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RESUMO 

 
 

A presente dissertação para obtenção do grau de mestre no Programa de Pós-Graduação da 
UNISANTOS sob o título: O desafio das relações entre escola e comunidade: EE Profª. 
Gracinda Maria Ferreira, da cidade de Santos (1986-1997) tem como objetivo verificar as 
ações dos educadores da escola na consecução de projetos pedagógicos voltados para a 
concretização das relações comunitárias e das ações políticas dos eixos oficiais de 
participação (Associação de Pais e Mestres, Conselho de Escola e Grêmio Estudantil), 
considerando a inserção da escola junto ao residencial Conjunto dos Estivadores. Os 
referenciais teóricos foram baseados em: Vitor Henrique Paro, sobre a participação da 
comunidade na escola; Maria da Glória Marcondes Gohn sobre os conceitos de comunidade 
escolar, comunidade educativa e poder territorial; Juan Bordenave sobre os conceitos gerais 
de participação; Moacir Gadotti e Paolo Nosella sobre a noção de escola unitária. A 
metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica, documental e iconográfica  do acervo 
escolar e do Conjunto dos Estivadores; entrevistas abertas e semi-abertas e pesquisa de 
campo. Foram importantes em especial, os Planos Escolares, as atas de reuniões dos eixos de 
participação e as entrevistas, de um lado com líderes dos Estivadores e membros da 
comunidade; e de outro com equipe pedagógica. Concluiu-se que as relações entre escola e 
comunidade se deram através das ações pedagógicas de projetos; que a participação se deu 
nos limites das políticas educacionais do Estado, embora a gestão tenha se pautado pela 
criticidade pedagógica; porém, o estudo aponta para a necessidade urgente da participação 
democrática da comunidade nas decisões escolares. 
 
Palavras-chave: Escola – Comunidade – Participação – Ações Pedagógicas  
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ABSTRACT 
 

This dissertation has been prepared with the intention of attaining a Master’s degree from the 
Unisantos Master’s Programme, and is entitled The challenge concerning relations between 
the school and the community: “EE Profª. Gracinda Maria Ferreira, City of Santos (1986 – 
1997).”  My aim is to verify the actions of teachers in the execution of educational projects 
geared to the strengthening of community relations, and the political actions of participating 
groups (Parent Teacher Association, School Board, Student Council), taking into 
consideration the location of the school beside the Conjunto dos Estivadores Housing 
Complex. The bases of theoretical references were as follows: the participation of the 
community in school, Vitor Henrique Paro; School community concepts, educational 
community and territorial power, Maria da Gloria Marcondes Gohn; General concepts of 
participation, Juan Bordenave; The notion of the unitary school Paolo Nosella and Moacir 
Gadotti. The methods used were bibliographical, document and iconographical research, open 
and semi-open interviews, and field research. Of particular importance were the School Plans, 
meetings with the participating groups and interviews, on the one side with stevedore leaders 
from the port of Santos and members of the community, and on the other, with the 
educational team. It was concluded that relations between the school and the community 
occur through the educational activities in these projects, and that participation occurred 
within the limits of the educational policies of the state, although the school management has 
been critical of these.  However, this study does point to the urgent need to re-establish 
community participation in school decisions.  
 
Key words: Community, Participation, Community Relations, Educational Activities 
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INTRODUÇÃO 
 
 

 

 

 

 

 
Tudo o que acontece no mundo, seja no meu país, na 

minha cidade ou no meu bairro, acontece comigo. Então eu 
preciso participar das decisões que interferem na minha vida. 
Um cidadão com um sentimento ético forte e consciência da 
cidadania não deixa passar nada, não abre mão desse poder 
de participação.     

Herbert de Souza (Betinho) 

 

 

 

As lembranças da infância vivida na cidade de São Vicente, mais precisamente no 

bairro da Vila São Jorge, não se acomodaram apenas no patamar de minhas recordações e 

saudades, pois viver naquele espaço e nele se sentir inserido como parte do mesmo extrapola 

o sentimento pessoal e avança para a questão do coletivo, quando atuo como docente em uma 

escola da mesma região. 

Vivíamos num simples chalé, construção típica do bairro, alugado durante muitos 

anos. O espaço da casa não era grande, mas existia um quintal amplo nos fundos, onde minha 

mãe pendurava as roupas lavadas e, nós crianças, brincávamos no recuo lateral, onde havia 

um balancê, na varanda contígua à sala ou no quintal da frente. Além disso, tínhamos toda a 

calçada, separada da residência por um muro baixo e por um pequeno portão de madeira, e a 

extensão da rua de areia batida, com seu raríssimo movimento de carros. Por ali passavam 

carroças dos carvoeiros, leiteiros e quitandeiros. 



 

 

11 

Convivíamos com uma vizinhança solidária e nos movimentávamos nos dois bairros 

homônimos (Vila São Jorge de Santos; Vila São Jorge de São Vicente), sem divisórias. 

Faziam-se amizades, visto que muitas crianças estudavam nas mesmas escolas. Meu pai, 

assim como outros chefes de família dali, se esforçava para nos dar educação. Trabalhava no 

Corpo de Bombeiros em Santos e levava, em sua mala, uma troca de roupas para depois ir 

direto para sua outra função, na estiva do Porto de Santos. Todavia, jamais poderia matricular-

nos em jardim da infância, porque esta iniciação escolar era oferecida apenas por escolas 

particulares.  

Aos meus treze anos, minha família mudou-se da Vila São Jorge para um bairro mais 

próximo do centro da cidade de São Vicente. Na adolescência comecei a trabalhar e 

freqüentar o curso ginasial no período noturno. Estávamos então em meados dos anos 70. 

Em 1981, ingressei no Curso de Letras da Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de 

Santos (FAFIS). Nessa época participei do movimento estudantil e conheci meu marido. Em 

1984, antes de ter concluído o curso, mudei para a cidade de São Paulo, terminei a graduação 

em Letras na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC), com bolsa de estudo 

remunerável da própria Universidade.  

Dezoito anos mais tarde, tendo constituído família e buscando qualidade de vida 

melhor, resolvemos retornar à cidade de Santos. Como professora efetiva da rede estadual, na 

remoção fui designada para a EE Neves Prado Monteiro, na Zona Noroeste. 

Não conhecia a escola pelo nome, mas a localização me remeteu às proximidades 

onde vivi minha infância. Fiquei surpresa ao perceber que se tratava da antiga escola 

construída na época em que mudamos do bairro e inaugurada com o nome de Cidades Irmãs. 

Nos primeiros dias no novo endereço de trabalho, passeando pelo bairro, rememorei as 

brincadeiras nas ruas; as subidas ao morro; a água da biquinha com a qual enchíamos 
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garrafões, quando faltava o líquido encanado. E até mesmo os urubus, que se alimentavam das 

oferendas das macumbas depositadas nas imediações, também estavam lá, como sempre.  

Em sala de aula, deparei-me com um conjunto de informações trazidas pelos meus 

alunos, remontando às mesmas representações da minha infância no que tange à cultura 

regionalizada, levando-me a vê-la como apropriada pelas famílias dos bairros da Vila São 

Jorge, tanto de Santos, como de São Vicente. 

Ao me aproximar mais desses conhecimentos dos alunos, passei a dialogar com eles 

num contexto pedagógico, visando perceber a medida do envolvimento pessoal deles com a 

escola. Buscava conhecer como e se escola promovia a inserção da vivência cultural do aluno.  

Por outro lado, como encontrei, em muitos dos meus alunos, uma ligação familiar com 

o Porto de Santos, passei a buscar, dentro do meu próprio referencial de vida, maneiras que 

me levassem a uma aproximação maior com a realidade deles e, desta forma, trazê-la para a 

sala de aula e assim promover o envolvimento do aluno com a escola.  

No entanto, percebi que um trabalho desenvolvido apenas em sala de aula não 

contemplaria o conjunto das demandas escolares, tampouco das problemáticas comunitárias. 

Dessa forma, o aprimoramento da prática como professora ganhou uma amplitude, de maneira 

que a busca se estendeu para a procura da pesquisa acadêmica. 

 

1.  Delimitação do Tema 

 

Iniciando o curso do mestrado, com o objetivo de definir e delimitar o tema da 

pesquisa, passei a estabelecer contatos com as pessoas da comunidade da Vila São Jorge, 

objetivando agrupar informações sobre os portuários ali residentes e geradores da demanda 

escolar da região. 
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Neste percurso, obtive a informação da existência do Conjunto dos Estivadores e da 

Escola EE Profª. Gracinda Maria Ferreira, localizada ao lado do complexo residencial e 

ambos no mesmo Bairro de origem das investigações iniciais, em Santos.  

Esses conhecimentos preliminares viabilizaram como objeto de estudo deste trabalho a 

EE Profª. Gracinda Maria Ferreira, cuja construção e história se confundem com a construção 

e história do Conjunto Habitacional Parque do Engenho, conhecido pelos habitantes da cidade 

como Conjunto dos Estivadores. Entretanto a definição do tema da pesquisa caminhava para 

as questões ligadas ao envolvimento da escola com sua comunidade, com seu entorno, seu 

território.  

O tema desta pesquisa é, pois, o estudo das relações da EE Profª. Gracinda Maria 

Ferreira com a comunidade, ou seja, as ações realizadas pela escola para a integração com a 

comunidade do Conjunto dos Estivadores e seu entorno no período de 1986 a 1997. 

Neste sentido as investigações tiveram como objetivo geral a verificação das ações 

concretas dos educadores na consecução de projetos pedagógicos voltados para concretização 

das relações comunitárias e das ações políticas dos eixos oficiais de participação, a saber: a 

Associação de Pais e Mestres, o Conselho de Escola e o Grêmio Estudantil. 

Parte-se da hipótese de que o desinteresse do aluno na vida escolar deriva do 

afastamento da escola da sua realidade; e do não desenvolvimento da própria escola em sua 

função social. Daí as seguintes questões norteadoras da pesquisa: a escola conhece a realidade 

de seus alunos? A escola se relaciona com sua comunidade visando o desenvolvimento do 

educando como cidadão? A comunidade participa da escola? 

As incursões iniciais sobre o campo a ser pesquisado levaram à elaboração de um 

plano de pesquisa, cujo primeiro passo se deu no âmbito do que se julgava ser a base 

comunitária do “Gracinda”, o Conjunto dos Estivadores. Supunha-se que os usuários da 
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escola fossem majoritariamente os moradores do Conjunto e conseqüentemente haveria uma 

forte relação de pertencimento, de vizinhança e do comungar de valores culturais que 

carregariam, em seu bojo, os traços da vivência cotidiana sobre a qual a pesquisa 

desenvolveria as investigações. 

Os objetivos específicos pautaram-se, então, por: evidenciar o conhecimento que os 

professores têm da composição da comunidade escolar; detectar nos professores se há 

consciência da necessidade de uma educação voltada para o desenvolvimento comunitário; 

verificar a ligação do conjunto dos educadores com a comunidade e envolvimento da 

comunidade com a escola. 

 

2. Revisão bibliográfica 

 

Para fundamentar o tema da pesquisa e nortear seus objetivos, o aporte teórico teve 

presente Paro1, nos aspectos concernentes à participação da comunidade na escola; Almeida2 

com relação à problematização do conceito de comunidade, Gohn3, nos conceitos de 

comunidade educativa e das relações escolares; Bordenave4 nos conceitos de participação; 

Nóvoa5, sobre o trabalho do professor diante das adversidades escolares; Freire6 sobre a 

autonomia dos sujeitos e as relações escolares no âmbito social; Gadotti7 e Nosella8 sobre a 

questão da escola unitária. 

                                                 
1 PARO, Henrique Vitor. Participação popular na gestão da escola pública. 1991.  Tese de Livre-Docência, 
Faculdade de Educação, USP, São Paulo.  
2 ALMEIDA Adir da Luz. Uma relação muito delicada: escola e comunidade. ANPED, GT-Educação Popular-
nº6. Disponível em: www.anped.org.br/reunioes/25/texced25.htm. Acessado em: 03 mar. 2006. 
3 GOHN, Maria da Glória M. A educação não formal e a relação escola-comunidade. In:  Eccos – Revista. 
Científica Uninove. São Paulo, v. 6, n. 2, p.39-65, 2004. 
4 BORDENAVE, Juan Diaz. O que é participação. 3 ed. São Paulo: Brasiliense, 1985.(Coleção Primeiros 
Passos). 
5 NÓVOA, António. Relação escola – sociedade: “novas respostas para um velho problema”. In: SERBINO, 
Raquel Volpato (org) Formação de Professores. São Paulo: Fundação Editora da UNESP, 1998. 
6 FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à pratica educativa. 2 ed. São Paulo: Paz e 
Terra, 1996. 
7 GADOTTI, Moacir. Concepção dialética da educação: um estudo introdutório. 13 ed. São Paulo: Cortez, 
2003. 
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A pesquisa de Vitor Henrique Paro trata da questão da participação da comunidade 

escolar no Conselho de Escola, através da análise de cada uma das instituições da comunidade 

do bairro paulistano onde está situada a escola do seu estudo de caso. Entrevistou alguns de 

seus membros, perguntando-lhes sobre a vida pessoal e pública, como poderiam participar da 

escola e como a escola se relaciona com as entidades do bairro. 

Paro destaca a figura do diretor como gerenciador do funcionamento da escola, bem 

como de sua relação com a comunidade. Assim, o desenvolvimento das relações escolares 

com as outras instituições comunitárias foi analisado distintamente e permeado 

constantemente em todos os aspectos que envolviam tanto a vida do bairro, como a maneira 

com que as famílias interagem no âmbito comunitário.  

O uso do conceito de comunidade não é problematizado por Paro em termos da 

amplitude dos elementos comunitários pesquisados e referem-se aos usuários da escola9: 

 

Neste trabalho, o estamos utilizando para significar, tão-somente (e por falta 
de expressão mais adequada) o conjunto de pais/famílias que, ou por 
residirem no âmbito regional servido por determinada escola, ou por terem 
fácil acesso físico a ela, são usuários efetivos ou potenciais, de seus serviços. 

 

Nesta perspectiva insere-se a participação da comunidade na escola através dos 

mecanismos democráticos e da utilização do espaço escolar pela comunidade. No entanto, o 

autor destaca os múltiplos interesses atuantes no interior da escola que muitas vezes entravam 

a participação, justificando-se, geralmente, por um “rebaixamento cultural” dos pais que os 

impedem de compreender as informações passadas pela escola. 

 Este afastamento também é atribuído às questões de trabalho e às condições objetivas 

das pessoas na defesa de seus interesses imediatos. Contudo a escola pode contribuir, através 

                                                                                                                                                         
8 NOSELLA, Paolo. A escola de Gramsci. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 1992.  
9 PARO, op. cit., p. 2. 
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do exercício da participação democrática, com a diminuição dos efeitos sociais sobre a 

comunidade. 

As relações de vizinhança entre escola e seu entorno são condições para que se 

viabilize o exercício de sua verdadeira função de contribuir para a boa qualidade do 

desenvolvimento dos cidadãos. A escola pública é uma das instituições sociais que deve 

compreender a responsabilidade na educação da população. 

A dimensão do funcionamento escolar em todos os seus níveis e graus de participação, 

assim como a discussão da realidade comunitária e escolar desenvolvidas na pesquisa de Paro, 

contribuíram para a compreensão das relações da EE Profª. Gracinda Ferreira com sua 

comunidade.    

Adir da Luz Almeida,10 em seu artigo: Uma relação muito delicada: escola e 

comunidade, busca “contribuir para desvelar os múltiplos aspectos em jogo no discurso da 

participação popular e na relação da população com as unidades escolares, enquanto 

instituições do poder público”. Neste contexto, a autora faz uma retrospectiva histórica da 

participação popular na educação e resgata o surgimento da idéia de sujeitos coletivos, 

abordada a partir da elaboração de uma identidade feita pela coletividade que a organiza em 

práticas para defender seus interesses e fazer suas reivindicações.    

Este artigo contribuiu com a questão da discussão do conceito de comunidade e das 

armadilhas que o uso do termo pode suscitar quando não é empregado através de uma 

reflexão apropriada. Sua pesquisa mostra que nos anos de 1980 o conceito de comunidade não 

foi problematizado e sim tratado de forma ambígua, não havendo clareza de como se 

constituiria então, a comunidade escolar, o que teria contribuído para a fragmentação do 

movimento comunitário no Rio de Janeiro, local de sua pesquisa. 

                                                 
10 ALMEIDA Adir da Luz. Uma relação muito delicada: escola e comunidade. ANPED, GT-Educação Popular-
nº6. Disponível em: www.anped.org.br/reunioes/25/texced25.htm. Acessado em: 03 mar. 2006. 
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Neste sentido, o artigo de Almeida auxiliou na compreensão da construção da 

comunidade do “Gracinda”, na verificação da disposição em se abrir a escola para 

acolhimento de discussões sobre os problemas sociais de seus usuários. 

As referências aos usuários da escola, ao entorno escolar e às relações de vizinhança, 

às parcerias realizadas na EE Profª. Gracinda Maria Ferreira, remeteram ao conceito de 

comunidade educativa exposto por Gohn e imprimiram à pesquisa a dimensão teórica da 

amplitude das relações comunitárias da escola, uma vez que a investigação aponta para a 

constituição de uma rede de ações envolvendo diversos setores do bairro e da cidade em torno 

da luta pela boa qualidade do ensino e da integração comunitária. 

Segundo Gohn11, comunidade educativa refere-se ao local onde atuam a equipe 

pedagógica, alunos e pais; a comunidade externa à escola como os integrantes das Secretarias 

de Estado e Diretorias Regionais de Ensino. Considerando-se o entorno comunitário, 

participam as organizações da sociedade civil que fazem articulação com a escola, tais como 

os movimentos sociais, sindicatos, associações religiosas, Organizações Não-Governamentais 

(ONGs) que atuam no Terceiro Setor; organizações de empresários etc. São atores também da 

comunidade educativa a população que reside ou trabalha perto da escola.  

Da mesma forma que Paro, Gohn contribuiu com o aporte teórico das dinâmicas 

participativas democráticas na escola. Acrescenta-se a essa contribuição a ampliação dos 

conceitos de comunidade, de maneira que, problematizando-os à luz das relações 

comunitárias escolares, colocou no centro da questão a presença dos movimentos sociais 

populares que são atuantes na educação informal e em consonância com a instituição escolar. 

                                                 
11 GOHN, Maria da Glória M. A educação não formal e a relação escola-comunidade. In:  Eccos – Revista. 
Científica Uninove. São Paulo, v. 6, n. 2, p.39-65, 2004. p. 40. 
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Entretanto, a concretização das ações pedagógicas precede o conhecimento da escola 

sobre sua comunidade. Neste sentido, a colaboração de Bordenave12 norteou este aspecto das 

investigações: 

Como agir sobre a realidade, para transformá-la, sem conhecê-la? E como 
conhecê-la sem estudá-la? Todavia, tão importante como conhecer a 
realidade objetiva, é que a comunidade ou grupo se conheça a si mesmo, 
suas percepções, seus valores e crenças, seus temores e aspirações. 

Isto é tipicamente um problema de pesquisa. Entretanto, não pode ser uma 
pesquisa do tipo tradicional. Visto que os membros participantes do grupo 
deverão ser atores das ações que podem transformar a realidade, parece 
natural que eles devam ser também os autores da pesquisa. 

[...] Também, os conteúdos da pesquisa variam de uma experiência a outra. 
Em alguns casos estuda-se a comunidade de uma maneira global, incluindo-
se a estrutura sócio-econômica, os componentes da cultura vivida, os grupos 
e associações, as relações formais entre os membros da comunidade, as 
expectativas e problemas etc. Em alguns casos inclui-se também a história 
da comunidade. 

 

 Os níveis e os graus de participação explicitados por Bordenave possibilitaram 

detectar, no processo educacional da escola estudada, a aplicabilidade dos conceitos à 

prática13 . Este valioso aporte teórico permitiu a efetivação de procedimentos relacionais das 

teorias escolhidas para nortear esta pesquisa à medida que se pode estabelecer o diálogo entre 

os teóricos. 

As questões relativas ao desfavorecimento social dos membros da comunidade, 

interferindo na baixa participação das famílias na vida escolar dos filhos, têm sido 

constantemente mencionadas por determinados tipos de administração pedagógica como 

justificativa para o fracasso escolar. Para Nóvoa14, o papel do professor está em ir contra as 

                                                 
12 BORDENAVE, Juan Diaz. O que é participação. 3 ed. São Paulo: Brasiliense, 1985.(Coleção Primeiros 
Passos), p.64-65. 
13 Bordenave (1985) considera os graus de participação como questões-chave, em grupos ou organizações. 
Explicita os seguintes tipos: participação controlada; participação concedida; a co-gestão e a autogestão, este 
último, para ele, é o nível mais elevado de participação. Neste trabalho o nível de participação foi analisado nesta 
perspectiva e conforme abordagem inserida no corpo do texto.  
14NÓVOA, António. Relação escola – sociedade: “novas respostas para um velho problema”. In: SERBINO, 
Raquel Volpato (org) Formação de Professores. São Paulo: Fundação Editora da UNESP, 1998,  p. 33-36. 
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injustiças que se reproduzem na escola, através do compromisso e da adesão a princípios, 

valores e crença na possibilidade de que todos os educandos tenham sucesso na escola. 

Paulo Freire15 considera que esse compromisso está na tarefa de propiciar condições 

para que os educandos se relacionem uns com os outros e venham a assumir-se como ser 

histórico. Trata-se de um trabalho que se processa com base na democracia e na solidariedade 

sendo, então, incompatível com o elitismo autoritário. 

O indivíduo, segundo Freire, é um ser social e histórico quando em suas relações com 

os outros assume sua identidade e, com seu pensamento, tem a capacidade de criar, de realizar 

sonhos, de reconhecer-se como sujeito. 

A execução dos projetos políticos pedagógicos pautados no trabalho coletivo e na 

articulação comunitária em torno da proposta de desenvolvimento das capacidades individuais 

dos alunos, segundo Gadotti, deveria promover sua inserção social com “certa autonomia na 

orientação e na iniciativa”16.  

Neste sentido, as leituras de Gadotti e de Nosella fundamentaram, no aporte teórico da 

pesquisa, uma identificação do projeto de escola unitária elaborado por Gramsci17 com a 

proposta pedagógica do “Gracinda” a partir de 1993. Segundo Gadotti, a escola unitária “seria 

eminentemente normativa, possibilitando o desenvolvimento das capacidades do indivíduo 

tanto para o trabalho manual como para o trabalho intelectual” 18. 

Assim, a natureza da elaboração intensa e a consecução de projetos educacionais, 

colocando os interesses sociais do aluno no centro da concepção pedagógica lhe confeririam 

                                                 
15 FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à pratica educativa.2 ed. São Paulo: Paz e 
Terra, 1996, p. 46-47. 
16 GADOTTI, Moacir. Concepção dialética da educação: um estudo introdutório. 13 ed. São Paulo: Cortez, 
2003, p. 73-74. 
17 Segundo Nosella, 1992, p. 27, os escritos de Gramsci sobre a escola unitária foram elaborados entre 1930 e 
1931. Em 1932, Gramsci escreveu a segunda versão onde define suas concepções sobre a escola integral no 
Caderno especial nº. 12 
18 GADOTTI, op. cit., p. 74  
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certo grau de desenvolvimento cultural, da formação de uma cultura geral. Após a apreensão 

dessas capacidades, “cada indivíduo seria encaminhado e inserido no processo produtivo, 

aprendendo uma profissão”19. 

As ações pedagógicas concernentes à proposta da escola unitária voltam-se para a 

construção da maturidade e autonomia do aluno, assim como da consciência de seus direitos. 

Para alcançar esses objetivos, a escola deve ser ativa e criadora. É função do Estado a 

manutenção da escola unitária, através da previsão orçamentária para a educação, condição 

para que ela se torne pública e promova uma sociedade igualitária. 

Para Nosella20, a proposta de Gramsci contempla a educação em que o currículo 

contenha aspectos da pedagogia tradicional na formação de cultura geral do aluno e não para 

aproveitamento em situações imediatas.  

A organização de “academias” e de núcleos de cultura popular, cuja organização 

partiria de pequenas comunidades, segundo Moacir Gadotti21, é de grande importância para 

Gramsci na articulação com a escola. A proposta de Gramsci é que esses núcleos de cultura 

popular, de organização mais flexível que a escola, oferecessem uma educação voltada para as 

ciências morais e políticas, mas que viessem a abranger os aspectos do ensino técnico. De 

qualquer modo, as duas formas de ensino, normativa e técnica, devem envolver o principio 

educativo universal.  

A escola tradicional encontra-se em crise. Esta colocação diz respeito à leitura que 

Nosella fez das anotações de Gramsci: “Sua crise se expressa pela perda de espaço social. 

Quem, ao contrário, está ganhando rapidamente espaço, expandindo-se, é a escola 

especializada cujo processo de identificação pedagógica, porém, ocorre de forma caótica”22.   

                                                 
19 Ibid., p. 74. 
20 NOSELLA, Paolo. A escola de Gramsci. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 1992, p. 108-109. 
21 GADOTTI, op. cit., p. 74. 
22 NOSELLA, op. cit.,  p. 114. 
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No bojo dessas afirmações históricas, embora atuais, a pesquisa encontrou apoio 

teórico para analisar os modelos pedagógicos utilizados na história de uma instituição 

educativa pública estadual, em seus objetivos de relacionar-se democraticamente com a 

comunidade através das ações pedagógicas. 

 

3.         Metodologia de Pesquisa 

 

Com a elaboração da problemática e dos elementos estruturadores do estudo, passou-

se aos primeiros passos da pesquisa: buscar os líderes dos estivadores residentes no Conjunto, 

professores, funcionários e direção da escola.   

Deste modo, os contatos iniciais com o pessoal da escola se deram com os 

funcionários moradores do Conjunto dos Estivadores. A primeira entrevista foi realizada com 

a então auxiliar de biblioteca, filha de estivador, que revelou nuanças do relacionamento com 

a comunidade que impulsionaram um caminho para adentrar nas questões concernentes às 

formas com que a escola acolhe os problemas comunitários como, sendo também, de seu 

interesse. 

 Os primeiros contatos com os professores da instituição de ensino trouxeram também, 

para o enriquecimento desta pesquisa, o envolvimento da escola com o histórico monumento 

das Ruínas do Engenho São Jorge dos Erasmos23, construído no século XVI e separado do 

prédio escolar por um longo muro. O Engenho, um dos primeiros do Brasil, desde 1958 é 

patrimônio histórico-cultural tombado, sob os cuidados da Universidade de São Paulo.  

Por muito tempo, desde a fundação da escola até a USP assumir a restauração do 

Engenho, este espaço foi utilizado como extensão do pátio escolar nas atividades pedagógicas 

e com o qual a escola ainda mantém relações comunitárias educacionais intermediadas pelos 

                                                 
23 Veja-se apêndice desta dissertação. 
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projetos pedagógicos da USP, como o VouVolto, em que os alunos são, perante a 

comunidade, multiplicadores da história do lugar. 

Para saber quantos dos seus moradores estudavam na escola em 2006, início da 

pesquisa, foi efetuado um levantamento, através das fichas de matrículas dos alunos, e estas 

revelaram que entre eles havia muitos residentes em outros bairros da região da Zona 

Noroeste de Santos e dos Morros, com um percentual mediano de moradores do Conjunto. 

A interpretação dos dados iniciais suscitou questionamentos sobre o atendimento 

comunitário escolar em virtude do fato de que a instituição de ensino está encravada em um 

conjunto residencial. No entanto, o caráter difuso em relação à identidade comunitária escolar 

encaminhou a pesquisa para a compreensão da construção daquele complexo residencial que é 

o segundo maior da cidade de Santos.   

A abordagem do Conjunto dos Estivadores foi efetivada através de documentos de 

processos e plantas do projeto, encontrados nos arquivos da Prefeitura Municipal de Santos; 

fotos colhidas nos arquivos da escola; de entrevistas com líderes dos estivadores 

cooperativados, moradores do Conjunto, e de professores da escola; e de um grande número 

de matérias jornalísticas encontradas na escola, na Hemeroteca Municipal e no arquivo do 

Jornal A Tribuna. 

Nos arquivos da Prefeitura Municipal de Santos, foram encontrados processos sobre a 

construção do Conjunto reveladores de uma enorme distância entre a data inicial da obra e da 

concessão das cartas de “habite-se”. Em função destes dados procedeu-se a um estudo do 

histórico da construção e dos percalços envolvidos no processo para contribuição da 

compreensão das relações da EE Profª. Gracinda Maria Ferreira com o Conjunto dos 

Estivadores e sua comunidade.  
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Os problemas com a obra, geradores da distância entre o início da construção e da 

ocupação dos proprietários dos apartamentos, detonaram a dispersão comunitária da 

vizinhança tanto entre o grupo dos estivadores, como entre escola e seus idealizadores.  

Portanto, a EE Profª. Gracinda Maria Ferreira, inaugurada em 1986, não contou em 

suas primeiras listas de matrículas com os descendentes dos estivadores, mas sim com 

moradores de bairros vizinhos da Zona Noroeste e dos Morros próximos à região da escola. 

Buscaram-se os documentos da escola que foram organizados por datas dos eventos: 

os Planos Diretores Anuais (PDAs), localizados na Diretoria de Ensino Regional de Santos 

(DERS); os registros de atas da escola por serem considerados constitutivos das verificações 

pertinentes e um livro de Registro de Eventos Históricos, aberto na data de inauguração da 

escola e deixado de ser utilizado no ano de 1998.  

Os nomes registrados nos documentos permitiram identificar e entrar em contato com 

alguns professores e outros gestores envolvidos nas questões educacionais no período 

estudado. Estes contatos se fizeram através de entrevistas abertas e semi-estruturadas, 

realizadas na própria escola com educadores que lá ainda permanecem ou em seus atuais 

locais de trabalho.  

Para a efetivação do conhecimento de como a comunidade do “Gracinda” se 

estabeleceu na escola, foi realizada uma pesquisa na segunda quinzena de junho de 200724 

através da qual se pode ter a dimensão de sua atual composição. O objetivo primordial desta 

prospecção comunitária foi saber o bairro de moradia dos alunos e quantos são moradores do 

Conjunto dos Estivadores. Em segundo lugar, procurou-se identificar a profissão dos pais e 

parentes que estudam ou estudaram na escola.  

                                                 
24 Veja-se apêndice desta pesquisa. 
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Assim, o desenvolvimento da pesquisa apontou a estruturação do trabalho em quatro 

capítulos. O primeiro capítulo tem como objetivo apresentar os estudos realizados acerca da 

história da EE Profª. Gracinda Maria Ferreira, seus dados físicos e institucionais, seus 

aspectos comunitários, abrangendo elementos históricos do Bairro São Jorge e dos estivadores 

do Porto de Santos. 

A relevância do enfoque histórico sobre os estivadores é justificada pelo movimento 

deste grupo de trabalhadores na cidade, seu modo de vida, as características do trabalho da 

estivagem, até o momento da construção de seu complexo residencial.  

A compreensão da comunidade do “Gracinda” perpassa o contexto da micro-história25 

do Bairro São Jorge onde a escola se insere. São fenômenos do cotidiano reveladores da 

construção identitária de uma parcela da população que, em suas peculiaridades encerram 

aspectos da compreensão do universo citadino de Santos. 

O Capítulo II apresenta a visão dos educadores sobre a comunidade (alunos e 

famílias), educadores e funcionários, no sentido de subsidiar em que contexto a escola se 

apoiou para a elaboração das ações pedagógicas para promover as relações comunitárias 

democráticas. 

Os estudos acerca da qualidade do relacionamento entre escola e comunidade, como 

também das metas educacionais, das propostas pedagógicas e das ações comunitárias estão 

presentes no capítulo III.  

O capitulo IV está direcionado para a análise dos mecanismos democráticos 

institucionais de participação da comunidade na escola: Associação de Pais e Mestres (APM), 

Conselho de Escola (CE) e Grêmio Estudantil. 
                                                 
25 Segundo Jacques Revel em Jogos de Escalas: a experiência da micro-análise. Rio de Janeiro: Fundação 
Getúlio Vargas, 1988, a abordagem micro-histórica permite, através de pequenas informações e da tentativa de 
compreender o detalhe individual, perceber as várias experiências que “dão acesso a lógicas simbólicas que são 
as lógicas do grupo, ou mesmo de conjuntos muito maiores”. Neste sentido, para o autor, o papel do micro-
historiador seria o de tentar reconstruir as modalidades de agregação  (ou desagregação) social.  
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CAPÍTULO I  

EE Profª. Gracinda Maria Ferreira: uma escola idealizada para o 
Conjunto dos Estivadores de Santos 

 

 

 

 

 

 

 
O objetivo deste capítulo é o de apresentar a EE Profª. Gracinda Maria Ferreira 

inserida na construção do Conjunto dos Estivadores do Porto de Santos, perpassando o 

contexto micro-histórico do bairro, a idealização e a criação da escola.  

A EE Profª. Gracinda Maria Ferreira foi criada em dezembro de 1985 com o nome de 

EEPG (A) Parque do Engenho, cujo nome oficial foi atribuído em função da vizinhança com 

o histórico monumento das Ruínas do Engenho dos Erasmos. Sua origem está ligada ao 

processo de construção do residencial popularmente conhecido como Conjunto dos 

Estivadores, para o qual a escola foi idealizada. Na gênese comunitária da instituição escolar, 

encontra-se a história de uma das primeiras categorias de operários da cidade: os estivadores 

do Porto de Santos. 

 

1.         Quem são os estivadores do Porto de Santos. 

 

A constituição da comunidade operária santista está ligada, principalmente, ao 

processo de construção do Porto de Santos, no final do século XIX, quando chegam à cidade 

inúmeros trabalhadores, entre eles imigrantes europeus, além dos migrantes nordestinos, para 

atuar, também no ramo da construção civil e dos transportes.  
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O trabalho na estiva consiste em colocar e retirar as mercadorias dos porões e convés 

dos navios (estivagem e desestivagem). Assim na cidade, referiam-se aos trabalhadores 

estivadores e aos doqueiros reportando-se às distinções de suas funções no porto. Isto porque 

os estivadores recusaram o modelo contratual da Cia. Docas de Santos (CDS) e 

permaneceram autônomos, criando seus sindicatos com modelo de contratação próprio. Aos 

operários portuários, os antigos doqueiros, competia o trabalho em terra dos serviços 

portuários, enquanto aos estivadores, no navio. 

Os trabalhadores portuários contavam em suas fileiras, no início do século XX, com 

grande número de estrangeiros, destacando-se a presença de portugueses, espanhóis e 

italianos. Esses operários trouxeram para os sindicatos da cidade forte influência política, de 

início com orientação anarquista e mais tarde comunista. 

A partir de 1930, as novas medidas de contratação da mão-de-obra fizeram com que a 

estiva passasse a contar em suas fileiras com maior número de trabalhadores brasileiros, em 

detrimento do braço estrangeiro. Desta forma, em 1937, já havia na estiva 500 homens 

nativos, os chamados “gente-da-terra”, arregimentados no xenófobo e violento processo de 

nacionalização implementado por Getúlio Vargas26. 

Esses brasileiros eram em sua maioria nordestinos, que chegavam à cidade de Santos 

tangidos pela seca e pelas condições de vida miseráveis que os faziam abandonar suas 

famílias, mas conduzidos pela esperança do retorno e da construção de uma vida melhor, fruto 

do trabalho em terras do sul do país. Ao chegar a Santos tinham, no Porto, a possibilidade do 

trabalho e passavam a enfrentar um ritual comum entre todos os aspirantes. 

 

                                                 
26 SARTI, Ingrid. Porto vermelho. Os estivadores santistas no sindicato e na política. Rio de Janeiro: Paz e 
Terra, 1981, p.87; SILVA, Fernando Teixeira da. Operários sem patrões: os trabalhadores da cidade de Santos no 
entreguerras. Campinas: Editora da Unicamp, 2003, p. 157. 
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Observa-se na composição dos trabalhadores a relação familiar iniciada com o 

estabelecimento de um primeiro membro na cidade que chamava um parente para tentar 

seguir o mesmo caminho de trabalho, “sendo comum a constituição de verdadeiras linhagens 

familiares de portuários, que transmitiam uma cultura de trabalho de geração para geração”27. 

 

Então você tenta, seu acesso é limitado. Para você ter uma idéia, eu tenho 
dois irmãos que ainda são estivadores e, como eu, não tinham idéia de serem 
estivadores Eles terminaram sendo estivadores por força da sobrevivência, 
pra ter condições de ganhar um pouco mais, de constituir família. Então os 
filhos de imigrantes vão todos para o porto. Eu não tinha intenção de ir para 
o porto, mas a partir da década de 60 Santos vivia muito em função do porto 
e em função do café28.  

 

A formação dos laços familiares no âmbito do trabalho portuário é atribuída à 

sazonalidade na estiva. Criavam-se elos de identidade comunitária movidos pela solidariedade 

entre companheiros de serviço, que faziam funcionar uma rede de comunicações entre os seus 

membros. Os operários faziam funcionar sistemas cooperativos que os mantinham informados 

sobre os navios atracados com o objetivo de promover a formação dos “ternos”29 para a 

estivagem de determinados tipos de carga.  

Vim pequeno com meus pais. Tive sorte de estudar, me integrar, mas por 
falta de opção eu terminei como todos os filhos de nordestino: terminaram 
no porto, porque quem não é filho da cidade originário, infelizmente nós 
temos no Brasil que, quem tem “QI” duplo, quer dizer “quem indica”, 
certo?30.  

 

                                                 
27 SILVA, Fernando Teixeira da. Operários sem patrões: os trabalhadores da cidade de Santos no entreguerras. 
Campinas: Editora da Unicamp, 2003, p. 137. 
28 Entrevista de João Soares de Menezes, estivador aposentado e presidente da Cooperativa Habitacional dos 
Estivadores entre 1991 e 1993. Santos 15 mar. 2006. 
29 Conforme explicita Fernando Teixeira da Silva (2003, p.136), na estiva, “ternos são grupos que realizavam 
uma atividade de acordo com a natureza das mercadorias, do local e das condições de carga e descarga”.  
30 Entrevista de João Soares de Menezes. Santos, 15 mar. 2006. A expressão “Q.I.”, na linguagem dos 
estivadores é abreviação de “quem indica”, como uma alusão ao teste de inteligência. 
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Para ser estivador era necessário que se efetuasse matrícula na Capitania dos Portos e 

que houvesse a necessidade de mão-de-obra na estiva, sendo que a preferência era dada aos 

sindicalizados. Para alcançar a primeira fase desse objetivo, o trabalhador tinha que passar por 

indicações com cartas, amizades e muita paciência, apesar de que não havia pré-requisito de 

habilidades, mas para ser contratado deveria ter idade entre 19 e 35 anos, atestado de 

vacinação e comprovante de robustez física31 . 

Entretanto, quando os estivadores moravam no centro da cidade, o sentimento de 

liberdade dado pela mobilidade permitida aos solteiros, livrava-os do confinamento no 

ambiente do Porto. Seu modo de vida com poucos recursos econômicos levava-os a mudanças 

constantes de endereço, assim, sua circulação pela cidade marcava a experiência dos 

portuários32 e, da mesma forma, os outros habitantes passavam a reconhecer a identidade 

desses trabalhadores. 

Por outro lado, o estreitamento das relações de amizade e a identificação cultural 

culminavam na criação de associações culturais e esportivas, sindicais e de bairros. A 

solidariedade entre os companheiros portuários servia de forte base de apoio para seus 

movimentos reivindicatórios diante das questões trabalhistas. “Durante as greves portuárias, 

quando Santos era virtualmente ‘invadida’, os trabalhadores podiam contar com uma opinião 

pública indignada, raramente presente em outras cidades brasileiras”33.  

Nós tivemos também, e temos, um elo importante que contribui para essa 
formação histórica e cultural, que é o porto. O porto é a porta para o mundo. 
[...] Por esses conceitos, essas conotações, [...] fez nascer e fez crescer 
entidades voltadas para esse sentimento de solidariedade, de fraternidade34. 

 

                                                 
31 SARTI, op. cit., p. 24-23 e 28. 
32 SILVA, op. cit., p. 138. 
33 GITAHY, Maria Lucia Caira. Ventos do mar: trabalhadores do porto, movimento operário e cultura urbana 
em Santos (1889-1914). São Paulo: Ed. da Unesp, 1992, p. 23. 
34. Entrevista do estivador aposentado Alberto Pires Barbosa, apud MARTINS, 1997, p.60. 
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A mobilidade residencial, os sentimentos de liberdade e de solidariedade também 

podem ser explicados pela característica sazonal do trabalho na estiva, marcado pelo 

embarque e desembarque de determinados tipos de carga em épocas variadas. 

