimento do espírito 
científico e de pesquisa; a formação de atitudes objetivas de 
estudo; o desenvolvimento do espírito de solidariedade e 
cooperação; e atingiu-se aproveitamento adequado por parte de 
70% dos alunos (SOUZA NETTO, 1971).  

[...] importa notar que isso se fez porque a 
experiência se aventurou a correr os seus riscos. 
Anota o relatório de Abril de 1960: ‘A liberdade, 
vivida desde o início, possibilitou o 
aparecimento de comportamento os mais 
variados, entre eles, os chamados ‘indesejáveis’, 
que foram objeto de estudo para a orientação 
educacional. A mesma liberdade, entretanto, 
possibilitou o desenvolvimento social de muitos 
alunos, aparentemente tímidos e receosos, que 
hoje compreendem bem o espírito da vida em 
grupo, apresentam razoável grau de iniciativa, 
exercendo alguns, funções de liderança (Cf. A-
p.29). Aos poucos, a liderança depurou-se em 
seu conceito. A simples amizade deixou de ser 
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determinante decisiva; o espírito democrático, o 
qual se erigiu em espírito crítico, foi 
determinante de um novo conceito de liderança, 
formado a partir do trabalho e definido por sua 
efetividade (SOUZA NETTO, 1971, p. 30). 

No que concerne às apropriações realizadas nas Classes 
Experimentais de Socorro, tanto teóricas quanto a nível de 
prescrição, ainda que estas tenham se dado de forma seletiva e 
com enfoque voltado a adaptação da matriz francesa à realidade 
brasileira, deram-se sem maiores conflitos, tornando possível o 
alcance de resultados significativamente positivos. De outra 
parte, ainda que a experiência tenha se revelado exitosa, 
questões pessoais e políticas atravessavam-na desde sua 
implantação e permearam o fim destas classes, ressoando em seu 
processo de apropriação pelos Ginásios Vocacionais.  

 

3.2 DAS TENSÕES E FIM DAS CLASSES 
EXPERIMENTAIS DO INSTITUTO NARCISO PIERONI AO 
SURGIMENTO DOS GINÁSIOS VOCACIONAIS 

 

“As classes experimentais de Socorro 
forneceram aos futuros Ginásios e Colégios 
Vocacionais, mais do que um modelo, as 
matrizes vivas de sua pedagogia. Elas as 
forneceram devidamente provadas e, por isso 
mesmo, abertas. Não queremos com isso dizer 
que os Vocacionais apenas ampliaram e puseram 
à prova o que se criou em Socorro, mas que eles 
surgem como um movimento essencialmente o 
mesmo: não se trata de uma reprodução 
descontínua no tempo e no espaço: trata-se de 
uma só e única práxis pedagógica, inscrita no 
interior de um mesmo processus histórico como 
essencial a este processus. Evidentemente, como 
tudo o que é vivo, estas classes, ao se 
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transformarem em Ginásios e Colégios e se 
superestruturarem em verdadeiro Serviço de 
Secretaria de Educação do Estado, ganharam em 
maturidade e se projetaram no cenário da 
História, deixando os bastidores pela cena”.  

Francisco Benjamin de Souza Netto 

 

As Classes Experimentais do Instituto Narciso Pieroni de 
Socorro, ao longo de seus poucos anos de funcionamento, 
tiveram seu cotidiano permeado por fortes tensões, sobretudo de 
ordem política e social. Ao analisar os relatórios produzidos 
pelos profissionais da experiência, bem como entrevistas e 
artigos de jornais, salta aos olhos a permanente postura 
defensiva assumida pelos profissionais da instituição, em 
especial por parte de Maria Nilde Macellani, em decorrência das 
constantes críticas direcionadas à experiência. É evidente e 
declarado, também, o descontentamento de Lygia Forquin Sim, 
diretora do Instituto à época, em relação à falta de interesse das 
autoridades quanto à manutenção da experiência. Logo quando 
de sua implantação, a instituição e os profissionais envolvidos 
com o projeto experimental tiveram, como desafio, o 
enfrentamento aos grupos conservadores da cidade de Socorro. 
Foram muitas as críticas direcionadas às Classes Experimentais, 
tendo sido, inclusive, produzido um material que criticava o 
experimentalismo do referido projeto, ao qual Mascellani 
(1984b), em entrevista à Sandra Marques, faz menção: 

 [...] aquele material [...] que foi pregado em 
barbearias, em todos os lugares, como se vocês 
estivesses brincando com as crianças, que 
poderia dar errado, num conceito positivista e 
que dava margem a que interepretassem este 
trabalho como irresponsabilidade, onde vocês 
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iriam chegar? O que é isto? O que é este 
experimental? (MASCELLANI, 1984b, s/p). 

A orientadora defende-se, nesta direção, criando 
oposição ao “conceito positivista”43 de experimentação de José 
Mário Azanha, e afirma que, ainda que se buscasse provocar 
determinadas situações para que as pessoas se descobrissem e 
descobrissem coisas nas relações educacionais, não se tinha, nas 
Classes Experimentais, pretensão de provar hipóteses tal como 
era feito em experiências bioquímicas (MASCELLANI, 1984b). 
São apontadas ainda, pela educadora, as tensões existentes entre 
corpo docente e pais dos alunos matriculados nas Classes 
Experimentais, uma vez que estes ofereciam resistência a ter 
seus filhos como parte de um programa possuísse vínculos ou 
semelhanças com os programas formais acadêmicos, chamados 
de cultura geral” (MASCELLANI, 1984a). Como era exigido 
nas diretrizes para as Classes Experimentais a anuência dos pais 
dos alunos matriculados, buscou-se saída, via operação tática, a 
partir da criação do que foi denominado “polos de coordenação 
do programa pedagógico”, conforme descreve Mascellani: 

Então um polo voltado para a comunidade, um 
polo voltado para a cultura geral. Isto nos fazia 
selecionar conteúdos nos dois níveis, mas nos 
obrigava também em determinados momentos a 
fazer a integração ou o casamento destes 
conhecimentos. Naquilo que os alunos 
estudavam História Antiga, Medieval, História 
Moderna, com tudo o que eles levantavam da 
realidade sociológica, econômica, política, 
cultural de Socorro. Então, de um lado isto 
serviu como uma estratégia para que os pais 
mais facilmente aceitassem aquele tipo de 
proposta, para que sentissem de um modo 
palpável os resultados do trabalho educativo na 

                                                 
43 Assim por ela denominado. 
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vida dos seus filhos, o que de fato aconteceu [...] 
(MASCELLANI, 1984a, s/p). 