Aqueles que trabalhavam nos porões dos navios não tinham a rotina como modo de 

organização da vida através da jornada do trabalho, uma vez que sazonalidade levava à 

ocasionalidade. Entretanto, este modo de vida era, de certa forma, imposto pela instabilidade 

do comércio marítimo, pelos tipos de carga e até mesmo pela movimentação pessoal do 

trabalhador na cidade.  

Este último fator é decorrente do anterior já que, para sobreviver em meio às 

incertezas portuárias, o estivador procurava outros tipos de trabalho que mantinham 

paralelamente à estiva. Assim, muitos estivadores também eram funcionários da Força 

Pública, bombeiros, comerciantes, pedreiros entre outros tipos de profissão35 .  

Outro fator fundamental para a compreensão da origem e das características das 

atividades dos estivadores é o closed shop36 que acentua o aspecto de autonomia da profissão. 

A luta pelo trabalho controlado pelos próprios operários foi iniciada em 1910 e consolidada 

entre 1923 e 1925 com a crise do Porto. 

Esta crise foi atribuída ao monopólio da Companhia Docas de Santos (CDS) na 

exploração dos serviços portuários e pelos altos preços cobrados na permanência dos navios 

atracados no Porto de Santos. Por outro lado, os trabalhadores “avulsos” eram capazes de 

executar a estivagem em prazo mais curto que os doqueiros.  

                                                 
35 SILVA, op. cit., p. 138-139.     
36 Close chop refere-se ao trabalho na estiva controlado pelo sindicato e não por empregadores, como é o caso 
dos funcionários das DOCAS. 
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A masculidade dos trabalhadores gerava entre eles conceitos de auto-afirmação, força, 

valentia e insubordinação, sobretudo quando se tratava das relações entre contramestres37 na 

contratação para os serviços no convés.  

As características do trabalho também suscitavam nos homens a coragem e a 

solidariedade para enfrentar os perigos de uma época em que a estiva não oferecia segurança 

no trabalho e com a ocorrência de muitos acidentes fatais, como foi relatado por Geonísio 

Pereira Aguiar38, filho e sobrinho de estivadores aposentados: 

 

Meu tio faleceu, infelizmente trabalhando dentro de um navio. [...]  Até hoje 
eu lembro apesar de ser um pouco mais novo. Meu tio faleceu já faz uns 
vinte e poucos anos. Já faz um bom tempo, hoje eu tenho 43, eu tinha uns 
20. Eu lembro porque ele estava de mestre no navio, que é aquela pessoa que 
coordenava e, certo dia estavam tendo um pouco de dificuldade e ele foi 
ajudar uma pessoa, nisso um cabo de aço arrebentou na carga e pegou nele e 
acabou praticamente matando-o na hora. Foi levado para o hospital tudo, 
mas infelizmente faleceu. Foi fatal. 

[...] A gente era pequeno e sempre falavam, sempre tinha um ou outro 
acidente. Porque hoje a estiva tem muito serviço automatizado com as 
máquinas, mas há vinte anos atrás era tudo na mão mesmo e não tinha tanto 
contêiner, então eles pegavam muita carga na mão assim, o risco era maior. 
Normalmente falavam que o serviço na estiva era serviço pra homem 
mesmo. 

 

Tanto a ocasionalidade do trabalho como o sistema de closed shop podem ser 

considerados como responsáveis por outra característica importante na compreensão do 

trabalho nos porões dos navios, a saber, a contratação, pelos contramestres na parede39.  

                                                 
37 Contramestres, assim como coloca Silva, (op. cit., p. 153) são os encarregados (pelos empregadores) da 
contratação de mão-de-obra na parede. Os empregadores por sua vez eram contratados pelas companhias de 
navegação internacionais que arcavam com as despesas portuárias, tudo isso dentro de um sistema histórico 
comum de estiva todos os portos. 
38 Entrevista de Geonísio Pereira Aguiar, Santos 21 out. 2005. 
39 SILVA (op. cit., p. 136-153) descreve a parede como local onde se aglomeravam grandes quantidades de 
pretendentes ao trabalho no porto por horas de trabalho. Esses candidatos eram “tirados” pelos contramestres 
para o trabalho nas embarcações. “A parede não era um lugar de disputa por colocação de estivadores nos navios 
e pelos serviços mais rendosos; era também um espaço destinado às conversas, ao “debate político”, à 
descontração e ao encontro de estáveis amizades, o que fortaleceria sua capacidade de agirem coletivamente”.     
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O sistema da parede muitas vezes gerava desigualdade na distribuição do trabalho em 

função de “afilhadismos”, propinas e acordos. Essas prerrogativas de disputa pela simpatia e 

proteção dos contramestres poderiam concorrer para o enfraquecimento dos laços de 

solidariedade e de coletividade inerentes à categoria dos estivadores.     

O trabalho dos carregadores de sacos de café, açúcar ou grãos no Porto de Santos era 

bem remunerado, mas seletivo no que se referia aos melhores e mais fortes carregadores, 

aqueles que executavam o trabalho de maneira mais ativa e não se envolviam em acidentes, 

enfim os que por esses motivos ganhavam a confiança dos encarregados. Pela boa 

remuneração, os “bagrinhos” (os não registrados no sindicato) almejavam ser registrados ou 

obter a carteira preta para garantia do serviço.  

Entretanto, nas palavras de Dona Maria de Lourdes Lima Pereira, viúva do estivador 

“Serrinha”, observou-se que havia critérios considerados pertinentes para a contratação, na 

visão dos próprios aspirantes à sindicalização. Não era fácil entrar na estiva uma vez que 

muitos migrantes em Santos aspiravam a este trabalho e havia ausência de critérios formais 

para o ingresso40: 

 

Meu marido trabalhava muito para sustentar a família. Não era fácil, mas só 
com o emprego no Corpo de Bombeiros não dava, ele tinha muitos 
camaradas (grifo meu) que também iam para a estiva. Quem trabalhava na 
estiva carregando sacos de café, açúcar ou grãos ganhava bem, mas também 
tinha que ter um  emprego fixo. Mas para entrar lá tinha que ser forte, 
agüentar chuva e outros tipos de mercadoria também, porque os chefes 
escolhiam sempre os melhores e mais fortes carregadores.  

Os encarregados escolhiam aqueles que faziam o trabalho mais rápido e não 
se envolviam em acidentes, aí eles  ganhavam a confiança dos encarregados. 
Depois que meu marido pegou a senha ele trabalhou muito, pesado mesmo. 
Da estiva ia direto para o quartel pra poder pegar a carteira preta. Depois ele 
ficou registrado e quando ele faleceu eu tive a garantia dessa aposentadoria. 
Mas quando ele faleceu já estava aposentado. Depois que ele conseguiu a 
carteira preta, ele levou meu sobrinho para trabalhar na estiva em 1971, em 
1973 o Esmeraldo já tava com a carteira preta e se aposentou recentemente. 

                                                 
40 Entrevista de Maria de Lourdes Lima Pereira. Santos 01 set. 2006. 
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Observa-se, porém, na fala de Domingos Garcia41, estivador aposentado que ingressou 

na estiva em 1947, que: 

[...] O sindicato estava com 10 anos de atraso nas conquistas sociais, apesar 
do reclamo da classe. Então, várias foram as conquistas, entre as quais: o 
rodízio de contramestres, o rodízio de contramestre auxiliar e os pontos42. A 
estiva era um aglomerado de pessoas que não tinham um destino certo para o 
trabalho, trabalhavam em qualquer ponto.  

[...] Então, quando entrou o Antônio “Alemão” já trabalhando com a classe, 
se estabeleceu uma norma, que foi o rodízio dos trabalhadores também. 
Então, se dividiu a Estiva pelos pontos, [...] e o estivador passou a auferir 
muito melhor. 

[...] O trabalho no porto era dividido por navios, por números de navios e 
ficou tudo beleza, além de outras conquistas como férias, 13º., isso foi uma 
luta já desde aquela época.   

 

O próprio Sindicato dos Estivadores de Santos (SES) procurou organizar a mão-de-

obra em seu interior, na época da chamada democratização do sindicato nos anos 50, com 

Goulart no Ministério do Trabalho e o retorno dos comunistas após o período do 

“peleguismo”43. 

Esta característica do controle do mercado do trabalho remete ao caso do 

apadrinhamento na contratação de mão-de-obra exercido desde a fundação do Sindicato dos 

Estivadores de Santos nos anos de 1930, pois freqüentemente eram admitidos, para o trabalho, 

parentes dos sindicalizados até formarem-se grupos familiares, usufruindo de preferência em 

detrimento daqueles que não eram indicados.  

Ao regulamentar o sindicalismo dos trabalhadores “avulsos”, Getúlio Vargas, em 

1951, não eliminou o paternalismo sindical, mas limitou-o, quando determinou, por decreto, a 

admissão de 10% para ex-combatentes e 50% das vagas para filhos de sócios nos sindicatos.44. 

                                                 
41 Entrevista de Domingos Garcia, apud MARTINS, 1995, p. 38. 
42 Ponto é o local onde os trabalhadores são escolhidos para o trabalho. Havia dois horários de ponto: às 7 e às 19 
horas, cada um com 8 horas de trabalho. 
43 Peleguismo no sindicato foi o período em que esteve à frente do SES o pelego Manoel Cabeças. Pelego é 
aquele sindicalista que atua de acordo com os desejos governamentais, ou patronais, ou seja, colocando sua 
entidade a seu favor em detrimento dos interesses da categoria. 
44 SARTI, op. cit., p. 35. 
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As palavras do estivador aposentado João Soares de Menezes oferecem a noção da 

dimensão prática da lei45: 

 

Não tinha indicação de amigos nem do pai. Até 1963 tinha essa 
possibilidade. Tinha o chamado filho do sócio. Depois de 63 pra frente não 
tinha mais. Foi modificado o sistema e a Capitania começou a controlar o 
sistema. Primeiro você trabalhava de carteira profissional, não era nem 
senha, trabalhava até de carteira profissional. Depois a capitania passou a dar 
as senhas. Ai você fazia horas e, por hora trabalhada você entrava. As horas 
trabalhadas substituíram o sistema antigo que era o chamado o filho do sócio 

[...] Foi o meu caso: meu pai entrou de mestre. Era sócio e entrou de mestre. 
Eu trabalhei com meu pai durante 80 dias e não sai mais. Continuei 
trabalhando de carteira profissional... Você vai conhecendo o sistema, vai 
conhecendo outros trabalhadores antigos que eram amigos do meu pai e 
continuei, trabalhava na contabilidade e trabalhava de estivador. 

 

Em sua entrevista o Sr. João relatou que seu pai trabalhou na estiva durante 10 anos 

como “bagrinho” até obter a “carteira preta”, o que significava a admissão no Sindicato. A 

condição de “bagrinho” era o “calcanhar de Aquiles” social, pois corroborava a característica 

coorporativista do sindicalismo estivador. Em 1946, estabeleceu-se, no meio sindical, uma 

grande batalha legislativa para que se elevasse o número de vagas no quadro do Sindicato, 

isto é, admitir os “bagrinhos”46. 

Embora lutassem por democratização, os dirigentes do SES não estenderam suas 

preocupações para aumentar o número de seus filiados, neste caso, sindicalizando os 

“bagrinhos”.  

Apesar de que, desde 1964, o Sindicato dos Estivadores não fosse mais considerado o 

detentor soberano do controle do trabalho, verificou-se em uma das entrevistas realizadas 

durante a pesquisa que o apadrinhamento continuou existindo pelo menos até o final dos anos 

                                                 
45Entrevista de João Soares de Menezes, estivador aposentado e presidente da Cooperativa Habitacional dos 
Estivadores entre 1991 e 1993. Santos 15, mar. 2006. 
46 A chamada crise dos bagrinhos teve seu fim somente no início de 1964, quando por força de lei federal o SES 
foi obrigado, após muita resistência, a incluir no sindicato todos os trabalhadores aspirantes ao registro definitivo 
para o trabalho na estiva.  
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de 1980. Segundo Dora47, seu pai já era estivador há muitos anos e indicou seu marido para o 

trabalho: 

[...] Ele entrou em 86, mas ele já trabalhava em outro lugar e ia na estiva 
para fazer bico. Ele ficou de bagrinho 3 anos, depois pegou a Carteira Preta. 
Ele foi indicado pelo meu pai que trabalhava na estiva há muitos anos. Ainda 
tinha um pouco de indicação, A pessoa ia e ficava lá na frente da parede, aí 
pegavam a carteira dele nos primeiros. Agora já não tem mais nada disso. É 
o desemprego total na estiva. Olha: antes as turmas eram de oito pessoas, 
agora só precisa de três. 

 

Ilustração 1: A parede: local de aglomeração de pretendentes ao trabalho diário na estiva 

 

 

 

Aquilo era uma coisa de doido, agora não é mais porque diminuiu muito o 
número de estivadores na parede. Aqueles homens ficavam com a carteirinha 
para cima (faz o gesto com o braço levantado) e quando pegavam a dele 
davam sorte. [...] Os indicados ficavam na frente e os contra-mestres e 
alguém avisava quem eram para os contra-mestres que pegavam as carteiras 
pretas deles. Eu ia lá na parede falar com o meu pai, porque a minha mãe era 
separada dele e quando precisava, eu ia até lá falar com ele e via tudo. 

                                                 
47 Ibid. 
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Para saber qual carga ia chegar, que navio, qual serviço teria na estiva, meu 
pai ouvia pela rádio... não sei qual era... ainda é assim.. era uma rádio AM... 
Eles falavam: estiva na avante e na ré. Quando era avante era na Ponta da 
Praia e quando era na ré era pra cá, perto do Centro. Eu não sei o que 
significa avante, mas ré é para trás, então aqui (perto do Centro) era atrás e 
avante eles achavam que a Ponta da Praia era pra frente, então48.  

 

Até meados da última década do século XX o trabalhador da estiva gozava de 

prestígio junto ao comércio e ao movimento operário brasileiro. Os estivadores chefes de 

família, já estabelecidos, procuravam suprir da melhor forma as necessidades de seus 

descendentes principalmente através da educação escolar, muitas vezes considerado como 

único recurso de ascensão social. Estes trabalhadores eram reconhecidos na cidade e tinham 

crédito em todo o comércio. Para se abrir um crediário bastava mostrar a carteira preta, 

símbolo de estabilidade na estiva49. 

 

[...] Eu lembro que... Eu ia comprar roupa com o meu pai e ele mostrava a 
carteirinha que era da estiva, a carteirinha preta e tinha todos os 
financiamentos garantidos, porque sabiam que ele recebia dinheiro toda 
semana, todo dia. Hoje já não, hoje infelizmente o pessoal do cais é um 
pessoal discriminado até. 

 

Após o período de Ditadura Militar, e com o fim da concessão de exploração do Porto 

pela Cia. Docas de Santos, as modificações no sistema portuário foram avassaladoras para o 

antigo regime coorporativista do SES. Em 1993 foi criado o Órgão Gestor de Mão-de-Obra 

(OGMO), para administrar os serviços portuários, tirando, assim, o poder do controle do 

mercado de trabalho do sindicato.  

O estivador tornou-se um operário especializado para acompanhar as inevitáveis 

mudanças do processo de modernização. Verifica-se que o estivador ingressante no Porto no 

                                                 
48 Entrevista de Dora Alves dos Santos, inspetora de alunos do “Gracinda”, moradora do Conjunto dos 
Estivadores, filha e esposa de estivadores. Santos, 15 jul. 2007. 
49 Entrevista de Geonísio Pereira Aguiar, Santos 21 out. 2005. 
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final da década de 60, para permanecer e aspirar a condições melhores de trabalho foi levado 

a proceder como João Soares50 declarou, como sendo da nova geração portuária: 

 

Me considero. Bem diferente. Na realidade eu fui estivador, mas eu era um 
estivador diferenciado. Eu era um estivador operador, estivador qualificado. 
Para você ter uma idéia eu tenho 6 diplomas de cursos que eu fiz na estiva. 
Eu sou operador de empilhadeira, operador de trator, pá carregadeira, 
operador de guincho e guindaste, sou operador de ponte rolante, sou 
operador de skiloder, um aparelho moderno que opera o açúcar que vem no 
saco do armazém, é esse aparelho que estiva a carga dentro do porão do 
navio.  

 

Hoje, início do século, a estrutura do Porto foi modificada com a implantação da Lei 

8.930/93 de 25 de fevereiro de 1993 quando houve privatização de grande parte dos serviços 

portuários. A socióloga Carla Diegues51 diz que a lei representa, no Porto de Santos, um 

processo de transformações tecnológicas gerador de rapidez no embarque e desembarque, 

conseqüente redução nos custos tanto das cargas, como no valor da mão-de-obra. 

O trabalho na estiva se tornou muito mais uma questão de preparo e planejamento do 

que força muscular: 

 

Hoje é um pouco mais tranqüilo, porque o estivador não agarra tanto. A não 
ser assim a sacaria, o problema de cargas como o açúcar que eles têm que 
pegar na pá. Mas o contrário, muita coisa no Porto hoje é feito por contêiner, 
então é feito com máquina. Com isso resolveu um problema da parte física, 
mas infelizmente causou também muito problema no Porto.  

[...] Hoje nós temos um problema sério na cidade que é o desemprego do 
Porto. A gente vive muito ainda em função do cais santista. Nós temos uma 
quantidade de pessoas e de famílias que vivem do cais. Nós temos um dado 
aqui na cidade, anterior ao cais forte, e posterior, tanto que hoje, por 
exemplo, a cada ano nós batemos recorde de produção de mercadoria 
passando pelo Porto de Santos, mas em compensação a gente tem uma 
quantidade cada vez maior de pessoas desempregadas, então o dinheiro não 
fica mais aqui. Antigamente o dinheiro ficava na cidade52.  

                                                 
50 Entrevista de João Soares. Presidente de Menezes. Santos, 15 mar. 2006. 
51 DIEGUES, Carla Regina Mota Alonso. De OGMO (Operário Gestor de Mão-de-obra) para OGMO (Órgão 
Gestor de Mão-de-Obra): modernização e cultura no porto de Santos. 2007.Dissertação (mestrado em 
Sociologia) Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Departamento de Sociologia, USP, São Paulo, p. 78.  
52,. Entrevista de Geonísio Pereira Aguiar. Santos, 21, out. 2005. 
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Entretanto, o problema do estivador santista nos anos de 1990 já apontava para a 

desagregação da categoria em função da Lei. Neste período a modernização transformava o 

trabalho na estiva com o uso de novos meios tecnológicos e conseqüente redução do número 

de homens trabalhando nos porões dos navios53. 

 

Ilustração 1: Estivador trabalhando com enxofre na estiva. (21 out. 2006) 
 

 

As relações trabalhistas no meio sindical sofreram profundas modificações e, na estiva 

informatizada, a força do Sindicato encontra-se enfraquecida. Os embates dos portuários e dos 

estivadores passaram a se reportar, sobretudo contra o desemprego estrutural e por questões 

trabalhistas, como aposentadoria especial, reajustes salariais. 

No contexto das relações comunitárias da instituição de ensino pesquisada, esta 

investigação enfocou, particularmente, como os estivadores da cidade de Santos se 

relacionavam historicamente em seus locais de trabalho; na movimentação na cidade e nas 

                                                 
53 Segundo Diegues, op. cit., p. 78, com o uso de contêineres para o embarque de cargas, o terno  de embarque de 
sacas de café, por exemplo, que era composta de cerca de 40 a 50 homens, passou a ter uma composição de 5 
trabalhadores avulsos, entre eles: trabalhadores de bloco, consertadores (se necessário), conferentes, vigia e 
estiva mais dois trabalhadores de capatazia (um operador de guindaste e um operador de empilhadeira). 
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características de seu trabalho. Estes procedimentos se justificaram pelo fornecimento de 

subsídios para a compreensão da construção do Conjunto dos Estivadores, no bairro da Vila 

São Jorge, zona Noroeste de Santos, quando se observa que os estivadores já formavam uma 

categoria desagregada. 

 

2.         A construção do Conjunto Habitacional Parque Engenho dos Erasmos 

 

Os estivadores, em sua maioria solteiros, desde o início do século XX, alojavam-se em 

pensões, quartos, porões de casas localizadas em bairros do centro da cidade, de onde tinham 

fácil acesso ao porto e às informações sobre as cargas a serem estivadas. O Macuco era o 

maior bairro operário de Santos. Vila Belmiro, Campo Grande, Marapé e Jabaquara, os outros 

que abrigavam os chalés, antigas casas de estilo colonial, pensões, cortiços e também os 

“inúmeros porões habitados, inimigos dos pulmões vulneráveis à tuberculose”54.  

 

Obviamente, a classe operária não vivia em cortiços por escolha. Tanto que 
mesmo após a reforma urbana completa que Santos atravessou, já em 1913, 
a densidade média era de 10,19 pessoas por domicílio. Nas áreas centrais 
este número chegava a 14 pessoas. Portanto, mesmo na cidade 
aparentemente limpa da belle époque, a classe operária continuava a 
amontoar-se nas precárias habitações ao alcance de seu bolso55 . 

 

Na reforma urbana de Santos, com o advento da República, época da higienização da 

cidade e inevitável demolição dos cortiços, os operários foram empurrados para os morros e 

bairros periféricos. O perfil da população santista se desenvolve econômica e culturalmente – 

aumento da classe média - bem como o oferecimento de infra-estrutura e aparelhagem da 

cidade.  

                                                 
54 SILVA, A carga e a culpa: os operários das Docas de Santos: direitos e cultura de solidariedade (1937-
1968). São Paulo: Hucitec; Santos: Prefeitura Municipal de Santos, 1995, p. 15. 
55 GITAHY, op. cit., p. 128.    
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O depoimento de um estivador aposentado56 oferece uma visão da dimensão do 

movimento dos trabalhadores portuários no contexto da urbanização da cidade:  

 

[...] No Morro de São Bento. Nós moramos de aluguel, depois meus pais 
compraram uma casa na Vila São Bento que é naquela parte baixa, que 
chamam hoje Beco do Asilo. Então nós fomos morar na Vila São Bento. Nós 
temos a casa até hoje lá, onde meu irmão caçula que é estivador mora. 

[...] O morro tinha muitos portuários.  Tinha ali no morro de São Bento 
muitos doqueiros que eram da antiga Docas, estivadores e ensacadores e os 
portugueses antigos. Os antigos portugueses. A maioria das moradias do 
morro São Bento era de portugueses. Então eles alugavam para doqueiros, 
estivadores e ensacadores. 

 

Neste processo urbanístico, nos anos de 1940, as edificações residenciais e de turismo 

ocupavam os bairros da orla da praia e das adjacências do centro, mas restando ainda 

residências de operários em seus bairros tradicionais57.  

Segundo Alcindo Gonçalves58, nos anos de 1950, 98% da área insular da cidade já 

estava habitada, fazendo com que os preços dos imóveis e dos aluguéis se elevassem além das 

possibilidades da maioria dos operários. Neste período, a Região Metropolitana da Baixada 

Santista teve um crescimento anual de população de 4,67% em virtude da consolidação do 

centro portuário e início da implantação de indústrias na região59.  

Acuadas, as famílias com baixo poder aquisitivo, não possuindo condições para arcar 

com os elevados valores dos imóveis e dos aluguéis, viram-se obrigadas a fixar residência em 

regiões da cidade pouco exploradas pelo setor imobiliário ou de desenvolvimento urbano 

fraco em comparação com o aparelhamento do Centro e da orla da praia, como os morros e a 

                                                 
56 Entrevista de João Soares de Menezes. Santos, 15 mar. 2006.  
57 SILVA, op. cit., p. 15. 
58 GONÇALVES, Alcindo. Lutas e Sonhos: cultura, política e hegemonia progressista em Santos – 1945 – 
1962. São Paulo: UNESP; Santos: Prefeitura Municipal de Santos, 1995, p. 71. 
59 FERNANDES, Dalva Monteiro et al. O Grão de Trigo: mapa da exclusão [e] inclusão da Região 
Metropolitana da Baixada Santista. Santos: Universidade Católica de Santos, v. 9, 2005, p.21. 
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Zona Noroeste. Caminhando nessa direção, a construção do Conjunto dos Estivadores, na 

Vila São Jorge, dá grande impulso ao desenvolvimento do Bairro. 

Com melhores condições de vida, em 1980, operários do Porto de Santos organizados 

no Sindicato dos Estivadores, motivados pelo sentido de solidariedade social, inerente a esta 

categoria, criaram, junto à Cooperativa Habitacional Vicente de Carvalho, a Seccional 

Estivadores de Santos para construir um conjunto habitacional que abrigasse as famílias dos 

sindicalizados que não possuíam casa própria60. 

Os estivadores adquiriram em hipoteca, junto à Caixa Econômica Federal (CEF) e em 

caução ao Banco Nacional de Habitação – BNH, o terreno para a construção do residencial no 

Sítio São Jorge, localizado no bairro santista do mesmo nome, na Zona Noroeste da cidade. 

O terreno para a construção do residencial possuía uma área de 80.000 m². Da 

extensão da propriedade, a Cooperativa, por força de lei federal, doou 19.707,40 m² para a 

Prefeitura de Santos, referentes a áreas verdes, institucionais e ruas. Desta forma a 

Cooperativa ficou com 60.292,60 m² destinados à execução da construção dos prédios61.  

A área demarcada para a construção, iniciada na confluência da Avenida Francisco da 

Costa Pires com a Rua Engenheiro Hugo Caparelli, confrontando com o Morro da Nova 

Cintra em vários pontos, leva a população local a afirmar que o Conjunto foi construído ao pé 

do Morro. 

                                                 
60 MENEZES, João Soares, Presidente da Cooperativa Habitacional dos Estivadores entre 1991 e 1992, 
Entrevista.  Santos, 15 fev. 06. 
Cooperativa Habitacional de Vicente de Carvalho – Seccional Estivadores de Santos, sediada, quando em 
funcionamento, à Rua dos Estivadores n. 101, autorizada a funcionar pelo Banco Nacional da Habitação. 
Dirigida e administrada por estivadores tinha como presidente o Sr. Dílson Nascimento. 
55 Dados obtidos nos documentos Informações Sobre Conjuntos Habitacionais – 1980 – Secretaria da Educação, 
Coordenadoria do Ensino do Interior – Núcleo Planejamento, 29 dez. 80 e no Contrato de Doação a título 
Gratuito entre a Cooperativa Habitacional de Vicente de Carvalho – Seccional Estivadores de Santos e a 
Prefeitura Municipal de Santos, p. 1. Essa documentação foi coletada nos arquivos da EE “Gracinda Maria 
Ferreira”. 
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No ano de aquisição das terras, a Cooperativa obteve a aprovação dos projetos 

arquitetônicos (processo no. 8108/81 da Prefeitura Municipal de Santos) e as obras foram 

iniciadas com previsão de entrega dos apartamentos aos estivadores entre março e abril de 

1982. 

O complexo residencial foi batizado como Conjunto Habitacional Parque do Engenho, 

um dos maiores da Baixada Santista, com 12 blocos, 984 apartamentos de 3 e 4 dormitórios. 

Localizado hoje, junto à EE Profª. Gracinda Maria Ferreira, o Conjunto dos Estivadores tem 

também, como seu vizinho, o histórico monumento quinhentista Ruínas do Engenho São 

Jorge dos Erasmos construído por Martim Afonso de Souza no início da colonização 

brasileira. À sua frente vê-se o tradicional Jabaquara Atlético Clube62.  

Para adquirir o imóvel financiado pela CEF, os estivadores se inscreveram na 

Cooperativa que delimitou, como critério, não possuir casa própria e, os inscritos excedentes 

ao número de moradias oferecidas ficariam em uma lista de espera, aguardando possíveis 

desistências63.   

Essas primeiras colocações sobre a origem do Conjunto dos Estivadores podem 

denotar uma trajetória normal como a construção de outros conjuntos residenciais de qualquer 

parte do país; no entanto, a  obra não atendeu às expectativas das famílias que sonhavam em 

ter seu ideal de moradia da casa própria tão logo o residencial estivesse pronto. 

 Expectativas, desilusões e muita luta para a realização deste sonho ocuparam lugar na 

vida desses estivadores e de seus descendentes por mais de dez anos, uma vez que as obras da 

construção do Conjunto foram paralisadas quando todos os apartamentos estavam 

                                                 
62 Jabaquara A C, conhecido também como “Jabuca”, foi inaugurado em 1914 por imigrantes espanhóis com o 
nome Clube Afonso XIII, logo rebatizado como “Hespanha Foot-Ball Club. Em 1942, com a II Guerra foi 
obrigado a mudar de nome que é o atual. Em 1963 a sociedade adquiriu o terreno de 76.380m2 no bairro da 
Caneleira, onde à sua porta vê-se o seu símbolo, o “Leão do Macuco”. 
63 MENEZES, João Soares, Presidente da Cooperativa Habitacional dos Estivadores entre 1991 e 1992. 
Entrevista.  Santos, 15 fev. 06. 
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praticamente prontos, devido a falhas técnicas nas fundações. Quando todos os blocos de 

apartamentos estavam para ser entregues, cederam por inteiro, porque construídos sobre 

terreno de mangue, mal estaqueados. Assim foram iniciados os reveses nos entendimentos 

com os órgãos federais ligados à habitação logo que a obra foi interrompida por embargo em 

198264. 

 Os estivadores enfrentaram todos os problemas técnicos da construção que impediram 

a sua ocupação, bem como as questões sociais decorrentes do desfavorável momento político-

econômico pelo qual o país atravessava na época. O contexto econômico nacional era de 

crise, o que agravou a carência de moradias na região, sobretudo em se tratando de um bairro 

em formação para onde migravam operários obrigados a procurar habitação em regiões 

distantes do centro da cidade. 

A obra do Conjunto ficou parada por anos sem que os impasses relativos ao 

financiamento e reforma junto à CEF fossem resolvidos. No entanto, o abandono era um 

aspecto físico da obra, pois em paralelo a este estado estavam os estivadores, que tentavam 

fiscalizar e cuidar o quanto podiam de sua propriedade. Visitavam o local, olhavam os 

apartamentos e, com isso, levavam certo movimento para o Bairro São Jorge, onde a 

vizinhança já aguardava pelos novos moradores que só chegariam alguns anos mais tarde. 

Nas suas visitas à obra, os dirigentes da Cooperativa verificavam a dimensão dos 

problemas advindos dos defeitos da fundação como paredes rachadas e telhados também 

prejudicados. 

Fruto da argumentação sobre as precárias condições em que se encontravam os 

prédios, a Cooperativa conseguiu dos órgãos federais o recebimento de verbas enviadas pelo 

Ministério do Desenvolvimento Urbano; porém, diante da extensão da área prejudicada, os 

                                                 
64 A construtora do Conjunto, Elacap Incorporações e Construções Ltda, sediada em Santos, foi responsabilizada 
pelos problemas na obra e teve seu contrato junto à Cooperativa dos Estivadores rescindido em 1984.  
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recursos obtidos não foram suficientes para todo o trabalho de recuperação das fundações que 

deveria ser realizado. 

 Os jornais da cidade acompanharam e divulgaram amplamente todo o 

desenvolvimento das tentativas de solução para os problemas do Conjunto dos Estivadores, 

fazendo com que não só os primeiros interessados, como também toda a população ficasse 

inteirada de ocorrências relacionadas ao complexo habitacional, que causaria grande impacto 

demográfico e urbano na Zona Noroeste da cidade.  

Em outubro de 1990, os cooperados, por iniciativa própria, passaram a reformar e 

ocupar, gradativamente, o Conjunto. Os intrincados processos de recuperação da obra e de 

negociação, junto aos órgãos federais, levaram insegurança aos proprietários estivadores que 

temiam por uma majoração nos preços dos imóveis por parte da CEF. 

Diante dos impasses e do temerário período econômico pelo qual o país passava, o 

desfavorecimento dos trabalhadores se acirrava. Em virtude das incertezas geradas, muitos 

estivadores resolveram desfazer-se dos imóveis, vendendo-os por valores muito baixos ou 

trocando-os por objetos que não correspondiam ao patrimônio em construção65.  

Desta forma, em 1992, quando já estava totalmente habitado, o Conjunto dos 

Estivadores não pertencia mais somente a estivadores do Porto de Santos, o que explica, em 

parte, a dispersão comunitária desta categoria que durante décadas se mobilizava na cidade 

em virtude de seus fortes laços de solidariedade.  

Após inúmeros percalços, em 1994, já com os prédios ocupados, aconteceu a entrega 

das primeiras cartas de “habite-se” aos moradores. Em um processo paradoxo, somente 14 

anos após a construção do Conjunto dos Estivadores, seus proprietários e nele residindo há 

alguns anos foram autorizados a morar em seus apartamentos. 

                                                 
65 OLIVEIRA, M. J. Parque do Engenho tem venda de apartamentos. A Tribuna, Santos, 17 fev. 1991, Local, p. 6. 
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Os dados históricos permeiam as preocupações dos educadores de Santos 

principalmente com os envolvidos na educação escolar dos bairros da região onde a escola 

está instalada. No caso do “Gracinda”, as atenções dos educadores da escola voltavam-se para 

os problemas do residencial visto que, com as rachaduras advindas das falhas da fundação da 

obra, os moradores se encontravam em precárias situações de moradia. Os prédios estavam 

em situação irregular com a Prefeitura 

O conhecimento dos problemas dos moradores é observado na elaboração das ações 

pedagógicas voltadas para as relações sociais, como apresentado no Capítulo III. 

 

3.         O Bairro São Jorge 

 

Conhecer a história da Vila São Jorge, assim como os santistas continuam a chamar o 

Bairro66, onde a EE Profª. Gracinda Maria Ferreira se localiza, é importante para a 

compreensão do local sobre o qual incide o maior número de moradias dos seus alunos. 

Considerou-se a constituição histórica do bairro elemento facilitador para o resgate da 

identidade comunitária em seu aspecto global, através de sua origem, do modo de vida das 

pessoas em seu cotidiano. São particularidades manifestadas através de festas, hábitos, 

reivindicações e resistências dos mais velhos na manutenção de determinados costumes que, 

de certa forma, perpassam a vivência dos jovens e contribuem com a manutenção de 

características essenciais do bairro, mesmo com toda a sua transformação urbana.  

A Vila São Jorge nasceu do loteamento de uma fazenda pertencente à João Octávio 

Ribeiro, destinado às novas opções imobiliárias que viriam a suplantar os pântanos e matagais 

existentes em parte da região. O marco da data de fundação oficial do bairro está registrado 

                                                 
66 O Bairro São Jorge é o nome oficial desde a regulamentação do Plano Diretor Físico do Município, pela Lei 
complementar 3.529, de 16 de abril de 1968, mas ainda é chamado pelos moradores como Vila São Jorge e 
também como vemos em inscrições em camisetas e material escolar: VSJ. 
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como 22 de junho de 1955, quando da inauguração da Sociedade de Melhoramentos67. Todos 

os anos as festas comemorativas do aniversário do bairro ocorrem no mês de junho, 

geralmente na Praça Prestes Maia, em frente ao Conjunto dos Estivadores. 

Ilustração 2: A expansão Urbana de Santos e São Vicente 

 
Fonte: José Ribeiro de Araújo 

 
 

É um dos menores bairros da Zona Noroeste de Santos, ocupando uma área de 509 mil 

km², porém é um dos mais populosos, com aproximadamente 11 mil habitantes graças a 

construção verticalizada do Conjunto dos Estivadores que abriga por volta de 4 mil pessoas. 

O bairro é dividido em duas áreas: a 1, que vai da Avenida Nossa Senhora de Fátima até o 

Canal São Jorge, na Eleonor Roosevelt, e a 2, que compreende o trecho do canal e as encostas 

do morro68. 

                                                 
67 NOS 41 ANOS da V. São Jorge, reclamações. A TRIBUNA, Santos, 24 jun. 1995. 
68 MONDIN, Leda Histórias e Lendas de Santos. Vila São Jorge se orgulha do 1o. Engenho. A Tribuna, Santos. 5 
ago. 1982, Seu Bairro. 
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No limite a Oeste, o bairro encontra a Avenida Nossa Senhora de Fátima que se inicia 

no marco divisório com a cidade de São Vicente, onde existe o monumento “Tambores”, 

como é chamado pela população, e liga a Zona Noroeste ao Centro da Cidade. Ao Norte, os 

limites são marcados pela Avenida Francisco Canto que divisa com o Bairro da Caneleira, 

onde reside uma grande parte dos alunos da EE Prof. Gracinda Maria Ferreira e onde está 

situado também o Estádio do Jabaquara Futebol Clube.   

Ao Sul, o limite se dá pela Avenida Francisco da Costa Pires, fazendo a divisa com o 

bairro homônimo da cidade vizinha, tendo também como marco divisório a Praça Estado de 

Israel, onde se localiza a EE Neves Prado Monteiro. A Leste, pelos morros Cotupé e 

Cachoeira, atrás das Ruínas do Engenho dos Erasmos e do Conjunto dos Estivadores.  

O centro do Bairro é cortado pela Avenida Francisco Canto e pelo Canal da Avenida 

Eleonor Roosevelt, por onde passa o canal São Jorge, antigo Rio com a mesma denominação 

que teria sido dada por Martim Afonso de Souza e pelo qual escoava o produto da cana-de-

açúcar, advindo do Engenho dos Erasmos. 

A maioria dos fundadores do Bairro São Jorge ainda ali, o que contribui com a 

caracterização de uma tradição coerente com o simples modo de vida dos seus habitantes. 

Mas os primeiros moradores conviveram com os transtornos das valas lamacentas, enchentes 

advindas do transbordamento do canal, ruas de terra batida e muita poeira. A infra-estrutura 

de serviços como água e luz não existiam, tampouco condução. 

 

O aposentado João Virgínio Pinto é um dos moradores mais antigos da Vila 
São Jorge e não tem queixas do local. Ele comprou o terreno em 1953, 
quando tudo ali era ”um mato só”. Construiu uma casa e se mudou para lá 
em 1958. “Eu me lembro que aqui era tudo vala, não havia casas. Eu 
praticamente ajudei a fundar o bairro”.69   

 

                                                 
69 Nos 41 anos da V. São Jorge, reclamações. A Tribuna, Santos, 24, jun., 1995.                                   
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Ilustração 3: Foto tirada por satélite com delimitação do Bairro São Jorge  
 

 

 

Para se locomoverem ao centro de São Vicente cortavam caminho a pé pelo bairro 

homônimo da cidade vizinha São Vicente, ou caminhavam até a Avenida Nossa Sra. de 

Fátima onde podiam pegar o Bonde 1, único meio de transporte público. Até que a Cia. Docas 

implantou uma linha de ônibus especial, já que na região moravam muitos operários do Porto 

de Santos70.  

                                                 
70 MONDIN, Leda. Histórias e Lendas de Santos. Vila São Jorge se orgulha do 1o. Engenho. A Tribuna, Santos. 
5 ago. 1992, Seu Bairro. 
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O problema do transporte no Bairro só foi resolvido, após a chegada dos moradores do 

Conjunto Residencial dos Estivadores, a partir de 1993, quando todos passaram a exigir mais 

condução visto que a população havia dobrado com esses habitantes.  

Na época da formação do Bairro, grande parte das casas eram chalés com dois quartos, 

sala cozinha e um banheiro. Outras construídas em alvenaria, mas todas possuíam bons 

quintais. Quintais laterais, fronteiriços e de fundos com árvores frutíferas como ameixeira, 

caramboleiro e jabuticabeira, além de pequenas hortas com hortelã, couve manteiga, salsinha. 

Havia também roseiras e resedás na frente das casas, percebia-se também a presença de 

pequenos galinheiros e às vezes até de porcos sendo criados em um ou outro quintal71. 

Muitas das casas eram separadas das ruas apenas por um cercado de madeira muito 

sutil com as ripas separadas umas das outras, ou por muros baixos com portões de madeira. A 

vida no bairro poderia ser comparada à calmaria campestre também, pela convivência da 

enorme vegetação dos morros da Nova Cintra, Cotupé e Cachoeira, junto aos quais a 

população também retirava água das bicas para suprir suas necessidades.  

Essa calmaria era abalada por dois motivos e o primeiro deles era o estouro das 

boiadas que corriam para o matadouro que se localizava na Avenida Nossa Senhora de 

Fátima, onde hoje funciona o Sesi72.  

Os estrondos provocados pelas pedreiras instaladas nos morros que contornam o 

bairro pelo lado Leste eram o outro problema. Os abruptos movimentos das pedras vitimavam 

moradores e um dos acidentes mais graves levou à morte o garoto Alan Ciber Pinto73, cujo 

nome foi atribuído à rua onde se localizam a instituição escolar e as Ruínas do Engenho dos 

Erasmos.  

 

                                                 
71 Ibid. 
72 UM dos bairros mais populosos da ZN, Vila São Jorge completa meio século. Jornal Local. Santos, 12 jun. 2004.  
73   FIDALGO, José Roberto. Explosão de pedreira mata criança. A Tribuna, Santos, 26 ago. 1980. 
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Ilustração 4: Chalé - residência típica da época da formação do bairro São Jorge 

 

As pedreiras foram fechadas após muitas exigências dos moradores, uma delas partiu 

da Cooperativa Habitacional de Vicente de Carvalho, pela Seccional Estivadores de Santos 

que entregou, em agosto de 1981, ao Presidente da República, João Figueiredo, um manifesto 

detalhado sobre os problemas das pedreiras vicentinas, solicitando que cancelasse as 

concessões de lavras naquela área74.  

Os adultos esportistas também se reuniam no Grêmio Vila São Jorge que promovia 

jogos de futebol de várzea no campo do “areão”, onde hoje se localiza a Escola Estadual 

Neves Prado Monteiro75.  

                                                 
74 Detalhes inéditos da inauguração do Tecon. Novo Milênio, acesso www.novomilenio.inf.br/h0160d.htm , em: 
01 ago. 2006. A Cooperativa habitacional de Vicente de Carvalho Seccional Estivadores de Santos construía, na 
época da entrega do documento, o Conjunto Habitacional Engenho dos Erasmos, no Bairro São Jorge. 
75 MONDIN, Leda  Histórias e Lendas de Santos. Vila São Jorge se orgulha do 1o. Engenho. A TRIBUNA, 
Santos. 5 ago. 1982, Seu Bairro. 
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Para a criançada que viveu na época da fundação do bairro até o início dos anos 80, 

tudo era motivo para aventura nas brincadeiras pelas ruas.  

 

Subíamos o morro para catar coquinho e tomar água da “biquinha”, os 
meninos corriam dos bois do Matadouro. Brincávamos nas ruas de pega-
pega, esconde-esconde, de roda, pula-corda, empinávamos pipa e 
interrompíamos as brincadeiras para ir à escola, voltávamos e 
continuávamos brincado enquanto os pais, vizinhos, comadres e compadres 
conversavam na varanda das casas, ou sentados à calçada até a hora de todos 
irem dormir76.   

 

No “areão”, chamado assim pela população por não haver nenhuma vegetação, 

também eram exibidos, esporadicamente, pela Prefeitura, no início dos anos 70, filmes 

clássicos, como Hércules, Tarzan. Compareciam para essas seções noturnas, tanto os 

moradores da Vila São Jorge de Santos, como os de São Vicente, visto que o campo ficava 

exatamente na divisa das duas cidades. A criançada corria para a seção de cinema com muita 

alegria e ansiedade, já que não havia cinema nas imediações77, os adultos levavam suas 

cadeiras e banquinhos para assistirem aos filmes com algum conforto. 

As festas juninas eram mais um dos eventos que reunia a comunidade. As mães se 

organizavam para o preparo das refeições típicas. Os rapazes subiam os morros para 

conseguir bambus que serviriam de estrutura e folhas de bananeira para a cobertura das 

barracas a serem montadas na rua, em frente às casas. Buscavam também madeira para as 

fogueiras e se envolviam à noite toda, nas cantorias acompanhadas de violão e muito quentão.  

As moças cuidavam dos enfeites das barracas, os garotos confeccionavam pequenos 

balões em papel de seda; jogavam bombinhas, busca-pé, amarravam palha de aço em barbante 

onde colocavam fogo para girar fazendo um efeito de chuva de prata.  

                                                 
76 Meu depoimento pessoal como moradora do bairro. 
77 O cinema mais próximo do bairro era o Petrópolis e se localizava na av. Antônio Emerick, na Vila Melo, na 
cidade de São Vicente.   
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As festas e as conversas nas calçadas ainda resistiram após o início da urbanização do 

Bairro (inícios dos anos de 1970). A partir deste período as ruas de seu interior passaram a ser 

paulatinamente asfaltadas. O número de residências aumentou, o comércio teve sua expansão. 

A educação escolar era oferecida pela Escola Municipal Fernando Costa, criada em 

1963. Em 1974, foi construída, no bairro, o prédio da EE Neves Prado Monteiro, antiga 

Escola Cidades Irmãs. 

Já no início dos anos de 1980, segundo reportagem do jornal A Tribuna78, a maioria 

dos moradores eram proprietários e quase todos os lotes já estavam ocupados. Porém, muitas 

casas passaram a contar com muros mais altos e com a maior parte do terreno ocupada pela 

alvenaria, em contraste aos charmosos e antigos chalés com seus muros baixos, ainda 

resistentes. Os terrenos estavam valorizados pela escassez de áreas para construção na cidade, 

as ruas recebiam melhorias, como asfalto e galerias de águas pluviais.  

Assim, muitas famílias, com menor poder aquisitivo, tiveram que deixar o bairro por 

não suportarem os impostos ou os altos preços de aluguel79 .  

Até meados dos anos de 1980, havia mais de quatro mil habitantes no Bairro. No 

início de década, esses moradores aguardavam a chegada de pelo menos o dobro da população 

que habitaria o Conjunto dos Estivadores. No entanto, isto só ocorreu na década seguinte. Se 

os estivadores mudassem no período planejado, encontrariam lamaçal, o transbordamento do 

canal nos dias de chuva, além de nenhuma praça urbanizada e nenhuma área de lazer80.  

Com a chegada dos moradores do Conjunto dos Estivadores, a partir de 1990, houve 

um aumento na infra-estrutura do bairro, como as linhas de ônibus, expansão do comércio  

                                                 
78 MONDIN, Leda  Histórias e Lendas de Santos. Vila São Jorge se orgulha do 1o. Engenho. A Tribuna, Santos. 
5 ago. 1982, Seu Bairro 
79 Ibid. 
80 MONDIN, Leda  Histórias e Lendas de Santos. Vila São Jorge se orgulha do 1o. Engenho. A Tribuna, Santos. 
5 ago. 1982, Seu Bairro. 
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com lojinhas, supermercados, material de construção, madeireiras, serviços como 

oficinas mecânicas e a instalação do atendimento médico municipal na Policlínica. 

A Praça Francisco Prestes Maia foi totalmente urbanizada e equipada com quadra de 

bocha, mesas, bancos, parques de brinquedos, pista de skate e ocupação em atividades de 

lazer por pessoas de várias faixas etárias. 

Veja-se o depoimento do Chefe da Administração da Zona Noroeste81,   com sua visão 

institucional sobre o bairro: 

 

[...] não é um bairro que tenha tantos problemas como algum outro. Hoje na 
Vila São Jorge, a preocupação maior é resolver o problema da questão deles 
de drenagem. Agente faz um trabalho já forte que é desassorear o canal. Este 
trabalho já começou, mas está um pouco lento, tem que ser um pouco mais 
rápido, porque vai chegar em época de chuva de novo, já está chovendo. 
Resolvendo esse problema que hoje dá um prejuízo muito grande.  

O bairro é um bairro que é muito bem atendido. Não tem muitos problemas 
sociais. Ele tem um conjunto residencial. Ele tem as casas, tem escolas, e 
tem supermercado. Ele é bem atendido. Ele é todo... Praticamente tem 
asfalto no bairro inteiro, tem coleta de lixo. Tem uma das praças mais bem 
cuidadas. A praça da V. São Jorge. Não é um bairro que tenha muitos 
problemas.  

 

Entretanto o grande número de transeuntes e moradias levou também à insegurança, 

que, ao lado do incômodo das enchentes, passou a ser encarado como mais um grande 

problema do Bairro82. 

As festas nas ruas em frente às residências foram substituídas pelas festas coletivas 

organizadas pela população e apoiadas pela Administração Regional da Zona Noroeste. Na 

praça onde há o limite com São Vicente, os moradores promovem festas típicas e 

comemorações como o Dia do Índio, Dia de Judas, Carnaval, Festa Junina com o incentivo do 

estivadores aposentados.  

                                                 
81 Entrevista de Geonísio Pereira Aguiar. Santos, 21 out. 2005. 
82 NOS 41 ANOS da V. São Jorge, reclamações. A Tribuna, Santos, 24 jun. 1995.  
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Verificou-se, também, o uso do espaço como lazer das crianças e de senhores 

aposentados, sentados às mesinhas de alvenaria para conversas, jogos de dama enquanto 

ouvem o som de um radinho de pilha83 .  

 

4.         O processo de construção e a criação da instituição escolar 

 

A EE Profª. Gracinda Maria Ferreira localiza-se em lugar privilegiado da Zona 

Noroeste, à Rua Alan Cilber Pinto nº. 56, no Bairro São Jorge, em Santos84.  

No processo de construção do Conjunto Habitacional Parque Engenho dos Erasmos, o 

Conjunto dos Estivadores, parte da área institucional adquirida pela Cooperativa Habitacional 

Vicente de Carvalho, através da Seccional Estivadores de Santos, ou seja, 4.595,03m², doada 

à Prefeitura Municipal de Santos, na gestão do prefeito Paulo Gomes Barbosa, destinava-se à 

construção de uma escola para atender à demanda dos novos integrantes da comunidade da 

Vila São Jorge.  

Para concretizar este objetivo a Prefeitura, por sua vez, doou o terreno para que o 

Estado, através da Companhia de Construções Escolares de São Paulo (CONESP) construísse 

a escola85 , com probabilidade da entrega do residencial para setembro de 1981. Como visto 

anteriormente, isto não ocorreu iniciando-se, assim, um longo período de expectativas, pela 

casa própria e também pela escola em que os filhos estudariam. 

                                                 
83 Entrevista semi-estruturado com moradores do bairro realizada durante a festa de comemoração do Dia do 
Índio na Praça Divisória, Santos, 19 de abr. 2006. 
84 Encontra-se ao Norte com a divisa do Bairro da Caneleira, a Oeste, tendo como limite a Avenida Nossa 
Senhora de Fátima, os bairros da Areia Branca, Santa Maria, Bom Retiro e Rádio Clube, separados por poucas 
ruas de fácil acesso ao prédio escolar. 
85 Contrato de Doação a Título Gratuito entre a Cooperativa Habitacional Vicente de Carvalho-Seccional 
Estivadores de Santos e a Prefeitura Municipal de Santos, 10 set. 1982. Documento coletado nos arquivos da EE 
Profª. Gracinda Maria Ferreira.  
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Assim, foi idealizada e criada a EE “Gracinda Maria Ferreira”, tratada como 

“Gracinda” pela população, cujo intrincado início de funcionamento se confunde, também, 

com a complexa saga dos portuários em ocupar seus apartamentos.  

A construção da escola foi concluída em meados de 1984, porém, a unidade escolar 

foi criada em 27 de dezembro de 1985 pelo Decreto n.24.538, com o nome de EEPG 

(Agrupada) Parque do Engenho. Somente a 15 de março de 1986 a escola foi inaugurada.  

A partir da implantação da EE Profª. Gracinda Maria Ferreira, em 1986, o Bairro São 

Jorge passou a ter mais vida, as ruas do entorno da escola e do conjunto passaram a ganhar 

calçamento, as praças estavam ainda em condições precárias, mas eram utilizadas em desfiles 

e atividades escolares. Os estivadores também pressionavam a Prefeitura, reivindicando 

urbanização do Bairro, mesmo antes de ocuparem seus apartamentos. 

Os primeiros dados desta história levam a perceber uma distância entre a finalização 

da construção, a data de criação e a de instalação. É exatamente nesta primeira lacuna 

temporal que nasce uma história de lutas para fazer funcionar este espaço, palco para a 

superação dos problemas de envolvimento de diversos atores de uma mesma comunidade. 

As relações sociais entre escola e sua comunidade foram encaradas como desafio pelas 

equipes pedagógicas diante dos entraves que acabaram por dispersar um grupo de operários 

com identidade específica, a dos estivadores, para aglutinar em seus ideais educacionais a 

população de seu entorno, e mais tarde atuar como instituição local e abrigar suas causas 

emergentes, explicitadas no corpo deste trabalho. 

Com instalações amplas e modernas, a escola ficou pronta em meados de 1984, porém 

não entrou em funcionamento por causa dos problemas nas fundações dos prédios que 

atrasaram a obra inicialmente em quatro anos. A justificativa das autoridades do ensino para o 
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não funcionamento da escola foi a falta da “carta de habite-se” do Conjunto dos Estivadores 

ao qual a escola estava ligada. 

No entanto, no início de 1985 havia sérios problemas relacionados à falta de vagas 

para os estudantes nas escolas santistas, levando professores e pais de alunos a se mobilizarem 

pela garantia do ensino nas escolas públicas da região. Naquele momento, muitos professores 

encontravam-se com seus cargos prejudicados por não completarem sua carga horária de 

trabalho. 

Diante dessa situação, em 12 de abril de 1985, professores estaduais de Santos 

entregaram documento à Divisão Regional do Ensino do Litoral, dirigida por Nilza Bernardi, 

reivindicando mais escolas. Durante a entrega do documento denunciaram a existência da 

EEPG (A) Parque do Engenho, recém construída e não colocada em funcionamento naquele 

ano letivo. Não se contentando com as explicações das autoridades, os professores 

perguntavam como poderia ocorrer isso se as escolas das imediações estavam todas 

superlotadas86. 

Imediatamente após as manifestações dos professores pelo não funcionamento da 

escola, os dirigentes da Cooperativa foram a público através de carta aberta enviada ao Jornal 

A Tribuna, em 17 de abril expor seu ponto de vista sobre a situação da escola, a expectativa 

dos estivadores e explicitar o processo de origem e criação da EEPG (A) Parque do Engenho, 

além de manifestar seu apoio aos professores87. 

 

O colégio talvez seja a escola mais bonita de Santos, dotada de todas as 
infra-estruturas colegiais, sendo que a escola em pleno funcionamento 
empregaria entre professores, diretores, dentistas, professores de educação 
física e serventes etc... Perto de 150 novos empregos. 

 

                                                 
86 ESCOLA, fechada. A Tribuna. Santos, 13, abr. 1985. 
87 Carta à redação do jornal “A Tribuna” enviada pelos diretores da Cooperativa Habitacional Vicente de 
Carvalho. Santos, 17, abr. 1985. 
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Na mesma carta, os estivadores também expõem a grande preocupação dos futuros 

moradores do residencial, visto que, com as manifestações ocorridas, alunos de outras regiões 

poderiam na escola se matricular, ocupando as vagas destinadas prioritariamente aos seus 

descendentes: 

 

Apenas a diretoria da Cooperativa se preservou no direito de entrar  em 
contato com a Divisão Regional de Ensino do Litoral, para que quando fosse 
entregue o Conjunto não faltasse escola para as crianças do Conjunto. A 
diretoria é favorável e sempre será, para que o Colégio funcione 
normalmente, pois até agora somente colaboramos com os professores, no 
qual temos muito respeito, e sem os professores não teríamos a educação e 
formação dos futuros homens que governarão este país [...]. 

 

Os cooperados justificaram a não entrega da escola pela falta de “carta de habite-se” 

dos apartamentos do conjunto residencial. Prestaram contas do processo de aquisição do seu 

terreno e de doação da área destinada à construção da escola, bem como expuseram todos os 

caminhos legais do processo, junto à Prefeitura Municipal de Santos88.  

Com intenção de oficializar sua preocupação da garantia de que a escola atendesse 

futuramente a todos os estudantes do Conjunto, a direção da cooperativa encaminhou em 18 

de abril de 1985, à Divisão Regional de Ensino do Litoral, carta89 com cópia da enviada ao 

jornal A Tribuna, xérox das reportagens sobre a manifestação dos professores e cópia do 

contrato de doação à Prefeitura da área destina para construção da escola90.  

No mesmo dia 18 de abril de 1985, foi publicada uma grande matéria no Jornal A 

Tribuna feita na véspera com os diretores da Cooperativa dos Estivadores, quando receberam 

nas dependências da escola a equipe de reportagem do jornal e deram sua versão para o não 

                                                 
88 Contrato de Doação a Título Gratuito entre a Cooperativa Habitacional Vicente de Carvalho – Seccional 
Estivadores de Santos e a Prefeitura Municipal de Santos, do processo de nº. 8108/18. Assinado pelas partes em 
10 set. 1982 e registrada no 1o. Cartório de Registro de Imóveis de Santos em 03, fev. 1984. 
89 Carta da Cooperativa Habitacional à Divisão Regional de Ensino do Litoral. Santos, 18 abr. 1985. 
90 Esta documentação, coletada nos arquivos da EE “Profa. Gracinda Maria Ferreira”, nos serviu para elucidar, 
além dos fatos citados, a preocupação da direção da escola em manter a memória de ações que promoveram a 
aproximação com a comunidade.    



 

 

57 

funcionamento da escola. Mostraram a situação em que se encontravam as obras do 

residencial e negaram terminantemente que o embargo da obra do Conjunto implicasse na 

paralisação da escola e culparam a fiscalização da CONESP pelas dificuldades para sua 

ocupação91  

Essas colocações dos diretores da Cooperativa dos Estivadores anteciparam a abertura 

da escola para o atendimento das famílias dos bairros vizinhos. Por estes motivos, professores 

de escolas da região, sobretudo da EE Neves Prado Monteiro, se engajaram em campanha 

para levar à população o conhecimento da nova escola e arregimentar alunos para a formação 

de turmas que viessem a colocá-la em funcionamento. 

O ano de 1985 transcorreu sem que a “Parque do Engenho” funcionasse, com o prédio 

escolar, sofrendo desgastes e sem manutenção. Mas com a sua criação oficial, ocorrida no 

mesmo ano após as pressões dos professores e comunidade, foi designada para a primeira 

diretoria da então EEPG (A) Parque do Engenho, Carmela Massoni Bonetti. 

Após este protocolo, a diretora passou a fazer campanhas para atrair a comunidade do 

Bairro São Jorge e bairros vizinhos, contando com o apoio da Sociedade de Melhoramentos 

da Zona Noroeste para a abertura de matrículas92. O carro de som da Prefeitura circulou 

colocando no ar um texto escrito pela diretora, com o objetivo de atrair as primeiras turmas do 

alunado para inaugurar a escola. 

                                                 
91 NOVA versão para o caso da EEPG Parque do Engenho. Jornal A Tribuna Santos 18 abr. 1985. Ensino e Educação (cópia 
coletada  na escola sem o nº. da página). Faltam-nos documentos oficiais que se reportem a esta fiscalização para podermos 
explicitar mais especificamente sobre o motivo do não funcionamento da escola. 
Nesta correspondência é solicitada a leitura, no Contrato de Doação, de trecho na página 04, Parágrafo Único, que estabelece 
todos os direitos aos moradores do conjunto, na EEPG Parque do Engenho91. 
“Parágrafo Único – A OUTORGADA DONATÁRIA obriga-se por si e por seus sucessores a dar prioridade de matrícula no 
estabelecimento de ensino que for construído no imóvel objeto do presente instrumento de DOAÇÃO, aos moradores e 
respectivos dependentes do Conjunto Habitacional referido na cláusula Primeira, Parágrafo Primeiro acima, sob pena de 
reversão do imóvel ora doado à posse e ao domínio da OUTORGANTE, ou seus sucessores, sem obrigação de vir a indenizar 
a OUTORGADA DONATÁRIA por quaisquer benfeitorias no mesmo realizadas”. 
92 NOVA perspectiva na Parque do Engenho. A Tribuna, Santos, 28 jan. 1986.  
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Deste modo, depois de ampla mobilização junto à comunidade da Zona Noroeste, a 

escola conseguiu formar quatro classes de 1a. a 4a. séries do então ensino de 1o. grau, com 

120 alunos, e passou a funcionar a partir do dia 24 de fevereiro de 1986.  

Em 15 de março de 1986 a instituição escolar foi inaugurada, com a presença do então 

prefeito Oswaldo Justo que, em seu discurso, destacou a necessidade da integração Estado-

Município e lembrou que Santos se orgulhava de ser a cidade que mais emprega em educação 

no Estado93.  

No momento da inauguração a expectativa era de que, em 1987 a escola viesse a 

funcionar plenamente com sua capacidade para 650 alunos e 18 classes, quando o Conjunto 

dos Estivadores fosse entregue, após resolver os problemas de rachaduras nos prédios e 

liberação das “cartas de habite-se”, o que não aconteceu. Deste modo, a escola cresceu 

lentamente enfrentando desafios para atingir seus primeiros objetivos de pleno funcionamento 

e se estabelecer como instituição comunitária reconhecida na região.  

Malogradas as expectativas sobre a demanda escolar pela não ocupação do Conjunto 

dos Estivadores, verifica-se que em 1988 a escola contava apenas com 170 alunos 

matriculados no período da manhã em 6 classes de 1ª a 5ª séries. Em 1989 já havia 291 alunos 

matriculados, (199 no período da manhã e 92 à tarde em 9 classes de 1ª a 6ª séries).  

 

4.1         O processo da denominação da Escola 

 

Em meio aos problemas de início de vida escolar, em março de 1986, o Deputado 

Estadual Emílio Justo enviou, à Assembléia Legislativa, Projeto94 para dar denominação à 

escola e patronímico em homenagem à falecida Profª Gracinda Maria Ferreira95.  

                                                 
93 VAZ, Sérgio. Educação: Justo quer unir Estado-Municipio. Cidade De Santos. 16 mar. 1986. 
94 Projeto Lei nº. 180 de 1986. Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, publicado no D.O. em 22 mar. 
1986. 
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5: Convite para Homenagem à patrona da escola (1986) 

 

 

 

Simultaneamente o deputado Justo enviou cópia do projeto à Maria Regina, diretora 

da EEPSG “Neves Prado Monteiro96” pelo fato de a professora de matemática, Gracinda ter 

sido efetiva daquela escola situada no mesmo bairro. A aprovação do projeto também não foi 

                                                                                                                                                         
95 Ver pequena biografia no anexo. 
96 A Escola “Neves Prado” também homenageou sua professora dando seu nome à biblioteca. 



 

 

60 

imediata97. Depois de alguns meses, o projeto de Emílio Justo foi aprovado e transformado na 

Lei nº. 5.151 de 02 de junho de 1986, assinada pelo Governador Franco Montoro, pelo 

Secretário da Educação, José Aristodemo Pinotti, e pelo secretário do governo, Luiz Carlos 

Bresser Pereira98. 

 

 
4.2 O prédio escolar 

 

Considerado muito bonito pelos seus freqüentadores, o prédio escolar contava com o 

ar puro do seu entorno favorecido pela mata do Morro da Nova Cintra, e tinha muitas classes 

vazias época da fundação até 1993, os três pavimentos eram os mesmos da construção. No 

entanto parte do térreo e do primeiro pavimento estavam cedidos para o Almoxarifado da 

Diretoria de Ensino Regional de Santos (DERS), em razão da ociosidade de algumas salas. 

 

Fui da primeira turma a se formar no “Gracinda”. Eu me formei em 1994. 
Foi muito bom estudar no Gracinda. Lembro que quando entrei no 1º. Ano 
do Ensino Médio, não tinha portão e nem muro, quando a professora faltava, 
eu ia até minha casa e tomava café e voltava. E olha que eu moro no Jardim 
Castelo99. 

 

                                                 
97 O relator especial da Comissão de Justiça e Paz, Hélio Furlan, constatou erro no nome da escola no Artigo 1º., 
onde constava: “Escola Estadual de Primeiro Grau, Parque do Engenho” , ou seja, foi suprimido o termo 
(Agrupada). 
O relator, através do Parecer 630, de 1986, sugeriu redação com a correção e o Parecer 631, de 1986 da 
Comissão de Educação, através do Relator Roberto Purini, em 23 de abril de 1986 aprovou o Projeto de Lei, nos 
termos do parecer do relator, “ad referendum” do plenário, com emenda, assinado pelos relatores das salas das 
comissões: Fernando Leça, presidente, Roberto Purini, Mauro Bragato e Paulo Kobayashi.   
Continuando a saga da aprovação do projeto de lei de denominação da escola, em 08 de maio de 1986, o 
Assessor chefe da Secretaria da Educação enviou ao então Sr. Luiz Carlos Bresser Pereira, que respondia pelo 
expediente da Secretaria da Educação os pareceres citados acima com o objetivo de esclarecer sobre o assunto e 
dar urgência à matéria da aprovação do projeto de lei. 
Também, na Assembléia Legislativa, correu o processo nº. 0744/86, Projeto de lei nº. 156/86 de 18 de março de 
1986, da autoria do Deputado Ricardo Izar, pretendendo a denominação da escola como “Professor Jacinto do 
Amaral Narducci”, do qual não temos a justificativa para este pretendido patronímico. (Secretaria do Governo do 
Estado de São Paulo – Assessoria Técnico Administrativa. Processo nº. 618/86 – ATL. São Paulo, 08 de maio de 
1986). 
98 Secretaria de Estado da Educação – Assessoria Técnico Legislativa – Processo nº. 01124/86 de 21 de maio de 
1986.  
99 Depoimento do ex-aluno Marcelo, da EE Profª. Gracinda Maria Ferreira. 
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Diante da nova realidade que a escola teria que enfrentar, a Direção solicitou, no início 

do ano letivo de 1992100, abertura do 2o. grau, pela previsão de 600 alunos que seriam 

distribuídos em 22 salas nos períodos manhã e tarde.  

Em 1992, com maior ocupação do Conjunto, o número total de alunos matriculados 

em dezembro já era maior, havendo a demanda da educação infantil. Assim, foi implantada a 

pré-escola administrada pelo Município, sendo que o 1º. grau já estava regularizado e o 2º 

grau regular começava a funcionar101. Os novos moradores viam da seguinte forma o 

funcionamento da escola102: 

 

[...] E quando nós ocupamos o conjunto, passamos a ter problema com o 
colégio porque ele era estadual e não tinha estrutura para absorver os alunos. 
Tivemos que fazer uma parceria. Na época a Telma de Souza era prefeita, 
inclusive era professora lotada nesse colégio. Licenciada nesse colégio. Na 
parceria o colégio funcionava com duas salas do sistema estadual, que já era 
mantido pelo Estado e as outras salas nós colocamos municipal.  E assim nós 
fomos criando as salas de aula necessárias para os filhos dos estivadores e 
não estivadores, mas que eram cooperados que passaram a morar no 
Conjunto. 

 

Em 1993, o “Gracinda” tornou-se Escola Padrão e com o desenvolvimento do trabalho 

participativo passou a ser reconhecido pela comunidade como uma escola pública de boa 

qualidade, contribuindo para a formação pessoal e profissional de muitos alunos, vencendo 

com isto o preconceito que existia, especialmente quanto à sua localização. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
100 Ofício n. 10/92. 
101 Em 15 fev. 1992, foram autorizadas para instalação de cursos de 2º. grau, nos termos do inciso III, do Art. 7º. 
Da Deliberação CEE nº. 29/82 as seguintes Escolas Estaduais: Antonio Ablas Filho, Dr. Rui Ribeiro Couto e a 
profª. Gracinda Maria Ferreira (D.O.E, 15 fev. 1992). 
102 Entrevista de João Soares de Menezes, estivador aposentado e ex-presidente da Cooperativa Habitacional dos 
Estivadores, Seccional de Santos. 
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Ilustração 6: Croquis da situação física do prédio Escolar em 1992 
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Ilustração 7: Croquis da disposição das salas de aula e equipamentos até 1992 
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Ilustração 9: Croqui da situação física do Prédio Escolar a partir de 1993 
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Assim, a partir de 1993 para atender a crescente demanda e as novas concepções da 

proposta pedagógica, foi dado início à expansão e à complementação do mobiliário solicitado 

aos órgãos da Secretaria da Educação. 

 

Ilustração 10: Croquis da disposição das salas de aula e equipamentos a partir de 1993 
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Os móveis originais do prédio estavam contaminados de cupim, por isso houve a 

solicitação de que as prateleiras das salas de aula, dos laboratórios e dos almoxarifados e 

arquivos fossem construídos em cimento armado. Verificou-se durante a pesquisa que hoje 

(2007), o prédio ainda se encontra em ótimo estado de conservação e boa acomodação dos 

materiais.     

As salas de aula e os novos laboratórios foram implantados e utilizados efetivamente 

pelos professores e alunos do “Gracinda” durante muitos anos. As salas de diretoria, 

coordenação e secretaria também se apresentavam bem equipadas. Na secretaria havia um 

compartimento fechado denominado “CPD” onde estavam localizados os arquivos, um 

computador 486, um computador Pentium multimídia, uma impressora a jato de tinta, uma 

impressora matricial, um scanner de mesa e nove equipamentos do tipo microsystem, com 

duplo deck, para serem utilizados em sala de aula.  

O Plano Diretor Anual de 1998 (fl. 5-7) descreveu detalhadamente os equipamentos e 

mobiliário adquiridos a partir da reforma iniciada em 1993, mostrando minuciosamente os 

materiais adequados usados por professores e alunos nas salas-ambiente. Eis um trecho dele: 

 

A sala dos Professores, além de acomodações convencionais oferece aos 
seus usuários, um aparelho de TV permanentemente sintonizado na Rede 
Futura do Conhecimento e uma geladeira. A sala de projeção conta com 
aparelhagem composta por pick up para discos em vinil, CD player, rádio, 
amplificador e caixas acústicas. O Centro de Cópias reúne, além de máquina 
copiadora, uma para plastificação e para encadernação, microfone e 
equipamento para amplificação de som para o pátio interno. A merenda 
encontra-se em perfeitas condições de uso, bem como a Cantina, arrendada 
pela APM. Ambas no pátio, onde se encontram o bebedouro, o telefone 
público e os “pixódromos” (lousas apropriadas para o uso dos alunos). 

 

Com estas instalações os educadores do “Gracinda” agiram para que existisse na 

escola uma dignidade pedagógica, pautando-se pelo trabalho coletivo, na 

interdisciplinaridade, na busca da construção de relações sociais com a comunidade. 
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CAPÍTULO II 

A visão dos educadores sobre a comunidade escolar  

 

 

 

 

 

 

 
A análise da caracterização da comunidade escolar, realizada através de documentos 

institucionais, revela a história de sua comunidade cujas dinâmicas perpassaram o seu 

cotidiano. A organização dessa história contribui para a compreensão dos processos de 

transformação, das demandas, dos desafios que fizeram movimentar o sentimento de 

participação. A escola é um lugar propício para as manifestações sociais e culturais dos seus 

membros. 

Na escola, além do exercício e da aprendizagem de regras sociais, que nem sempre se 

coadunam com o modo de vida dos alunos, também se partilham os aspectos culturais dos 

familiares e dos bairros. Entretanto, sabe-se que a escola não daria conta, isoladamente, da 

formação de pessoas capazes de interagir no mundo, apenas através do conhecimento escolar 

formal adquirido.  

Neste sentido, buscou-se verificar de que maneira as gestões do “Gracinda”, no 

período estudado, procederam na elaboração do conhecimento da composição da comunidade, 

o que foi possível a partir do Plano Escolar de 1989103 e dos planos seguintes que permitiram 

conhecer uma comunidade em transformação, não só em relação ao número de alunos, mas 

                                                 
103 Em pesquisa nos arquivos da Diretoria de Ensino de Santos, tivemos acesso aos Planos Diretores Anuais dos 
anos de 1989 a 1997. A falta deste documento relativo aos anos anteriores não nos permitiu aprofundar o 
histórico da composição escolar da EE Profª. Gracinda Maria Ferreira. 
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principalmente em relação aos processos das relações sociais e da formação identitária em 

coexistência ao desenvolvimento do Bairro São Jorge, na cidade de Santos. 

 

1. Os Planos Escolares de 1989 – 1993 

 

O Plano Escolar (PE) de 1989 permite conhecer alguns dados iniciais sobre a 

instituição: 

1988 - 170 alunos (período da manhã): 1º. grau – 6 classes de 1ª a 5ª séries. 

1989 - 291 alunos (199 no período da manhã e 92 no período da tarde): 1º. grau 9 

classes de 1ª a 6ª séries. 

O PE apresenta uma  classificação social dos freqüentadores da instituição escolar 

como da classe média para baixo104, oriundos de pais nordestinos  e santistas, com profissões 

diversas, como empregados da Cosipa, funcionários da Sabesp, mecânicos, estivadores, 

trabalhadores braçais, empregadas domésticas e poucos comerciantes. 

Entre as famílias, a religião predominante era a protestante e a católica, havendo, 

também, umbandistas e candomblés. Os católicos freqüentavam Igreja Santa Margarida Maria 

e os evangélicos a Assembléia de Deus e Adventistas do 7o. Dia105. 

Não constam, no PE de 1989, os critérios utilizados para o levantamento das 

características da comunidade, uma vez que o contexto comunitário é apresentado como uma 

população a ser melhorada nos seus aspectos de relações sociais e culturais, por causa das 

condições desfavoráveis de qualidade de vida da população. Pensa-se, então, que o 

desenvolvimento da clientela106 só poderia ser alcançado através do aprendizado escolar.  

                                                 
104 Grifo meu. Termo utilizado no Plano Escolar de 1989 para designar a condição social dos freqüentadores no ano anterior. 
105 Dados obtidos no Plano Escolar de 1989. 
106 Grifo meu: os usuários da escola são tratados no Plano Escolar de 1989 como clientela, termo considerado 
aqui como minimizador dos aspectos sócio-históricos dos membros da comunidade. 
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No enunciado dos objetivos e metas escolares constata-se ainda o conceito tradicional 

de que a escola deveria se tornar “o maior centro de informação para o aluno”. Por outro lado, 

observa-se que o próprio diagnóstico detecta vários tipos de cultura em sua composição. 

Diante disso indagou-se: por que não considerar estes aportes informacionais que o aluno traz 

para o âmbito escolar e inseri-los no contexto do aprendizado? 

As características da comunidade, bem como a delimitação dos bairros de residência 

dos alunos, remetem à questão do território. Segundo Gohn107, a dimensão geográfica em 

consonância ao campo das relações sociais “refere-se ao lugar da memória, da história, da 

cultura, da política, portanto”. O território se configura como o grande elemento articulador 

da comunidade, uma vez que ele engloba  agrupamentos humanos e, por conseguinte, 

diversidade cultural.  

Assim o local se articula, se organiza e passa a ter poder. É uma parcela da sociedade 

civil organizada que, em um território, interage com a sociedade política. Portanto, a natureza 

social da instituição escolar se configura como um dos espaços comunitários de exercício dos 

aspectos políticos, através dos seus canais de participação, o que remete à idéia de que a 

escola não pode manter-se isolada em seu território.  

A maneira como a escola produziu a caracterização da comunidade, e a interferência 

destes aspectos na questão pedagógica, aponta para a questão da estigmatização da pobreza108. 

Ocorre que a “desqualificação social”109 dos usuários da escola é utilizada para justificar a 

falta de participação dos pais e do fracasso dos filhos, justamente quando é a instituição de 

                                                 
107 Utilizou-se o conceito do termo território relacionado à comunidade elaborado por Maria da Glória Gohn, em 
GOHN, Maria da Glória M. A educação não formal e a relação escola-comunidade. Eccos – Revista. Científica 
Uninove. São Paulo. v. 6, n. 2, p.39-65, 2004, p. 45.  
108 Mariângela Belfiore WANDERLEY, em Refletindo sobre a noção de exclusão. Rio de Janeiro: Vozes, 2002, 
p. 23-24, define “o estigma é definido como cicatriz, como aquilo que marca, denota claramente o processo de 
qualificação e desqualificação do indivíduo na lógica da exclusão”. 
109 Em FERNANDES, Dalva et al. O Grão de Trigo: mapa da exclusão [e] inclusão da Região Metropolitana 
da Baixada Santista.Santos. Santos: Universidade Católica de Santos, 2005. p. 21 e 26, o conceito de 
“desqualificação social” se relaciona ao inverso da integração social, às possibilidades de sucesso e fracasso da 
integração.  
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ensino que não promove efetivamente e com clareza da condição social da comunidade, a sua 

inserção através de uma relação sócio-pedagógica profícua para ajudar a diminuir os efeitos 

das injustiças sociais. 

Esta visão estigmatizada diz respeito diretamente aos aspectos econômicos e à 

qualidade de vida da população, visto que o Plano Escolar de 1989 atribuía a falta de 

participação, às condições precárias de moradia em bairros com pouquíssima infra-estrutura 

urbana, justificando as dificuldades de se chegar à escola: “Trata-se de um bairro carente, com 

chuva forte, o canal da Jovino de Melo transborda suas águas para a avenida”110.   

Vitor Henrique Paro considera estes sérios problemas sociais de difícil solução e que 

escapam das medidas que podem ser tomadas pela escola, mas esta pode, sim, lançar mão de 

providências que contribuam para diminuir esses efeitos sociais sobre a participação na 

escola111.  

A história recente da educação demonstra a luta pela participação na escola, sobretudo 

através da discussão da cidadania e, entre outros aspectos, da pluralidade cultural, 

confirmadas na promulgação da Constituição Federal de 1988 como elementos primordiais da 

diminuição dos efeitos sociais sobre a escola. 

Neste sentido, a noção de exclusão volta-se para a questão da democracia como meio 

de garantia da autonomia e da participação do cidadão: “Para isso, faz-se necessário um 

rompimento nas relações de subordinação, discriminação, bem como de subalternidade 

existente neste país”112. 

 Entretanto, esta foi uma reivindicação latente que há muito pulsava no interior das 

escolas, mas muitas pautavam-se pelas orientações pedagógicas tradicionais, o que implicava 

                                                 
110 Plano Escolar de 1989 da EE Profª. Gracinda Maria Ferreira. 
111 PARO, op. cit., p. 500-501. 
112 FERNANDES, op. cit., p. 28. 
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também, na falta de providência de ações e execuções de projetos pedagógicos que 

contemplassem os novos movimentos sociais113 no seio da instituição escolar. 

No Plano Escolar de 1992 as características da comunidade sofrem algumas 

modificações que revelam certa transformação política no “Gracinda”. Em paralelo, o Bairro 

São Jorge, também desenvolve seu aspecto urbano quanto ao oferecimento de infra-estrutura e 

serviços. A reforma do Conjunto dos Estivadores, sua ocupação iniciada paulatinamente a 

partir de 1990, com total ocupação em 1992, contribuiu para que a visão estigmatizada da 

escola sobre seus freqüentadores se modificasse de classe média para baixo para classe 

regular114: 

 

A comunidade em sua maioria é formada por nordestinos, poucos 
portugueses, que trabalham no cais do Porto (Estiva e Docas), Cosipa, 
caminhoneiros, motoristas e uns poucos no comércio, podendo-se dizer que 
o nível econômico do Bairro é classe regular.      

 

Contudo, o processo de transformação urbana do bairro, bem como do aumento do 

número de usuários da escola, parecem ter passado ao largo dos objetivos pedagógicos, visto 

que foram apontados como problemáticas escolares apenas em forma de itens, isto é, sem uma 

reflexão sobre os fenômenos apresentados no Plano Escolar de 1992: 

 
Problemas: 
1 – Falta de entrosamento: Escola-Pais-Comunidade. Falta maior 
participação dos Pais e da comunidade dentro da Escola (sic) 
2 – Disciplina 
Objetivos para 1992: 
1 – Tornar a escola como maior centro de interesse do aluno 
2 – Propiciar assistência aos alunos 
3 – Integrar: Escola – Pais – Comunidade. 
4 – Cuidar da manutenção e conservação do Prédio Escolar e dos seus 
equipamentos. 

                                                 
113 Segundo ALMEIDA Adir da Luz, Uma relação muito delicada: escola e comunidade. ANPED, GT-Educação 
Popular-nº6. Disponível em: <http://www.anped.org.br/reunioes/25/texced25.htm>. Acessado em: 03 mar. 2006., na 
década de 70, último período da ditadura militar, a população brasileira passou a organizar-se sem os partidos 
políticos, em movimentos populares, criando assim laços solidários e constituindo os novos movimentos sociais; 
dando surgimento aos sujeitos coletivos.  
114 Grifo meu. Termos usados no Plano Escolar de 1992 para definir a situação econômica dos usuários da escola. 
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Diante do primeiro problema colocou-se a seguinte questão: a escola participava dos 

problemas da comunidade? No entanto, observa-se que os objetivos apontam para a 

manutenção da postura assistencialista da escola no atendimento aos alunos. 