As “Instruções sobre a Natureza e organização das 
Classes Experimentais” (CLASSES..., 1958, p. 80), 
prescreviam, em seu item “f”, a necessidade de formação 
específica e credenciamento especial dos professores 
selecionados para atuação nestas classes. Esta prescrição fora, 
inicialmente, cumprida, de maneira que os profissionais 
vinculados ao projeto receberam treinamento específico, alguns 
destes em Sèvres, enquanto outros participaram das missões 
pedagógicas francesas realizadas no Brasil. Encontrou-se, 
contudo, dificuldades quanto à manutenção deste corpo docente, 
tendo em vista que, a partir do andamento do projeto dos 
Ginásios Vocacionais, cinco dos integrantes da equipe, já 
treinados em Sèvres, foram deslocados para exercer atividades 
no Serviço de Ensino Vocacional. Por outro lado, ainda que 
apontado por Lygia Forquin como um aspecto negativo, assume-
se que a situação de troca dos professores deu lugar, a partir da 
contratação de cinco novos profissionais para composição do 
corpo docente da instituição, à táticas de divulgação, adaptação 
e aplicação dos métodos ativos. Como parte destas iniciativas, 
transformou-se as reuniões de professores em “reuniões de 
métodos ativos”, das quais passaram a fazer parte os alunos do 
3º ano. Além disso, operou-se a divisão dos alunos dos 1º e 2º 
anos da instituição em equipes, formados segundo a técnica do 
sociograma, e fez-se uso de gráficos de Centros de Interesse no 
4º ano experimental.  

No que se refere às tensões políticas que demarcaram a 
experiência das Classes de Socorro, menciona-se que, em 
relatório datado de 1962, Lygia Forquin relata diversas 
dificuldades encontradas no decorrer dos quatro anos de 
funcionamento de turmas em regime experimental. A primeira 
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das dificuldades relatadas consistiu de, no ano de 1961, após 
obterem resultados compensadores com a aplicação dos 
métodos ativos nas Classes Experimentais e, a partir deste feito, 
buscarem a ampliação do método para as classes tradicionais da 
instituição, terem obtido resposta negativa ao pedido de 
autorização. Lançou-se mão, a partir disso, de operações táticas 
com vistas a tornar possível a aplicação de alguns princípios dos 
métodos ativos nas demais turmas, conforme relata a diretora: 

Não tendo sido autorizada, resolvi, de acordo 
com alguns professôres, dividir os alunos em 
equipes, pela técnica do sociograma, o que foi 
feito graças à professôra Elzira Valim Barbosa 
Ferreira que, com as alunas do 3º ano Normal, 
fêz os levantamentos e elaborou os gráficos. 
Infelizmente, a não autorização para o 
desdobramento das classes prejudicou o 
resultado. Com a experiência adquirida, vi que 
nada se faz com classes iniciais de mais de 30 
alunos. Não haverá, portanto, nem uma tentativa 
de experiências para o próximo ano de 1963. É 
pena, porque o Senhor Ministro da Educação, 
em todas as oportunidades que se lhe 
apresentam, tem insistido na aplicação dos 
métodos já postos em prática em socorro 
(INSTITUTO DE EDUCAÇÃO NARCISO..., 
1962, s/p).   

A partir deste fato, outras dificuldades, de toda sorte, 
fizeram-se presentes: 

Obstáculos de toda parte e de toda sorte: artigos 
pelos jornais, ataques pessoais, calúnias e 
infâmias, nada pouparam e da parte do governo, 
indiferentismo total que perdura até hoje. As 
Classes Experimentais jamais foram visitadas 
por qualquer elemento oficial, nos seus quatro 
anos de existência, excetua-se, naturalmente, o 
Secretário da Educação, Dr. Luciano 
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Vasconcellos de Carvalho, que para aqui veio 
com o objetivo de escolher pessoal para a 
instalação de ginásios vocacionais [...] Diante de 
tudo isto, resolvemos não instalar outra classe 
em 1961, em boa hora o fizemos porque 
perdemos, no início deste ano, 5 dos elementos 
já treinados; elementos que estão prestando 
serviços aos ginásios vocacionais (INSTITUTO 
DE EDUCAÇÃO NARCISO..., 1962, s/p).   

Lygia Forquin Sim relata, no excerto acima destacado, 
uma forte insatisfação no que diz respeito à uma suposta 
priorização dada aos Ginásios Vocacionais quando estes 
dividiram a cena, por um curto intervalo de tempo, com as 
Classes Experimentais de Socorro. De outra parte, Maria Nilde 
Mascellani relata de maneira mais otimista a apropriação da 
experiência pelo Serviço de Ensino Vocacional. Em entrevista 
localizada em seu acervo pessoal, a educadora afirma que, recém 
vindo da Europa, Luciano Vasconcellos de Carvalho havia 
tomado conhecimento da Escola Compreensiva Inglesa, tendo 
considerado interessante a proposta e prática desta escola 
voltada para o trabalho. Motivado com a experiência que 
conhecera, interessa-se por realizar feito similar no Brasil e 
toma, neste contexto, conhecimento das Classes de Socorro: 

[...] [nas Classes Experimentais de Socorro] foi 
onde ele viu, no Brasil, alguma coisa onde o 
aluno colocava a mão na massa. [Através dos] 
trabalhos manuais e do desenho que se 
chamavam, os meninos faziam trabalhos 
integrados com História e Geografia e a 
Matemática, também, quando podia, integrava 
com Geografia e História. Então, a gente já fazia 
uma integração, fazia o estudo do meio, era o 
conhecimento da realidade. O que eu senti que 
entusiasmou o Luciano, isso é uma visão 
pessoal, foi quando ele entrou naquela sala onde 
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viu que os alunos haviam feito um dinossauro 
com massa de jornal e cola, quando estudaram a 
Pré-História. Tinha um outro trabalho [que era 
uma] dessas igrejas renascentistas com três 
corpos, batistério, torre e igreja, e uma das torres 
era cilíndrica, e, inclusive, eu aproveitei para 
trabalho com [noções] matemáticas através do 
cilindro. Então ele viu vários trabalhos que 
foram construídos, montados, em que os alunos 
iam aprendendo técnicas de maquete, de massa 
e desenho técnico mesmo, concretizando o que 
estudava nas áreas do ginásio comum [...]” 
(MASCELLANI, s/d, p. 03). 