As concepções de assistência não são explicitadas, porém, dentro de um modelo de 

pedagogia tradicional, podem ser associadas à cultura da tutela que vem a ratificar a exclusão 

e a subalternização dos que se beneficiam das políticas públicas115. 

 Nesta posição a escola se coloca como concorrente cultural de seus próprios alunos, 

pois ignora seus saberes pessoais e acaba por gerar os conflitos pedagógicos apontados, 

muitas vezes, como desinteresses pela escola, pelo aprendizado escolar. Assim, os maiores 

interessados no processo educacional e no desenvolvimento social são vistos mais como 

objeto do que como sujeitos, como clientela, alvo. 

O modo como são expressos os objetivos no Plano Escolar de 1992 são indicativos de 

uma incipiente tentativa de integração comunitária tanto do plano das ações pedagógicas 

como nos eixos políticos de participação existentes desde os primórdios dessa escola.  

Cabe nesta discussão sobre a participação dos pais na escola a questão da 

problematização do conceito de comunidade abordado por Adir da Luz Almeida. Retomando 

as questões sobre a caracterização aligeirada da comunidade em seu aspecto social incidindo 

sobre a baixa participação na escola e tornando-se alvo dos objetivos da escola “3 – Integrar: 

Escola – Pais – Comunidade”, o texto não explicita quem faz parte da comunidade, assim, 

surge a ambigüidade sobre o termo.  

Segundo Adir da Luz Almeida, tratar o conceito de comunidade de forma ambígua 

acaba por produzir um efeito fragmentador da realidade, tal como identificado nas relações 

iniciais do “Gracinda” com sua comunidade, no final dos anos de 1980.  

                                                 
115 WANDERLEY, op. cit. p. 24. 
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Os meios tradicionais de integração com a comunidade estão inscritos nos próprios 

procedimentos utilizados para a divulgação do conhecimento que a escola produz, isto é, a 

visão sobre seus usuários é estigmatizadora, não explicita a metodologia utilizada para 

elaborar os conceitos utilizados, não problematiza as questões sócio-comunitárias. 

Por conseguinte, o projeto pedagógico, do período em que a gestão do “Gracinda” é 

considerada tradicionalista (1988-1992), traduz uma prática escolar em que a participação 

social não é considerada através da contextualização, dadas as condições históricas de 

desigualdade e marginalização, questões estas que eclodem no interior da instituição de 

ensino. 

Diante desta postura de isolamento, vivenciada no interior das escolas públicas, é 

colocada a pergunta: a favor de quem a escola está a serviço enquanto existem em ação tantos 

movimentos concretos da participação cidadã da escola no âmbito social? 

Os quadros a seguir, constantes no PDA de 1994 mostram o desenvolvimento do 

alunado do “Gracinda” e permitem o avanço da discussão sobre as ações pedagógicas de 

integração entre escola e comunidade, bem como compreender a qualidade da participação 

comunitária na escola. 

 
Tabela 1:  

EE Profª. Gracinda Maria Ferreira: Desenvolvimento anual do 1º. Grau 
         

Fonte:EE Profª. Gracinda Maria Ferreira 
 
  

Ano Nº. de matrículas 
no final do ano 

Promoção % Retenção % Abandono % 

1986 103 64 62,14 24 21,3 15 14,56 
1987 172 112 65,11 28 16,28 32 18,60 
1988 148 112 76,68 20 13,51 16 10,81 
1989 208 107 51,44 39 18,75 62 29,8 
1990 225 150 66,67 42 18,67 33 14,67 
1991 408 283 69,36 64 15,68 61 14,95 
1992 538 412 76,57 6 11,89 62 11,52 
1993 604 512 84,76 34 5,64 58 9,60 
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No “Gracinda” o elevado número de abandono e retenção observados sobretudo nos 

primeiros anos de funcionamento da escola deve ser analisado de forma concreta com base na 

problematização da qualidade do ensino e da Proposta Educacional da escola.  

O que se depreende das colocações impressas no Plano Escolar de 1992  é uma 

apreciação aligeirada sobre a comunidade que remete inclusive a justificativas do baixo 

rendimento escolar116: 

  

Os alunos do 1º. Grau não têm grandes ambições, nem conhecimento de 
outros cursos profissionalizantes, nem mesmo informações profissionais 
para prosseguirem em estudos posteriores, acessíveis ao nível econômico de 
cada um. 

 
 

Conforme exposto anteriormente, a escola deveria se tornar “o mais importante centro 

de informação” do aluno, no entanto diante do quadro de retenção e abandono identificou-se 

uma crise, cuja superação pressupõe a revisão desses conceitos. Neste sentido o pensamento 

de António Nóvoa117, exposto abaixo, está em consonância com as novas percepções sobre o 

papel da escola: 

 

A saída dessa crise obriga a pensar, em termos radicais, as relações entre a 
escola e a sociedade. É preciso abandonar sonhos antigos de uma escola que 
seria capaz, por si só, de transformar a sociedade. Mas é preciso também 
fazer a crítica das teses que procuram erigir os professores em bodes 
expiatórios de todos os males sociais. A nova inserção da escola na 
sociedade tem de fazer-se em termos mais medidos, mais comedidos, num 
certo sentido mais modestos. A escola faz parte de uma rede institucional 
onde se joga parte do futuro das nossas sociedades [...]. 

 

                                                 
116 Plano Escolar de 1989 da EE Profª. Gracinda Maria Ferreira.. 
117 NÓVOA, op. cit., p. 25 
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Em 1993 a escola passou a oferecer o Ensino Fundamental no período noturno, 

visando o atendimento aos alunos trabalhadores. Entretanto, nota-se que estes apresentam um 

acentuado número de abandono da escola. 

 

Tabela 2: 
EE Profª. Gracinda Maria Ferreira: Situação do 1º. grau no período noturno -  1993 

         
Fonte: EE Profª. Gracinda Maria Ferreira 

 
 
 

Tabela 3:  
EE Profª. Gracinda Maria Ferreira: Situação dos alunos do Ensino Médio implantado 

em 1992 – Período Diurno 
 

 
         Fonte: EE Profª. Gracinda Maria Ferreira 

 
 
 

Tabela 4: 
EE Profª. Gracinda Maria Ferreira: Situação do Ensino Médio implantado em 1992 –  

Período Noturno 

 
         Fonte: EE Profª. Gracinda Maria Ferreira 

 
 

Série Nº. de matrículas 
No final do ano . 

Promoção % Retenção % Abandono % 

5ª. 35 19 54,28 01 2,85 15 42,8 
6ª. 49 22 44,89 05 10,20 22 44,89 
7ª 40 25 62,5 - - 15 37,5 
8ª 40 34 85 - - 6 15 
Total de 
Alunos 

164 100 60,97 06 3,65 58 35,36 

Ano Série Nº. de matrículas 
No final do ano 

Promoção % Retenção % Abandono % 

1992 1ª 34 30 88,23 01 2,94 03 8,82 
1993 1ª e 2ª 119 87 73,10 01 0,84 31 26,05 

Ano Série Nº. de matrículas 
No final do ano 

Promoção % Retenção % Abandono % 

1992 1ª 94 49 52,12 - - 45 47,87 
1993 1ª e 2ª 304 184 60,52 06 1,37 114 37,5 
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As tabelas demonstram, além do aumento gradativo do número de alunos, a presença 

de jovens trabalhadores na escola, sobretudo pelo alto número de matriculados do Ensino 

Médio no período noturno. Por outro lado, o porcentual de abandono é preocupante.  

Esses dados negativos podem ser justificados pelo fato de muitos dos alunos do EM 

serem provenientes de bairros pertencentes a outras Zonas da cidade em função da falta de 

oferecimento de vagas em escolas mais próximas às suas residências e, para muitos, a elevada 

despesa com transportes, lanches e tempo de deslocamento podem ter desestimulado a 

freqüência. O Plano Diretor Anual de 1994 registra o seguinte: 

 

[...] convém observar que grande número de alunos desistentes em um ano,      
retornam à escola no início do ano seguinte na busca de uma nova vaga. Isto 
comprova que existe interesse por parte dos alunos em estudar, cabendo à 
escola procurar soluções para o problema118. 

 

Tal preocupação levou a equipe pedagógica a encarar desafios na busca da integração 

da comunidade educativa com a escola através de ações efetivas. Partiu-se do entrosamento 

dos professores, do trabalho coletivo, da interdisciplinaridade e, sobretudo, através da 

inovação das práticas pedagógicas119. 

Assim, como pensa Freire120, a exigência da mudança, quando assumida pelo professor 

insere-o no contexto das adversidades sociais, possibilitando sua real presença com o outro, 

ou seja, com o aluno, com a comunidade e, para que isso ocorra, o professor deve manter o 

questionamento de: Para que estuda? Contra quem estuda? 

 

 

                                                 
118 Plano diretor de 1994, fl. 33. 
119 As práticas pedagógicas referem-se aos projetos elencados no Plano Diretor anual abordados no capítulo III 
deste estudo. 
120 FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à pratica educativa. 2. ed. São Paulo: Paz e 
Terra, 1996,, p. 86. 
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2. Os novos rumos da escola: o “Gracinda” que queremos  

 
 

Não posso aceitar como tática do bom combate a 
política do quanto pior melhor, mas não posso também aceitar, 
impassível, a política assistencialista que anestesia a 
consciência oprimida, prorroga, ‘sine die’, a necessária 
mudança da sociedade.  

(Paulo Freire) 

 

 

Em outubro de 1992, assumiu a direção efetiva da EE Profª. Gracinda Maria Ferreira  

a professora Maria José Marques, com o objetivo de consolidar a integração da escola com a 

comunidade, via participação, através dos instrumentos oficiais, como Grêmio Estudantil, 

Associação de Pais e Mestres (APM) e Conselho de Escola (CE),  de projetos pedagógicos e 

sociais integrantes das Propostas Educacionais. 

A base dessa transformação estaria inscrita nos ideais de Paulo Freire, cujos textos 

norteadores encontram-se inscritos no Plano Diretor Anual121 (PDA): 

 

[...] Sendo os homens seres “situados”, encontram-se enraizados em 
condições temporais e especiais que os marcam e que, por sua vez, os 
homens também marcam. Sua tendência é refletir sobre a sua própria 
“situcionalidade”, na medida em que, desafiados por  ela, atuam sobre ela. 
[...] Esta reflexão sobre a situcionalidade equivale a pensar a própria 
condição de existir. Um pensar crítico, através do qual os homens se 
descobrem na “situação"  e tão somente à medida em que esta deixa de 
parecer-lhes uma realidade espessa que os envolve, algo mais ou menos 
nublado em que sob a qual se encontram, significa que existe o 
compromisso. Da imersão em que se encontravam, emergem capacitando-se 
para inserir-se na realidade que vão desvelando [...]. 

 

                                                 
121 Em 1993, o Plano trazia em sua capa a denominação de Plano Diretor Anual, diferentemente dos anos anteriores 
cuja denominação era Plano Escolar. Os estudos de MAUÁ JUNIOR, Reynaldo (2003) indicam que plano escolar é “O 
documento resultante do processo de planejamento e sua significação pode ser denominado, conforme as referências e 
entendimentos de autores que dele fazem uso [...]”. Na EE Profª. Gracinda Maria Ferreira passou-se a denominação de 
Plano Diretor Anual a partir de 1993. 
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Dessa forma, a partir de 1993, a Proposta  Educacional do “Gracinda” demonstrava-se 

pautada na consecução do exercício do papel democrático e participativo da escola.  Às 

vésperas da implantação de novas políticas educacionais internas, a direção da escola se 

apropria da teoria para atingir sua proposta sobre a qual lê-se o seguinte (em referência à 

citação) acima:  

 

Ao introduzirmos este texto que pretensiosamente chamamos de subsídios 
para a discussão da Proposta Educacional da E.E.P.S.G. Profª. “Gracinda 
Maria Ferreira”, procuramos fazer a relação entre as situações problemas da 
escola e o trabalho educacional a que nos propomos (aqui compreendido não 
como o trabalho meramente escolar), contribuindo com o processo de -
redescoberta  do cidadão enquanto sujeito no e com o mundo, numa 
perspectiva de prática pensada na constante busca dos Direitos do Homem, 
sua emancipação e autonomia com a consciência de seus deveres, voltado 
para a construção da sociedade democrática [...]. 

 

Essas premissas inovadoras quanto à vontade de fazer mudar o rumo da escola 

conferem um caráter vanguardista relacionado à prática da liderança na escola. Todavia 

destaca-se, neste ponto, uma dimensão que seria colocada no texto da Lei de Diretrizes e 

Bases (LDB), a partir de 1996: a necessidade de “acompanhar as mudanças da sociedade e 

preparar o aluno para viver futuramente num mundo que se caracteriza por complexidades e 

incertezas [...]” 122.    

Para Bordenave, a educação que pode fomentar a verdadeira participação, que rejeita o 

paternalismo, a demagogia, não se encontra no modelo tradicional, através da transmissão de 

conteúdos, nem na moldagem do comportamento humano; a participação é sim “um 

comportamento com ela coerente” 123 . 

Os PDAs realmente imprimem à escola uma proposta inovadora, compreendida no 

decorrer  de todos os textos que os compõem, seja pela forma crítica que fazem ao modelo de 

                                                 
122 DIAS, Tânia Vieira. Diretor e comunidade na construção da “boa escola”: desafios a enfrentar. 2006. 
Dissertação (mestrado em Educação) Programa de Pós-Graduação,  Unisantos, Santos., p. 15. 
123 BORDENAVE, op. cit., p. 73. 



 

 

79 

educação tradicional, seja pelo afastamento da postura paternalista que não contempla os 

saberes sócio-culturais levados para a escola não só pelos alunos, como também pela 

comunidade que por ali transita. 

Todavia, a experiência pedagógica traz à tona questionamentos de muitos professores 

quanto à distância entre o discurso formal dos documentos oficiais e a prática cotidiana nas 

escolas. Vitor Henrique Paro pontuou a problemática dos procedimentos que distanciam a 

prática do discurso, como sendo um aspecto relevante, para cuja investigação deve-se estar 

“bastante atento às contradições desse embate de maneira que se possa captar, nos 

procedimentos dos atores envolvidos, as predisposições e as potencialidades de um e de outro 

na concretização de algum processo de co-participação” 124. 

Neste sentido as relações escolares voltadas para o aspecto social, inscritas nos PDAs 

da EE Profª. Gracinda Maria Ferreira remetem às considerações da análise dos antigos 

preceitos educativos que colocavam os poderes das comunidades e dos professores em 

conflito.  

Lembrando Nóvoa, há a necessidade de uma compreensão exata do que se exige da 

escola, visto estarem aí dois poderes em atuação; escola e comunidade, que devem estar 

articulados pela democratização da instituição escolar125.   

As novas exigências de demanda escolar, a partir de 1992, fizeram com que o 

“Gracinda” modificasse sua orientação quanto à metodologia de abordagem educacional, de 

forma que houve uma ampliação não só nos espaços utilizados, como também na qualidade 

do ensino e na composição da comunidade escolar126,  também em processo de crescimento.  

                                                 
124 PARO, op. cit., p. 312. 
125 NÓVOA, op. cit, p. 30. 
126 PARO, op. cit, p. 2. Adotou-se o conceito de comunidade escolar definido por Vitor Henrique Paro para 
comunidade: o conjunto de famílias que utilizam de determinada escola por residirem no mesmo âmbito regional 
da unidade escolar, ou por terem fácil acesso físico a ela. Desta forma entendemos que a comunidade escolar é 
composta, não só pelas famílias de alunos como também por seus responsáveis, educadores e funcionários.  



 

 

80 

3. O conhecimento da realidade escolar dos alunos 

 

Para agir sobre a realidade com o  objetivo de transformá-la é preciso conhecê-la e 

estudar suas potencialidades. As análises sobre os diagnósticos realizados na escola 

verificaram, pela sua apreciação, uma prática de pesquisa atualizada com a 

contemporaneidade das vivências cotidianas de uma escola situada em bairro periférico da 

cidade de Santos. 

A preocupação em que os protagonistas da história do “Gracinda” fossem 

evidenciados pautou a coleta dos dados e sua utilização na elaboração das Propostas 

Educacionais. Assim, o diagnóstico escolar demonstrou que a escola teve um índice de 

crescimento de 71, 6% do seu alunado no ano de 1992.  

Conhecer essa nova composição da comunidade se configura como uma emergência 

para os educadores. Segundo Bordenave127 para que haja uma participação genuína e 

produtiva, faz-se necessário o conhecimento do grupo por si mesmo: “Isto implica num 

contínuo processo de criação de conhecimento pelo grupo, tanto sobre si mesmo como sobre 

seu ambiente, processo que requer a abertura de canais informativos confiáveis e 

desobstruídos”. 

Visando a dimensão sócio-econômico-cultural do conjunto dos 540 alunos da escola 

em dezembro de 1992, elaborou-se, de forma direta ou através de informações dos pais, cujos 

dados fazem parte do PDA de 1993, um retrato do “Gracinda”. 

Vejam-se as tabelas: 

 

 

 
                                                 
127 BORDENAVE, op. cit., p. 50. 
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Tabela 5: 
 Locais de moradia dos alunos da EE Profª. Gracinda Maria Ferreira – 1992 

 
                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: EE Profª. Gracinda Maria Ferreira 
 
 

Considerando que o Conjunto dos Estivadores está localizado na Vila São Jorge, havia 

50% dos usuários do “Gracinda”, residindo neste Bairro. Conforme apreciação do Plano 

Escolar de 1993 há muitos alunos nas primeiras séries do ensino Médio do período noturno 

que residiam em bairros mais distantes, o que se justifica pelo fato da unidade escolar ter 

atendido o excedente de demanda da cidade no ano de 1992. 

 
 

Tabela 6:  
Tipo de residência dos alunos da EE Profª. Gracinda Maria Ferreira – 1992 

 
                                                
 
 
 
 
 
 
 

            Fonte: EE Profª. Gracinda Maria Ferreira 
 
 
 

Tabela 7: 
Alunos trabalhadores da EE Profª. Gracinda Maria Ferreira – 1992 

                                             
 
 
 
 
 

Fonte: EE Profª. Gracinda Maria Ferreira 
 

Universo de 540 alunos % 
Conjunto dos Estivadores 33 
Vila São Jorge 17 
Caneleira 15 
Areia Branca 13 
Santa Maria / Bom Retiro 11 
Marapé / Campo Grande / Centro / V. Matias 3 
Morros 7 
Município de São Vicente 5 

 Ensino Fundamental Ensino Médio 
 % % 
Própria 58 60 
Alugada - 35 
Cedida - 5 
Sem informação 42 - 

                            Ensino Fundamental Ensino Médio 
 % % 
Não trabalham 89 25 
Trabalham 11 75 
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Tabela 8:  

Grau de instrução dos pais dos alunos da EE Profª. Gracinda Maria Ferreira – 1992* 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*Não houve informação sobre o grau de instrução das mães dos alunos do Ensino Fundamental 

Fonte: EE Profª. Gracinda Maria Ferreira 
 
 

Tabela 9 
Religião das famílias dos alunos da EE Profª. Gracinda Maria Ferreira – 1992 

                    Fonte: EE Profª. Gracinda Maria Ferreira 
 
 

Tabela 10 
Renda familiar dos alunos da EE Profª. Gracinda Maria Ferreira – 1992 

 
                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: EE Profª. Gracinda Maria Ferreira 

 
 
 

 Ensino 
Fundamental 

Ensino Médio 

 Pai Pai Mãe 
1ºGrau  incompleto 46 55          80 
1º Grau completo 16 8            - 
2º Grau incompleto 16 5            11 
2º Grau completo 10 10            4 
Superior completo 4 4 - 
Superior incompleto 3 - - 
Nenhum 6 20 5 

 Ensino Fundamental Ensino Médio 
 % % 
Católica 63 65 
Evangélica 4 5 
Assembléia de Deus 3 10 
Espírita 1 5 
Outras 10 - 
Nenhuma 19 15 

Número de salários 
Mínimos 

Ensino Fundamental Ensino 
Médio 

 % % 
1 13 14 
2 a 5 61 56 
6 a 8 14 13 
8 a 10 - 17 
10 a 15 8 - 
15 a 20 2 - 
20 a 30 1 - 
Mais de 30 1 - 
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Tabela 11:  
EE Profª. Gracinda Maria Ferreira: Situação do emprego dos pais dos alunos – 1992 

 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: EE Profª. Gracinda Maria Ferreira 
 
 
 

Tabela 12:  
EE Profª. Gracinda Maria Ferreira: O que você espera da Escola? 

(podendo escolher mais de uma alternativa) 
 

        Fonte: EE Profª. Gracinda Maria Ferreira 
 
 

Tabela 13: 
 EE Profª. Gracinda Maria Ferreira: Qual a atividade social que você mais participa ou 

gostaria de participar?                    
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                   
 
                                           

Fonte: EE Profª. Gracinda Maria Ferreira 
 
 
 
 

 Ensino Fundamental Ensino Médio 
 Pai Mãe Pai Mãe 
 % % % % 
Trabalham em casa - 55 - 68 
Trabalham fora 82 40 51 10 
Vive de renda 1 - 8 - 
Falecido 4 1 18 5 
Aposentado 7 - 24 - 
Desempregado 6 4 - 17 

 Ensino Fundamental Ensino Médio 
 % % 
Vivência social 84 45 
Compreender melhor o mundo 33 30 
Formação Profissional 20 - 
Aquisição de cultura geral - 20 
Status 5 - 
Melhoria de condição para aplicar 
ao seu trabalho atual 

 
4 

 
5 

 Ensino Fundamental Ensino Médio 
 % % 
Esportes 65 70 
Artística 19 10 
Outras 6 - 
Nenhuma 4 10 
Cultural 3 - 
Religiosa - 5 
Político partidária 3 5 
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Tabela 14:  
EE Profª. Gracinda Maria Ferreira: Meio utilizado para se informar dos acontecimentos 

(podendo escolher mais de uma alternativa) 
 

 
 
 

 

 

Fonte: EE Profª. Gracinda Maria Ferreira 
                                                                                                
 
 

Tabela 15: 
 EE Profª. Gracinda Maria Ferreira: Atividades em que o aluno ocupa mais seu tempo 

(podendo escolher mais de uma alternativa) 
                                            
 
 
 
 
                                               
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: EE Profª. Gracinda Maria Ferreira 

 
 

Tabela 16: 
 EE Profª. Gracinda Maria Ferreira:O que precisa melhorar na escola? 

(podendo escolher mais de uma alternativa) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: EE Profª. Gracinda Maria Ferreira 

 Ensino Fundamental Ensino Médio 
 % % 
Jornal Falado – TV 69 85 
Sem essa preocupação 11 5 
Jornal falado – Rádio 10 20 
Jornal escrito 8 10 
Revistas 2 - 

 Ensino Fundamental Ensino Médio 
 % % 
TV 44 5 
Música (ouvir) 25 50 
Dança 17 - 
Rádio  16 5 
Leitura 6 5 
Cinema 5 5 
Artesanato  4 5 
Teatro  2 25 

Síntese da escola % 
Oportunidade de aprender outras coisas 63 
Melhoria das aulas 52 
Disciplina dos alunos 42 
Biblioteca 34 
Laboratórios 40 
Festas 48 
Cursos pré e profissionalizantes 58 
Excursões 38 
Campeonatos e atividades esportivas 58 
Melhorar a merenda 25 
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O diagnóstico da comunidade até 1992, conforme demonstrado no Plano Diretor 

Anual de 1993, é visto nesta pesquisa como determinante para a construção de uma identidade 

comunitária, envolvendo não só os freqüentadores naturais da instituição escolar - alunos, 

direção, professores e funcionários – com também o Bairro com suas instituições públicas das 

quais todos são usuários.  

Neste sentido, segundo Gohn, a escola publica, enquanto instituição de participação 

organizada é de fundamental importância no âmbito comunitário, pois as energias e as forças 

sociais da comunidade constituem o poder local de um território alimentado pela 

solidariedade como valor humano. “O local gera capital social, quando proporciona 

autoconfiança aos indivíduos de uma localidade, para que superem suas dificuldades; com a 

solidariedade, promove coesão social, forças emancipatórias, fontes para mudanças e 

transformação social”128. 

Os primeiros dados demonstram que, apesar de ter sido construído para atender 

prioritariamente aos filhos de estivadores e a seus descendentes moradores do Conjunto dos 

Estivadores, os alunos do “Gracinda” são oriundos também de outros bairros da Zona 

Noroeste, além de outras regiões da cidade.  

Os educadores do “Gracinda” estão diante de uma comunidade desfavorecida 

economicamente, com alunos trabalhadores que complementam a renda familiar e que a 

escola representa para a maioria deles um meio de vivência social, além de ajudá-los a 

compreender melhor o mundo e também como forma de preparo para o trabalho. 

Tal como se apresenta, o diagnóstico dos alunos deve ser considerado em todas as 

suas formas de aplicação, visto que as respostas podem fomentar a criatividade dos 

educadores. Através de inovações bem fundamentadas e refletidas os dados podem suscitar o 

                                                 
128 GOHN, op. cit., p. 50. 
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procedimento da complementação do conteúdo comum do currículo, enriquecendo-o e 

fazendo com que a participação dos alunos na vida escolar venha a representar uma conquista.  

Verificou-se que o item mais indicado pelos alunos em suas expectativas escolares 

recai sobre a “oportunidade de aprender outras coisas”. Neste sentido, considera-se aqui a 

vontade expressa pelo aluno em ter contato com informações para além do aprendizado 

formal, letrado inerente à função escolar. Assim, esses interesses dizem respeito diretamente 

ao seu desenvolvimento no contexto social ampliado para os interesses comunitários e de 

cultura universal. 

As respostas impressas no diagnóstico em questão não se configuram, no contexto 

político-pedagógico em que foi aplicado, como meros dados obrigatórios pelas políticas 

educacionais, uma vez que no caso do “Gracinda”, elas foram realmente viabilizadas nos 

planejamentos educacionais. 

O Plano Diretor de 1994 faz a seguinte reflexão, reveladora das preocupações 

pedagógicas que devem permear os conceitos escolares de uma escola inovadora na busca da 

superação de seus problemas: 

As gerações passam pela escola. E a escola precisa intervir claramente na 
formação destas gerações. Não de uma forma imparcial, morna e adaptável 
como nos faz (sic) supor preceitos ideológicos de universalização da 
educação pública, aprovados pela Assembléia Francesa no século passado. 
Mas sim como um desafio. 

A geração que está na nossa escola é oriunda das camadas populares, filhos 
da classe trabalhadora, parcela bastante sofrida da população, composta hoje 
de alguns miseráveis, acrescida de uma demanda considerável da classe 
média, que de uns anos para cá, espoliada pelo sistema migrou para a Escola 
Pública. Com este aluno real é que trabalhamos e com os quais podemos 
universalizar valores fundamentais.  

 

Segundo Antônio Joaquim Severino129, o homem é um ser em permanente construção 

por suas obras e ações, é um ser histórico inacabado e que constrói aos poucos sua própria 

                                                 
129 SEVERINO, Antônio Joaquim. Filosofia. São Paulo: Cortez, 1992 p. 150. 
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realidade. Tomando-se por base estes pressupostos, a análise das Metas Educacionais da EE 

Profª. Gracinda Maria Ferreira a partir de 1993 apontou para a consideração do aluno 

enquanto ser humano em construção, enquanto cidadão capaz de transformar sua realidade.  

Da mesma forma, a construção do ser histórico perpassa essencialmente a qualidade 

da participação e esta se eleva com o conhecimento da realidade. Para Bordenave, a 

participação de qualidade pressupõe a reflexão, a superação das contradições reais ou 

aparentes. A “qualidade da participação  aumenta também, quando as pessoas aprendem a 

manejar conflitos; clarificar sentimentos e comportamentos; tolerar divergências; respeitar 

opiniões [...]” 130. 

 

4. Retratos do corpo docente 

 

No interior da escola, estão os educadores, com seus saberes também em construção e 

enfrentando as adversidades do exercício de sua profissão. Em 1993, foram eleitos os 

coordenadores das áreas curriculares, cujos pares desenvolveram suas propostas pedagógicas, 

abraçando o compromisso coletivo de elevar a qualidade da participação, tanto da escola no 

âmbito da comunidade educativa, como da comunidade no âmbito escolar.  

O perfil dos professores131 foi analisado, sobretudo a partir do fator econômico quanto 

à percepção de seus salários como trabalhadores da educação. Desta forma, manifestou-se a 

crítica relacionada ao aspecto motivacional dos professores frente à sua remuneração que 

“retrata a dificuldade do pessoal da educação em se manter com um nível de vida possível 

dentro do essencial”.  

                                                 
130 BORDENAVE, op. cit.,1985, p. 73. 
131 Plano Diretor anual de 1993 da EE Profª. Gracinda Maria Ferreira. 
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Quanto à formação acadêmica em 1992: 3% dos professores tinham pós graduação em 

educação; 85% com curso superior completo; 8% com curso superior incompleto e 5% com o 

2º. grau completo.  

No desenvolvimento das atividades pedagógicas cada professor desempenhava seu 

papel com metodologia própria; a grande maioria exercia suas atividades "com ingênua dose 

de neutralidade, que é um equívoco a ser trabalhado”.  

Em 1993 houve um aumento significativo de professores com 56 profissionais que 

completavam o quadro das necessidades da escola, sendo que 13 tinham a qualificação de 

Professor I (PI), 05 Professor II (PII) e 38 Professor III (PIII). Caracterizados como um grupo 

jovem, com idade entre 31 e 34 anos, a maioria tinha entre 5 e 10 anos de experiência 

docente; havia 12 professores na faixa de 10 a 20 anos de docência e apenas 1 tinha mais de 

20 anos. 

As visitas a campo possibilitaram o contato com professores que permanecem na 

instituição desde o início de sua carreira, como é o caso da Coordenadora Pedagógica 

Dagamar Trajano Pereira Ribeiro, do Professor Vladimir Coelho, moradores nas imediações 

da escola.   

No PDA de 1995, a caracterização já era apresentada da seguinte forma: 

 

Trata-se de um grupo que acredita no trabalho que a escola está realizando, 
demonstra ter consciência das lacunas existentes na sua formação e estão 
procurando saná-las, buscando capacitação. Este grupo tem se preocupado 
em rever seus conceitos especialmente no que se refere à relação professor e 
aluno e se empenham buscando formas de trabalho em conjunto e 
permanente, atuando junta há 3 anos, com poucas variações. 
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Depoimento do ex-aluno Mário132, sobre alguns professores: 

 

[  ] nem lembro de todos os professores. Mas sou suspeito pra falar porque 
sempre gostei de todos...cada um deles com suas particularidades. Posso 
dizer os que mais me marcaram: Clóvis, por fazer da sua aula um momento 
de reflexão e descontração também, sempre ouvindo o que o aluno tem a 
dizer; Maria Isabel (Português e Literatura), que me forçou a ler meu 
primeiro livro na vida e nunca mais parei. Apesar de ser muito austera e 
pouco descontraída, conseguia passar o conteúdo com perfeição, não 
deixando dúvidas; Vladimir (Matemática), por sua didática envolvente e 
apresentar a matéria não como um bicho de sete cabeças; entre outros... mas 
esses são os que vêm à minha mente neste momento. 

 

Os depoimentos dos ex-alunos do Gracinda (colocados ao longo deste trabalho) 

revelam sobretudo a disposição que os professores tinham para o diálogo e para o 

desenvolvimento de atividades que os envolviam e faziam com que a escola adquirisse um 

significado marcante em sua juventude.  

 

5. Os funcionários do “Gracinda” 

 

São personagens que compõem a comunidade da escola e sua história, através das qual 

o cotidiano é revelado de maneira que contribuem para que o pesquisador desvende a “poesia 

do dia-a-dia, permitindo perceber a existência de processos históricos diferentes e simultâneos 

que compõem a trama histórica, bem como abrir um leque de possibilidades de focos de 

análise”133 .   

Os funcionários foram retratados pelo PDA de 1993, em princípio, da mesma forma 

com o mesmo tratamento empregado à caracterização do grupo dos professores, ou seja, 

através do enfoque econômico pelo salário percebido. Quanto à questão social, o mesmo 

                                                 
132 Depoimento do Estudante no período noturno entre 1993 e 1997. Santos, 21 set. 2006. 
133 MATOS, Maria Izilda S. de. História, memória e cotidiano provado: o feminino e o masculino no porto do 
café (1890-1930). In: PEREIRA, Maria Apparecida Franco et alii. Santos: café e história. Santos: Editora 
Leopoldianum, p. 65-85,  1995, p. 60 
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documento revelou que 71% deles residiam nas proximidades da escola e agiam muitas vezes 

como educadores, porém não se percebiam como tal. 

Durante a pesquisa de campo, foi verificada a presença de funcionários contratados, 

tais como inspetores, merendeiros, serventes, isto é, sem concurso para efetivação, que 

moravam no Conjunto dos Estivadores e tinham seus filhos estudando na escola. Entre eles há 

os que estudaram no “Gracinda”, como o caso de Maria Cristina Muniz Frazão. 

Maria Cristina, filha de estivador e moradora no Conjunto dos Estivadores desde a 

primeira ocupação, cursou Supletivo no “Gracinda”. Sua filha fez todos os estudos básicos na 

escola onde desenvolveu a prática de esportes do voleibol competitivo e atualmente completa 

seus estudos superiores.  

Encontrava-se empregada na escola, durante a pesquisa de campo, Dora Alves dos 

Santos, cujos depoimentos revelaram uma filha e esposa de estivador e moradora do 

Conjunto, consciente das questões políticas relacionadas ao trabalho de seu pai e do marido. 

Os três filhos de Dora também receberam sua escolaridade básica no Gracinda, além de que 

ela própria também completou estes estudos no curso Supletivo do Ensino Médio. 

Foi entrevistada também, Dona Priscila, mãe de aluno e colaboradora voluntária da 

escola. Estudou no “Gracinda” logo que seus pais mudaram para o Conjunto, no início da 

década de 1990. Priscila informou a expectativa dos jovens que chegavam ao bairro e que nas 

escolas da região iriam continuar seus estudos. Para ela, era natural que todo morador do 

Conjunto estudasse na escola da comunidade, porém aqueles que buscavam os cursos técnicos 

oferecidos pelas escolas públicas na época, tais como contabilidade e magistério, concorriam 

por uma vaga na EE Neves Prado Monteiro, localizada na extremidade oposta do bairro. 

Após o início do desenvolvimento do novo trabalho e dentro das concepções dialéticas 

pedagógicas de integração com a comunidade na EE Profª. Gracinda Maria Ferreira, em 1994 
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e 1995, o grupo de funcionários já era visto como participante da proposta da escola: 

criticavam e propunham soluções para os problemas. 70% eram efetivos, 15% exerciam 

função atividade e 15% estavam admitidos, aguardando nomeação. No entanto, os serventes 

apresentavam problemas de freqüência com muitas ausências e licença saúde. 

 

6. Olhares sobre o trabalho da diretoria 

 

Quanto à direção da escola, partiu-se de uma visão sobre o trabalho anterior a 1993: 

“[...] Nesse sentido o que se diagnosticou é que vinha sendo desenvolvida uma linha de 

trabalho assistencialista em relação aos alunos e laissez-faire quanto a professores e 

funcionários”134.   

Estas características apontam para transformações que o “Gracinda” passou no 

enfrentamento dos desafios que se apresentavam para a nova mentalidade gestora da escola, 

que buscou trilhar os caminhos pela via democrática, pautando-se pela participação da escola 

na comunidade e da comunidade na escola com trabalho coletivo com vistas à superação 

dialética dos problemas escolares. Em depoimento dos pais entrevistados obteve-se a seguinte 

visão sobre a diretoria: 

[...]Ela sempre chamava os pais para tudo, e vinham sempre aqueles que 
gostavam mais de participar. A Zezé era muito interativa, como dizer ... Ela 
era completamente diferente. Os alunos a respeitavam, eles tinham um 
respeito misturado com medo. Eles faziam tudo que ela pedia sem que ela 
precisasse pedir muito, eles entendiam o que ela pretendia fazer, sempre. 

Ela era muito festiva, muito alegre, fazia bailinho para os alunos, carnaval, 
hallowin, festa junina, dia das mães. Vira e meche tinha festa aqui. Ela fazia 
um baile aos sábados à noite para todo mundo, a maioria não tinha para onde 
ir no sábado, então vinha para o baile, era gente do bairro todo. As portas 
ficavam abertas. 

[...] vinha muita gente aqui falar com ela, tinha gente que vinha se oferecer 
para se apresentar nas festas, grupos de dança, tinha cursos aqui de sábado e 
ela vinha na escola aos sábados135 . 

                                                 
134 Plano Diretor Anual de 1993 da EE Profª. Gracinda Maria Ferreira.. 
135 Entrevista de Dora Alves dos Santos. 15 jun. 2007. 
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Os estudos dos documentos escolares evidenciaram a pessoa da diretora colocada na 

liderança democrática do conjunto dos educadores. Isto pode ser observado na pesquisa da 

professora Maria Celeste de Jesus Mendes136, docente da EE Profª. Gracinda Maria Ferreira 

desde 1997. A pesquisa Maria Celeste, sobre formação do professor, também foi realizada no 

“Gracinda” e imprime uma dimensão do olhar docente sobre o trabalho da direção do período 

estudado: 

A direção da escola sabia como agregar professores, alunos e comunidade 
em torno de um mesmo  objetivo. Apenas para ilustrar o pioneirismo daquela 
direção, cito a iniciativa de organizar uma sala ambiente de informática. Há 
dez anos, o Estado ainda não tinha tido a iniciativa de enviar computadores 
para as salas-ambiente de Informática (SAI). A direção, com apoio de 
professores, alunos e comunidade montou sala com 15 computadores, uma 
impressora, ar condicionado e mantinha um professor de Informática na sala 
todos os dias [...] 

[...] A direção era democrática, agregadora e tinha o pedagógico como 
prioridade, o que gerava um ambiente agradável, acolhedor, estimulante 
motivador e, acima de tudo, fazia com que cada um, professores, alunos e 
funcionários se sentissem responsáveis por aquele ambiente. As decisões 
eram sempre acompanhadas por todos, os alunos tinham voz dentro da 
escola e decidiam desde os combinados da escola até as cores e o logotipo da 
camiseta do uniforme . 

 

A visão da comunidade sobre a direção da escola era o da liderança integradora, 

fatores determinantes para a manutenção de ambiente propício para o bom relacionamento 

interpessoal, para a participação, para o diálogo com vistas a superação dos problemas. Neste 

sentido, Bordenave137 explicita o papel da liderança: “A atmosfera geral de um grupo deriva 

em parte do estilo de liderança existente e que pode ser autoritário, democrático ou permissivo 

(laissez-faire). Tal atmosfera afetará tanto a produtividade do grupo como o grau de satisfação 

e de responsabilidade de seus membros”.  

A postura autônoma da gestão, no então, perpassa a consideração de que o diretor de 

uma escola pública estatal representa o gerenciamento de determinações impostas pelas 

                                                 
136 MENDES, op. cit., p. 14-15. 
137 BORDENAVE, op. cit., p. 49-50. 
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políticas publicas educacionais. Desta forma, mesmo exercendo a autoridade última da 

instituição, muitas vezes o diretor é obrigado a cumprir determinações que não representam 

sua vontade138. Aos olhos do estado, é a ele que o diretor deve prestar contas das atividades 

escolares, o que aponta para o entendimento de uma autoridade que serve mais como preposto 

do controle estatal diante da escola e da comunidade139.  

Em relação ao papel da liderança, compreendido na figura da diretora da instituição de 

ensino, aplica-se o conceito da oposição à não-diretividade. Visando a um trabalho coletivo 

eficaz e a coesão do conjunto dos educadores, conforme explicita Gadotti, “Uma ajuda 

constante, vigilante, será necessária para a constituição de grupos”140. 

Neste sentido, observa-se na EE Profª. Gracinda Maria Ferreira, a partir de 1993, o 

comprometimento da diretoria em face ao desafio da constituição de um grupo de educadores, 

não só através dos depoimentos dos professores citados acima, como também encontra-se 

expresso nos Planos Diretores Anuais141: 

Nas relações da sociedade - não será criada apenas pelo “sonho”, nem vai 
nascer como fruto da vontade política de apenas alguns. Ela será fruto das 
discussões, reflexões e ações coletivas que teremos, e especialmente de 
nossos conflitos e contradições, avaliadas e refletidas para a rearticulação 
das ações. 
 O novo”Gracinda” nascerá da vontade e do assumir por parte de todos os 
envolvidos no Processo Educacional Escolar, mesmo considerando-se que 
haverá ritmos individuais diferentes. O que é fundamental é que todos os 
sujeitos desse processo de transformação da escola - professores, alunos, 
direção, funcionários e membros da comunidade - estejam dispostos a se 
assumirem como tal. 
 