Após contato com a experiência das Classes do 
Instituto Narciso Pieroni, Luciano de Carvalho convida Maria 
Nilde Mascellani a integrar a equipe encarregada de estudar a 
reforma e a nova Lei do Ensino Industrial de São Paulo, com a 
finalidade de elaborar um projeto de escola que seria 
incorporada à rede de ensino secundário do Estado. Sendo o 
Ensino Industrial o único nível de competência do Estado, a 
comissão, por sugestão do Secretário de Educação, inseriu a 
proposta dos Ginásios Vocacionais, estrategicamente, na 
reforma do Ensino Industrial: “esta foi a solução face ao 
obstáculo enfrentado diante de uma legislação monolítica 
vigente – a Lei Orgânica do Ensino Secundário – que não 
possibilitava nenhum projeto de mudança e renovação” (O 
RESGATE..., [entre 1950 e 1970], p. 04). Luciano de Carvalho, 
nesta direção, relata: 

Quando assumi a Secretaria da Educação do 
Estado de São Paulo no Governo Carvalho Pinto 
encontrei o ensino médio em dois 
compartimentos estanques: de um lado, o 
ginásio convencional, preparando os jovens para 
as profissões liberais, e, de outro, a escola 
profissional, ginásio industrial ou agrícola, 
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preparando para o trabalho profissional. O aluno 
era desde cedo predeterminado pelos azares da 
fortuna e posição dos pais, ou por contigências 
fortuitas, para a profissão de adulto. A sua 
vocação não entrava em linha de conta. Daí a 
necessidade da escola que se abre em leque para 
o desabrochar da vocação e dá ao jovem a 
oportunidade de se descobrir e realizar. Dêstes 
pensamentos nasceu o projeto e a experiência do 
ginásio vocacional – a experiência pioneira da 
escola que interessa ao Brasil futuro, ao Brasil 
grande, ao Brasil que todos queremos construir. 
Porque é a escola que permite ao jovem de hoje 
descobrir o profissional feliz, realizado e 
eficiente de amanhã (CARVALHO, 1970, p. 34) 

 

Como resultado do trabalho desta comissão, liderada por 
Maria Nilde Mascellani devido a seu destaque via experiência 
realizada em Socorro (CARVALHO, 1970, p. 34), tem-se, a 
partir da Lei 6.052 de 03 de fevereiro de 1961, que fixa as 
diretrizes da reforma do Ensino Industrial e de Economia de 
Artes Aplicadas, que se encontrava em tramitação e na qual 
Luciano de Carvalho busca encontrar brechas, a criação dos 
cursos do Ensino Vocacional (CHIOZZINI, 2014). Em 
novembro do mesmo ano Gildásio Amado emite, via Diretoria 
do Ensino Secundário, comunicado onde determina-se que: 

1 – Os ginásios Vocacionais funcionarão sob o 
regime de classes experimentais, de 
conformidade com parecer do C.N.E, 
homologado pelo Senhor Ministro; 

[...] 3 – Como ainda não está devidamente 
estruturada a organização dêsse tipo de 
estabelecimento, poderão ser exercidos todos os 
atos próprios do Diretor pela Professora MARIA 
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NILDE MACELLANI, Coordenadora do 
Projeto no Estado (AMADO, 1961, s.p) 

Finalmente, em dezembro do mesmo ano é finalmente 
publicada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional que, 
em seu artigo 104, tornava legal a experimentação educacional, 
de maneira que os Ginásios Vocacionais passam a funcionar 
“sob a égide da LDB, que regulou seu funcionamento até o final, 
em 1969” (O RESGATE..., [entre 1950 e 1970], p. 08).  

O afastamento de Maria Nilde Mascellani, bem como o 
desinteresse das autoridades em relação às Classes 
Experimentais, sobretudo a partir da ênfase aos Ginásios 
Vocacionais, acaba por acarretar, no ano de 1963, na finalização 
da experiência realizada no Instituto Narciso Pieroni. Em clima 
conflituoso, Lygia Forquin justifica o encerramento das classes 
da instituição a partir da total indiferença pela renovação que lá 
se processava e afasta-se do Instituto, ficando as tensões que 
demarcaram sua saída evidentes no comunicado anexo ao 
relatório, cujo destino seria o próximo diretor da instituição44: 

Encerrando estas notas, tomo a liberdade de 
afirmar que, diante dos resultados obtidos, 
resultados que foram além da minha melhor 
expectativa, sinto-me incapaz de perdoar 

                                                 
44 Senhor Diretor, 

Aqui lhe deixo um modelo de relatório anual; modelo que não deve ser 

copiado, porque, em geral, êle jamais será usado, isto é, lido, de modo que 
êste modelo representa uma perda de tempo. Caso o senhor não tenha o que 

fazer, então faça outro... sem as classes experimentais, mas com as classes 
experimentais. E... felicidades. Sua ex-colega. Lygia F. Sim (Aposentada ou 

no Beleléo) 
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àqueles que, no meu Estado, se mantiveram 
indiferentes à experiência de Socorro, e, no 
entanto, bastaria uma palavra de estímulo, 
uma só que fosse, para eu continuar a tarefa 
encetada, tarefa encerrada definitivamente 
em 1963 [...] (INSTITUTO DE 
EDUCAÇÃO NARCISO PIERONI DE 
SOCORRO, 1962, s.p) 

O trabalho realizado nas Classes Experimentais de 
Socorro, ao longo de seus poucos anos de funcionamento, fora 
permeado por fortes tensões, sobretudo políticas e sociais. Para 
algumas destas, tal como a resistência dos pais para com o 
“experimentalismo” e as críticas direcionadas aos profissionais 
envolvidos e à própria experiência, lançou-se mão de táticas que 
permitiram a continuidade do trabalho. Por outro lado, em 
situações como o relatado desinteresse das autoridades em 
manter a continuidade do projeto, fizeram-se valer as 
determinações oficiais e, ainda que contra a vontade de 
profissionais envolvidos com as Classes Experimentais, a 
exemplo de Lygia Forquin Sim, ocorre o fim desta experiência 
que passou a ser conhecida como a “pré-história do Ensino 
Público Vocacional do Estado de São Paulo” (MASCELLANI, 
1992, p. 03). Atribui-se ênfase, contudo, ao fato de que as 
Classes Experimentais Secundárias significaram um primeiro 
passo para a diversificação do Ensino Secundário, tanto por 
terem iniciado a flexibilização consolidada na LDB de 1961, 
quanto por terem tido, no caso de Socorro, a maior parte de seus 
pressupostos filosóficos e pedagógicos apropriados pela 
experiência dos Vocacionais.  
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3.3 “TODA APRENDIZAGEM DEVE SER INTEGRADA À 
VIDA”: PERCURSOS DAS APROPRIAÇÕES DE MARIA 
NILDE MASCELLANI 

 

Chartier (2002) considera existir, no ponto de articulação 
entre o mundo escrito e o sujeito, uma teoria da leitura que torna 
possível compreender a apropriação dos discursos, ou seja, “a 
maneira como estes afectam o leitor e o conduzem a uma nova 
norma de compreensão de si próprio e do mundo” (CHARTIER, 
2002, p. 24). Buscar, nos materiais que compunham o arquivo 
pessoal de Maria Nilde Mascellani, vestígios que 
possibilitassem traçar os caminhos das leituras que realizava, 
figura, aqui, como uma tentativa de apreender as modalidades 
desta recepção – ou seja, da apropriação da educadora do 
arcabouço teórico que a circundava –, bem como perceber de 
que maneira esta apropriação norteou e ecoou em suas ações 
enquanto educadora nas Classes Experimentais de Socorro. 