 A diretividade escolar concretizou-se na liderança, na organização da escola possível 

dentro das estruturas governamentais, porém visando a escola crítica e contestadora, na 

disponibilidade para o diálogo, na interação das multiplicidades culturais da comunidade no 

processo educacional em busca da transformação social. 

                                                 
138 PARO, op. cit., p.97. 
139 Ibid., p. 471. 
140 GADOTTi, op. cit., p. 82. 
141 Plano Diretor Anual de 1993 da EE Profª. Gracinda Maria Ferreira. 
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CAPÍTULO III 

Educadores e comunidade: os projetos e as relações sociais 

 

 

 

 

 

 

 
1. Ações de busca das relações entre escola e comunidade 

 

A elaboração de projetos educacionais pressupõe procedimentos de análise dos 

aspectos sociais que perpassem a representação da escola na vida dos alunos:  

 

Nesse tempo presente que aponta para o futuro, a escola tem importância 
central em suas vidas. Tanto como meio de mobilidade e ascensão social, 
quanto como via que possibilitará o emprego, a ocupação de bons postos de 
trabalho e a percepção de bons salários. Nesse sentido, é inevitável a 
comparação com o passado (da família) pobre e carente que, para a maioria, 
continua no presente. Não querem ser como seus pais. Mas a exemplo deles, 
querem constituir família, ter filhos, casar. A escola é boa, antes de tudo, 
para ir conversar, fazer amigos, socializar, nem sempre para aprender, mas 
também para isto142.  

 

O ensino, enquanto processo, não pode ignorar as premissas culturais dos jovens 

estudantes e, da mesma maneira, os projetos escolares devem buscar a inserção na vida 

cultural dos educandos. 

Esta abordagem diz respeito às relações entre educadores e comunidade quanto aos 

projetos e às ações pedagógicos voltados para os interesses escolares sobre as questões 

                                                 
142 TOSTA, Sandra de Fátima. Sociabilidades contemporâneas: jovens nas escolas. In: PASSOS, Mauro; 
PEIXOTO, Ana Maria Casasanta (orgs.). A escola e seus autores: educação e profissão docente. Belo 
Horizonte: Autêntica, 2005, p. 183-197.  
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comunitárias, estejam elas vinculadas aos processos de ensino ou ao atendimento de 

demandas ou problemas que eclodem no interior da escola.  

Deste modo, recorreu-se aos registros oficiais da escola colocados nos Planos 

Diretores Anuais (PDA), como também a trabalhos desenvolvidos pelos professores em sala 

de aula ou fora dela, além de projetos surgidos no decorrer dos períodos letivos em virtude de 

eventuais demandas. 

Entretanto, a tarefa de localização dos documentos acerca da execução dos projetos   

foi dificultada, pois há poucos registros escritos dos resultados dos trabalhos. Por outro lado, 

se há um grande acervo de fotografias com registros dos eventos pedagógicos, a maior parte 

das fotos não contêm legendas ou inscrições diretamente ligada aos projetos.  Para identificar 

os registros fotográficos foi utilizado o recurso da história através da memória dos seus 

protagonistas, professores e ex-alunos. 

Como se observou anteriormente, antes mesmo da inauguração da escola, a EEPSG 

(A) Parque do Engenho já havia encarado o desafio de integrar a comunidade e seu entorno 

geográfico, para que a escola iniciasse seu funcionamento. Deste modo, a escola  

institucionalizou uma aproximação pactual com instituições da região da Zona Noroeste de 

Santos.  

Esta aproximação configurou-se como o início de um processo natural de criação de 

laços com a comunidade e de criação do poder territorial que seriam efetivados com ações 

educativas desenvolvidas não só no interior da escola como também nas suas imediações, 

com a comunidade educativa. 

As condições de inauguração da escola e a necessidade de colocá-la em 

funcionamento imprimiram um caráter peculiar à instituição que fez com que seus primeiros 

educadores percebessem, de imediato, a importância vital da necessidade do estreitamento das 
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relações comunitárias. Este envolvimento regional passou a fazer parte dos usuários da escola, 

facilitando a comunicação entre seus membros, como se verifica no depoimento de ex-aluno:  

 

Eu morava no Bom Retiro e fui pro Gracinda, porque minha mãe dava aula 
para uma primeira série... Só havia 6 turmas... Duas primeiras, uma segunda, 
uma terceira, uma quarta e uma quinta. Só havia aula no período da manhã... 
Acho que foi em 87... a diretora era a Dona Carmela Bonetti...Lembro do dia 
em que os alunos fizeram uma homenagem para a família da professora 
Gracinda...era um sábado de manhã e os familiares dela ficaram muito 
emocionados...quem foi o orador foi um menino chamado Alessandro que 
era da quinta série junto comigo... A gente zoava ele muito... Nós o 
chamávamos ele de Cabessandro, o moleque tinha uma cabeça 
enorme..(risos). Um dia que me lembro bem... Foi quando morreu um aluno 
da minha mãe, ele se chamava Robson, tinha 7 anos e foi atropelado em 
frente ao antigo Grandegiro.  A escola foi uma tristeza só. Bom, tirando os 
borrachudos eu adorava estudar lá. As meninas mais populares da escola 
eram a Regiane e a Fátima... A molecada morria por causa delas. 143 

Após colocar a escola em funcionamento com as primeiras turmas estabelecidas, a sua 

primeira Diretora, Carmela Massoni Bonetti, em 1988 foi designada para a Supervisão 

Escolar junto à Delegacia Regional de Ensino. Sua substituta, Dona Luzia Caldatto Barbosa 

(1988-1992), procurou pautar sua gestão na preocupação de conscientizar a comunidade da 

importância da escola na educação das crianças. 

A diretora Luzia permaneceu à frente do Gracinda até outubro de 1992, 

desenvolvendo projetos sociais e culturais. Procurava compreender os anseios da comunidade, 

mantendo as portas da escola abertas durante todo o dia, ouvindo os pais, permitindo que 

olhassem seus filhos durante o período de aula; organizava festas, passeios cívico-culturais 

entre outras atividades.  

No entanto, o início dos trabalhos foi árduo para se conseguir a participação da nova 

comunidade no âmbito escolar. A diretora atribui as dificuldades ao fato de que os alunos 

eram provenientes de outros bairros, cuja distância muitas vezes era prejudicada pelas chuvas 

ou pela lama remanescente nas ruas sem calçamento. 

                                                 
143 Entrevista com o ex-aluno do “Gracinda”, Antônio, da época da fundação, entre 1986 e 1994. 



 

 

97 

A partir de 1990, quando algumas famílias começaram a ocupar o Conjunto dos 

Estivadores, o número de alunos aumentou gradativamente, mas a construção da relação entre 

escola e comunidade ainda estava nos alicerces.  

De início, os novos moradores não concebiam a escola tal como ela foi idealizada para 

lhes atender, porque, além da transferência de escola das crianças que estudavam em bairros 

situados no centro da cidade ou perto do Porto, havia o problema da reforma do Conjunto que 

não assegurava aos pais o estabelecimento residencial definitivo.  

 

Eles estavam muito ressabiados, porque vieram de outras partes de Santos. A 
maioria estudava na Escola Modelo, dos estivadores esses eram os melhores 
alunos, havia outros de outras escolas. No começo havia falta de 
entrosamento entre eles mesmos. Tinham medo de morar lá porque muitos 
apartamentos ainda estavam rachados. Eu tinha muita expectativa com 
aquela escola144. 

 

Durante o ano de 1991, quando o “Gracinda”  passou a tomar uma constituição mais 

definida em relação à comunidade, esta começava a reconhecê-la como instituição popular do 

bairro. Estes fatores demandavam o implemento de ações pedagógicas eficazes em seus 

objetivos; no entanto, medidas ainda eram tomadas no âmbito do civismo educacional.  

Exemplo destas ações pedagógicas é o passeio cívico cultural realizado em junho de 

1991 ao centro de Santos, revelador de ações concretamente tradicionais de integração 

comunitária, tal como fica explicitado na descrição do evento.  

O passeio teve início na Praça da República, onde os alunos, levando as bandeiras 

nacional, estadual e municipal, cantaram o Hino Nacional na presença de autoridades 

convidadas; entre elas estavam presentes a cronista do jornal A Tribuna, Lydia Federici, a 

                                                 
144 Entrevista de Luzia Caldatto Barbosa - Diretora Substituta da EE profª. Gracinda Maria Ferreira – 1988 a 
1992. Santos, 10 ago. 2006 
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diretora do “Canadá”, Rosina Chirico, a historiadora Maria Rabelo Mota e as professoras 

Conceição, Lourdes e alunos das duas escolas. 

 
11: Passeio Cultural ao centro da cidade de Santos - 06 jun. 1991 

 

 
 
 

As festividades da entrega da Bandeira do “Gracinda”, realizadas em 27 de novembro 

de 1991, outro evento cívico tradicional, contaram com a participação da EMPG “Martins 

Fontes”, do Bairro Saboó, fazendo parte de um projeto de intercâmbio escolar interdisciplinar 

e de preservação do meio ambiente a partir do qual alunos da escola municipal puderam 
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conhecer uma parte da história da cidade muito próxima dos seus colegas de uma escola 

estadual145 (o Engenho dos Erasmos).   

 

12: Festividades de entrega da Bandeira do “Gracinda” (27 nov. 1991). 
 

 
 

Os espaços públicos do Bairro da Vila São Jorge também eram ocupados para o  

desenvolvimentos de atividades pedagógicas. Diz a diretora Luzia146: 

Fazíamos festas na praça, competições com os alunos. Uma delas foi sobre 
dança de rua. Nessa época eles já estavam me aceitando. A comunidade já 
estava se chegando, tanto que eu ganhei uma medalha dos alunos. 

 

A gestão de Luzia Caldatto Barbosa tentou integrar uma nova comunidade a uma nova 

escola. Uma instituição que buscou seu reconhecimento pela participação no espaço do seu 

entorno, na integração dos pais e dos moradores e das demais instituições populares. 

                                                 
145 Ofício n. 90/91 à Secretária da Educação do Estado de São Paulo, Maria Lúcia Prandi convidando-a para a cerimônia de 
Entrega da Bandeira na Escola. O ofício descreve o protocolo previsto para o evento e o Projeto de intercâmbio com a EMPG 
“Martins Fontes” e os seus objetivos de Educação Ambiental. Localizamos na Escola um álbum de fotografia do evento que 
serve de registro das atividades desenvolvidas. 
146 Entrevista de Luzia Caldatto Barbosa. Santos, 10 ago. 2006. 
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A presença das atividades escolares, antes da ocupação do Conjunto dos Estivadores, 

levou mais vida à dinâmica cotidiana do lugar, ajudando a promover o desenvolvimento de 

uma região próspera.  

Embora a orientação pedagógica tenha sido pautada por um projeto com a transmissão 

do modelo tradicional, o próprio desenvolvimento escolar apontou para a urgência da 

descentralização administrativo-pedagógica e da difusão das oportunidades de participação 

através da reflexão sobre as práticas educativas. 

 

2. Nova escola e novos projetos: o pensamento dialético transcrito nas Metas a 
serem atingidas (1993)  

 

Novas orientações educacionais foram iniciadas no final do ano de 1992, na EE Profª. 

Gracinda Maria Ferreira, quando a diretoria da escola foi assumida pela Profª. Maria José 

Marques, com ações de cunho político-ideológico a favor dos aspectos populares que visavam 

a atualidade histórica da comunidade e a contextualização social no seio da educação escolar.  

A perspectiva democrática no “Gracinda” pretendia envolver o grupo do corpo 

docente e discente pela primazia do conhecimento historicamente elaborado e pelo aspecto 

humano, recriando-o e “tendo a comunidade – situada no tempo e no espaço como ponto de 

partida e de chegada”147.  

As palavras abaixo, transcritas do Plano Diretor Anual de 1993, remetem à 

valorização reflexiva dos professores enquanto sujeitos coletivos e prevêem prática imbuída 

de concepções  pela educação transformadora: 

[...] em lugar da obediência cega, da subordinação absoluta ao que é 
determinado pelos órgãos superiores da educação, queremos uma escola 
onde os sujeitos da educação sejam capazes de interpretar criticamente as 
leis e determinações adaptando-as à realidade em que vivem, enquanto 
sujeitos de um mundo em movimento: em lugar de Centros de 

                                                 
147 Plano Diretor Anual de 1993 da EE Profª. Gracinda Maria Ferreira. 
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“Domestificação e “Recuperação” de crianças e jovens, queremos nossa 
Escola como “Casa Viva” de descoberta, criação e recriação de  
conhecimentos [...]148 . 

 

Fica clara a opção por uma educação crítica pela construção de uma nova identidade 

para a escola. Inserida no sistema educacional neoliberal, o caminho da escola, sem dúvida, 

segue pelos passos da conciliação, mas não da submissão a decisões centralizadas; porém, 

dentro da realidade das políticas governamentais para a educação, busca os meios para uma 

prática pedagógica do compromisso educacional assumido pelo grupo dos educadores da 

instituição escolar.  

Pode-se inferir que os sujeitos da educação inserem-se então, na pedagogia dialética 

pela sustentação de que a formação do homem pressupõe a elevação da consciência coletiva 

realizada pelo processo de trabalho das relações sociais com a comunidade149.  

 

2.1  Metas a serem atingidas: a construção da “escola que queremos” em seu novo 
ritmo 

 

As metas a serem atingidas pela escola, registradas nos PDAs dos anos de 1993 a 

1997, denotam um planejamento estruturado no relacionamento democrático e no 

compromisso da superação dos problemas com base na construção histórica do ser cidadão.  

Os primeiros itens do documento (apresentado a seguir) dizem respeito à participação 

dos estudantes no processo educacional através do Grêmio; o segundo à interdisciplinaridade 

curricular e o terceiro à participação da comunidade na escola. 

Veja-se abaixo o Quadro de Metas elaborado para consecução da proposta pedagógica 

da EE Profª. Gracinda Maria Ferreira a partir de 1993. 

                                                 
148 Ibid., fl. 74. 
149 O conceito de educação dialética compreendido neste trabalho foi baseado no pensamento de Gadotti em: 
Concepção dialética da educação: um estudo introdutório. 13 ed. São Paulo: Cortez, 2003,. Segundo o autor “a 
pedagogia dialética da educação é social, científica, uma pedagogia voltada para a construção do homem 
coletivo, voltada portanto para o coletivo”. 
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Resumindo, o quadro de Metas para o Ensino Fundamental, propõe-se: 

Curto prazo: criação do Grêmio; discussão do conjunto das disciplinas pelos 

professores; alunos e professores como sujeito do processo; 

Médio Prazo: Participação da comunidade (que é pequena 7,5%); Conhecimento 

como saber acumulado, elaborado pelo aluno, instrumento de interpretação de experiências. 

Longo prazo: currículo como conjunto de experiências a serem interpretadas pela 

cultura total disponível; escola transformadora e núcleo de interação cultural da comunidade. 

As metas para o Ensino Médio apresentam diferenças em relação ao Ensino 

Fundamental referentes aos resultados negativos: 

Curto Prazo (dois semestres) : diminuir, na 1ª. série do período noturno o índice de 

evasão em 10% e em 5% o índice de retenção por falta de assiduidade. 

Médio Prazo (8 semestres): diminuir em 20% o índice de evasão do período noturno 

e manter em nível baixo (até 10%) o índice de retenção. 

Longo Prazo (12 semestres): diminuir em 30% o índice de evasão dos alunos do 

período noturno e manter em nível baixo (até 5%) o índice de retenção. 

São metas comuns às escolas da rede estadual de ensino, entretanto a disponibilidade 

do conjunto dos educadores em assumir o compromisso político da participação como 

processo educativo e para a cidadania é condição fundamental no alcance da realização de um 

projeto pedagógico que vislumbra essas condições para que o desenvolvimento do educando 

seja promovido realmente. 

A maior preocupação da escola está voltada para o Ensino Médio do período noturno 

onde é verificado o maior índice de evasão da escola. Deve voltar-se mais intensamente para a 

manutenção dos alunos na escola.  
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As metas relacionadas ao professor enfocam a preocupação em que, no prazo de 8 

semestres, 70% deles, a partir de sua práxis, possam conceber o “conhecimento como o saber 

acumulado que vai ser elaborado pelo aluno como instrumento de interpretação de 

experiência”. 

Diante dos procedimentos elencados, este estudo procurou avaliar a questão das metas 

mediante duas vertentes complexas na estrutura escolar: o trabalho do professor como 

elemento responsável pela execução das propostas e o aluno trabalhador estudando no período 

noturno. 

No caso dos professores podem-se distinguir duas possibilidades inscritas nas metas: a 

primeira diz respeito aos 30% que já tenham essa práxis; a segunda remete ao prazo de 8 

semestres colocados como suficientes para dar conta de que os outros professores venham a 

adquiri-la com o objetivo de reverter os índices de evasão e manter em baixa o número de 

alunos retidos. 

Essas projeções remetem à idéia da responsabilidade atribuída aos professores na 

resolução das problemáticas pelo enfrentamento das adversidades escolares. Neste sentido o 

olhar analítico incide sobre as condições de trabalho e sobre a situação administrativo-político 

pedagógica mediante as colocações e cobranças existentes no âmbito da instituição de ensino. 

Assim, a práxis -  educador e educando aprendendo juntos -  prescinde da garantia da 

execução pedagógica democrática no contexto geral da escola. 

Entretanto, as questões relacionadas à evasão, repetência e participação do aluno 

trabalhador ocorrem majoritariamente no período noturno. É uma problemática que remete ao 

conhecimento de que se trata de estudantes trabalhadores e, portanto, daqueles que enfrentam, 

além dos problemas familiares, os de sua comunidade, e os sociais próprios do sistema 

capitalista enquanto indivíduos explorados em sua força de trabalho.  
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Não é raro notar a ausência do aluno trabalhador às aulas e isto freqüentemente ocorre 

porque o aluno faz horas-extras ou porque, ao chegar em casa cansado do trabalho, rende-se 

aos apelos do corpo pelo descanso. Assim, são atraídos pela TV com suas programações 

atrativas e direcionadas ao trabalhador. Assistindo distraidamente à programação do horário 

nobre, fazem a reposição da força física para o trabalho no dia seguinte150 . 

A escola se torna menos atrativa que o ócio e estas preocupações devem perpassar o 

saber pedagógico, considerando a contradição onde se encontra o jovem em fase de educação 

escolar básica. São múltiplas adversidades, que também, se exteriorizam em sala de aula e que 

afastam o estudante pela sua sobrecarga cotidiana, conseqüência da defesa de um interesse 

maior, em nome da própria sobrevivência, estimulada pelo salário a ser recebido.  

Os múltiplos fatores, tanto sociais, como pedagógicos levam a escola a repensar sua 

prática e por meio do trabalho do professor, a manter aluno na escola para que complete seus 

estudos básicos. Estes aspectos podem ser avaliados pelos depoimentos de dois ex-alunos da 

EE Profª. Gracinda Maria Ferreira151, o primeiro, estudante do período diurno e o segundo do 

período noturno: 

Primeiro depoimento (Luiz): 

Quanto ao que significou participar das atividades propostas pela escola: 

Foi gratificante, participei de chapa para o Grêmio Estudantil. Acredito que 
ali tive professores que me passaram outro lado que não conhecia, pois, 
vinha de uma escola particular (Liceu Santista), tinha outra mentalidade e no 
Gracinda comecei a ver um outro mundo, lógico repetindo a questão acima, 
não era uma escola de primeiro mundo, mas os professores se desdobravam 
para passar o conhecimento e aqueles que queriam aprender ali estavam para 
absorver esse conhecimento. 

 

 

                                                 
150 GADOTTI, op. cit., p. 55. 
151 São apresentados aqui questionários aplicados a dois alunos da EE Profª. Gracinda Maria Ferreira do período 
compreendido na balisa histórica da pesquisa (anexos ao trabalho). 
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Sobre o que mais o fazia ter vontade de participar da vida da escola: 

Sei lá, dar aula de alguma coisa, como por exemplo, hoje que estudo Direito, 
aula de educação civil, Direitos do cidadãos, criar a partir dali cidadãos que 
participem de sua escola e por que não do seu país? 

 

Quanto à contribuição do aprendizado na continuidade de seus estudos: 

Sim, lógico que não é um colégio particular, mas tudo que os professores da 
época podiam nos dar de útil ele nos passavam, até mesmo por experiência 
própria.  

 

Contribuição da escola com a trajetória profissional. 

Sim, até mesmo pela parte política, por isso quero e estou estudando Direito. 
Lembro que nos anos em que estudei no Gracinda fomos a 1ª escola do 
Estado de SP, agora não sei se foi da região, sei que bastante importante na 
época.  

 

Quanto ao conhecimento que a escola procura ter sobre a comunidade. 

Sim, naquele ano, acredito que todos os professores se importavam com a 
comunidade, digo pela minha turma (que foi a mesma de 1993 a 1997), pois 
nós nos importávamos. Havia atividades sim às vezes fora da escola no 
próprio Conjunto dos Estivadores. Se não me engano, nesse período a escola 
ganhou um prêmio como a melhor escola do Estado ou da região, não 
lembro. 

 

Segundo depoimento (Mário Pereira): 

Quanto ao que significou participar das atividades propostas pela escola: 

Tive poucas oportunidades de participar de atividades extra-classe, já que 
estudei a maior parte no período noturno, que não oferecia condições para 
isso. Quando tinha a oportunidade, raramente eu participava. 

 

Quanto à contribuição do aprendizado na continuidade de seus estudos: 

Sim, mesmo assim percebi que faltou muita coisa (ou os professores na 
faculdade que cobram mais do que o ensino público pode oferecer 
atualmente), pois senti que os professores já pressupunham que 
possuíssemos conhecimentos básicos (segundo a visão deles) sobre 
determinados assuntos. 
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Sobre o que mais o fazia ter vontade de participar da vida da escola: 

Apenas a grande união que possuíamos. Não só entre a sala, mas pelo menos 
no horário noturno, existia uma grande camaradagem por parte da maioria. 
Amizades que não encontrei de forma alguma na faculdade. 

 

Contribuição da escola com a trajetória profissional. 

Sim. A partir do conteúdo aprendido, principalmente nas disciplinas de 
História e Literatura, tive a oportunidade de me sair bem em concursos 
públicos. 

 

Quanto ao conhecimento que a escola procura ter sobre a comunidade: 

Durante o período em que fiquei, nunca tive conhecimento disso. 

 

Diante das expectativas do ensino e do aprendizado, o professor é colocado frente à 

responsabilidade pela reversão dessas crises escolares. No entender, porém, de António 

Nóvoa “a inserção da escola na sociedade tem de fazer-se em termos mais medidos, mais 

comedidos, num certo sentido, mais modestos. A escola faz parte de uma rede institucional 

onde se joga parte do futuro das nossas sociedades”152. Declara também, que os professores 

não podem servir de bode expiatório dos males sociais que são representados na escola. 

Segundo Moacir Gadotti153 o compromisso do profissional da educação diz respeito à 

sua formação para o trabalho em que o desenvolvimento de uma visão social e política poderá 

levá-lo a ser um “agente cultural, um mobilizador da população  e não, como vem 

acontecendo, um desmobilizador social”.  

Neste sentido, a verificação da proposta educacional do “Gracinda” e da administração 

escolar apresentou procedimentos para transformações relativas à motivação do professor e 

para o incentivo da organização político-pedagógica  nas discussões coletivas, o mesmo 

                                                 
152 NÓVOA, op. cit., p. 25. 
153 GADOTTI, op. cit., p. 151. 
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ocorrendo quanto à elaboração dos currículos, dos materiais didáticos e na administração 

escolar do calendário.  

Na visão dos professores, as discussões coletivas viabilizadas pelas Horas de Trabalho 

Pedagógico (HTP) no “Gracinda” possibilitavam o posicionamento do docente frente ao 

encaminhamento do conteúdo programático na sala de aula, como pode ser observado no 

seguinte depoimento154: 

 

A Zezé, nos HTPs coletivos, apresentava as estatísticas e projeções para cada 
bimestre e nós discutíamos, tirávamos combinados para atuarmos no 
bimestre seguinte. Ela trazia textos, de Paulo Freire, por exemplo, e discutia 
com os professores sobre os assuntos. Discutíamos também os objetivos que 
seriam colocados nos Planos Escolares. Mas cada professor trabalhava com 
o que sentia, da sua forma, e sempre procurando trabalhar com os mesmos 
conteúdos das outras matérias dentro da nossa matéria. Eram discussões 
quase que diárias. No HTP geral a Zezé fazia muitas dinâmicas de grupos 
com os professores e discutíamos como os textos poderiam ser colocados 
dentro da sala de aula [...].  

 

Na visão de outro professor, o desenvolvimento do trabalho coletivo e a participação 

dos educadores na formulação das Propostas Educacionais foram descritos de maneira que 

vem a corroborar a compreensão da orientação para o futuro da escola e o sentimento de 

consciência do trabalho coletivo, imprescindíveis para que a escola realmente alcance os 

objetivos fundamentais do exercício democrático na sua organização pedagógica155:  

 

As reuniões de coordenadores eram pautadas por estudos de textos 
pertinentes à educação propostos pela direção e, posteriormente, levados aos 
demais professores em HTP. Esse espaço era também constantemente 
utilizado para troca de experiências entre professores, que eram entendidas 
pela coordenação como bem sucedidas. [...] O projeto político-pedagógico 
foi elaborado com a participação  dos professores e era pautado por 
conceitos humanistas e construtivistas.   

    

                                                 
154 Entrevista de Clóvis Rodrigues Martins. A diretora Maria José Marques é freqüentemente tratada pelos 
educadores e alunos do “Gracinda” pelo diminutivo Zezé, como citado pelo professor.  
155 MENDES, Maria Celeste de Jesus, op. cit., p. 51-52. 
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Por outro lado, a fundamentação da análise sobre a questão da identidade do professor, 

de suas adversidades pessoais e profissionais, se faz necessária na medida em que interagem 

na profissão docente. Neste sentido a contribuição de António Nóvoa156 procede da seguinte 

discussão:  

 

A forma como cada um de nós constrói a sua identidade profissional define 
modos distintos de ser professor, marcados pela definição de ideais 
educativos próprios, pela adopção de métodos e práticas que colam melhor 
com a nossa maneira de ser, pela escolha de estilos pessoais de reflexão 
sobre a acção. É por isso que, em vez de identidade, prefiro falar de processo 
identitário, um processo único e complexo graças ao qual cada um de nós se 
apropria do sentido da sua história pessoal e profissional”. 

 

O modo como o professor constrói sua vida profissional, a maneira como conduz o 

desenvolvimento do seu saber, de informar isso aos alunos e de aprender com ele, de se 

manter em estado de construção enquanto homem e no exercício de sua profissão, são de 

fundamental importância para a determinação do seu relacionamento com alunos, colegas de 

trabalho e comunidade.  

Este processo identitário, quando elaborado na forma do diálogo, acaba por se 

transformar em uma rede de relacionamentos em permanente construção. É um processo que 

se cristaliza na comunidade e se expande nas relações entre as gerações de alunos, os 

protagonistas comunitários, enquanto multiplicadores das informações recebidas na escola.  

A apresentação da Proposta de Trabalho pela Coordenadora Pedagógica Profª. Maria 

Cristina da Fonseca Mancuso, do período noturno, norteou os projetos dos outros períodos em 

relação à integração com a comunidade157:  

 

 
                                                 
156 NÓVOA, op. cit., p. 28. 
157 Plano de Coordenação do período noturno. Plano Diretor Anual, 1993, fl. 122.  
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III – PROPOSTA DE TRABALHO 

Desenvolver um trabalho cooperativo entre professores, funcionários, alunos 
e pais, articulando as diversas Ações de Desenvolvimento Curricular das 
diferentes áreas; projetos de Enriquecimento Curricular (Sábados) e o 
CIC158. 

Esse trabalho cooperativo se iniciará com a discussão de 
interdisciplinaridade, ou seja, integração horizontal e vertical entre áreas; 
com a participação dos funcionários nos projetos (lixo; sexualidade, horta 
etc) para que se envolvam com o aspecto pedagógico; com a introdução da 
prática do uso do material coletivo: banco de textos e atividades dos 
professores, caixas de material por classe (cola, tesouras, lápis de cor, tintas 
etc), incentivando a sociabilização e conseqüentemente melhor 
relacionamento interpessoal. 

1 – JUSTIFICATIVA 

A situação atual dos cursos noturnos nos faz refletir sobre sua eficácia. Os 
resultados são poucos animadores, com alto índice de evasão, retenção e 
bastante falta de interesse por parte dos alunos e professores. 

Este quadro precisa ser mudado e para que isto ocorra iremos discutir 
propostas alternativas para o período noturno, fazendo um acompanhamento 
sistemático, revendo objetivos educacionais e pedagógicos. 

 

As escolas estaduais de São Paulo encontravam-se, em meados dos anos de 1990, em 

vigência da política governamental do projeto “Escola-Padrão. No entanto, o que suscitou a 

diferença administrativa da instituição estudada foi a articulação do trabalho dos professores 

coordenadores pedagógicos, professores, direção e funcionários. A dimensão do engajamento 

dos educadores pode ser estabelecida através da leitura dos PDAs e da elaboração de projetos 

educacionais pautados na proposta pela viabilização democrática, pelo compromisso com a 

educação popular e de integração com a comunidade.  

 

2.2 Professores e alunos, relações interpessoais. 

 

O conhecimento da comunidade, efetivado através de diagnósticos, demonstrou aos 

professores o caráter sócio-econômico-cultural, e, em particular a questão da moradia dos 

alunos, em sua maioria nos bairros menos favorecidos das imediações da escola, sobretudo no 

Bairro São Jorge e com um grande número de alunos moradores do Conjunto dos Estivadores. 
                                                 
158 CIC era a designação dada à biblioteca da escola 
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Estes fatores são considerados aqui como propulsores do entendimento dos problemas dos 

alunos e marcaram o comportamento e as relações interpessoais entre professores e alunos. 

Os alunos do “Gracinda” sentiam-se bem na escola e perante seus professores. 

Consideravam a escola diferente, porque se criavam ambientes propícios para o diálogo. 

Entretanto, quando perguntou-se a ex-alunos de quais professores mais se lembram, os 

primeiros nomes recordados repetem-se, o que pode levar a concluir serem aqueles que 

denotavam uma relação de amizade e incluíam os problemas do seu cotidiano em sala de 

aula159. 

[...] professor que mais adorava... Não lembro o nome dele... Era de História 
e de Geografia. Também a professora de Português. [...] O professor era o 
Clóvis, isso mesmo... a aula dele era super descontraída, ele sabia interagir 
com os alunos.... Olha que faz tempo... Mas quando o professor é bom a 
gente não esquece. 

 

As relações interpessoais entre professores e alunos podem ser consideradas saudáveis 

no “Gracinda”, uma vez que foram constatados os mesmos níveis de relacionamento na fala 

destes educadores, alguns deles ainda trabalhando na mesma escola160. 

 

[...] Eu me lembro com muito carinho dessa época, foi uma época  
maravilhosa. Até hoje quando passo por ali e vejo meus ex-alunos, me 
cumprimentam. Eu tenho muita saudade dessa época maravilhosa.  Uma 
época que o Conjunto estava se reerguendo e nós tínhamos problemas como 
todo bairro tem problema. Problemas com drogas, problemas familiares e 
nós formávamos uma família e discutíamos os problemas que a comunidade 
tinha. E nós procurávamos indicar qual eram as melhores soluções para seus 
problemas. [...] Eles confiavam na escola. Inclusive tinha um lado lúdico. 
[..]As professoras, Isabel de Português e Denise, de Inglês e eu professor de 
História chamávamos o pessoal para participar. Nós tivemos um grupo de 
senhoras com mais de quarenta anos, da comunidade, foram estudar o 
colegial, relembrávamos as musicas antigas e fatos históricos como a jovem 
guarda [...]. E também montamos um coral com as senhoras do bairro [...]. 

 

                                                 
159 Depoimento colhido com ex-aluna Amanda, do “Gracinda” via correio eletrônico. Ver também depoimento 
acima do aluno Mário. 
160 Entrevista de Clóvis Rodrigues Martins. 
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As expressões emitidas favoravelmente às relações interpessoais na escola, tanto na 

fala de educadores como na de educandos, indicam representatividade das expectativas sobre 

determinada dimensão da participação dos membros da comunidade recorrentes no interior da 

sala de aula.   

 

2.3 A presença da comunidade nos trabalhos pedagógicos 

 

Para obter a dimensão da presença da comunidade nos projetos pedagógicos do 

“Gracinda” foi utilizado o Plano Diretor de 1993 do qual partiram as novas exigências dos 

princípios expressos nos objetivos fundamentais para a gestão democrática: 

 

Os objetivos fundamentais na ação conjunta dos professores dizem respeito 
ao desenvolvimento do indivíduo, sendo capaz de colocar-se do ponto de 
vista do outro, trabalhando com suas ações e pensamentos e também sendo 
capaz de argumentação e superação, enfim, no exercício da autonomia161 . 

 

Observou-se através da leitura dos PDAs seguintes ao de 1993 até o ano de 2000, a 

preocupação em dar prosseguimento às ações pedagógicas de integração comunitária,  

considerando-se o caráter processual das metas a serem atingidas. 

A “escavação documental” trouxe à tona o Livro de Eventos Históricos da escola. Esta 

fonte subsidiou a compreensão da execução dos projetos apresentados em eventos culturais, 

pois encontrou-se uma relação dos projetos encaminhados pelo grupo dos professores para o 

Plano Diretor e da orientação interdisciplinar contida na proposta educacional.  

A partir de 1993, a escola viabilizou efetivamente sua abertura para a comunidade 

participar de um projeto de cursos aos sábados, quando eram ministradas aulas de violão com 

professor voluntário; a prática de esportes como vôlei, basquete, futebol e ginástica aeróbica. 

                                                 
161 Plano Diretor da EE Profª.Gracinda Maria Ferreira de 1996, fl. 25.  
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Praticavam-se, também, capoeira, dança, artes plásticas entre outras atividades de interesse da 

comunidade. 

O projeto governamental da escola-padrão previa a realização destas ações, no 

entanto, a determinação da viabilidade das mesmas no “Gracinda” foram fundamentais para 

que a comunidade passasse a se mobilizar em torno da escola e a fecundar seus laços 

identitários.   

Os membros da comunidade participaram das ações planejadas pelos educadores e a 

partir desse movimento extra-classe houve o início de um grande envolvimento dos alunos 

voltados para os esportes e que perdura nos dias de hoje com muitos troféus e medalhas 

conquistados em jogos estudantis. Por ter sido a escola construída junto ao Conjunto dos 

Estivadores, os problemas globais dos moradores do residencial diziam respeito diretamente à 

EE Profª. Gracinda Maria Ferreira.  

Em 1993, quando muitos professores ingressaram na escola em virtude do aumento da 

demanda, o Conjunto já estava quase que totalmente habitado. Porém, com as rachaduras 

advindas dos problemas da fundação da obra, os moradores se encontravam em situação  

precária de moradia, além da irregularidade junto à Prefeitura pela falta de carta de “habite-

se” dos apartamentos. 

São problemas que fazem parte do universo comunitário, apropriados pelos 

professores. Segundo Paulo Freire162, os educadores devem pensar certo sobre os saberes 

construídos nas práticas comunitárias e aproveitar essas experiências dos alunos através da 

discussão e da relação que esses saberes da realidade concreta do local podem ter com o 

conteúdo curricular.  

                                                 
162 FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à pratica educativa. 2. ed. São Paulo: Paz e 
Terra, 1996, p.33-34.  
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As questões dos estivadores moradores do residencial eram levadas para o âmbito 

escolar através dos seus líderes, entre eles Reynaldo Xhanthopulo e Eduardo da Silva. Deste 

modo, os percalços que afetavam os prédios dos estivadores eram também assumidos pela 

escola pelo sentimento de pertencimento comunitário.  

Segundo Paulo Freire, esta disponibilidade para o conhecimento da realidade e o 

respeito do outro são procedimentos que, aliados à reflexão crítica, promovem a segurança da 

qual prescinde o educador em relação aos educandos163. A dimensão desta articulação pode 

ser obtida através da seguinte fala de um professor164: 

 

Naquela época Telma de Souza165 começou a brigar pela liberação do 
Conjunto. Inclusive o primeiro bloco que fica ao lado do “Gracinda” se 
chama Telma de Souza, em homenagem a ela. Então foi a partir daí que as 
famílias tanto as famílias dos estivadores como famílias do dique 
começaram a mudar para lá. Mas nessa época não existia assim uma 
exclusividade só dos estivadores. Diversas famílias que não eram estivadores 
mudaram para lá. Os estivadores vendiam ou trocavam por uma caixa de 
som, ou coisa assim. Com o tempo o prédio foi se modificando, foi 
aperfeiçoando. Não havia nem os muros que hoje tem. [...] Com a chegada 
da nova clientela a própria escola “Gracinda”, através da diretora Zezé 
Marques e os professores procuravam ver os problemas do Conjunto [...].     

 

A coleta irregular do lixo produzido pelos moradores e pela ausência de coleta 

cotidiana pública se configurava como um problema de saúde pública no bairro. A Prefeitura 

não providenciava o serviço em função da não legalidade das moradias pela falta de cartas de 

“habite-se” e os moradores depositavam os sacos de lixo na frente do terreno do Engenho dos 

Erasmos. Com a coleta prejudicada, havia proliferação de ratos, insetos além do mau cheiro166. 

A intervenção dos educadores para solucionar este problema se deu através da 

implementação do projeto de conscientização Retrato em preto e branco X Retrato Colorido 

                                                 
163 Ibid., 52. 
164 Entrevista do professor Clóvis Rodrigues Martins. 
165 Telma de Souza foi prefeita da cidade de Santos entre os anos de 1989 e 1992. 
166 Jornal GMF Urgente, maio 1993. Jornal produzido pelos alunos do “Gracinda”. 
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da Escola e do Conjunto Parque do Engenho que incluía, na questão do lixo, a reciclagem, 

reaproveitamento, acondicionamento adequado, estudos sobre as conseqüências da 

proliferação de ratos, doenças. Este projeto foi descrito da seguinte forma por um dos 

educadores do “Gracinda”167: 

 

[...] Como o acúmulo de lixo na rua principal, por exemplo... As pessoas 
jogavam lixo na rua e acumulava, ficava um cheiro ruim, proliferavam ratos. 
Foi a partir de uma conscientização que o pessoal começou a recolher o lixo. 

Nós subíamos ao Conjunto e falávamos com os moradores. Saímos da 
escola, e fomos conversar com eles, mesmo porque a nossa clientela era do 
Conjunto. E quando chegava na escola, nós tínhamos que trabalhar esse lado 
de disciplina, de como acomodar os lixos. Foi a partir dessa época que 
começou o processo de reciclagem de lixo, para acondicionar o lixo 
separadamente. Na escola nós colocamos três caixas: para vidro, plástico, 
papel.   

[...] Havia duas coordenadoras a Cristina Mancuzo e a Helena Giradelli que 
colaboraram muito nesse processo de mudança e conscientização dos alunos. 
Era a época da escola padrão. Foi um trabalho formiguinha que deu 
resultado com o decorrer dos anos. Os moradores também faziam pressão 
para melhorar o conjunto junto à Prefeitura. Foi a partir daí que começou a 
coleta seletiva de lixo. Os carros de lixo começaram a passar constantemente 
lá, até o processo de modernização do Conjunto. 

[...] Os moradores participavam da escola. Na escola de bairro existe mais 
amor à escola, existe aquela intimidade, aquela cumplicidade e a escola está 
praticamente encravada no conjunto. Os pais iam, se ofereciam para 
trabalhar em Conjunto como pintores, encanadores. Inclusive porque a 
diretora a Zezé movimentava isso. Ela era muito atuante nesse processo. 
Realmente a comunidade participava muito. 

 
Ilustração 13: Avenida Alan Ciber Pinto: lixo acumulado em frente ao Conjunto dos Estivadores (1995) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
167 Entrevista do professor Clóvis Rodrigues Martins. 
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Resultado da intervenção articulada entre moradores e escola a regularização da coleta 

de lixo se deu na forma de providências realizadas através de administração Regional da Zona 

Noroeste. Para efetivar a regularidade da coleta, a Administração solicitou, através da EE 

Profª. Gracinda Maria Ferreira, uma reunião com a comunidade para a elaboração de um 

plano de coleta de lixo168.  