A presença maciça do filósofo John Dewey no arquivo 
de Maria Nilde Mascellani torna-se evidente logo ao primeiro 
contato com os escritos de seu acervo pessoal. Obras como “Mi 
Credo Pedagógico”, “Democracia e Educação” e “Vida e 
Educação” possuem grifos e marcas de leitura que permitem-nos 
perceber sua centralidade nos estudos da educadora. Dentre 
estas, a obra “Mi Credo Pedagógico”, com ênfase nos artigos de 
1 a 5, é a que mais conta com marcas de leitura, tendo grande 
parte de seu texto sublinhado, além de estar presente também em 
sua versão original, em inglês. Ademais, Mascellani possuía 
recortes de jornal sobre a teoria do autor americano, a exemplo 
de “A nota idealista no pensamento de John Dewey”, publicado 
no jornal “O Estado de São Paulo”, onde, além de ter sublinhado 
parte considerável do texto, a educadora atribui maior ênfase a 
um trecho no qual discorre-se que: 
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A partir dessas considerações podemos perceber 
que nada há de estranho no fato de Dewey 
clamar, em seu “Individualism Ond and New”, 
por uma ciência mais “humana” e não 
simplesmente “física” ou “técnica”, embora não 
possamos deixar de salientar que se trata de uma 
adoção, por parte do autor, de um dos modelos 
gregos de resolver o problema da conciliação 
entre o mundo dos fatos e o dos valores. Se no 
Universo deweyano não há mais lugar para 
conflitos entre fatos e valores, razão e fé, 
conhecimento e crença, ciência e filosofia, é 
porque os objetos da ciência são, acima de tudo, 
valores, isto é, coisas que apreciamos e 
admiramos (A NOTA IDEALISTA..., 1976, p. 
11). 

Os estudos de Maria Nilde Mascellani acerca da teoria 
de Dewey levaram-na a produção de resumos da obra do 
filósofo, os quais resultaram em diversas páginas, escritas à mão, 
que foram localizadas em seu acervo pessoal. Nestas anotações, 
a educadora dá ênfase, dentre outros conceitos, ao ato de 
pesquisa, que, segundo ela, para Dewey, aparece como “força 
mágica” de que depende diretamente a construção da 
racionalidade. A educação, neste sentido, deveria formar hábitos 
da mente e do caráter, padrões morais e intelectuais que se 
adequassem às mudanças que resultariam em novas bases 
naturais e também em novas instituições e deveria, neste sentido, 
constituir-se como experiência inteligente, que ocorre em todas 
as situações, incluindo a escola – mas não somente nela. Nestas 
mesmas anotações manuscritas, Mascellani faz menção ao 
pensamento do intelectual Anísio Teixeira45 e ao escrito “A 

                                                 
45 Onde destaca: “Implantando a escola nova, a sociedade irá se tornando 
aberta. É a reconstrução social pela escola” (TEXEIRA apud 
MASCELLANI, s.d, s/p). 
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Escola e a Reconstrução da Experiência”46, inferindo, das teorias 
de Dewey e William Kilpatrick, os seguintes tópicos: a) Só se 
aprende o que se pratica; b) Não basta praticar; c) Aprende-se 
por associação; d) Nunca se aprende uma coisa só; e e) Toda 
aprendizagem deve ser integrada à vida (MASCELLANI, [entre 
1950 e 1970c], s.p). Estes preceitos eram identificáveis nas 
propostas de que Maria Nilde fez parte nas Classes 
Experimentais de Socorro, onde a aprendizagem se dava através 
de experiências vinculadas à realidade social do aluno e não 
havia uma divisão estanque por disciplinas, sendo os conteúdos 
trabalhados de forma associada, lógica e interligada.  

Ao conceituar a educação a partir de Dewey, 
Mascellani afirma que esta se trata de um processo de construção 
e reconstrução da experiência, pelo qual passamos a perceber 
mais agudamente os sentidos e, com isso, nos habilitamos a 
melhor dirigir o curso de nossas experiências futuras 
(MASCELLANI, [entre 1950 e 1970c], s.p). A educação, nesta 
concepção, seria a experiência inteligente, sendo tarefa do 
educador “interpretar e dirigir as experiências da vida infantil, 
partindo da experiência sistematizada e lógica do adulto” 
(MASCELLANI, [entre 1950 e 1970b], s.p). Em artigo de sua 
autoria, intitulado “Dilthey e Dewey, duas filosofias fundadas na 
compreensão da vida: semelhanças e/ou diferenças”, Mascellani 
afirma que, para Dewey, Educação é vida, sendo o atributo 
permanente da vida a reconstrução da experiência: o que a 
reprodução e a nutrição representam para a vida fisiológica, a 
educação representaria para a vida social. Nesta direção, se não 
existe separação entre a vida e a educação, as crianças e os 

                                                 
46 Trata-se, possivelmente, de trecho do livro de John Dewey, “Vida e 
educação”, traduzido por Anísio Teixeira, que conta com uma parte 
elaborada pelo intelectual brasileiro, intitulada “A pedagogia de Dewey”. 
Mascellani, contudo, não apontou referências nos resumos.  
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jovens não poderiam ser preparados para a vida e em outro 
momento viver (MASCELLANI, [entre 1950 e 1970d], p. 5). 

A teoria de John Dewey compunha o léxico de Maria 
Nilde Mascellani, fazendo-se constantemente presente nos 
discursos da educadora. Em reflexão publicada no Jornal de 
Socorro, onde discorre acerca do significado de “classe 
experimental”, Mascellani busca subsídios na teoria do filósofo 
ao afirmar que trabalhar em regime experimental é fazer uso das 
situações “que se apresentam, novas ou revividas, extremamente 
variáveis no tempo e no espaço, e provoca-las, permitindo que 
sejam vividas como experiência pessoal pelo educando”. 
Afirma, neste sentido, que a experiência deveria ser entendida 
como vivência, “na conceituação mesma que lhe empresta 
Dewey em sua obra, Vida e Educação” (MASCELLANI, 1959). 
A educadora declarava, também, existir proximidade entre os 
pressupostos da teoria de John Dewey e as atividades realizadas 
na maior parte das Classes Experimentais paulistas, o que, 
segundo ela, configurava-se como herança das Classes 
Nouvelles  

[...] quase todos os projetos de Classes 
Experimentais se baseavam nas propostas 
da Escola Nova, defendida por educadores 
de vários países. A ideia central vinha em 
linha direta da pedagogia do educador 
americano John Dewey, que afirmava a 
necessidade de liberdade do educando e a 
prática dos chamados métodos ativos, 
aqueles que se baseavam no 
desenvolvimento de atividades e 
participação dos alunos [grifo meu] 
(MASCELLANI, 2010, p. 84). 
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De outra parte, ainda que muitos dos aspectos de sua 
prática no Instituto Narciso Pieroni de Socorro pudessem ser 
identificados nos pressupostos teóricos de John Dewey e na 
matriz das Classes Nouvelles – que havia também realizado 
apropriações deste primeiro –, e que reconhecesse o fato de que 
parte considerável dos projetos de Classes Experimentais 
baseavam-se nas propostas da Escola Nova, Maria Nilde 
Mascellani parecia querer situar sua linha de trabalho em 
posição à parte das demais Classes Experimentais. Mascellani 
(2010) afirmava que o que havia sido realizado em Sèvres e 
outros centros de estudo, na verdade, fora fazer uso da 
“liberdade oferecida pela legislação para ensaiar práticas 
pedagógicas há muito consagradas na pedagogia 
contemporânea”. Segundo a educadora, as Classes 
Experimentais de Socorro distinguiam-se destas experiências a 
partir da ideia de currículo integrado, o qual era desenhado 
considerando a incorporação das grandes noções de cultura geral 
e de práticas de reconhecimento da realidade local, bem como 
pela definição clara de objetivos, pela seleção de conteúdos com 
destaque de conceitos mediadores do currículo, prática de 
trabalhos em grupo, estudo dirigido, estudo do meio e distintas 
práticas de avaliação (MASCELLANI, 2010, p. 84).  

Dentre as práticas mencionadas pela educadora, 
contudo, considera-se que o único aspecto onde promoveu-se 
mudanças significativas no Instituto Narciso Pieroni de Socorro 
fora a atividade de Estudo do Meio, à qual, conforme já 
mencionado no presente estudo, agregou-se um caráter 
socializante. Menciona-se, nesta direção, que exceder a prática 
realizada nas Classes Nouvelles não significa, assim como 
pareceu considerar Maria Nilde Mascellani, um rompimento 
completo com a matriz que deu origem a tais práticas. Tal fato 
evidencia, tão somente, um processo de apropriação, onde, de 
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acordo com o que define Rockwell (2004-2005), ocorreu uma 
transformação do bem apropriado, ou seja, uma reformulação 
que excedeu aquilo que foi recebido. Frisa-se, portanto, o fato 
de que o processo de apropriação se dá, naturalmente, como no 
caso em análise, de forma a operar seletivamente e a 
reinterpretar e transformar os recursos apropriados.  

Ainda que a trajetória de Maria Nilde Mascellani não 
seja o foco principal da presente análise, pensar a apropriação de 
uma matriz pedagógica envolve, automaticamente, os sujeitos 
inscritos neste processo relacional. A importância de perceber a 
forma como os atores destas experiências percebiam as ideias 
em circulação reside, principalmente, neste caráter criativo da 
recepção, que transcende aquilo que é posto em circulação, uma 
vez que esta “circulação de pensamentos ou modelos culturais é 
sempre um processo dinâmico e criativo” e suas interpretações 
são plurais, móveis e até mesmo contraditórias (CHARTIER, p. 
46). Ademais, a apropriação dos pressupostos das Classes 
Experimentais do Instituto Narciso Pieroni de Socorro pelos 
Ginásios Vocacionais coloca Maria Nilde Mascellani na 
condição de agente de divulgação e circulação de uma matriz 
pedagógica, neste caso a matriz das Classes Nouvelles após 
reformulação pelos sujeitos que a apropriaram no Instituto, o que 
faz com que suas apropriações figurem como um aspecto central 
para compreensão dos pressupostos que figuraram como base 
para o trabalho nestas experiências. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Ali vivenciou-se a Escola Nova: a educação 
passou a centrar-se nas aptidões do aluno, 
oferecendo-lhe um currículo mais diversificado 
e prático, voltado à sondagem vocacional; o 
processo educacional passou a ser entendido 
como tarefa comum, interdisciplinar, a ser 
planejado e avaliado sistematicamente; a 
avaliação do aluno tornou-se qualitativa, 
valendo-se do conjunto de observações sobre 
seus diferentes desempenhos e interações 
sociais, trocados pela equipe de educadores nos 
Conselhos de Classe; buscou-se a 
personalização. Partiu-se de uma nova 
compreensão de aprendizagem, entendida como 
um processo ativo de apropriação do real, 
facilitada por métodos adequados (aprender 
fazendo, aprender brincando, etc.) e técnicas 
específicas (estudo do meio, dirigido, 
supervisionado, livre) [...] 

Sandra Machado Lunanerdi Marques 

O excerto em epígrafe, ainda que descreva práticas das 
Classes Nouvelles, remete-nos diretamente àquilo que foi 
praticado nas Classes implementadas por Luis Contier no 
Instituto Alberto Conte e nas Classes Experimentais do Instituto 
Estadual Narciso Pieroni de Socorro a partir da década de 1950. 
A apropriação que ambas as instituições fizeram desta matriz 
francesa advinda do Centre International d`Études 
Pedagogiques de Sèvres, que adentrou o cenário brasileiro, 
sobretudo, pelas vias da atuação de Contier e das missões 
pedagógicas por ele animadas, fez emergir no Ensino 
Secundário brasileiro práticas de ensino norteadas por métodos 
ativos: a Escola Nova atingia, finalmente, o Ensino Secundário 
brasileiro. Dá-se ênfase, neste sentido, inicialmente, à atuação 
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de Luis Contier, educador que desempenhou papel fundamental 
no projeto das Classes Experimentais Secundárias, inicialmente 
lançando mão de operações táticas com vistas a burlar uma 
cultura escolar pouco flexível e incompatível com a experiência 
por ele pretendida e, posteriormente, colocando-se como figura 
portadora de “linguagem de autoridade”, que, exercendo poder 
a partir do reconhecimento da experiência por ele desenvolvida 
no Instituto Estadual Alberto Conte, ganhou visibilidade no 
campo educacional e, nesta posição, encontrou meios de 
expandir seu projeto, transformando suas operações táticas em 
estratégia. Em outras palavras, considera-se que Luís Contier, 
fazendo uso da extensão de sua rede de capital social, bem como 
dos volumes de capital intelectual e científico acumulados a 
partir do reconhecimento e interconhecimento adquiridos via 
êxito da experiência por ele realizada e  interlocução com 
agentes em evidência no contexto internacional, acabou por 
tornar possível o rearranjar da configuração do campo do ensino 
secundário nos anos finais da década de 1950, de maneira que 
suas operações de transgressão, colocadas em marcha via 
experiência realizada no Instituto Estadual Alberto Conte, 
tornaram-se legais quando incorporadas pela legislação vigente. 