Outro projeto relacionado aos problemas enfrentados pela escola dizia respeito ao uso 

de drogas. Esta questão se transformou numa das preocupações constantes dos educadores 

pela sua recorrência, de forma que o assunto é tratado freqüentemente nos conteúdos 

curriculares e em projetos interdisciplinares, segundo o seguinte depoimento169: 

 

Existiam projetos voltados para a realidade do Conjunto, nós tentávamos 
amarrar a realidade ao ensino. Por exemplo, no projeto “Não às drogas”, 
trazíamos pessoas especializadas para fazer palestras sobre os problemas 
causados pelas drogas e foi feito um filme entre os alunos usando o espaço 
do Engenho dos Erasmos para encenar as filmagens que eles montaram. 
Fomos ao Hospital Guilherme Álvaro onde, na sala de isolamento, fizemos 
entrevistas com pessoas que através das drogas contraíram a AIDS. 
Alertava-se contra o uso das drogas e os alunos debatiam sobre o assunto em 
salas de aula e nas palestras. 

 

Os problemas estruturais da obra do Conjunto dos Estivadores eram vistos pelas 

autoridades públicas como também pertencentes à instituição escolar. Assim a administração 

pedagógica era utilizada como canal de comunicação de setores públicos e moradores. Um 

exemplo deste fato ocorreu no final do ano de 1992, quando o Conjunto estava quase que 

totalmente habitado e seus moradores se serviam da água das bicas naturais do morro.  

Em virtude de indícios de doenças por contaminação entre os moradores, foram feitas 

análises da qualidade da água pelo Centro de Saúde, com resultado de contaminação por 

clorofórmios fecais. A escola ficou responsabilizada pela divulgação do fato e da solicitação 

                                                 
168 Ata 07/95 de reunião do Conselho de Escola. Santos, 16 nov. 1995, fls. 17-18. 
169 Entrevista do professor Clóvis Rodrigues Martins.Santos, 16 jun. 2006. 
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aos moradores para que não se servissem da água das bicas existentes no terreno dos prédios e 

isso foi feito através de circular distribuída aos pais dos alunos170.  

Um dos debates sobre a questão da consciência negra realizado no “Gracinda” ocorreu 

com uma palestra171 do Professor e jornalista Joel Rufino, na época presidente da Fundação 

Zumbi dos Palmares. As entidades envolvidas no evento, a saber: a EE Profª. Gracinda Maria 

Ferreira, Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra, 

Sindicato dos Estivadores de Santos, são exemplos da expansão da rede da comunidade 

educativa realizada pela escola. 

As questões da consciência negra e contra o racismo também eram discutidas através 

das ações iniciadas de alguns professores:172  

 

Havia muitos filhos de estivadores e estivadores estudando no Gracinda. O 
Teo era estivador, um  negro de cabelo rastafare, andava com uma luva 
numa das mãos. Falava da estiva, das histórias da estiva. Notei que grande 
parte dos alunos era filho de estivador e falavam das peripécias dos pais.  

Alguns contavam e aceitavam com naturalidade as histórias reais de seus 
genitores com quem não viviam. Endinheirados com a boa remuneração da 
estiva tinham outras mulheres. Os alunos nessa situação tratavam do assunto 
sem rancor diziam: “meu pai tem dois fogões”; outros: “meu pai ganhou 
muito dinheiro e desperdiçou”; “meu pai tem mais de uma mulher”. Isso 
fazia parte da cultura deles. Os professores recebiam esse lado polígamo 
como fazendo parte da cultura do estivador.  

[...]Um dos projetos que implantei lá foi sobre a consciência racial, 
trouxemos o jornalista e escritor Joel Rufino para fazer uma palestra sobre a 
questão de consciência negra. O projeto envolvia também a participação dos 
alunos que desenharam painéis [...] 

 

Entretanto, os moradores do Conjunto dos Estivadores enfrentavam o problema 

institucional que dizia respeito às suas pendências relativas ao financiamento dos 

                                                 
170 Ata de reunião extraordinária da APM realizada em 04 nov. 1992, fl. 24-25. 
171 Ver as matérias de jornais nos anexos. 
172 Entrevista de Clóvis Martins Rodrigues, professor de História do “Gracinda” entre os anos de 1993 e 1999. 
Ele foi militante do movimento negro durante os anos de 1980 e início dos de 1990. 
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apartamentos e conseqüentemente com a legalização das residências junto à Caixa Econômica 

Federal.  

Estes fatores uniam escola e moradores nas reuniões do Conselho de Escola173, quando 

os líderes do Conjunto levavam suas problemáticas para o âmbito educativo. A escola se 

envolvia, cedendo espaço para reunião dos moradores e participando das discussões dos 

problemas.  

 
 

Ilustração 14: Líderes do Conjunto dos Estivadores e a diretora do “Gracinda” Maria José Marques 
 
 

 

 

Paulina Xanthopulo, viúva do Sr. Reynaldo Engelbert Xanthopulo e Vânia, sua filha, 

em entrevista relataram acerca dos problemas enfrentados pelos líderes dos estivadores: 

                                                 
173 Ata nº. 5/96 de reunião do Conselho de escola da EE Profª. Gracinda Maria Ferreira, Santos, 03 jun. 1996. 
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Quando nós mudamos para cá, foi em 91, abril de 91. O colégio 
passou a funcionar normalmente. Meu pai ajudava o colégio pegando 
cartela de bingo para vender. Então o meu pai e o seu Eduardo fizeram 
muita coisa em prol da escola. 

[Dona Paula ri] 

Tanto que eu estudei lá até o colegial, eu tenho um sobrinho que 
estudou lá, a minha irmã, minha sobrinha, minha filha, meu cunhado e 
minha irmã que se formaram no colegial. O Gustavo que tem uma 
filhinha agora ele mora na Caneleira. 

Meu pai fazia quermesse na escola ajudava na quermesse, arrecadava 
prenda. Ele e o seu Eduardo.  

 

Esta articulação pode ser exemplificada pela II MostrAção, Mostra Cultural de 

Comunicação, Ciência e Arte do “Gracinda” no ano de 1995, os estivadores apresentaram um 

enorme dossiê e expuseram para a comunidade educativa documentos comprobatórios da 

situação em que se encontrava o Conjunto Habitacional Parque do Engenho (Conjunto dos 

Estivadores), perante as autoridades públicas federais.  

Em 1997 a Secretaria Estadual da Educação vinha dotando escolas da rede, com mais 

de mil alunos matriculados no Ensino Médio, com salas de informática, porém o “Gracinda” 

não seria incluído nesta dotação por não possuir o número de alunos exigidos, frustrando a 

todos na escola.  

Esta medida não freou o ânimo dos educadores em possuir seu próprio laboratório de 

informática, visto que a APM encontrou meios para implantar o seu de maneira inédita em 

escolas estaduais. Com recursos da APM foi possível adquirir 18 computadores para equipar 

o laboratório.  

A proposta inicial para o laboratório era de que, conforme mudança na grade 

curricular, os alunos das 2ªs. e 3ªs séries freqüentariam as aulas de informática. Com o 

decorrer das discussões surgiu e foi acatada a proposta de oferecer as mesmas aulas aos 

alunos do Ensino Fundamental, nos horários de ociosidade do laboratório. Por fim o curso foi 

aberto para todos os membros da comunidade educativa. 
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Os cursos eram ministrados de segundas-feiras aos sábados. O projeto foi dividido em 

etapas, envolvendo diretoria, professores, funcionários, APM e demais membros da 

comunidade. O programa era divulgado através de reuniões de esclarecimentos e de cartazes 

fixados na escola e nos estabelecimentos comerciais do seu entorno.  

Para garantir a funcionalidade logística do projeto, foi contratada, mediante licitação, 

uma empresa de informática do Bairro174. 

 
 
 

Ilustração 15: Um dos cartazes comunicando o Projeto do Laboratório de Informática (1997) 
 
 

 

 
 
 
 
 

                                                 
174 Livro de Atas da APM da EE Gracinda Maria Ferreira: 03 fev. 1997, fls. 63-65. Todas as propostas apresentadas mediante 
a licitação para a compra dos computadores foram anexadas às folhas do livro de atas, bem como das propostas de aulas no 
laboratório. A inauguração do Laboratório repercutiu na cidade, tendo sido amplamente divulgada pelos jornais e, sendo 
assim, recebeu todo apoio da Diretoria de Ensino de Santos que exaltou a iniciativa e enfatizou o exemplo que 
poderia ser seguido por outras escolas. 
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Ilustração 16: Inauguração do Laboratório de Informática da EE Gracinda Maria Ferreira (1997) 
 

 

 

A citação abaixo nos remete às concepções de Pedro Demo quanto aos pressupostos 

educacionais e sociais presentes nas expectativas dos educadores de que o laboratório poderia 

se configurar em um instrumento facilitador do ingresso do jovem no mercado de trabalho e 

não como treinamento criador de empregos: 

 

[...] a educação nem sempre consegue desfazer males oriundos da pobreza 
sócio-econômica, como é a subnutrição, o que mostraria, de novo, que há 
variáveis em torno da escola que freqüentemente são mais fortes que ela. 

Na verdade, não são propriamente mais fortes, mas estão fora do espectro de 
influência específica da educação. Porquanto, somente pode resolver 
problemas econômicos e de mercado de modo instrumental e subsidiário. 
Isto não é secundário ou desprezível, de forma alguma. Apenas precisa ser 
colocado nos devidos termos175. 

 

                                                 
175 DEMO, Pedro.  Participação é conquista: noções de política social participativa. 3. ed. São Paulo: Cortez, 
1999, p. 50-51. 
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Essas medidas adotadas no seio do “Gracinda” contrariavam as expectativas 

educacionais do governo que procurava investir na educação com o orçamento público 

especificamente no Ensino Médio, visando a uma educação voltada para a questão 

econômico-produtiva através do treinamento.  

Os cursos no laboratório de informática seguiram atendendo a comunidade do bairro e 

familiares de alunos, tendo sido reinaugurado no final de ano de 1998, com as modernizações 

necessárias.  

São ações pedagógicas de cunho social inseridas na comunidade através de iniciativas 

da escola. São medidas contraditórias com o papel do Estado enquanto mantenedor oficial da 

educação. Na verdade, os educadores e a comunidade é que acabam por exercer o papel da 

auto-educação, à revelia das políticas educacionais que em muitas vezes se distanciam dos 

reais interesses da população. 

No entanto, a extensão desse atendimento para a população com o curso de 

informática obteve sucesso e representou para a comunidade um avanço em seu preparo para 

o mercado do trabalho. Fortaleceu os laços identitários em uma época em que a escola exercia 

seu papel social de integração e de formação para a cidadania e do homem como ser histórico. 

Em 1993, no Ano Internacional da causa Indígena, a escola se envolveu e apoiou a 

organização da Feira Cultural Guarani-Guassu, realizada no espaço do Engenho dos Erasmos 

com 44 índios provenientes de aldeias localizadas em cidades do litoral sul paulista.  

O evento teve como objetivo a divulgação da cultura indígena e estimular a 

preservação do patrimônio histórico do Engenho e torná-lo conhecido quanto à sua 

localização.  

Houve atos de protesto, conferências, livretos explicativos e apoio da Secretaria 

Municipal de Educação. Nos dias do evento os índios ficaram alojados nas dependências do 
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.“Gracinda”. Centenas de pessoas entre estudantes de várias instituições, autoridades e 

visitantes em geral se fizeram presentes176 .  

 

Ilustração 17: Instalação de tipo de moradia indígena do litoral sul no Engenho dos Erasmos (1993) 
 

 
 
 
 

Em 1995, a escola tomou a resolução de apoiar a implantação da Universidade Pública 

no Estado de São Paulo. Esta iniciativa serviu de tema para o desfile escolar da Zona Noroeste 

da cidade. A manifestação foi discutida no âmbito do Conselho de Escola quando a 

Universidade do Estado de São Paulo (UNESP) oferecia uma isenção na taxa de inscrição do 

vestibular para um aluno da escola.  

                                                 
176 Livro de registro de Eventos Históricos, 22 abr. 1993, fl. 07-12. 
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Eram discussões que envolviam os alunos e seus familiares em torno de problemas 

educacionais que diziam respeito aos interesses do coletivo comunitário, que por sua vez 

considerava o contexto escolar adequado para intermediar questões educacionais mais amplas, 

como o acesso à universidade, por exemplo. 

 

18: Desfile Escolar na Zona Noroeste (1995) 
 

 

 

Outras formas de atuação comunitária se davam através da ação pedagógica durante a 

MostrAção – Mostra Cultural de  Comunicação Ciência e arte do “Gracinda”, realizada 

anualmente para a comunidade conhecer e participar dos trabalhos escolares do período 

letivo. A mostra tinha como objetivo integrar as áreas do conhecimento e desenvolver no 

aluno “o gosto pela criação, participação e interação, fazendo com que ele perceba a 

amplitude de sua produção e evolução”177. 

                                                 
177 Livro de Registro de Eventos Históricos da EE Profª. Gracinda Maria Ferreira, 17 nov. 1994, fls. 13-26. Nesta 
ata constam centenas de assinaturas de visitantes de vários bairros da cidade.   
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A 1ª. Feira cultural do “Gracinda”, a MostrAção, ocorreu em 1994, quando a escola já 

participava das boas considerações da comunidade em virtude da qualidade do ensino e pelas 

ações voltadas para as relações sociais. Autoridades da comunidade, da educação e 

palestrantes eram convidados para o evento e presenciavam também as amostras dos projetos 

desenvolvidos nos cursos oferecidos aos sábados, como apresentações do curso de violão, do 

curso de dança de rua e artes plásticas. 

 

Ilustração 19: I Mostração 1994: curso de violão 
 

 

 

Em 1995 a II MostrAção aconteceu com o apoio da Prefeitura Municipal de Santos 

através da Administração Regional da Zona Noroeste e demonstrou uma verdadeira rede 

educativa comunitária com apresentações culturais de diversas entidades e trabalhos dos 

alunos, conforme os projetos elencados na Proposta Educacional. Este evento contou com 
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1.443 assinaturas na lista de presenças de estudantes de várias regiões da cidade e de pessoas 

da comunidade178.  

Este acontecimento era de natureza de difusão cultural onde se contava com a 

participação comunitária nas apresentações de teatro, produção de vídeos como “Que Droga”; 

musicais dos cursos de instrumentos ministrados aos sábados, Workshops, como 

Petroquímica: circuito elétrico”; “Utilizações da água”; resultados de projetos de pesquisa, 

como “AIDS não é brincadeira, mas virou jogo”; comunicações, como “O que? escola para 

pais”; “Cidadania: como exercê-la”.  

            
Ilustração 20: Cartaz da II MostrAção (1995) 

 

 

 
 
 
 

                                                 
178 Ibid. fls. 28-50. 
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21: Programação da II MostrAção -  1995 
 
 

 

 

 

A forma documental e oficial de registro dos projetos encontrava-se inserida nos 

Planos Diretores Anuais. Eles eram apresentados através de linhas de procedimentos 

consideradas adequadas para a realidade da escola e dentro de critérios metodológicas, 

seguindo critérios de cronogramas, verbas, materiais, discussões coletivas e reavaliações, nas 

seguintes ações: 
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“Sensibilização musical”: para o 1º. Ano do Ensino Médio. Área do conhecimento: 

Educação Artística/Música. Objetivos: “Oportunizar ao aluno o conhecimento de música 

através da aprendizagem de um instrumento musical, com vistas a criação, expressão musical 

individual e em grupo, fazendo com que ele se torne mais interessado pelas atividades 

escolares e estimulado a permanecer na escola”. Divulgação do projeto para que os alunos se 

organizassem para participar; aulas teóricas e práticas; pesquisa da história da música popular 

brasileira, mostra dos trabalhos. 

“Horta também é ecologia”: 4ª a 6ª séries do Ensino Fundamental: Objetivos: 

“Articular a ação dos professores das séries através do trabalho com horta e possibilitar ao 

aluno a oportunidade de trabalhar a terra, entendendo a prática, a técnica de adubação, de 

semeadura e do cultivo”. Área do conhecimento: Ciências. Apresentação do projeto para os 

alunos e divisão dos mesmos em grupos para as diferentes etapas; trabalho com o terreno, 

cultivo e colheita; avaliação de toda a comunidade. O projeto “Horta também é ecologia” teve 

continuidade em anos seguintes com colheita e resultados satisfatórios. 

As questões geradoras de projetos, como drogas e sexualidade, foram discutidas com a 

comunidade em trabalhos realizados pelos alunos e em palestras em eventos comunitários 

realizados na escola em finais de semana.  

“O que antes exportava, agora nos importa” – estudo do meio a partir do Engenho 

dos Erasmos: 4ª a 6ª séries do EF. Áreas do Conhecimento: História, Educação Artística, 

Português e Ciências. “Tinha como objetivo desafiar os alunos a caminhar na busca da 

compreensão da realidade a partir de uma visão histórica do desenvolvimento da Vila de 

Santos e reconstituição da trilha dos portugueses entre Santos e Peruíbe, através dos 

monumentos históricos, considerando matrizes culturais e seus efeitos na arquitetura, 

medicina, alimentação etc, consubstancial para nossa formação de cidadão, sujeito da história. 

Desafiar os professores a trabalharem em ações articuladas”. As etapas deste projeto foram 
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previstas, envolvendo vários subprojetos divididos entre as classes e contemplando os 

monumentos históricos de Santos e de cidades da região. A avaliação foi realizada com a 

participação de alunos, professores, coordenadores e direção.    

“Oficina de fotografia”: 5ª a 8ª séries do EF e 1º e 2º anos do EM. Área do 

conhecimento: Educação Artística. Os objetivos eram os de oportunizar o conhecimento da 

arte fotográfica como forma de registro de memória e de iniciação ao campo profissional. 

Previu-se a divulgação junto aos alunos da oficina de fotografia, com aulas teóricas e práticas 

e exposição de fotografias. 

“Vivendo e construindo as Ciências”: 8ª série do EF e 1º ano do EM. Áreas do 

conhecimento: Química, Física, Biologia e Ciências. Este projeto teve como objetivo 

“Adequar o espaço físico para as aulas práticas, a fim de que os alunos possam trabalhar as 

ciências a partir da comprovação de hipóteses. Situar alunos na realidade sócio-econômica, 

dando-lhes a dimensão da utilização das ciências e da tecnologia no mundo contemporâneo, 

através de visitas monitoradas”.  

As etapas deste projeto foram iniciadas com a reunião de professores para a 

organização da ação em conjunto com os coordenadores; apresentação do projeto para os 

alunos e compreensão da construção do espaço das aulas práticas com definição de projeto 

entre todos. Foram previstas visitas monitoradas ao Aquário, Orquidário, Carbocloro, Usina 

de Asfalto Prodesan e Cosipa. 

“Oficina de Teatro”: envolvendo alunos das 7ªs. séries, na área do conhecimento de 

Comunicação e expressão, com o objetivo de “encaminhar a arte Cênica e a articulação de 

professores através de diferentes componentes, oportunizando ao aluno a experiência de 

‘colocar-se no lugar do outro’ a partir da sensibilização para tal. Entrosamento com o Centro 
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de Informações e Criação (CIC)179”. As fases do desenvolvimento deste projeto foram 

estruturadas a partir de diversos textos com possibilidades de dramatização no original ou 

com adaptações; divisão de tarefas relativas ao teatro entre os alunos; realização de mostra 

para toda a comunidade. 

“Gibiteca”: alunos do Ciclo Básico (CB), 3ª e 4ª séries. Áreas do conhecimento: 

Português e alfabetização. Os objetivos eram de “1. Articular a ação dos professores I, nas 

séries iniciais, no sentido do trabalho conjunto; 2. Propiciar aos alunos a oportunidade de se 

utilizar de revistas infantis como forma de lazer, entretenimento e cultura, além do gosto pela 

leitura auxiliando-os no seu processo de alfabetização; 3. Propiciar aos alunos a oportunidade 

da “troca” organizada de revistas no horário do recreio, a partir da premissa que a troca é 

bastante comum nesta faixa etária”.  

As etapas corresponderam à apresentação da proposta da gibiteca para alunos e pais, 

construção de uma banca de Gibi de alvenaria, no Pátio externo da escola, assinatura de 

revistas para a gibiteca, visitas monitoradas a Gibiteca Municipal. 

“Oficina de movimento rítmico criativo”: alunos das 4ª e 5ª séries. Área do 

conhecimento: Educação Física. Os objetivos eram “1. Estimular e enriquecer a vida física, 

mental e emocional dos alunos através de atividade física envolvente e atualizada; 2. articular 

o trabalho da 4ª série com a 5ª série através de ações comuns, considerando-se que os alunos 

estão na mesma etapa de desenvolvimento; 3. Estimular sua permanência na escola”. 

“O CIC é seu”: todos os alunos da escola, com o envolvimento de todas as áreas do 

conhecimento. O objetivo era o de envolver a comunidade escolar e local na elaboração e 

posterior utilização do espaço do CIC (biblioteca); “caracterizar-se a escola como meio de 

integração da comunidade e como centro de informação e formação cultural”. As etapas 

                                                 
179 O Centro de Informações e Criação era desenvolvido no âmbito da biblioteca da escola. 
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envolveram a discussão do projeto entre os professores; envolvimento dos alunos na 

arrumação do espaço; inauguração da sala com exposição de fotos e filmes.  

“Sexualidade X Adolescência”: alunos das 5ª e 6ª séries. Áreas do conhecimento; 

Ciências e Programa de Saúde. Objetivos de atingir todos os alunos das 5ª e 6ª séries, 

mostrando-lhes que o seu corpo é muito importante e deve ser cuidado. As etapas do 

desenvolvimento deste projeto envolveram reuniões com os professores, com os pais para 

discussão do assunto; palestras com especialistas, uma urna na escola para colocação de 

questões dos alunos sobre o assunto; articulação dos questionamentos apresentados com 

debate em sala de aula; gincana no dia Mundial de Combate à AIDS, em favor dos aidéticos. 

“Oficina de produtos também é aula prática de química”. Alunos da 1ª série do 

Ensino Médio. Os objetivos eram de “possibilitar ao aluno o conhecimento prático de 

produzir perfume e material de limpeza, fazendo correlação da teoria (sala de aula) com a 

prática (oficial), dando um sentido atraente à aprendizagem”. As fases de realização do 

projeto envolveram reunião de professores para a organização e divulgação da oficina a ser 

realizada aos sábados. 

“Em busca do Grêmio”: 1ª e 2ª séries do EM, em especial. Esta proposta tinha como 

objetivo “fornecer subsídios aos alunos para a criação própria do Grêmio Estudantil”. 

Objetivo justificado pela “participação incipiente dos alunos e a ausência de instrumentos de 

organização estudantil na escola (grêmio)”.  

As etapas envolveram: reunião entre professores para discutir o projeto; palestras com 

representantes de entidades estudantis e por representantes de outros grêmios; eleição de 

representantes de classes para detonar o processo de eleição; “ Jovem e o movimento”: 

encontro de alunos da escola, para discussão da sua organização, em final de semana 
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(domingo);avaliação do processo em reunião de representantes dos alunos, professores e 

direção.  

“Retrato em preto e branco X Retrato Colorido da Escola e do Conjunto Parque 

do Engenho”. Este projeto envolveu toda a escola e a comunidade do Conjunto dos 

Estivadores. Área do conhecimento: Comunicação e Expressão, ciências, estudos sociais. Os 

objetivos iniciais eram a “conscientização de educação ambiental da comunidade escolar, 

através de uma ação articulada da equipe escolar, objetivando melhoria de hábitos coletivos 

de higiene ambiental dos alunos e dos moradores do Conjunto Habitacional”. 

 As Metas eram: melhorar “o aspecto físico da escola, suas redondezas, e do Conjunto 

Habitacional através do retrato (fotos e fitas) do “antes” (março/93) e do “depois” 

(dezembro/93). 

As etapas e fases do desenvolvimento deste projeto: reuniões de membros da equipe 

escolar, da comunidade, com setores competentes da Prefeitura e da Sociedade de 

Melhoramentos do Bairro. Palestras e vídeos sobre a questão ambiental. Colocação e 

divulgação do uso de recipientes de lixo limpo na escola. Trabalho dos alunos diretamente 

com os moradores do Conjunto com visitas monitoradas pelos professores, procurando fazer 

sondagens e levar informações sobre os assuntos. Mostra pelos alunos do “Retrato Colorido” 

da escola e do Conjunto através de várias formas de expressão. Avaliação comparativa do 

“antes e do depois” dos freqüentadores da Mostra dos alunos, da comunidade escolar através 

de pesquisa de opinião e do registro de imagens. 

Assim, o ano de 1993 caracterizou-se como embrionário da organização da nova 

escola à medida que realizou projeções de ações pedagógicas coerentes com a proposta de 

integração comunitária, seja através de conteúdos curriculares ou de ações de cunho social. 
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 No bojo desta organização, os projetos acima, denominados “Ações Pedagógicas”, 

fizeram parte da Proposta Educacional para o ano de 1993. Segundo Pedro180 Demo, um 

movimento participativo deve ser iniciado pela associação e: 

 

A qualidade da participação não depende necessariamente de sua 
formalização. Pelo contrário, a pressa em formalizar-se – por exemplo, para 
poder receber recursos – geralmente acarreta queda sensível de qualidade, 
porque não respeita o ritmo político em profundidade, que sempre leva 
tempo e maturação. Assim, a primeira preocupação não deveria jamais ser a 
formalização em si, que tem levado continuamente a inventar sócios, a forjar 
relatórios fantasiosos, a reconhecer estatutos puramente imitativos etc. 
Embora um grupo possa conceber sua vida comunitária em total 
informalidade, é claro que mais cedo ou mais tarde deverá surgir a 
necessidade operacional de formalização, até pelo simples fato de poder 
comunicar-se com autoridades e instituições. 

 

No caso do “Gracinda”, a formalização das ações antecipou a prática, em virtude da 

organização da participação O que se observa pelas avaliações dos professores, é que a 

natureza da complexidade das relações comunitárias seguiu seu curso normal, perpassando 

avanços e retrocessos comuns em qualquer relação humana.  

Um registro de discussões avaliativas entre professores e coordenação intitulado 

“Ações e Projetos de 1994 e Propostas para 1995” possibilitou a verificação da dinâmica da 

execução ou a não execução das ações pedagógicas. Esta discussão revelou que a 

concretização de alguns dos cronogramas ficou prejudicada, por questões de falta de verba, de 

organização interna ou por falta de discussão adequada do coletivo dos professores 

envolvidos. 

Por outro lado, não foram produzidos relatórios e sim processos de avaliação como 

podemos verificar abaixo e que colocam à mostra certas nuanças da realidade da instituição 

de ensino. 

                                                 
180 DEMO, op. cit., p.132. 
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As informações aqui apresentadas são anotações escritas a mão, provenientes de 

reunião do coletivo dos professores na formulação do PDA de 95. Nota-se a preocupação dos 

coordenadores com o compromisso assumido perante a comunidade em tratar desses assuntos 

como um processo histórico de integração da escola com sua comunidade com o objetivo da 

elevação do nível educacional: 

 

“Gibiteca no Gracinda”: Não foi atingida por alguns motivos:  

- inicialmente não havia verba; falta de funcionários para atendimento. Obs.: 
Foi montado, na sala de aula,o cantinho do gibi (gibis de campanha entre 
alunos). 

Proposta para 1995: presença de um professor e um auxiliar (coordenador, 
estagiário etc.). 

“Horta também é ecologia”: Foi atingida parcialmente: 

- foi iniciada a parte teórica;  conhecimento do local 

Proposta para 1995: fechamento do local. Um representante do CBI, 3ª e 4ª 
série com seus pares. 

“Educação Tributária no Gracinda” 

Foi atingida pois todos desenvolveram um trabalho de acordo com suas 
séries e despertando em cada um os direitos e deveres de cidadão. 

Proposta para 1995: dar continuidade aprofundando conteúdos. 

“Sexualidade na adolescência” Meta atingida parcialmente 

- não houve participação de todas as classes previstas; faltou discussão no 
HTPs. 

Proposta para 1995: Discutir o projeto no início do ano para que os 
professores possam planejar suas ações. 

“ O Grêmio é nosso”: meta atingida  

-embora esteja implantado o Grêmio não se manifesta atuante. 

Proposta para 1995: discutir em HTP o papel do Grêmio para que os 
professores ampliem suas possibilidades de trabalhar com os alunos as 
questões relativas ao Grêmio.  

 

A disposição do professor fica exposta na conduta ao conduzir junto com o aluno os 

meios facilitadores da construção do conhecimento quando ele (professor), considera a cultura 

trazida para a escola e possibilita sua participação nas atividades escolares de maneira que o 

aluno aprenda a defender concretamente seus interesses.  
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Vitor Henrique Paro observa a questão do embate dos interesses no contexto escolar 

da seguinte forma: “Movidos por seus respectivos interesses, põem-se frente à frente, aí, com 

seus contrastes e similitudes, os conteúdos culturais e a visão de mundo da instituição escolar 

e de seus usuários”181 . 

Segundo registro do livro de atas do Conselho de Escola182, a EE Profª. Gracinda 

Maria Ferreira obteve uma conquista no âmbito das políticas estaduais, quando a escola 

recebeu verbas para a sustentação de seu projeto prolítico-pedagógico e apoio material.   

No entanto, a garantia da consecução dos projetos foi viabilizada, sobretudo, pela 

disposição do trabalho coletivo e interdisciplinar dos educadores, visando a formação crítica 

dos alunos para a cidadania. Segundo Pereira et alii183 estes pressupostos educacionais 

prescindem da consciência de que os cidadãos, através da criticidade, da criatividade “possam 

encontrar soluções para seus problemas e para sua realização como pessoa a partir de suas 

próprias possibilidades, de modo a enfrentar a sociedade neoliberal em que vivemos, pautada 

no desemprego e na exclusão social”. 

Ficou claro, nos estudos aqui realizados, a existência, numa mesma escola, de dois 

modelos, duas orientações pedagógicas distintas, em gestões diferentes. A primeira está ligada 

a um período em que a escola se inseria no contexto urbano de um sítio em processo de 

transformação em virtude da construção de um complexo residencial que dobraria o número 

de moradores do bairro. Neste contexto histórico e geográfico, o Bairro São Jorge saía de uma 

                                                 
181 PARO, Henrique Vitor. Participação popular na gestão da escola pública. Tese de Livre-Docência, 
Faculdade de Educação, USP, São Paulo, 1991, p. 312. 
182 Em reunião do Conselho de escola discutiu-se a destinação de verba recebida da Secretaria da Educação . Um 
pai de aluno perguntou sobre a periodicidade da verba e obteve a resposta de que a mesma foi um “prêmio” para 
a escola que melhor se destacou em Santos por sua proposta. Ata 06/05, 21 set. 1995, fl. 15-17.  
183 PEREIRA, Sueli Menezes; FURTADO, Adriane Schmidt; BECKER, Analigia. A questão democrática e o 
desafio da construção da participação coletiva. Universidade de Brasília. Linhas Críticas, Revista da Faculdade 
de Educação, v. 19, n. 18, p. 15-32, jan/jun 2004.   
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condição de desigualdade socioespacial184 pela carência de infra-estrutura e esperava-se, pelo 

menos por parte da escola, que a população se integrasse a uma cultura escolar tradicional, 

cujo conteúdo não se relacionava aos valores populares. 

Assim, a escola não criava meios de desenvolver uma relação social com a 

comunidade para promover a transformação social e a cidadania através das competências 

formais da educação; produzia-se, sim, um grande número de abandono e repetência escolar. 

Estas prerrogativas sociais, ocorrendo no interior do sistema escolar dizem respeito ao que 

Mariângela Belfiore Wanderley conceituou como “naturalização do fenômeno da exclusão”. 

Esses modelos pedagógicos remetem a “mecanismos que promovem o ciclo de reprodução da 

exclusão, representado pela aceitação tanto do nível social como do próprio excluído” 185.      

A prática administrativo-pedagógica na EE Profª. Gracinda Maria Ferreira, no período 

em que se implantou uma gestão voltada para o fomento das relações sociais, para os 

interesses da comunidade, remete a uma concepção bem embrionária da escola unitária ou 

escola única, concebida por Gramsci em 1932 na Itália, tal a articulação comunitária em torno 

da proposta de desenvolvimento das capacidades individuais dos alunos objetivando 

promover sua inserção social com “certa autonomia na orientação e na iniciativa”186. 

Infere-se o conceito de escola unitária ao projeto político-pedagógico do “Gracinda”, a 

partir das seguintes colocações de Gramsci: “[...] escola única inicial de cultura geral, 

humanista, formativa, que tempere equilibradamente o desenvolvimento da capacidade de 

trabalhar manualmente (técnica industrialmente) com o desenvolvimento das capacidades de 

                                                 
184 O aporte teórico de O Grão de Trigo: mapa da exclusão social [e] inclusão da Região Metropolitana da 
Baixada Santista refere-se às desigualdades socioespaciais com a exigência de uma reflexão sobre a cidadania, 
pois “os espaços segregados reprodutores de condições de vida precárias são parte integrante da cidade” 
(FERNANDES, et al. 2005, p. 28-29). Neste sentido, faz-se nesta, pesquisa uma referência ao processo de 
reurbanização de Santos, durante os anos de 1950, no Capítulo I e que provocou a separação dos operários dos 
centros privilegiados da cidade.  
185 WANDERLEY, Mariângela Belfiore. Refletindo sobre a noção de exclusão social. In: SAWAIA, Bader 
(org). Artimanhas da exclusão social: análise e ética da desigualdade social. 4 ed. Petrópolis: Vozes, p. 23-24, 
2002..  
186 GADOTTI, op. cit., p. 73-74. 
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trabalhar intelectualmente”187. Como visto anteriormente, nas descrições dos projetos 

educacionais, a escola contemplou, tanto os saberes formais, como os saberes práticos no 

desenvolvimento das suas ações pedagógicas.   

Entretanto, essa concepção ainda muito embrionária do tipo de escola unitária 

atribuída ao projeto político- pedagógico do “Gracinda” na gestão dos anos de 1993 a 1997 

contou mais com a disposição dos educadores, das famílias dos alunos e da comunidade 

educativa para sua execução do que com o próprio Estado que deveria exercer sua função de 

mantenedor  da educação pública. 

Paolo Nosella, ao analisar a viabilidade da escola unitária, preconizada por Gramsci, 

avalia como condição institucional “que o Estado possa assumir as despesas que hoje estão a 

cargo da família, no que toca à manutenção dos escolares, isto é, que seja completamente 

transformado o orçamento da educação nacional, ampliando-o de um modo imprevisto e 

tornando-o mais complexo”188. 

Por outro lado, a participação dos educadores e dos usuários da escola estava longe de 

ser comparada a uma calmaria constante. Pelo contrário, os professores relataram 

divergências de opiniões, certas posturas autoritárias, cujos embates eram levados para a 

discussão no coletivo do HTP. A cultura democrática pressupõe o debate e a negociação entre 

os membros da comunidade, e, assim se pautava a proposta diretiva do “Gracinda”. 

Como observa Gadotti189, em sua análise de uma experiência de autogestão 

educacional, os embates entre professores são virtuosos de uma ética existente na decisão de 

mudar realmente e não só de manter as aparências. Segundo o mesmo autor, a não 

                                                 
187 GRAMSCI, Caderno 12, 1932, apud NOSELLA, Paolo. A escola de Gramsci. Porto Alegre: Artes Médicas 
Sul, 1992, p. 114,  
188 NOSELLA, op. cit., p.149. 
189 GADOTTI, op. cit., p. 111. 
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participação não é a causa de todos os problemas, mesmo assim, a reciprocidade entre os 

homens continua. 

A proposta das relações sociais com a comunidade através das ações pedagógicas no 

“Gracinda” contaram com o ânimo e o incentivo de um grupo de educadores coeso. No 

entanto, como se observou nas discussões dos professores, nem todos os projetos foram 

realizados conforme constou nos cronogramas dos documentos oficiais da escola. Gadotti190 

explicita estes fenômenos próprios da educação da seguinte forma: 

 

Quem achar que com a participação se restaurará a harmonia perdida terá 
ainda maiores decepções. A harmonia na instituição escolar será sempre 
aparente. Só é harmoniosa a instituição opressiva. Uma instituição 
educadora será sempre um lugar de conflito, de debate, de crítica, de 
desconforto. Os que buscam a vida, os que vivem, serão sempre 
inconformados. Só a morte é harmonia, repouso, eliminação dos conflitos. 

 

A realização de projetos, colocando o aluno e a comunidade no centro dos interesses 

escolares, revela o compromisso assumido pelo coletivo dos educadores com a inserção da 

educação no contexto mais amplo dos problemas comunitários. No “Gracinda”, a natureza da  

participação da comunidade se deu no sentido de decisões e interferências no contexto 

da realização de projetos educacionais.  

Portanto, a mobilização, no interior da escola é um processo contínuo e contraditório. 

No caso da EE Profª. Gracinda Maria Ferreira, o Plano Diretor Anual, enquanto documento 

orientador das ações pedagógicas, não serviu como mero manual de instruções de aceitação 

mecânica e imediata da diretoria para os professores. Buscou, antes, a construção da 

compreensão do movimento de uma comunidade e da viabilização de trabalhos democráticos 

no âmbito escolar.    

                                                 
190 GADOTTI, op. cit., p. 112. 
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CAPÍTULO IV 

Os Eixos Institucionais de Participação na Escola 

 

 

 

 

 

 

 
1.  Comunidade: participantes ou expectadores das decisões escolares? 

 

As diretrizes do Plano Diretor Anual de 1993 apontam para a construção da “escola 

que queremos” apoiada em uma gestão democrática e participativa, baseada na co-gestão, nas 

decisões no Conselho de Escola (CE), na Associação de Pais e Mestres (APM) e na 

organização dos alunos através do Grêmio Estudantil.  

Entretanto, estas são expectativas da administração da instituição escolar na realização 

de um projeto político pedagógico com o olhar  na concretização de uma escola ideal. 

Os mecanismos de participação na escola prevêem a integração de pessoas da 

comunidade educativa e, segundo as metas estabelecidas para o “Gracinda que queremos”, 

esperavam-se essas ocorrências. Neste sentido, a análise tem presente os pressupostos 

estabelecidos por Paro191 referentes ao que os educadores devem eleger como 

condicionamentos de participação. Verificar: 

1) as reais condições de vida da população na medida em que tais condições 
proporcionam tempo, condições materiais e disposição pessoal para 
participar; 2) a visão das pessoas sobre a viabilidade e a possibilidade da 
participação, movidas por uma visão de mundo da educação escolar que lhes 
favoreça a vontade de participar; 3) os mecanismos coletivos, 

                                                 
191 PARO, Henrique Vitor. Participação popular na gestão da escola pública. Tese de Livre-Docência, 
Faculdade de Educação, USP, São Paulo, 1991, p. 420. 
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institucionalizados, ou não, presentes em seu ambiente social mais próximo, 
dos quais a população pode dispor para encaminhar sua ação participativa. 

 

Assim, considera-se o “Gracinda” como uma a escola que lançou seu olhar 

democrático sobre a educação, que buscava firmar o seu caráter social via participação efetiva 

da comunidade nas decisões sobre os seus rumos.  

Retomando a história da criação da instituição em 1985 e o seu funcionamento a partir 

do ano de 1986, observou-se um  início dos trabalhos árduos para se conseguir a participação 

da população do bairro no âmbito da escola.  Os registros da participação comunitária 

começam a aparecer timidamente nas atas de reuniões da APM no ano da inauguração da 

escola e tomam impulso a partir de 1988 com maior número de registros de reuniões. Porém a 

qualidade da participação, sob o ponto de vista da escola, é expressa através dos Planos 

Escolares em um período de orientação pedagógica tradicionalista. 

A incipiente participação dos pais no “Gracinda” até o ano de 1992 se limitava a 

responder a convocações para comparecimento na escola, sem dela participar, sem fazer 

propostas, sem que houvesse discussões envolvendo o contexto social da comunidade.  

Os pais que compareciam à escola o faziam nas habituais reuniões bimestrais de 

entrega das notas dos filhos. Não se envolviam com os problemas escolares, distanciavam-se 

da vida escolar. Obviamente a comunidade não se organizava para participar das decisões da 

escola por opção, mas sim pelo distanciamento natural que havia entre as atividades escolares 

de sua cultura pessoal. 

 A ausência de participação da comunidade na escola preocupava a diretoria, embora 

as dificuldades de relacionamento fossem atribuídas ao fato de que a escola atendia crianças 

de bairros próximos, como Santa Maria, Caneleira, Areia Branca e Jardim Castelo. Nos dias 

chuvosos, quando o caminho principal para chegar à escola se tornava lamacento ou 
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prejudicado por enchentes provocadas pelo transbordamento do canal da Rua Jovino de 

Melo192, a situação se agravava. 