O Instituto Estadual Alberto Conte, ainda que não 
considerado oficialmente a primeira instituição a implantar 
Classes Experimentais no Estado de São Paulo, demarcou o 
início deste amplo movimento de apropriação da matriz das 
Classes Nouvelles pelo Ensino Secundário Brasileiro em sua 
tentativa de reinvenção, de maneira que a cultura escolar distinta 
colocada em prática na instituição fora apropriada, via princípios 
pedagógicos e orientações gerais, pelas Classes Experimentais 
Secundárias autorizadas no ano de 1959. A aplicação de 
métodos ativos, a prática de trabalhos por equipe, de atividades 
de Estudo do Meio e uso de Centros de Interesse, base 
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quatripartite das primeiras Classes Experimentais oficiais, 
tiveram sua aplicação iniciada na experiência desenvolvida por 
Contier. Foram também ensaiados no Instituto Alberto Conte, 
ainda que não plenamente concretizados devido às limitações 
impostas pela legislação, outros aspectos que compuseram o 
repertório de inovações colocadas em marcha nas Classes 
oficialmente autorizadas, como, por exemplo, a redução de 
alunos por turma e a reorganização curricular, que, no Instituto, 
passou a contar com um tronco comum e disciplinas facultativas 
– o que, até então, segundo Contier, era inédito no Brasil. 
Ademais, menciona-se que a presença constante do educador, 
seja no projeto das Classes, na organização de programas de 
mobilidade internacional para treinamento de pessoal no CIEP e 
na divulgação da matriz pedagógica plasmada neste centro, ou 
no acompanhamento das Classes Experimentais instaladas após 
autorização oficial, justificam o ecoar de suas ideias na estrutura 
das Classes Secundárias Experimentais e fazem jus à 
denominação deste educador como “Pai do Experimental”. 

Também de maneira muito próxima ao que fora realizado 
nas Classes Nouvelles, nas Classes Experimentais do Instituto 
Narciso Pieroni, primeiras experiências oficiais do Estado de 
São Paulo, efetivou-se um ensino ativo a partir de práticas de 
Estudo do Meio, do Estudo Dirigido, de Trabalhos em Grupo, e 
da efetivação de medidas como realização de Conselhos de 
Classe, redução do número de alunos e professores por classe, e 
uso de avaliação qualitativa. No que se refere à este último 
aspecto, buscou-se transpor os desafios deste tipo de avaliação a 
partir do uso de fichas de avaliação de conduta, onde realizava-
se o detalhamento do aproveitamento dos alunos, informações 
estas que eram somadas àquelas levantadas via auto-avaliação. 
A dificuldade de verificação de aproveitamento a partir da 
avaliação qualitativa, por sua vez, foi transposta a partir da 
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adoção de promoção automática. Foram ensaiados, também, 
nesta experiência, novos arranjos nas matrizes curriculares, onde 
operou-se a integração de disciplinas através da efetivação de 
um currículo que desdobrou o tronco comum da matriz 
curricular em três vertentes, uma de matérias de conhecimento, 
a segunda de matérias-instrumento e uma última de matérias de 
formação-expressão, as quais eram orientadas pelos centros de 
coordenação de matérias do estudo do homem e do estudo da 
natureza. Os conteúdos, por sua vez, eram trabalhados de forma 
interligada e a partir de uma temática comum à todas as 
disciplinas.  

Dentre as atividades praticadas nas duas experiências 
aqui estudadas, atribui-se destaque ao Estudo do Meio, que, em 
ambos os casos, especialmente nas Classes do Instituto Narciso 
Pieroni de Socorro, figurou como prática central nos relatórios e 
nas falas dos envolvidos. Nesta direção, no que se refere às 
classes deste Instituto, dá-se ênfase à um processo de 
apropriação que atribuiu caráter socializante ao Estudo do Meio, 
através do qual esta prática passou a ser compreendida como 
ferramenta para desenvolvimento de atitude crítica dos 
educandos em relação ao contexto social. Atribuiu-se à esta 
atividade, na experiência brasileira, um caráter político e social 
muitíssimo bem demarcado, de forma a torná-la uma ferramenta 
para identificação dos problemas da própria comunidade onde a 
escola se encontrava inserida. Merece destaque, portanto, o fato 
de que para além do ato de levar o educando para o aprendizado 
in loco, utilizava-se essa ferramenta escolanovista para despertar 
nos alunos noções críticas e de responsabilidade social. Ou seja, 
mais do que constatar e descrever a realidade, o Estudo do Meio 
deveria levar os educandos a interpretá-la e questioná-la, 
propondo modificações naquela realidade social. 
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Deve-se destacar que a implementação das Classes 
Experimentais, ainda que revestida de uma proposta de 
liberdade da atividade pedagógica, deu-se cercada por cautelas, 
considerando-se a previsão, já no parecer que autorizava o 
funcionamento de tais classes, de que fossem colocados em 
prática tipos de currículo compatíveis com a legislação vigente 
– prescrição que tinha por objetivo conter os “excessos” da 
experiência. A obrigatoriedade de vinculação das atividades 
realizadas nas Classes Experimentais com a legislação do 
Ensino Secundário à época figurou como um dos fatores que 
levaram o estudioso Jayme Abreu a afirmar que faltava à estas 
Classes um maior caráter de inovação, visto que, segundo ele, 
estas se encontravam ainda demasiadamente presas aos moldes 
do ensino tradicional.  O presente estudo permitiu atestar, por 
outro lado, que mesmo diante desta legislação que, em medida, 
controlava o delinear da experiência, foram realizadas 
apropriações criativas dos discursos que se colocavam no 
cenário educacional nacional e internacional e forjadas práticas 
pró-renovação do Ensino Secundário. 

No que se refere às apropriações efetivadas nestas 
Classes Experimentais pioneiras, acentua-se que, apesar de o 
trabalho efetivado nas Classes do Instituto de Educação Narciso 
Pieroni de Socorro ter tido como principal foco de apropriação 
a matriz pedagógica plasmada no CIEP francês, observou-se, em 
algumas falas das educadoras da instituição, sobretudo de Maria 
Nilde Mascellani, a necessidade de afirmar a existência de uma 
grande distância entre aquilo que fora realizado pelo corpo 
discente de Socorro e as matrizes que se encontravam em 
processo de transnacionalização via movimento escolanovista. 
Discorda-se aqui, contudo, do ineditismo exaltado por 
Mascellani, por considerar-se que se trata, não de um total 
distanciamento, mas da efetivação de apropriações seletivas e 
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criativas, que empregaram, a partir do contexto e sujeitos 
brasileiros, novos significados às matrizes que adentravam a este 
campo educacional por diversas frentes. Dito isso, afirma-se que 
não se altera, apesar da apropriação de caráter criativo realizada 
por e nesta instituição, o fato de que a maior parte das práticas 
realizadas neste Instituto paulista advieram dos métodos e 
teóricos que compunham a matriz pedagógica das Classes 
Nouvelles. 

É interessante observar o pioneirismo das experiências 
aqui analisadas, uma vez que ambas funcionaram como campo 
de observação para professores em formação e aspirantes à 
implantação de experiências da mesma natureza. Foram 
relatados, ao longo do presente estudo, inúmeras visitas de 
autoridades nacionais e internacionais e de alunos da Faculdade 
de Ciências e Letras da Universidade de São Paulo às Classes de 
Luis Contier e de Lygia Forquin Sim e Maria Nilde Mascellani. 
Tal fato situa estas experiências, para além de apropriações 
seletivas e criativas das Classes Nouvelles, também como foco 
de divulgação e espaços de circulação desta matriz francesa. É 
oportuno, neste sentido, no que se refere à divulgação desta 
matriz pedagógica no contexto brasileiro, atribuir novamente 
destaque à atuação do educador Luis Contier, que, figurando 
como o principal porta voz da metodologia advinda das Classes 
Nouvelles no Estado de São Paulo, forneceu vias para que 
ocorresse a apropriação desta matriz por parte dos educadores 
paulistas, sobretudo por fazê-la circular no cenário educacional 
brasileiro, orquestrando formas para que fosse posta em contato 
com os agentes capazes de aproximarem-se dos novos modelos 
e colocá-los em prática. A atuação deste educador enquanto 
interlocutor com o Centro de Sèvres e com autoridades 
francesas, criou um espaço de intersecção entre os campos 
educacional e intelectual brasileiro e francês, estabelecendo 
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vínculos entre seus agentes e permitindo maior reconhecimento 
dos educadores brasileiros no cenário internacional. Jayme 
Abreu e Nádia Cunha (1959) formularam críticas à apropriação 
de matrizes pedagógicas francesas nestas experiências por 
considerá-las limitadas sob o aspecto da renovação quando em 
comparação a outras fontes, sobretudo norte-americanas, que, na 
perspectiva destes intelectuais, forneceriam perspectivas mais 
amplas de estruturas pedagógicas. Acentua-se, contudo, que a 
matriz pedagógica das Classes Nouvelles configurou-se como 
matriz híbrida, interpondo propostas de Célestin Freinet, 
Édouard Claparède, Maria Montessori e John Dewey – estando 
este último fortemente presente nos discursos dos envolvidos na 
experiência, como, por exemplo, Maria Nilde Mascellani. Fica 
clara, neste sentido, a contradição presente na fala de Jayme 
Abreu e Nádia Cunha, pois, ao limitarem a validade da matriz 
das Classes Nouvelles à sua posição geográfica – a França –, os 
intelectuais acabam por supor que esta estivesse distanciada dos 
pressupostos teóricos estadunidenses, considerados como 
relevantes ao processo renovador da época. Todavia, John 
Dewey, teórico norte-americano apontado por Abreu e Cunha 
como àquele que desqualificara o uso do Método de Morrison – 
que passou, então, a ser considerado método revisto –, figurava 
como um dos principais teóricos a compor o repertório dessa 
matriz francesa. Tal fato indica que a transnacionalização 
operada via circulação mundial dos pressupostos escolanovistas 
foi uma realidade ignorada por estes dois estudiosos ao 
produzirem tais considerações sobre a temática. 

De outra parte, no mesmo relatório que apontava o que, 
na perspectiva de Jayme Abreu e Nádia Cunha, seriam as 
deficiências do projeto das Classes Experimentais Secundárias, 
discorria-se também, embora sem grande entusiasmo, acerca de 
suas virtudes. Reconhece-se, por exemplo, que tais experiências 
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colocaram em prática medidas eficazes de ensino, habitualmente 
não utilizadas nas classes secundárias comuns, como a maior 
permanência dos alunos nas escolas, uso de estudo dirigido, 
implantação de setor de orientação educacional, ampliação da 
articulação entre família e trabalho docente, utilização de 
sociogramas na composição dos grupos discentes e práticas de 
estudo do meio. Ademais, faziam estes intelectuais menção ao 
esforço empreendido na efetivação destas classes, que, segundo 
eles, teriam aspectos meritocráticos incontestáveis, tendo 
promovido melhorias qualitativas no ensino secundário nos 
estabelecimentos que se propuseram à realização da experiência. 
Ressalvam, contudo, que embora a experiência tenha se 
expandido, a extensão alcançada fora pouco significativa 
estatisticamente em relação ao universo da escola secundária 
brasileira. 

Frente à este balanço cujas atribuições às Classes 
dividem-se entre elogiosas e críticas, cabe a realização de uma 
apreciação que possa auxiliar na definição da experiência das 
Classes Experimentais Secundárias como exitosas ou falhas, 
questão para a qual as análises realizadas no presente estudo 
oferecem alguns elementos. Destaca-se, inicialmente, que ao 
longo de seus poucos anos de funcionamento, o trabalho 
realizado nas Classes de Socorro fora permeado por fortes 
tensões, sobretudo políticas e sociais. Para algumas destas, tal 
como a resistência dos pais para com o “experimentalismo” e as 
críticas direcionadas aos profissionais envolvidos e à própria 
experiência, lançou-se mão de táticas que permitiram a 
continuidade do trabalho. Por outro lado, em situações como o 
relatado desinteresse das autoridades em manter o projeto das 
Classes Experimentais, fizeram-se valer as determinações 
oficiais e, ainda que contra a vontade de profissionais do 
Instituto de Socorro, a exemplo de Lygia Forquin Sim, deu-o 
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fechamento destas Classes na instituição. Contudo, apesar das 
condições desfavoráveis de funcionamento, atribui-se, aqui, 
êxito à esta experiência e, consequentemente, à das Classes 
Experimentais, a partir de duas principais justificativas. A 
primeira destas refere-se ao fato de que as medidas 
implementadas a partir da Portaria nº. 1 do MEC, que permitiu 
a instalação destas Classes, cumpriram com êxito a tarefa de 
ensaiar uma maior flexibilização para o Ensino Secundário, que 
se encontrava engessado a partir da prescrição, via Lei Orgânica 
do Ensino Secundário de 1942, de uma cultura escolar 
tradicional e elitista que fazia do Ensino Secundário brasileiro 
um ramo de ensino em forte descompasso com os objetivos 
sociais e com o público a que se destinava. O segundo aspecto 
refere-se à apropriação das Classes Experimentais de Socorro 
pela experiência dos Ginásios Vocacionais, considerando-se, 
aqui, estas primeiras, a “pré-história” do Serviço de Ensino 
Vocacional. Por fim, retomando o primeiro aspecto, menciona-
se o fato que a repercussão do movimento das Classes 
Experimentais no Brasil fora grande, de maneira que os 
legisladores da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional acabaram por incorporar os princípios básicos deste 
sistema ao texto geral da Lei através do artigo 104, que tornou 
legal a experimentação – perdendo, portanto, estas experiências, 
seu caráter ensaístico. 