Contudo, a gestão iniciada no final do ano de 1992 partiu da situação concreta da 

unidade escolar e considerou, além das características sócio-econômico-culturais dos alunos, 

as expectativas relacionadas à participação de seus pais na escola e em como ela acontecia até 

aquele momento. 

O Plano Diretor anual de 1993 apresentou um levantamento do índice de 

comparecimento dos pais através dos registros nas reuniões ordinárias do Conselho de Escola 

(CE) no ano de 1992. Seguem abaixo os dados que forneceram a dimensão da participação 

dos pais na escola (apenas os membros eleitos) até o ano de 1992, considerando-se as 

respostas dadas por todos os alunos da escola envolvidos no diagnóstico, nos registros 

oficiais193: 

 

Como você gostaria que seus pais participassem da escola? 

-  23% gostariam que seus pais voltassem a estudar 

- 28% dos alunos gostariam que seus pais participassem das atividades 
culturais 

- 35% gostariam de ver seus pais participando de atividades sociais e 
esportivas 

- 10% não gostariam que seus pais participassem da escola 

- 4% das respostas ficaram ilegíveis. 

 

Participação dos pais nas reuniões ordinárias de Conselho de Escola no ano 
de 1992. 

- 20% dos pais eleitos participaram da 1ª. reunião ordinária. 

- 15% participaram da 2ª. reunião ordinária. 

- 10% participaram da 3ª. reunião ordinária. 

- 0%  participou da última reunião ordinária. 

 

                                                 
192 Plano Escolar, 1989 da EE Profª. Gracinda Maria Ferreira. 
193 Plano Escolar, 1993 da EE Profª. Gracinda Maria Ferreira. 
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Os dados corroboraram ser a participação da comunidade na escola como não 

significativa para uma instituição regida por uma proposta democrática. No entanto, por estar 

situada junto a um conjunto habitacional, esta participação incipiente se colocava como um 

problema a ser enfrentado.  

Por outro lado considerou-se, na análise dos aspectos participativos, o tradicionalismo 

educacional como dimensão ideológica presente nos encaminhamentos escolares, uma vez 

que a organização das ações pedagógicas permanecia centralizada na pessoa da diretora, nos 

discursos revestidos com roupagem progressista, porém vazios de significado para a 

comunidade. Tinha-se presente o conceito de comunidade? “Esse aspecto é de particular 

importância pois se trata de saber a que as pessoas estão se referindo quando se dizem a favor 

ou contra a participação”194. 

 
22: Estrutura organizacional do “Gracinda” até 1993 

 

 

  

 

   

                  

 

 

 

      
                  
 

Fonte: EE Profª. Gracinda Maria Ferreira 

                                                 
194 PARO, op. cit., p. 474. 
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Considerando-se o conceito de participação controlada elaborado por Bordenave, 

pode-se depreender pelo esquema estrutural acima, que este é o nível de participação exercido 

no “Gracinda” até o ano de 1992: “numa associação de pais e mestres, por exemplo, os pais 

podem opinar e colaborar, mas via de regra o controle é mantido pela direção do colégio”195.  

Já em 1993, para colocar a nova escola em funcionamento e com vistas à consecução 

da sua Proposta Educacional, eram necessárias mudanças na estrutura administrativo-

pedagógica, partindo-se da organização centralizadora para se atingir o processo de co-gestão 

escolar. A seguinte meta foi elaborada para se alcançar a co-gestão em médio prazo (por volta 

de 6 semestres):196     

 

23: Estrutura organizacional a partir de 1993 
 

 

    

 

 

 

 

  

 

                          

Fonte: EE Profª. Gracinda Maria Ferreira 
                                                 
195 BORDENAVE, op. cit., p. 30. 
196 Plano Diretor Anual de 1993 da EE Profª. Gracinda Maria Ferreira, fl. 76. 
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A tentativa de descentralização da direção escolar vem expressa no quadro estrutural 

acima e nos remete ao pensamento de Bordenave197 quanto ao grau de participação 

determinado por situações de controle no âmbito organizacional da escola.  

Bordenave explicita a co-gestão como o compartilhamento das decisões mediante 

mecanismos de co-decisão e colegialidade, em que os protagonistas viriam a influenciar 

diretamente nas eleições e tomadas de decisão.  

Partindo dessas premissas, busca-se analisar no momento, o nível de participação que 

direciona o foco para os mecanismos institucionais de participação próprios das escolas 

públicas estaduais do Estado de São Paulo, ou seja, a Associação de Pais e Mestres, o 

Conselho de Escola e o Grêmio Estudantil. 

 

2. O Conselho funcionando na Escola 

 

A partir de 1993 a visão sobre a participação da comunidade na escola muda de eixo e 

passa a refletir coletivamente sobre os entraves que não contribuem para o fortalecimento da 

presença comunitária da escola: 

 

Entendendo-se a escola como pólo do processo educativo que não acontece 
apenas no seu interior, mas que perpassa os seus muros, nas quais a 
participação da comunidade é fator preponderante, notamos a necessidade do 
fortalecimento do Conselho de Escola através de ampla divulgação do 
mesmo e formação de um “Conselhão” paralelo com os pais representantes 
de todas as classes [...]198. 

 

Diante dos problemas detectados em 1994, para melhorar a qualidade do ensino, 

destacou-se, como uma das prioridades para 1995, aumentar a participação da comunidade na 

escola, porque se encontrava deficitária. 

                                                 
197 BORDENAVE op. cit., p.30-32. 
198 Plano Diretor Anual da EE Profª. Gracinda Maria Ferreira, 1993. 
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O Conselho de Escola se configura como instrumento da dimensão da participação da 

comunidade nas decisões da escola e como representativo da dimensão da consciência política 

e de todo seu envolvimento no microsistema comunitário. 

O CE é deliberativo e sua composição199 é estabelecida com os componentes 

escolhidos entre seus pares, mediante processo eletivo. Há no CE entre vinte a quarenta 

componentes, sempre proporcionalmente ao número de classes do estabelecimento de ensino. 

Sua proporcionalidade é de 40% de docentes; 5% de especialistas da educação excetuando-se 

o diretor da escola; 5% dos demais funcionários; 25% de pais de alunos e 25% de alunos. 

As reuniões e assembléias do “Gracinda” foram dirigidas, majoritariamente pela 

diretora da escola200. Freqüentemente os registros das reuniões, no livro de atas, se estendiam 

por folhas com detalhamentos das falas dos participantes e dos assuntos pautados.  

As assembléias anuais de eleição dos representantes do Conselho para os sucessivos 

biênios demonstravam o longo processo de escolha dos pares pelos alunos que assinavam 

uma lista de presença nas eleições. Os votos eram depositados em urnas, contados e, em 

reuniões posteriores, os nomes dos alunos eleitos eram apresentados e assumiam seus cargos 

no CE201.  

Em reuniões distintas, eram eleitos os pais que se dispunham a ocupar os cargos, o 

mesmo processo ocorria com a escolha dos professores.  A natureza da participação dos 

alunos nas reuniões do CE era de cunho reivindicatório.  

Na reunião de 16 de maio de 1995, por exemplo, o aluno Paulo colocou as 

dificuldades que os alunos do período noturno têm para suas atividades de pesquisa visto o 

curto prazo dado pelos professores. A diretora da escola solicitou aos docentes uma 
                                                 
199 Conforme o Artigo 95 da Lei Complementar nº. 444 de 27 de dez., 1985.  
200 Os dados sobre a dimensão da participação nas decisões da escola foram coletados nos livros de atas do CE a 
partir do ano de 1995, pois os livros anteriores não foram localizados. Os procedimentos corresponderam a um 
levantamento dos assuntos de todas as reuniões constantes nesses livros. 
201 Ata 02/95 do Conselho de Escola. Santos, 30 mar. 1995.  
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organização dos trabalhos, de modo que  estes fossem feitos na biblioteca com orientação do 

professor.  

Nesta mesma reunião foram discutidos, também, os atos de indisciplina de um aluno e 

as medidas pedagógicas de trabalho em grupo, visando o respeito mútuo. No mesmo 

encontro, discutiu-se o quadro de reposição de aulas devido à paralisação dos professores. Ao 

final da ata consta a assinatura de 41 membros participantes.   

Em 3 de junho de 1996, a reunião do CE202 contou com uma extensa pauta de 

discussões. Foram apresentados os novos membros e realizadas a apreciação e a ratificação 

dos nomes indicados para os cargos de professores coordenadores. 

Na ocasião a diretora explicou aos pais e alunos presentes que a eleição se devia às 

mudanças nas escolas públicas do Estado, a partir do governo de Mário Covas. Enfatizou a 

perda dos HTPs no molde anterior e  o processo de escolha dos novos coordenadores 

interessados no cargo.  

A profª. Cristina Mancuso, em sua fala, destacou: “Nós acreditamos que existe um 

trabalho no “Gracinda”, a escola fez seu nome, construímos o melhor trabalho das escolas de 

Santos”. Diante dessas colocações a profª. M. José completou: “Por três anos seguidos 

tivemos o melhor Plano de Escola. O prazo é longo, as metas estão, algumas ainda, para 

serem alcançadas [...]”. 

Outros professores se manifestaram e os nomes propostos para coordenação foram 

aclamados por unanimidade. Alguns alunos presentes se referiram a brigas ocorridas nas 

trocas de salas; neste sentido foi discutida a importância das salas ambiente para uma melhor 

qualidade do ensino. 

                                                 
202 Ata 05/96 do Conselho de escola da EE Profª. Gracinda Maria Ferreira. Santos, 03, jun. 1996, fl. 34-37. 
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Discutiu-se, o pedido de cessão da quadra de esportes para uso da Sociedade de 

Melhoramentos Amigos do Bairro da Vila São Jorge, aos sábados, domingos e feriados. Sr. 

Eduardo, líder do Conjunto dos Estivadores, solicitou para o dia 23/06 a utilização do pátio 

para reunião entre os moradores; o Grêmio colocou que também precisava da quadra para 

jogos interclasses.  

A diretora observou que “a Sociedade de Melhoramentos deve usar a quadra sem 

prioridade de dia e horário e dividir com a comunidade em horário aberto a todos. O muro não 

é uma barreira. É um espaço aberto para todos, de recreação”. Este assunto foi colocado em 

votação e ficou decidido que a Sociedade de Melhoramentos utilizaria a quadra junto com 

toda a comunidade. Quanto a sessão do pátio para os moradores do Conjunto dos Estivadores 

no próximo dia 23 de junho ficou aprovada. 

Na mesma reunião, o aluno Nelson colocou que a cantina da escola “está cobrando 

caro alguns produtos”. Quanto a este assunto, uma das mães presentes, D. Maria, disse que 

“sobem os preços além da inflação”. Diante deste fato, o prof. Hipólito, membro da APM, 

ficou encarregado de  solicitar que a tabela de preços da cantina seja apresentada para análise 

na reunião da APM.  

Os variados assuntos abordados nesta reunião são representativos de certa consciência 

participativa da comunidade educativa (o bairro) e escolar. Uma das abordagens de análise diz 

respeito à ocupação do espaço pela população residente, onde os locais de lazer são escassos.  

Outras reuniões do CE foram pautadas pela presença de dirigentes de Associações de 

Melhoramentos de Bairros como da Vila São Jorge e da Caneleira, ambos pertencentes ao 

território escolar. Estes membros da comunidade educativa recorriam ao CE para solicitar o 

uso do pátio escolar para reuniões; da quadra de esportes para uso nos finais de semana. 
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Considerando as premissas de Bordenave sobre o funcionamento dos sistemas de 

solidariedade, o CE da EE Profª. Gracinda Maria Ferreira funcionava como tal, à medida que 

as ações visam a identificação com o grupo dentro de um ambiente de relativa igualdade.  

Assim, são criados “vínculos por uma série de laços que constituem uma solidariedade 

orgânica”203.    

Por outro lado, coloca-se em discussão a participação tal como ela se dá no âmbito do 

Conselho de Escola, no “Gracinda”. Fica clara a organização, liderança e controle deste 

colegiado pela direção da escola. Este aspecto de controle remete ao projeto de escola 

democrática  e de co-gestão, pela via inversa ao discurso de metas de uma escola ideal. 

Quer se dizer que as aspirações democráticas, o projeto participativo da gestão escolar 

encontraram os limites determinados pelo poder governamental, mantendo-se a participação 

concedida dentro das possibilidades comuns aos órgãos públicos estatais. 

Contudo, a participação concedida explicitada por Bordenave204 tem seu lado positivo, 

pois quando se aproveitam as oportunidades de participação pode-se elevar o potencial de 

crescimento da consciência crítica na comunidade, à medida que contribuem para o aumento 

da não dependência e da apropriação da prática da participação o que, ao invés do retrocesso, 

significa avanço.  

O nível de participação dos membros da comunidade, no órgão colegiado de decisões 

comunitárias da escola, remete às noções básicas de participação, difundidas por Vitor 

Henrique Paro205, quando este autor considera a escola como uma instituição estatal ligada, 

portanto, aos interesses do Estado. Estes voltam-se para a solução dos problemas 

institucionais escolares. Sendo assim, as potencialidades da comunidade, quando 

                                                 
203 BORDENAVE, op. cit., p. 49. 
204 Ibid., p. 29-39. 
205 PARO, op. cit., p. 4. 
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encaminhadas para o franqueamento da participação, adquirem importância decisiva na defesa 

dos interesses populares. 

O projeto de integração comunitária permitiu que a população se aproximasse da 

escola e dela usufruísse. Alguns setores populares mais organizados puderam, dessa forma,  

concretizar uma articulação, porém dentro dos limites alcançados pelo espírito de delegação e 

autonomia da diretoria. Os membros da comunidade passaram a ter noção de certas 

possibilidades em suas relações com a escola para auxiliá-los na resolução de determinados 

problemas.  

 

3. A Associação de Pais e Mestres 

 

A Associação de Pais e Mestres206 é formada pelo Conselho Deliberativo; pela 

Assembléia Geral; pela Diretoria Executiva e pelo Conselho Fiscal. O Conselho Deliberativo 

é composto por 11 membros, tendo como presidente nato o diretor da escola. Os demais 

membros são eleitos em Assembléia Geral, realizada no início de cada ano letivo e com 

proporção de 30%  de professores, 40% de pais de alunos, 20% de alunos maiores de 18 anos 

e 10% de associados admitidos entre membros da comunidade. 

As atribuições do Conselho Deliberativo referem-se basicamente à divulgação dos 

nomes dos associados, normas dos estatutos, aprovação do Plano Anual de Trabalho e 

aplicação de recursos, bem como participar do Conselho de Escola, emitir pareceres sobre as 

contas da APM e perante a Secretaria da Educação.    

                                                 
206 Para detectar como a escola encaminhou seu órgão auxiliar, Associação de Pais e Mestres (APM) quanto ao 
desenvolvimento de participação na escola segundo suas atribuições, recorreu-se aos livros de atas, procedendo 
com a leitura da abertura do primeiro livro, 1986, ao ano de 1998. Procurou-se verificar dentro da realidade ali 
expressa a finalidade deste órgão auxiliar, a partir dos parâmetros disciplinados pela Lei Estadual nº. 1.490, de 
12/12/1977 e sobretudo pelo seu Estatuto Padrão estabelecido pelo Decreto Lei nº. 12.983/1978, em vigor no 
período estudado e com relação aos artigos 16 e 17 por congregarem em seus dispositivos a composição do 
Conselho Deliberativo e suas atribuições considerado o elemento de execução das propostas de integração 
comunitária. 
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Além do Conselho Deliberativo, a APM é administrada também pela Assembléia 

Geral da qual fazem parte todos os sócios natos, ou seja, diretor da escola, o vice-diretor, os 

professores e demais integrantes dos núcleos de apoio técnico-pedagógico e administrativo da 

escola, os pais de alunos e os alunos maiores de 18 anos, podendo ser admitidos como sócios 

os pais de ex-alunos, os ex-alunos maiores de 18 anos, os ex-professores e demais membros 

da comunidade, desde que concordes e aceitos conforme as normas estatutárias.  

Além do Conselho Deliberativo e da Assembléia Geral a APM tem a Diretoria 

Executiva, composta por 9 membros da qual o Diretor de Escola pode participar, porém sem 

direito a voto. O Conselho Fiscal é composto por 3 membros.  

Conhecendo o Estatuto da APM, verificou-se o nível oficial de participação da 

comunidade, estabelecendo uma relação de datas, assunto e resoluções. Desta forma obteve-se 

mais um aporte da dimensão do caráter político-educacional das gestões estudadas quanto às 

questões reveladoras da práxis pedagógica.  

O primeiro livro de atas foi aberto em 03 de junho de 1986 com registros das reuniões 

até maio de 2000. A primeira reunião, presidida por Carmela Massoni Bonetti, que naquele 

momento respondia pela direção da escola em caráter provisório, serviu para a realização de 

eleições dos órgãos constitutivos com a presença de 39 pessoas entre pais de alunos e 

professores207.  

As reuniões seguintes revelaram o esforço para colocar a escola em funcionamento, 

provendo-a com os recursos da APM.  Os primeiros recursos financeiros foram utilizados na 

compra de uma geladeira, para preservar alimentos da merenda, e de um espremedor de frutas 

a ser rifado na Festa da Primavera208.  

                                                 
207 Livro de Atas da APM, fls. 1 e 2. 
208 Reunião Ordinária  realizada em 24 ago. 1986, fl. 3.  
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A partir desse momento, verificam-se atitudes de tentativa de integração da 

comunidade com realização de festividades culturais que, juntamente com as contribuições 

espontâneas dos pais, dariam origem à arrecadação financeira destinada à manutenção da 

parte física da escola e do conforto dos alunos, como, por exemplo, a instalação de 

bebedouros. 

 

3.1 A contribuição das festas cívicas para as relações comunitárias 

 

As reuniões freqüentemente tinham, como pauta, o planejamento da realização de 

festas e das atividades culturais a serem desenvolvidas durante os eventos, como Festas 

Juninas, Festa da Primavera, do Folclore, Dia das Crianças; exposição de jograis, cadernos de 

educação artística, números musicais. Assim os pais das primeiras crianças matriculadas na 

escola começaram a estreitar seus laços de relacionamento com a educação de seus filhos.  

A promoção das festas escolares pela APM acaba se tornando um meio de se chamar à 

participação da comunidade escolar e educativa para a escola; assim criam-se relações de 

vizinhança entre escola e seus usuários, entre os familiares em contexto de colaboração e 

solidariedade, elementos necessários para a formação das crianças e contribuintes do seu 

desenvolvimento educacional. 

 A forma de atuação deste órgão auxiliar acaba se tornando, na prática, necessário, 

visto que a escola sozinha não dava conta de suprir todas as necessidades para realizar esses 

eventos. Normalmente e também, como consta nos livros de atas do “Gracinda”, os membros 

da APM recorriam aos pais, solicitando a colaboração com prendas, feitura de doces e 

salgados para serem vendidos aos convidados das festas.  

A comunidade educativa, através dos comerciantes da região, nesses momentos é 

convocada a participar com doações a serem rifadas, premiadas em bingos. A Sociedade de 
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Melhoramentos do Bairro comparecia, apresentando danças folclóricas e números musicais. 

No entanto, da mesma forma que a escola não consegue só com as verbas do Governo suprir 

as demandas para os preparativos de suas festas, não as consegue para a manutenção e 

preservação do patrimônio escolar. 

As verbas enviadas para a manutenção da escola através do convênio com a Fundação 

para Desenvolvimento da Educação (FDE) não são suficientes. Assim a participação 

comunitária adquire uma atribuição que lhe é indiretamente imposta pela burocracia do 

sistema educacional.   

Uma das atribuições da APM é estudar a destinação do emprego da arrecadação 

financeira advinda desses eventos. Na reunião de 01 de outubro de 1988, após a Festa da 

Primavera, fez-se a prestação de contas do dinheiro arrecadado e decidiu-se aplicá-lo na 

compra de presentes para Miss e Mr. Primavera, eleitos pela comunidade; a outra parte foi 

aplicada na “compra de cloro, pois a verba para material de limpeza é irrisória”. Na mesma 

reunião já se planejava a Festa do dia das Crianças209. 

Vitor Henrique Paro210 considera esses procedimentos como característicos da 

legalidade da APM em suas atribuições financeiras perante a escola, comunidade e Estado, já 

que a escola não tem autonomia para movimentar recursos financeiros.  

A partir do início da gestão de 1993-1997, as modificações pautaram-se por uma certa 

elevação do grau de consciência crítica no âmbito das funções da APM. Assim as festas 

passaram a ter um papel muito mais agregador, pois as atribuições organizacionais tanto para 

as festas como para cursos, palestras e outros eventos eram delegadas aos envolvidos (alunos, 

professores, pais) no processo de estabelecimento das relações sociais entre escola e 

comunidade. 

                                                 
209 Livro de Atas da APM da EE Gracinda Maria Ferreira: Reunião Ordinária, fl. 08. Santos, 10 out. 1988. 
210 (1991, p. 182) 
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 Para as Festas Juninas, por exemplo, os alunos passaram a receber a atribuição da 

arrecadação de prendas na comunidade e eram premiados pelo montante da arrecadação. Eles 

iam às ruas uniformizados e portando oficio da escola, solicitar as prendas em 

estabelecimentos comerciais e residências do bairro. 

A Administração Regional da Zona Noroeste era convidada a participar com o 

empréstimos de instrumentos para a realização das festas. A escola vizinha “Neves Prado”, 

também, no início desta gestão, cedia aparelhos de som. Como não havia muros para a rua, as 

barracas de brincadeiras eram colocadas do lado de fora211 e os limites da escola se 

expandiam, acolhendo todos que desejassem participar.   

Além das festas foram promovidas excursões de lazer e culturais, visando a integração 

e divertimento dos alunos e bingos com a comunidade participando da venda de convites: 

 

Quando nós mudamos para cá, em 91... Abril de 91. O colégio passou a 
funcionar normalmente. Meu pai ajudava o colégio pegando cartela de bingo 
para vender. Então o meu pai e o seu Eduardo fizeram muita coisa em prol 
da escola212. 

 

Do ponto de vista da instituição escolar, fica claro o estabelecimentos das relações 

sociais quando a comunidade participava da escola com arrecadações que, na verdade, 

sustentavam uma qualidade pedagógica não assumida totalmente pelo Estado. 

Por outro lado, as festas promovidas pela APM são também oportunidades de 

chamamentos para uma aproximação mais ampla no interior da escola, quando a comunidade 

vê, nestes eventos, uma possibilidade da ampliação de uma rede organizacional para a defesa 

de seus problemas sociais. 

                                                 
211 Livro de Atas da APM da EE Gracinda Maria Ferreira: 04 jun. 1993, fl. 28-29. 
212 Entrevista concedida por Dona Paulina Xanthopulo, viúva do líder dos estivadores, Reynaldo Xanthopulo 
com a participação de sua filha Vânia. 
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3.2 A APM e a questão da participação  

 

Problemas escolares relativos, tanto às questões pedagógicas, como às financeiras, 

desde a fundação da escola até 1992, foram resolvidas no âmbito da APM, único órgão 

auxiliar em prática no Gracinda213. Eram problemas de indisciplina, vandalismo, adoção de 

uniforme, desfiles escolares, valores de taxas de contribuição, questões curriculares... 

Entretanto, a direção escolar centralizadora era refletida no controle da participação 

comunitária (a participação controlada de Bordenave), como pode-se verificar em uma das 

atas de reunião onde se discutia a indisciplina: “como agir dentro de uma escola, que ela está 

aberta para todos desde que obedeçam certas regras da direção”. 

 A paradoxal afirmação revela como se davam as relações sociais no tipo de 

atendimento prestado pela escola aos seus usuários, visto que, ao mesmo tempo em que a 

escola profere o discurso da abertura à participação, restringe sobremaneira as concessões 

participativas.  

Em outubro de 1990, realizou-se no interior da escola um encontro intitulado 

“Reunião de Integração Escola – Comunidade – APM – Conselho de Escola – Comissão de 

Educação do Bairro”. Nesta reunião ficou ratificada a função da família de dar educação às 

crianças, reservando à escola o papel de Centro de Atividades Comunitárias entre outros 

objetivos para promover a integração da comunidade214.  

A complexidade do assunto tratado, envolvendo diversas instituições populares da 

Região, daria impulso à constituição de uma rede democrática comunitária, se não tivesse 

ficado apenas no plano do discurso burocrático. O fato de não haver mais nenhum tipo de 

registro sobre o assunto, nas atas da APM ou em outros registros escolares, corrobora que, 

                                                 
213 Plano Escolar da EE Profª. Gracinda Maria Ferreira de 1989. 
214 Livro de Atas da APM da EE Gracinda Maria Ferreira: 23, out., 1990, fl. 16-17, O grifo meu. 
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pelo menos por parte da escola, as expectativas discursivas deste encontro ficaram somente no 

papel. 

Deste encontro poderia se esperar a criação de uma célula de planejamento 

participativo, mas as reuniões continuaram versando sempre sobre os mesmos assuntos de 

atribuições financeiras da APM. Essas constatações nos levam às palavras de Pedro Demo: 

 

[...] Qualquer poder não aprecia ser contestado. Mesmo o planejamento 
participativo pode tornar-se mera legitimação do poder, à medida que produz 
apenas uma farsa participativa. Pode-se aventar que a maioria das propostas 
de planejamento participativo são feitas como expediente esperto para evitar 
a participação efetiva das bases, no sentido de uma estratégia de 
desmobilização215. 

 

Esta desmobilização dentro da sociedade democrática tem se revelado um dos entraves 

da participação na escola atualmente, o que implica na desarticulação comunitária como um 

todo, considerando-se que a escola é vista pela população dos bairros de periferia como um 

dos mais importantes meios para seu desenvolvimento pessoal e social.  

A partir de 1993, os membros do Grêmio Estudantil participava das reuniões da APM, 

propondo eventos e dividindo responsabilidades nos preparativos das festas216.  Passaram a 

constar nas atas os Planos de Trabalho anuais, freqüentemente revistos no segundo semestre.  

Em junho de 1995 foi feito o plano de ações para 95/96, dando continuação às ações já 

iniciadas e prevendo realização de: bingo com bazar da pechincha, curso para pais e 

comunidade (pintura e artesanato, primeiros socorros), palestras de educação social e assuntos 

atuais; excursão para o Play Center, Festa da Primavera; palestra para pais sobre a questão das 

                                                 
215 DEMO, op. cit., p. 43 
216 Livro de Atas da APM da EE Gracinda Maria Ferreira: 01 set. 1993, fl. 31. 
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drogas, sexualidade, Festa do Dia das Crianças, Dia dos Professores e, para o final do ano, a 

Expo-Gracinda217.   

Muitos dos eventos planejados no âmbito da APM articulavam-se com o Conselho de 

Escola e com a Proposta Educacional. Neste sentido organizavam-se as palestras em torno de 

assuntos de interesse social e trabalhados com os alunos nos projetos pedagógicos. 

Assim, as questões da educação ocupavam todos os órgãos deliberativos da escola 

expandindo sua elaboração para a participação e conhecimento dos pais e da comunidade. 

O planejamento dos eventos culturais envolvia a APM na divulgação dos mesmos 

perante as comunidades escolar e educativa. A ênfase estava na participação da comunidade 

para que ela “entenda a escola como espaço de todos e que a participação dos pais e amigos 

da criança ajuda a fechar elos de afetos necessários ao sucesso da criança na escola”218. 

O caráter comunitário era também sentido entre os funcionários da escola, quando se 

envolviam nas atividades programadas e nas ações de solidariedade219.  

Um dos investimentos mais significativos da APM da EE Profª. Gracinda Maria 

Ferreira foi a instalação do laboratório de informática no ano de 1997. As propostas para o 

laboratório foram todas discutidas no âmbito da Associação, com licitações para a compra dos 

18 microcomputadores, para a escolha da escola a ministrar as aulas e fornecer manutenção e 

apoio logístico ao laboratório.  

Esta idéia foi ampliada para o atendimento da comunidade e a APM fez uma parceria 

em que todos dariam uma mensalidade de R$ 10,00 para pagamento dos aparelhos e dos 

professores: 

                                                 
217 Ibid., 20 jun. 1995. 
218 Ibid., 10 out. 1995, fl. 54-55. 
219 Livro de Atas da APM, 24 maio. 1995, fl. 58-59. Exemplo destas preocupações, o Professor Vladimir Coelho, 
morador do bairro e que ainda trabalha na escola, levou para uma das reuniões a discussão da defasagem de 
alguns funcionários contratados pela APM que não eram vinculados ao salário mínimo e deveriam ser decididos 
pela Associação.   
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[...] no primeiro momento de apresentação das propostas  houve cautela dos 
presentes, já que o montante em dinheiro é grande. Porém, o salto de 
qualidade, em nosso ensino, será gritante podendo oferecer oportunidade que 
muitos alunos jamais poderiam ter, facilitando a entrada dos mesmos no 
mercado de trabalho futuramente. Mesmo cautelosos aprovaram a proposta e 
comprometeram-se a estudar as alternativas para a compra dos micros [...].220 

 

 

As reuniões da APM continuaram mantendo suas características de manutenção das 

relações com a comunidade através da organização de festas, concursos, palestras de interesse 

social, manutenção e preservação do prédio escolar, instrumentalizando a pratica pedagógica 

com materiais de apoio reivindicados pelos professores de maneira clara e democrática.  

Na EE Profª. Gracinda Maria Ferreira a APM, para além de seu papel econômico-

financeiro, se estabeleceu como instituição responsável pela promoção das relações sociais 

com a comunidade, atuando com base no reconhecimento dos valores sócio-culturais 

comunitários. Assim, muitos dos aspectos estigmatizados em torno da escola pública foram 

contrariados.  

Exemplo de que a educação pode reverter o quadro de que “para o pobre uma 

educação pobre, no sentido de que as escolas tendem a ser públicas, de nível mais baixo, com 

professores menos qualificados e pagos, sem competência administrativa adequada etc”. 221 

Os anos de 1993 a 1997, alavancaram na EE Profª. Gracinda Maria Ferreira a 

possibilidade da ação dos professores em se empenhar na assunção do compromisso de 

participar da vida de seus freqüentadores no âmbito pedagógico. Assim, para viabilizar as 

propostas da APM e tentar alcançar os objetivos, a equipe pedagógica trabalhava em finais de 

                                                 
220 Livro de Atas da APM da EE Gracinda Maria Ferreira: 03 fev. 199, fl. 63-65. Todas as propostas 
apresentadas mediante a licitação para a compra dos computadores foram anexadas às folhas do livro de atas, 
bem como das propostas de aulas no laboratório. A inauguração do Laboratório repercutiu na cidade tendo sido 
amplamente divulgada pelos jornais e, sendo assim, recebeu todo apoio da Diretoria de Ensino de Santos que 
exaltou a iniciativa e enfatizou o exemplo que poderia ser seguido por outras escolas. 
221 PARO, op. cit., p. 51. 
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semana executando projetos de integração considerando sempre as potencialidades e 

criatividade do educando e de suas famílias.  

 

4.  O Grêmio Estudantil 

 

Quanto ao funcionamento do Grêmio Estudantil no “Gracinda”, não foram 

encontrados livros de atas de reuniões ou outros documentos oficiais, mas obteve-se, durante 

a pesquisa depoimentos de alunos, reportando-se a um Grêmio atuante, porém subordinado à 

direção da escola.  

Nos levantamentos efetivados nos livros de atas do Conselho de Escola e da APM, 

observou-se a presença de membros da diretoria do Grêmio em algumas intervenções sobre 

reclamações de alunos, ou em organização de festas, como exposto anteriormente.  

As festas promovidas pelos jovens do Grêmio, no período estudado, permanecem nas 

lembranças dos alunos pela coerência da organização realizada por eles mesmos. 

 

Ilustração 24: Sala do Grêmio Estudantil do "Gracinda" 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

 

 

 

 
A história da EE Profª. Gracinda Maria Ferreira revelou que as relações entre escola e 

comunidade são condições imprescindíveis para a construção da participação, da cidadania e  

melhoria da qualidade do ensino. De acordo com os estudos realizados, a escola encarou os 

aspectos de integração e participação como desafio em uma comunidade desarticulada e 

distante da instituição de ensino, cujos efeitos se traduziam principalmente como abandono 

escolar. 

A peculiaridade do Bairro de inserção da escola, cuja formação se deu pela exclusão 

de uma população menos favorecida das regiões privilegiadas da cidade nos anos de 1940, 

teve presente uma cultura popular, cuja vivência fazia com que os espaços se configurassem 

como local de aprendizado pela solidariedade entre os moradores. 

Este aporte multicultural não foi contemplado nas propostas pedagógicas, nem nos 

objetivos escolares das primeiras gestões da EE Profª. Gracinda Maria Ferreira. Sabia-se da 

necessidade de integração entre escola e comunidade, no entanto, isto não ocorria porque a 

escola não problematizava o conceito de comunidade, produzia uma concepção aligeirada 

sobre seus freqüentadores (alunos e famílias). 

Os Planos Escolares referentes ao que se delimitou nessa pesquisa como primeiro 

período da instituição escolar: 1986-1992 revelam, no discurso, um programa pedagógico 
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claramente voltado para a defesa de interesses de uma elite educacional quando atua sobre o 

modelo tradicional de ensino.  

Para Nóvoa222 o desfavorecimento social aliado ao fracasso escolar estaria ligado a 

uma condicionante social fatalista e discriminatória que “põe-nos de sobreaviso quanto às 

conclusões demasiado rápidas sobre o insucesso. E obriga a escola a repensar a sua própria 

ação e a forma como pode contribuir para aumentar ou para diminuir as desigualdades 

sociais”. 

A pesquisa revelou que, nesta fase da instituição estudada, partia-se de um processo 

institucionalizado de exclusão social quando se discriminava um segmento da população 

menos favorecido composto por migrantes e operários, vivendo em uma região de estrutura 

urbana precária. Observa-se, neste sentido, que a discriminação não era exercida por possíveis 

situações de pobreza da população, mas sim pela imposição da privação da representação e da 

participação comunitária em uma escola onde o poder estava centralizado na direção da 

instituição. Para Wanderley223, pobreza e exclusão na contemporaneidade se associam: 

 

A pobreza contemporânea tem sido percebida como um fenômeno 
multidimencional atingindo tanto os clássicos pobres (indigentes, 
subnutridos, analfabetos...) quanto outros segmentos da população 
pauperizados pela precária inserção no mercado de trabalho (migrantes 
discriminados, por exemplo). Não é resultante apenas da ausência de renda; 
incluem-se aí outros fatores como o precário acesso aos serviços públicos e, 
especialmente, a ausência de poder. Nesta direção o novo conceito de 
pobreza se associa ao de exclusão, vinculando-se às desigualdades existentes 
e especialmente à privação de poder de ação e representação e, nesse 
sentido, exclusão social tem que ser pensada também a partir da questão da 
democracia. 

 

Havia o discurso da escola aberta para a comunidade, sem portões e muros, porém a 

participação se restringia ao nível do controle explicitado por Bordenave.  

                                                 
222 NÓVOA, António. Relação escola – sociedade: “novas respostas para um velho problema”. In: SERBINO, 
Raquel Volpato (org) et al. Formação de Professores. São Paulo: Fundação Editora da UNESP, 1998, , p. 33-34. 
223 WANDERLEY, Mariângela Belfiore. Refletindo sobre a noção de exclusão. In: SAWAIA, Bader (org) et al. 
Artimanhas da exclusão social: análise e ética da desigualdade social. 4. ed. Petrópolis: Vozes, 2002, p. 23. 
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A centralização do poder se dá também na execução de ações pedagógicas 

eminentemente de cunho tradicional pelas quais se pretende, antes, lapidar uma clientela 

partindo de conteúdos curriculares e projetos educacionais distantes da realidade, da cultura e 

dos interesse dos usuários da escola.  Promoviam-se festas onde se viam presentes elementos 

da cultura popular geral como danças folclóricas, capoeira, encontros e desfiles cívicos 

culturais, porém não se buscavam ações pelas quais a escola pudesse contribuir em minimizar 

os efeitos sociais sobre a população. 

Os canais democráticos de participação da população nas decisões da escola não 

funcionam na instituição em que a gestão é pautada na centralização do poder. Não foram 

encontrados, nos arquivos da escola, registros de reuniões do Conselho de Escola, referentes 

ao período de 1986 a 1992, conforme previsto pela Lei do Magistério, apenas no Plano 

Escolar de 1993 foi colocado que a participação da comunidade neste órgão era muito fraca.  

Uma incipiente presença comunitária na escola foi observada no âmbito da APM. No 

entanto, não se trata de participação, uma vez que essas reuniões voltavam-se eminentemente 

para o aspecto financeiro da escola. Observou-se em uma reunião uma discussão sobre 

problemas de indisciplina de alunos, o que reforça a inexistência da atuação do CE, visto que 

este tipo de situação tem foro privilegiado neste órgão. 

Nas reuniões da APM, foi observada a fala da diretoria nas determinações do uso das 

verbas arrecadadas nas festas e na determinação das atividades pedagógicas para a 

organização de eventos que complementariam as verbas governamentais para as despesas da 

unidade de ensino. 

Esperava-se que a comunidade participasse da escola, porém a escola não participava 

da comunidade. Esta era vista como uma população econômica e culturalmente 

desqualificada, sendo que as condições de vida desfavorecidas socialmente justificavam a não 
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participação dos pais na escola. Assim, reforçava-se no âmbito educacional a desigualdade e a 

exclusão social, inclusive pelo considerável nível de abandono escolar. 

Neste momento da história do “Gracinda” observa-se a representação da comunidade 

incompatível com o processo de democratização social, paradoxalmente anunciado nos 

objetivos da escola através dos Planos Escolares. 

No final de 1992, assume a direção da EE Profª. Gracinda Maria Ferreira uma gestão 

disposta a encarar o desafio do compromisso com as relações sociais através da participação e 

das ações pedagógicas na luta por uma educação emancipadora. A escola fez, então, um 

diagnóstico da comunidade importante na construção de uma identidade comunitária. Assim, 

na história desta instituição escolar, caracterizou-se os anos de 1993 a 1997 como o seu 

segundo período, dada a viabilização de um modelo pedagógico crítico.   

Observou-se nesta pesquisa que, no âmbito da comunidade, o grupo dos estivadores 

do Porto de Santos, que deveria compor majoritariamente a comunidade da EE Profª. 

Gracinda Maria Ferreira, passou por um processo de desafiliação224 iniciado quando a obra do 

Conjunto dos Estivadores foi embargada por dez anos. No momento da ocupação do 

Conjunto, não houve o esperado estabelecimento da categoria em seu núcleo residencial 

projetado em função da dispersão advinda da insegurança imposta pelas exigências 

financeiras dos órgãos governamentais federais.  

Paralelo a isto, a categoria também se fragmentava pela imposição da Lei 8.963/93 de 

modernização dos portos brasileiros, provocando uma diminuição drástica em necessidade de 

mão-de-obra. 

                                                 
224 “Efetivamente desafiliado é aquele cuja trajetória é feita de uma série de rupturas com relação a estados de 
desequilíbrio anteriores, mais ou menos estáveis ou instáveis [...] O que chamei de desafiliação não é o 
equivalente necessariamente a uma ausência completa de vínculos, mas à ausência de inscrição do sujeito em 
estruturas que tem um sentido” (WANDERLEY, 2002, p. 21, apud Castel, 1995, p. 416). 
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Desta forma, a participação dos moradores do Conjunto dos Estivadores na EE Profª. 

Gracinda Maria Ferreira é observada a partir de 1992 e se deu mais no sentido das relações da 

escola com os problemas institucionais do Conjunto do que com a questão histórica da 

categoria como identidade operária daqueles que idealizaram a escola.  

Hoje, 2007, observa-se que o Conjunto dos Estivadores conta com infra-estrutura 

privilegiada em seu interior, como também no entorno urbano, atraindo proprietários e 

inquilinos com poder aquisitivo elevado em relação à época de sua ocupação.  

Foram introduzidos, na escola, metodologias próprias para a produção do 

conhecimento da realidade comunitária com vistas à elaboração de uma proposta pedagógica 

que promovesse as relações da escola com a comunidade. Buscou-se a criação de laços que 

fundassem uma identidade escolar e comunitária através das ações e projetos pedagógicos e 

da participação da comunidade educativa na escola.  