Por encontrarem-se ligadas a experiência dos Ginásios 
Vocacionais, que se desenvolveram por todo o Estado de São 
Paulo, as Classes Experimentais acabaram por ser relegadas a 
segundo plano como objeto de pesquisa. Tal fato deve-se, 
sobretudo, ao abrupto fechamento dos Vocacionais após 
promulgação do AI-5 seguido da detenção de muitas de suas 
lideranças – inclusive Maria Nilde Mascellani –, episódio que 
fez com que a experiência passasse a habitar a memória afetiva 
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de educadores e pesquisadores paulistas e viesse a se tornar 
temática de pesquisas por diversos atores que viveram o período. 
Por outro lado, passados mais de cinquenta anos deste projeto 
experimental, aspectos para os quais buscava-se solução através 
da implementação destas Classes, tais como o excesso de 
disciplinas, a falta de flexibilidade, a dissociação entre 
necessidades e interesses dos alunos, o excesso de provas e a 
avaliação quantitativa, são exemplos de aspectos que, ainda 
hoje, permeiam a pauta de discussões acerca do Ensino Médio 
Brasileiro.  

A experiência pedagógica inovadora das classes 
secundárias experimentais, que foram eclipsadas durante o 
regime militar, e, após findado este período de turbulência 
política, foram ofuscadas pela demasiada atenção direcionada à 
experiência dos Ginásios Vocacionais, merecem ser relidas para 
iluminar as discussões acerca do atual ensino médio. Dentre as 
questões que têm sido debatidas no que se refere à este nível de 
ensino, dá-se ênfase ao projeto do Ensino Médio Inovador, que 
está sendo implantado no Brasil, e tem sido apresentado como 
um projeto de inovação inédito. Os documentos do Ministério 
da Educação e Cultura (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2009, 
2013) que definem as diretrizes para este projeto educacional 
mencionam objetivos que, já na proposta das Classes 
Experimentais Secundárias, eram perseguidos. É apontada nesta 
pauta de debates, por exemplo, a dualidade história que tem 
prevalecido no ensino médio, bem como a não alcançada 
garantia de aprendizagem significativa para a maioria dos 
estudantes. Segundo as diretrizes dos anos de 2009 e 2013, o 
Brasil teria obtido êxito na tarefa de ampliar a oferta do ensino 
médio, mas permaneciam ainda elevados os percentuais de 
jovens de 15 a 17 anos que não frequentavam a escola, bem 
como as taxas de distorção idade/série educacional. Ademais, 
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não fora garantida democraticamente a permanência e, 
principalmente, não se efetivou um currículo capaz de promover 
uma aprendizagem que fizesse sentido para os jovens, tampouco 
promoveu-se a articulação entre teoria e prática e a dinamização 
dos ambientes de aprendizagem. É mencionada, ainda, a 
necessidade de estabelecimento de uma perspectiva de 
articulação interdisciplinar que respeitasse a diversidade dos 
estudantes, formando alunos intelectualmente autônomos, 
participativos e em condições de intervir conscientemente na 
sociedade – fatores que ocupavam lugar de destaque já na 
experiência realizada na década de 1950. Em resumo, o suposto 
ineditismo atrelado ao projeto do Ensino Médio Inovador 
suporia que a tradição escolanovista não teria chegado à 
escolarização secundária – fato que o presente estudo, ao lançar 
luz sobre esta experiência de renovação do Ensino Secundário 
realizada nas décadas de 1950 e 1960, que já colocava em prática 
muitos dos pressupostos da educação ativa e dos objetivos 
perseguidos no projeto atual de renovação, acaba, ainda que 
indiretamente, por contestar. 

Concordando e tomando de empréstimo as ponderações 
de Jayme Abreu e Nádia Cunha quando do balanço realizado 
acerca das experiências aqui estudadas, destaco, por fim, que 
apesar da maior autonomia assegurada a partir da primeira Lei 
de Diretrizes e Bases, não deveriam ser proscritas as 
oportunidades de abertura de classes experimentais, sobretudo 
se levada em conta a necessidade de formulação de experiências 
de ensino onde sejam realizados ensaios de mudanças 
pedagógicas estruturais profundas. As apropriações realizadas 
pelas classes secundárias experimentais e as reformulações delas 
advindas representaram um grande avanço em relação ao ensino 
secundário vigente no Brasil até os anos 1940, caracterizado por 
um viés tradicional e excessivamente verbalista. Nesta direção, 
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considerando que a presente pesquisa realiza um recorte que 
prioriza apenas a emergência destas classes no Estado de São 
Paulo, chama-se atenção para a necessidade de continuidade de 
estudos acerca das experiências implementadas a partir desta 
portaria ministerial, bem como das matrizes pedagógicas por 
elas apropriadas, sobretudo porque as renovações ensaiadas e os 
resultados obtidos à época encontram-se ainda obscurecidos. 
Registra-se, neste sentido, que os resultados do presente estudo 
se encontram ainda em aberto, tendo em vista a necessidade de 
continuidade e de análise das demais experiências que 
compuseram o leque de instituições que se integraram à este 
projeto que, ao longo da década de 1950, fez emergir uma 
tentativa ímpar de reinvenção do Ensino Secundário e alcançou, 
até onde permitem auferir os estudos já realizados, resultados 
qualitativamente relevantes. 
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ANEXOS 
 

ANEXO I – Ficha de observação de conduta do Instituto 
Narciso Pieroni de Socorro 

 

Fonte: Arquivo Maria Nilde Mascellani. Centro de Memória da 
Educação da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo 
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ANEXO II – Cidade de Socorro na Década de 1950 

 

 

Fonte: Arquivo GVIVE – Associação de Ex-alunos dos Ginásios 
Vocacionais 