Foi estabelecido um contorno territorial escolar à medida que as ações pedagógicas 

buscaram verificar e contemplar os interesses comunitários. Especialmente quanto ao 

Conjunto dos Estivadores, a escola teve participação importante quando envolveu setores da 

sociedade, como o poder Municipal através da Administração Regional da Zona Noroeste, 

para intervir na reurbanização do residencial que se encontrava em condições de infra-

estrutura precárias. Assim, organizou-se a coleta do lixo produzido pelos moradores; nos 

problemas construtivos como do encanamento e esgoto que provocavam infiltração de água 

na escola e da aparência deteriorada da fachada do Conjunto.     

A população, através das associações de moradores, usufruía do espaço escolar nos 

finais de semana com a prática de esportes ou em reuniões dos moradores do conjunto dos 

Estivadores para resolver seus problemas institucionais com os órgãos federais e municipais. 
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A proposta das relações com a comunidade na articulação pedagógica, bem como a 

execução dos projetos educacionais, introduzem a uma inferência com o conceito de escola 

unitária elaborada por Gramsci em 1932 na Itália, pela consecução tanto dos saberes formais, 

como de saberes práticos no desenvolvimento das suas ações pedagógicas.  

Entretanto, a realização das Propostas Pedagógicas até 1997, contou mais com a 

disposição dos educadores, das famílias dos alunos e da comunidade educativa para sua 

execução do que com o próprio Estado que deveria exercer sua função de mantenedor  da 

educação pública. 

Quanto à participação da comunidade, verificada através dos eixos viabilizadores, 

(Associação de Pais e Mestres, Conselho de Escola e Grêmio Estudantil), ficou clara a 

organização da participação e liderança destes órgãos pela direção da escola. Paro recomenda: 

“[...] tendo em conta que a participação democrática não se dá espontaneamente, sendo antes 

um processo histórico de construção coletiva, coloca-se a necessidade de se preverem 

mecanismos institucionais que não apenas viabilizem, mas também incentivem práticas 

participativas dentro da escola pública”225. 

A APM, a partir de 1993, passou a compreender em seu planejamento uma atuação 

mais consistente da comunidade escolar como também incluiu a comunidade educativa. As 

atas das reuniões demonstraram a participação de membros de diversos setores da 

comunidade educativa para a viabilização e organização dos eventos uma vez que o objetivo 

deste eixo de participação assinalava com ações relevantes para a defesa de seus interesses. 

Quanto à participação da população no Conselho de Escola, esta foi verificada através 

do funcionamento de um sistema de solidariedade, quando os membros da comunidade 

recorriam à este órgão para solicitar o espaço escolar para seu usufruto ou para levar para o 

                                                 
225 PARO, op. cit., p. 471. 
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âmbito escolar problemas que diziam respeito a todos. Os problemas educacionais eram 

discutidos e os alunos e pais tiveram tímida participação nas decisões deste colegiado.     

As limitações ou o franqueamento à participação fazem parte de um processo de 

escolha de modelo pedagógico. Para Bordenave226: 

 

O fato de um grupo ter adotado um enfoque participatório não quer dizer que 
todo mundo deve participar em tudo, todo o tempo. Isto poderia acarretar 
ineficiência e anarquia. É claro que o próprio grupo deve decidir 
participativamente [...]. A participação é compatível com o funcionamento 
de uma autoridade escolhida democraticamente. A participação deve e pode 
ser um instrumento de reforço dos canais democráticos de representação e 
não a eterna devolução ao povo dos problemas da própria comunidade. 

  

 

No “Gracinda”, o projeto de escola democrática e de co-gestão pretendido no inicio da 

gestão, em 1993, não alcançou o discurso de metas da escola idealizada. As aspirações 

democráticas e o projeto participativo da gestão escolar encontraram os limites determinados 

pelo poder governamental, mantendo-se a participação concedida dentro das possibilidades 

comuns aos órgãos públicos estatais. 

Em junho de 2007, dentro do contexto deste trabalho, foi realizado um levantamento 

da comunidade da EE Profª. Gracinda Maria Ferreira por meio de questionário,  para se obter 

uma dimensão dos efeitos do processo de formação da identidade comunitária e do entorno 

territorial escolar que a escola vinha perseguindo.227.  

Esta pesquisa destacou como núcleo comunitário do “Gracinda”, o Bairro de inserção 

da escola, São Jorge e, por ser o segundo mais habitado pelos alunos, o Bairro Caneleira, que 

faz divisa com o primeiro. Outros bairros da Zona Noroeste compreendem: Alemoa, Bom 

                                                 
226 BORDENAVE, Juan Diaz. O que é participação. 3 ed. São Paulo: Brasiliense, 1985. (Coleção Primeiros 
Passos), p. 80. 
227 Veja-se apêndice desta dissertação. 



 

 

166 

Retiro, Jardim Castelo, Rádio Clube, Santa Maria e Saboó, que obtiveram respostas dos 

alunos, além de alguns provenientes do Morro da Nova Cintra, estudantes do período noturno.  

Hoje, 2007, percebe-se que não há expressividade de moradores do Conjunto 

estudando na escola que lhes foi destinada. Muitos desses jovens estudam em outras escolas, 

como a EE Neves Prado Monteiro, localizada no mesmo bairro e de melhor acesso para os 

alunos dos Blocos 1 e 2; em escolas particulares da região, conforme nos revelaram alguns 

moradores.  

Contudo, o fato de se manter na EE Profª. Gracinda Maria Ferreira a população da sua 

região demonstra a concretização da formação de uma comunidade em torno da escola e de 

um poder territorial, conforme explicitado por Gohn o que não é o caso de sua vizinha Neves 

Prado, cujos alunos são advindos de vários bairros das cidades de Santos e de São Vicente228.   

O quadro de profissões dos pais dos alunos revela substancial modificação em relação 

ao início da história da instituição de ensino quando se observa, atualmente, maior diversidade 

de tipos de empregos.  

  Os dados sobre a atualidade do “Gracinda” remetem à necessidade urgente de 

promoção da reintegração dos membros da comunidade aos seus espaços institucionalizados. 

Revigorar os laços identitários através das relações de vizinhança, restabelecer seus valores 

sócio-culturais, retomar domínio territorial e as relações de comunidade educativa.  

Estes pressupostos tornam-se possíveis quando a escola conhece a realidade, franquia 

a participação nas decisões escolares e quando coloca claramente seus objetivos de integração 

para a comunidade. 

A comunidade, por sua vez participa mais e melhor, quando percebe que os objetivos 

escolares são relevantes para a defesa de seus interesses. Assim, os membros comunitários se 

                                                 
228 Inferência a partir de minha experiência como docente na instituição citada. 
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articulam propondo mudanças para a melhora da qualidade do ensino, para a manutenção dos 

educandos numa escola em que os conteúdos curriculares tenham significado em sua 

realidade. 

Repensar a educação não é tarefa que diga somente respeito à escola, visto que esta 

não educa sozinha. A comunidade também deve assumir sua responsabilidade, exigindo a 

participação partindo-se dos eixos democráticos de participação institucionalizados 

oficialmente. Enquanto isto não acontece assiste-se a uma série de políticas educacionais, 

como as propostas curriculares, por exemplo, que não levam em conta a realidade local, mas 

que surgem como conquistas democráticas, como salvadoras da qualidade do ensino.  

Novas mentalidades educacionais devem emergir do seio das demandas populares 

para reverter o papel de participação controlada existente hoje e em que a população é apenas 

consultada ou chamada para arcar com despesas e obrigações que pertencem ao Estado, uma 

vez que os canais de descentralização administrativa e de participação direta tanto dos 

profissionais da educação como dos membros da comunidade existem, porém não são 

claramente franqueados à inserção da comunidade nas decisões escolares. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

168 

APÊNDICES 

 

I - Engenho São Jorge dos Erasmos exemplo de preservação da 
memória brasileira através da comunidade 

 
 

Introdução 

 

Um monumento histórico que revela os primórdios da vida econômica e social 

brasileira, descoberto no início dos anos de 1950 é, hoje, 2007, objeto de importantes projetos 

de resgate da cultura e da preservação da memória santista. 

O Engenho São Jorge dos Erasmos, construído no início da colonização brasileira, 

pelos portugueses, objeto deste breve estudo229, passou a ter sua história reconstituída a partir 

da curiosidade da então aluna primeiranista da Faculdade de História da USP, atualmente 

professora aposentada da mesma Universidade, Maria Regina Cunha Rodrigues. 

A descoberta de Maria Regina ocorreu por acaso durante acampamento com um grupo 

de bandeirantes perto do sítio do Engenho quando se separou do grupo para fazer uma rápida 

incursão pelo lugar. Os instintos da futura historiadora e pesquisadora a fizeram crer que 

estava diante de um conjunto de ruínas que poderia revelar fragmentos pertencentes ao 

período inicial da história do Brasil230. 

A partir de artigos da professora publicados em importantes jornais e com o aval do 

Arquiteto Luis Saia, da USP, de que realmente se tratava de um engenho quinhentista, o 

interesse acadêmico voltou-se para a pesquisa e preservação da memória e do ambiente 

visando sensibilizar a sociedade e a comunidade local. 
                                                 
229 SKITNEVSKY, Maria Vera Pereira, 2007. Este estudo faz parte de minha pesquisa para obtenção do grau de 
mestre em Educação do Programa de Pós-Graduação da Unisantos. 
230 FERREIRA, Mariana. Uma nova vida para o Engenho dos Erasmos. Jornal da USP. Disponível em: 
http://www.usp.br/jorusp/arquivo/1999/jusp473/. Acessado em: 16 jan. 2007.  
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Elementos da história ilustradores da idéia de preservação 

 

O lugar onde Martim Afonso de Souza instalou um dos primeiros engenhos do Brasil, 

na história recente, era parte integrante do Sítio São Jorge de propriedade de Otávio Ribeiro 

de Araújo, que doou o espaço histórico para a USP em 1958231 após sua descoberta. 

A partir daí buscou-se parcerias para sua restauração e preservação, sendo tombado 

como monumento cultural em 1963. Hoje, 2007, o sítio arqueológico histórico das Ruínas do 

Engenho dos Erasmos já está tombado pelos órgãos de preservação de patrimônios históricos 

brasileiros:  IPHAN, CONDEPHAAT e CONDEPASA. 

Engenho dos Erasmos 

 
                   Fonte: Jornal A Tribuna de Santos (08 AGO. 1998)   
 

Malogradas as expectativas dos colonos trazidos por Martim Afonso de encontrar 

metais preciosos nas terras do litoral sul, o governador donatário tratou de mobilizar o capital 

privado para a construção de engenhos. Organizou uma sociedade denominada “Armadores 

                                                 
231 As ruínas do Engenho foram doadas à USP e ficaram sob a administração da Faculdade de Filosofia, Ciências 
e Letras para que esta promovesse a preservação deste acervo cultural.  
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do Trato”, da qual faziam parte seu irmão Pero Lopes de Souza, o flamengo Johan Van Hielst 

(por aqui chamado de João Vaniste), e os demais portugueses Francisco Lobo e Vicente 

Gonçalves232. 

Através dessa companhia, segundo Paul Meurs, o Engenho do Governador foi 

fundado em 1534: “Para que os lavradores as pudessem moer, (ele) fabricou quase no meio da 

sobredita ilha um engenho d’água, com capela dedicada a São Jorge o qual foi o primeiro que 

houve no Brasil; dele saíram canas para outras capitanias brasílicas”233  

O local escolhido por Martim Afonso de Souza para a construção do Engenho de São 

Jorge foi assim definido por Ab’Saber: “[...] Nessa condição de discreto castelo d’águas, 

ocorre, entretanto, um pequeno curso d’água que, do alto plano ondulado, dirige-se para o 

antiqüíssimo sítio do Engenho dos Erasmos, na traseira do maciço, voltado para São 

Vicente”234.    

Findada a sociedade com a viagem de Martim Afonso de Souza para as Índias, Van 

Hielst, o remanescente do empreendimento, vendeu, em 1540, todas as cotas do engenho a 

Erasmos Schetz, da Antuérpia, um investidor estrangeiro dentre tantos outros em atividade no 

Brasil235.  

 

A Decadência do Engenho 

 

A Vila de São Vicente foi fundada com base econômica na agricultura, principalmente 

na produção do açúcar assim, cresceu muito com a presença dos engenhos. No entanto, o 

mesmo se dá em relação ao seu declínio estreitamente ligado à decadência do comércio do 

açúcar na região. 

                                                 
232 ANDREATTA, Margarida Davina. Engenho São Jorge dos Erasmos: prospecção arqueológica e histórica. 
Revista da USP, Dossiê Engenho dos Erasmos. São Paulo, nº. 41, p. 28-47, mar. - abr. – maio 1999. 
233 Frei Gaspar, 1797, p. 84 apud MEURS, Paul. Engenho São Jorge dos Erasmos: estudos de preservação. 
Cadernos de pesquisas do LAP, USP – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. São Paulo, n. 07, jul. – ago. 
1995, Série Preservação e Restauro, p. 21. 
234 AB’SABER, Aziz. Proposta de um parque no velho território dos Erasmos. Revista da USP, Dossiê Engenho 
dos Erasmos. São Paulo, nº. 41, p. 12, mar. - abr. – maio 1999. 
235 ANDREATTA, op. cit., p. 31. 
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O sucesso da cultura do açúcar durou pouco tempo na primeira vila do Brasil e, 

algumas possíveis causas para a decadência estariam relacionadas, segundo Paul Meurs, ao 

comércio estrangeiros com estados do nordeste, espaço reduzido para cultivo, baixa qualidade 

do solo e do produto, redução no tráfico de escravos. Contribuiu também, a saída de Martim 

Afonso da cidade. 

Em 1580 falecia o último membro da família Erasmos Schetz a comandar a 

administração do Engenho São Jorge dos Erasmos236. O engenho São Jorge dos Erasmos 

decaiu ao longo do século XVIII, período em que sua produção já se restringia ao consumo 

interno. Produzia-se ali um pouco de cana para exportação, rapadura e aguardente237. 

 

O legado colonial sobrevivente em ruínas como fragmentos da memória e patrimônio 
histórico brasileiro.   

 

Distante do período de produção do Engenho São Jorge dos Erasmos, herda-se o 

legado português da sólida construção que permitiu sua resistência, ainda que em ruínas, mais 

de quatrocentos anos depois de sua fundação. Muitas das grossas paredes e divisões internas 

do edifício da sede, construídas com rochas semitalhadas retiradas das pedreiras dos morros 

circunvizinhos, e, provavelmente das vertentes rochosas do Morro Santa Terezinha, podem 

revelar um partido arquitetônico238 voltado para preocupação medieval de se construir 

fortalezas de proteção contra ataques de corsários e piratas.        

Chega-se ao século XXI com o Engenho sob a responsabilidade da Faculdade de 

Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo que, logo após a doação, 

                                                 
236 LOURENÇO, Maria Cecília França. Cronologia: ressalte e fontes. Disponível em: 
www.usp.br/prc/engenho/00_historia/16historia2_06cronologia.doc. Acessado em: 23 jan. 2006. 
237 ANDRATTA, op.cit., p. 31. 
238 AB’SABER, op. cit., p.12;  KATINSKY, Júlio R. Monumentos Quinhentistas da Baixada Santista. Revista da 
USP, Dossiê Engenho dos Erasmos, n. 41, p. 74-97,  mar. - abr. - maio 1999. 
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passou a mobilizar vários setores acadêmicos no desenvolvimento de pesquisas sobre a 

história do Engenho. 

Uma das primeiras medidas tomadas foi a prospecção arquitetônica realizada pelo 

Arquiteto Luiz Saia, da USP que, segundo Andreatta239, atestou o modelo açoriano, tipo real 

movido a água do engenho, único exemplar da Baixada Santista: “[...] como testemunho dos 

tempos em que a indústria açucareira era o produto essencial dos negócios e na economia da 

Capitania de São Vicente”. 

Com iniciativas em favor da preservação, em 19 de outubro de 2006, o Estado aprova 

a Resolução nº. 5371 criando as Ruínas Engenho São Jorge dos Erasmos da Universidade de 

São Paulo como Órgão da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária e baixa seu 

Regimento. 

 

O funcionamento do Engenho na contemporaneidade 

 

Após prospecção no Engenho, o Prof. Aziz N. Ab’Saber formulou sua proposta para a 

preservação e funcionamento efetivo das Ruínas do Engenho dos Erasmos privilegiando 

fundamentalmente a participação das comunidades para a nova vida do museu quando 

explicita os procedimentos a serem priorizados para a integração das instituições e 

relacionamento com a população do entorno.240:  

 

“[...] tomadas as providencias, aqui sugeridas, constituir um grupo de 
monitores, entre alunos da escola – selecionados e treinados para expor a 
história e as funções do sítio do engenho colonial, visto em seu conjunto, e 
explicar a contextura do Parque do Engenho dos Erasmos, em processo de 
organização. 

 

                                                 
239 ANDREATTA, op. cit., p. 31. 
240 AB’SABER, op. cit., p.15. 
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Percebe-se a preocupação com a atuação responsável pelo lugar quando se sugere que 

os envolvidos assumam compromissos com a construção da mentalidade, da importância que 

as Ruínas têm para a identidade da cidade, do país. Este comprometimento se daria através de 

um processo em que o Prof. Aziz designa a escola como ponta de lança da participação da 

comunidade. 

A leitura de “entre alunos da escola”, remete ao EE “Profª. Gracinda Maria Ferreira”, 

fundada em 1986, cujo objeto de estudo se relaciona o estreitamento das relações da escola 

com sua comunidade e o desafio para solidificar a noção de pertencimento da escola enquanto 

instituição comunitária na região da Vila São Jorge, em Santos. 

Por estar a escola situada ao lado do Engenho, os educadores do “Gracinda” sempre 

mantiveram a compreensão de que aquele espaço histórico deveria fazer parte das atividades 

pedagógicas. Ao lado disso, a população do seu entorno, sobretudo os jovens já o tinham 

como área de lazer para suas aventuras e lendas que povoam o imaginário dos que se 

arriscavam a pular os muros do parque ou entrar por trilhas descobertas no sopé do morro da 

Nova Cintra.                               

Já no início da história do “Gracinda” a diretora Luzia Caldatto Barbosa, buscando 

integração, realizava eventos cívicos e de recreação nas dependências das Ruínas, como o 

lançamento da Bandeira da Escola com a participação da comunidade educativa241. No 

período anterior à ocupação do Engenho pela USP, professores e alunos desenvolveram, no 

seu interior, inúmeras atividades de encenação de teatro, filmagens, entre outras atividades 

pedagógicas. 

 
 

                                                 
241 Este evento contou com a presença da Profª. Dra. Wilma Terezinha Fernandez de Andrade, da Unisantos e 
também curadora das Ruínas. Sua participação deveu-se à contribuição na elaboração da Bandeira da escola.  
Comunidade educativa, segundo Gohn, 2004, p. 40, é o termo utilizado para se referir às relações que se dão em 
torno da escola envolvendo diversos atores comunitários, além dos pais, alunos e professores da instituição 
escolar. 
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Alunos da EE Profª. Gracinda Maria Ferreira em evento no Engenho (1991) 
 

 
Fonte: EE Profª. Gracinda Maria Ferreira 

 

 

A partir de 2001, educadores e arqueólogos do Museu de Arqueologia e Etnologia da 

USP (MAE), passaram a implementar projetos voltados para o contexto arqueológico e 

ambiental da Baixada Santista tendo como apoio as articulações pedagógicas com a EE Profª. 

Gracinda Maria Ferreira.  

Partiu-se de um projeto-piloto envolvendo os estudantes e docentes do “Gracinda” 

para expandir os objetivos para toda a rede de ensino da Baixada Santista, tendo alunos e 

professores como multiplicadores comunitários no processo de valorização da memória da 

sociedade brasileira.  
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[...] Um trabalho desta natureza propicia à comunidade próxima ao sítio 
arqueológico a compreensão da importância do conhecimento na tarefa 
fundamental da preservação do patrimônio242. 

 

Em 2005, o “Programa Educacional VouVolto Para o Ensino Fundamental”243, 

elaborado por educadores da USP, teve como proposta, auxiliar na criação de formas 

participativas de aprendizagem  sobre o legado histórico das Ruínas do Engenho dos Erasmos. 

Além de compartilhar informações, o projeto lançou-se com o objetivo de durante o processo 

evidenciar a consciência preservacionista através da interdisciplinaridade.  

 
     Alunos do Gracinda com pesquisadores do MAE 

 
Fonte: Subprojeto ‘Arqueologia, patrimônio e ação educativa’ – MAE-USP. 

 

                                                 
242 HIRATA, Elaine F. V. (coord.) et. al. Arqueologia e Educação: uma proposta para o Engenho São Jorge dos 
Erasmos. Revista do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo, v. 11, p. 317-322, 2001.   
243 Programa integrante da Plataforma Sophia, projeto da USP de preservação do espaço em questão através de 
ações pedagógicas dos professores da rede estadual e municipal de ensino da cidade de Santos. 
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A Profª. Maria Célia T. Moura Santos244 ao enfatizar a participação dos monumentos 

históricos e museus no processo educacional coloca que: 

 

Para se alcançar esses objetivos, necessário se torna que a ação se dê não de 
forma esporádica, mas por meio de uma atuação constante, engajada, que só 
se consegue através de um relacionamento duradouro, construído no dia-a-
dia do Museu e da Escola, sentindo-se ambos, parte comprometida neste 
processo. 

 

Os professores do “Gracinda”, motivados pelos projetos da USP para o histórico 

vizinho, passaram a trabalhar o tema da preservação do Engenho fazendo uma correlação dos 

conteúdos disciplinares e realidade dos alunos visando a formação da identidade e de 

pertencimento ao meio através da participação efetiva em projetos. Além de produções 

Bibliográficas sobre o assunto245. 

Em parceria com o grupo de pesquisas audiovisuais246, tendo como base as atividades 

dos alunos do “Gracinda”, buscando aguçar nos estudantes da Baixada Santista a curiosidade, 

o senso crítico acerca da história do lugar onde vivem: 

O primeiro trabalho que fiz foi em 2001, quando estava na sexta série, foi 
pra professora Lilian de Matemática. Foi uma peça de  teatro, onde a classe 
foi dividida em grupos que ficaram responsáveis por alguma parte da 
apresentação (sonoplastia, maquiagem, elenco, texto da peça...), eu fiquei no 
desenvolvimento no texto e no elenco. A peça foi filmada pela escola e por 
uma emissora de TV de Santos, se não me engano foi A Tribuna. 
O segundo trabalho foi passado em 2003 pela professora de História, Andréa 
Candeia, estávamos na oitava série. Depois de uma visita ao Engenho, que 
também foi filmada pela Tribuna e pela TV Mar - bem na época em que 
foram encontrados os esqueletos - nos dividimos em grupos pra desenvolver 
jogos com base nas informações da visita, apresentamos na classe e numa 
exposição. Esse meu trabalho foi pra SP.247 
 

                                                 
244 SANTOS, Maria Célia T. Moura.  Museo, Escola e Comunidade: uma integração necessária. Salvador: UFBA, 
Departamento de História, 1987, p. 194. 
245 Participação de professores do “Gracinda” na X Fafiana, Santos. 2005. 
246 Grupo de pesquisas ao projeto Engenho dos Erasmos: Arqueologia, Patrimônio e Ação Educativa, coordenado pela Profª. 
Dra. Elaine Farias Veloso Hirata (MAE-USP),  
247 Depoimento da aluna Mayara, aluna formada no Ensino Médio em 2006 no “Gracinda”. Ela relata na mesma entrevista 
sobre outros trabalhos de entrevista com os moradores do bairro sobre o conhecimento que eles têm sobre o Engenho além de 
incursões históricas em outros monumentos importantes da cidade como Outeiro de Santa Catarina, Fortaleza da Barra e 
Biquinha (S. Vicente). Santos, 21 fev. 2007.  



 

 

177 

Foi criado, num processo participativo, um documentário audiovisual que funcionou 

como uma trama em que os alunos puderam perceber além do trabalho proposto, o sentimento 

de inserção no contexto de produção da memória e da responsabilidade pela preservação de 

um passado que se tornou vivo no presente.                     

A partir da consideração de que as ações pedagógicas são desenvolvidas com uma 

amplitude urbana e histórica, observa-se a criação e fortalecimento de laços culturais que 

farão parte do processo de identificação comunitária. Nesse sentido Pedro Demo248 refere-se à 

cultura principalmente como criação de símbolos e valores caracterizadores de uma sociedade 

em determinada época. 

Diante da consciência da preservação, pode-se verificar na comunidade educativa, um 

dos aspectos representativos de seu lastro cultural que cristaliza a história da comunidade por 

seus valores e símbolos cultivados. A mentalidade caminha para o conhecimento do espaço 

tal como a concretização de projetos interdisciplinares vistos como referencias de instrumento 

cultural de participação.  

Alunos do Gracinda no Engenho dos Erasmos 
 

 
     Fonte: Projeto Educacional VouVolto. Ruínas Engenho São Jorge dos Erasmos 

                                                 
248 DEMO, Pedro. Participação é conquista: noções de política social participativa. 3 ed. São Paulo: Cortez, 
1999, p. 55. 
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Segundo o professor Joaquim Justino M. dos Santos249, os valores locais devem ser 

resgatados pela comunidade para a sua preservação e identificação dos papéis que 

desempenham na história do lugar. Esse reconhecimento remete os membros do grupo social 

à percepção de que seus feitos são parte integrante da história do Brasil e do mundo, no nosso 

caso desde os tempos da colonização do país.  

 

Eu já fui lá, umas quinhentas vezes. Participei de um documentário sobre o 
Engenho. Fiz vários trabalhos da escola, só da professora Fátima de história 
foram 3, da Lílian de Matemática, 2. A primeira vez que eu fui fiquei 
impressionado, já na última, nem tanto. Só é legal visitar se tiver 
monitoramento250. 

 
 

Conclusões 

 
 

Fica claro o compromisso sobre a questão educacional enquanto processo quando se 

constatam que as atividades pedagógicas não são vistas somente como eventos descolados da 

realidade local porque propõe a atuação juntamente à comunidade com avaliações 

sistemáticas e cotidianas.  

Neste contexto de integração e participação comunitária, inserem-se os projetos 

educativos da USP voltados para a preservação das Ruínas do Engenho São Jorge dos 

Erasmos.  

Assim, o “Gracinda” tem participado diretamente com a produção de inúmeras ações 

pedagógicas interdisciplinares e produções bibliográficas de seus professores. O 

envolvimento dos alunos é marcadamente salutar no processo de conscientização da 

preservação do monumento cultural vizinho 

                                                 
249 SANTOS, J. J. M. dos. História do Lugar. Manguinhos: História, Ciências, Saúde, v.9, n. 1 p. 110, jun. 2002. 
250 Depoimento do ex-aluno Bruno, da EE Profª. Gracinda Maria Ferreira. 
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Para além da reflexão sobre os elementos da colonização, a proposta de preservação 

do meio, elaborada pelos curadores e pesquisadores da USP, requer a participação da 

comunidade local como forma de responsabilidade sobre a história da memória brasileira. 

Assim, a noção da importância, tanto da origem como da continuidade da existência do 

Engenho São Jorge dos Erasmos, é disseminada na comunidade educativa santista.         
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II - EE Profª. Gracinda Maria Ferreira: aspectos comunitários da 
atualidade (2007) 
 
 
 
 
 
 
 
Introdução 

 

Em junho de 2007, realizei um levantamento estatístico da comunidade da EE Profª. 

Gracinda Maria Ferreira por meio de questionário aplicado aos alunos para obter uma 

dimensão dos efeitos do processo de formação da identidade comunitária e do entorno 

territorial escolar. 

O número total de alunos foi coletado das listagens da escola; a pesquisa foi realizada 

com os alunos presentes em sala de aula. Em junho de 2007 a escola conta com 878 alunos 

matriculados, sendo 290 no período da manhã; 275 no período da tarde e 313 no período 

noturno. Destes alunos, 705 responderam ao questionário. Os dados coletados foram 

organizados em tabelas, e são apresentados, primeiramente, o levantamento da pesquisa por 

períodos e a seguir o resumo.  
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1.   Resultados da pesquisa, ano 2007, por classe e período. 

 

Período: Manhã – 
Alunos matriculados: 290 

Responderam questionário: 264. 
  
 

Pergunta 1:  Em que ano entrou no “Gracinda”?   199 __           ou           200__ 
 

Tabela 1: (alunos do período da manhã) 

      Fonte: Maria Vera Pereira Skitnevsky 
 
 
 

Pergunta 2: Alguém da família estuda ou já estudou no “Gracinda”? 
 Irmão (Irmã)  (   )          Mãe (   )           Pai (   )          Avô (Avó) (   ) 

 
Tabela 2: (alunos do período da manhã) 

     Fonte: Maria Vera Pereira Skitnevsky 
 
 
 
 
 
 
 

Série/Turma 8M1 8M2 8M3 1M1 1M2 1M3 2M1 2M2 3M1 3M2 Total
Matriculados 35 36 34 34 32 33 39 37 22 22 290 

1998   - -   - - - - - 
1999 - - - 1 -  - - - 3 4 
2000 - - - 1 1 2 6 1 1 6 18 
2001 - - - - 1 1 6 1 5 2 16 
2002 2 3 - 2 2 2 3 15 1 - 30 
2003 9 8 - 13 16 12 3 - - - 60 
2004 11 15 19 1 1 3 1 - 1 2 53 
2005  2 3 - - 1 4 5 9 4 28 
2006 2 3 1 5 2 - 2 6 1 - 19 
2007 7 4 1 7 7 5 1 1 2 1 36 

Respostas 31 32 24 30 30 26 26 27 20 18 264 

Série/Turma 8M1 8M2 8M3 1M1 1M2 1M3 2M1 2M2 3M1 3M2 Total 
Irmão 12 15 17 15 15 11 14 17 11 11 138 
Mãe - 4 - 3 1 1 3 - - - 12 
Pai - 2 2 - - - - - - 1 5 
Avô - - - - - - - - - - - 

Primos - - - - - - 1 1 - - 2 
Ninguém 19 12 7 14 14 14 8 9 9 6 112 
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Pergunta 3: Alguém na família trabalha ou trabalhou no Porto de Santos? 
Eu (   )   Avô (   )   Pai (   )   Tio(   )   Irmão (   )   Filho(a) (  )   Padrasto (   )   Outros (   ) 

 
Tabela 3:  (alunos do período da manhã) 

       

Fonte: Maria Vera Pereira Skitnevsky 
 
 
 

Pergunta 4: Profissão:Pai / Padrasto________Mãe_______Responsável_________ 
Tabela 4: Profissão do Pai / Padrasto dos alunos do período da manhã 

      Fonte: Maria Vera Pereira Skitnevsky 

Série/Turma 8M1 8M2 8M3 1M1 1M2 1M3 2M1 2M2 3M1 3M2 Total 
Eu - - - - 1 - - - - - 1 

Avô 4 5 2 6 3 3 6 3 2 1 35 
Pai 7 3 3 11 3 6 4 5 3 6 51 
Tio 4 10 10 7 6 8 5 2 5 5 62 

Irmão - 1 - - - 1 - 2 - 2 6 
Filho - - - - - - - - - - - 

Padrasto - 1 - - 2 - - - - - 3 
Outros - 1 - 2 1 - - - - - 4 

Ninguém 21 14 17 17 16 8 13 16 13 7 142 

Série/Turma 8M1 8M2 8M3 1M1 1M2 1M3 2M1 2M2 3M1 3M2 Total 
Bancário - 1 - - - - - - - - 1 

Caminhoneiro 2 1 2 1 - 1 1 - 1 1 10 
Cobr.de ônibus - - - - - - - - - - - 
Coleta de lixo - - - - - - - - - - - 

Comércio 4 1 4 1 2 2 1 1 2 - 18 
Eletricista 2 - 1 1 1 - - - 1 1 7 
Ensacador - - - - - - - - - - - 
Escritório - - - 2 - - 1 2 - - 5 
Estivador 5 1 - 4 3 2 2 1 1 3 22 
Faxineiro - - - - - - - - 2 1 3 
Mecânico 1 1 1 1 4 3 1 2 - - 14 
Motorista 2 1 1 1 2 1 2 1 - 2 13 

Metalúrgico - 1 - 1 1 - 2 2 2 - 9 
Pedreiro / Obra 9 1 - 2 2 2 1 - - - 10 

Pescador - 1 - - - - - - - - 1 
Portuário - 3 - 1 - 3 1 1 1 - 10 

Segurança / 
Vigia 

2 4 - 1 1 - 2 1 - 2 13 

Serv. Público - 3 1 2 1 - 1 1 1 1 11 
Taxista - - - - - - - - - - - 
Zelador - - - - - - - - - - - 
Afastado - 2 - - - - - - - - 2 

Aposentado 1 - 2 - 2 1 - 1 - 1 8 
Desempregado 1 1 - 1 - - - 1 - - 4 

Outros 1 2 6 5 9 11 9 7 7 5 62 
Não declarou 8 8 6 6 2 - 2 6 2 1 41 
Respostas 31 32 24 30 30 26 26 27 20 18 264 
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Tabela 5: Profissão da Mãe dos alunos do período da manhã 

Fonte: Maria Vera Pereira Skitnevsky 
 
 
 

Pergunta 5: Mora no Conjunto dos Estivadores? SIM (   )          NÃO (   ) 
 

Tabela 6: (alunos do período da manhã) 
 
Série/Turma                       8M1 8M2 8M3 1M1 1M2 1M3 2M1 2M2 3M1 3M2 Total 

Sim 10 9 4 8 6 5 6 4 7 4 63 
Não 21 23 20 22 24 21 20 23 17 14 201 

    Fonte: Maria Vera Pereira Skitnevsky 
 
 

Há quanto tempo? Entre 1 e 3 Anos (   )       Entre 4 e 6 Anos (   )       
Entre 7 e 9 Anos (   )        Mais de 10 Anos (  ) 

 
Tabela 7: (alunos do período da manhã) 

 
Série/Turma                       8M1 8M2 8M3 1M1 1M2 1M3 2M1 2M2 3M1 3M2 Total 
De 1 a 3 anos 4 2 1 1 1 3 1 - 1 - 14 
De 4 a 6 anos 2 - - - 1 - - - 1 2 6 
De 7 a 8 anos 1 2 - 1 - 1 2 2 3 - 12 

Mais de 10 anos 3 4 3 6 4 1 3 2 3 2 31 
    Fonte: Maria Vera Pereira Skitnevsky 
 
 
 

 

 

Série/Turma 8M1 8M2 8M3 1M1 1M2 1M3 2M1 2M2 3M1 3M2 Total 
Aux. de 

enfermagem 
- 4 - - 1 1 - 1 - - 7 

Aux. Escritório 1 - - 1 1 1 1 1 1 - 7 
Costureira 1 1 - 1 1 - - - - - 4 
Comércio 3 3 5 1 1 3 2 1 1 - 20 

Dona de casa 13 17 8 11 13 15 16 10 10 11 119 
Professora - - - - 1 1 - 3 2 - 7 
Sal. Beleza - 2 3 2 1 1 - - - 1 10 

Serv.domésticos 2 3 3 2 3 2 1 2 - - 18 
Serv. Limpeza 5 3 3 5 2 1 - - 2 4 25 

Servid.. Público - 1 1 - - - 1 - 2 - 5 
Recepcionista  - - - 1 - - - - - 1 
Aposentada - - - 1 - - - - - - 1 

Desempregada 2 - - - - - - 3 - - 5 
Outros 2 1 1 7 2 1 5 5 2 1 27 

Não declarou 3 - - - 3 - - 1 - 1 8 
Respostas 31 32 24 30 30 26 26 27 20 18 264 
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Tabela 8: Bairro de moradia dos alunos do período da manhã 

Série/Turma 8M1 8M2 8M3 1M1 1M2 1M3 2M1 2M2 3M1 3M2 Total 
Alemoa - - - - - - - - 1 - 1 

Areia Branca 2 1 - 1 2 1 2 1 1 1 12 
Bom Retiro 1 2 1 2 2 - 4 0 2 1 15 
Caneleira 9 13 10 5 5 5 6 5 3 2 63 

Jardim Castelo 2 - - - - 1 1 1 2 2 9 
Rádio Clube - - - 2 - 1 - 1 - 1 5 
Santa Maria 4 1 1 5 2 - - 4 2 1 20 

Saboó - - - - - 1 - 1 - - 2 
São Jorge 12 13 10 11 18 15 13 12 8 9 121 

Outras Zonas 1 2 2 4 1 2 - 2 1 1 16 
Respostas 31 32 24 30 30 26 26 27 20 18 264 

    Fonte: Maria Vera Pereira Skitnevsky 
 
 
 
Pergunta 6: Se não mora: já morou no Conjunto dos Estivadores? Sim (   )          Não (   ) 

 
Tabela 9: (alunos do período da manhã) 

 
Série/Turma                       8M1 8M2 8M3 1M1 1M2 1M3 2M1 2M2 3M1 3M2 Total 

Sim 1 3 1 3 2 2 1 2 - 1 16 
Não 30 29 23 27 28 24 25 25 20 17 248 

    Fonte: Maria Vera Pereira Skitnevsky 
 
 

Período : Tarde – 
Aluno matriculados: 275 

responderam questionário: 230 
 

Pergunta 1:  Em que ano entrou no “Gracinda”?   199 __           ou           200__ 
 

Tabela 10: (alunos do período da tarde) 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Série e Turma 5T1 5T2 5T3 6T1 6T2 6T3 7T1 7T2 Total 
Matriculados 36 33 34 37 33 31 31 36 - 

1998 - - - - - - - - - 
1999 - - - - - - - - - 
2000 - - - - - - - - - 
2001 - - - - - - - - - 
2002 - - - - - - - - - 
2003 - - - - - 1 2 - 3 
2004 - - - - 2 - 1 - 3 
2005 - - - 1 - 3 18 20 42 
2006 - - 2 28 17 17 3 6 73 
2007 31 29 24 2 8 4 6 5 109 

Respostas 31 29 26 31 27 25 30 31 230 
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Pergunta 2: Alguém da família estuda ou já estudou no “Gracinda”? 
 Irmão (Irmã) (   )          Mãe (   )           Pai (   )          Avô (Avó) (   ) 

 
Tabela 11: (período da tarde) 

 
                         
                 
 
 
 
 
 
    
 
              Fonte:Maria Vera Pereira Skitnevsky 
 
 

 
Pergunta 3: Alguém na família trabalha ou trabalhou no Porto de Santos? 

Eu (   )   Avô (   )   Pai (   )   Tio(   )   Irmão (   )    Filho(a) (  )   Padrasto (   )   Outros (  )  
 

 Tabela 12: (alunos período da tarde) 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

                 Fonte:Maria Vera Pereira Skitnevsky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Série e Turma 5T1 5T2 5T3 6T1 6T2 6T3 7T1 7T2 Total 
Irmão 13 12 14 11 17 9 17 20 113 
Mãe 2 6 2 6 - 4 3 5 28 
Pai 2 3 - 1 2 2 - 2 12 
Avô - 1 - - - 1 - - 2 

Primos 1 - 5 - - 1 - - 7 
Ninguém 15 12 5 15 8 11 11 7 84 

Série e Turma 5T1 5T2 5T3 6T1 6T2 6T3 7T1 7T2 Total 
Eu - - - - - - - - 0 

Avô 5 6 4 - 1 1 2 5 24 
Pai 6 7 4 3 4 3 8 8 43 
Tio 4 3 5 3 - 4 3 4 26 

Irmão - 1 - - - - 1 - 2 
Filho         0 

Padrasto - 2 3 - 1 - - - 6 
Outros - 3 1 - - 1 2 - 7 

Ninguém 18 13 10 10 21 15 14 17 118 
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4 - Profissão: Pai / Padrasto_______________Mãe_______Responsável_________ 
 

Tabela 13: Profissão do Pai / Padrasto dos alunos  (período da tarde) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
 
                Fonte: Maria Vera Pereira Skitnevsky 
 
 

Tabela 14: Profissão da Mãe dos alunos (período da tarde) 

 

 

 

 

 

 

                       
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 

Série e Turma 5T1 5T2 5T3 6T1 6T2 6T3 7T1 7T2 Total 
Bancário - - - - 1 - - - 1 

Caminhoneiro 2 3 2 4 2 - - 3 16 
Cobr.de ônibus - - - - - - - - - 
Coleta de lixo - - 1 - - - - 1 2 

Comercio 8 3 2 4 1 1 3 4 26 
Eletricista - - - - - 1 3 - 4 
Escritório - - - 3 - - - 4 7 
Estivador 3 2 4 1 3 - 4 1 18 
Faxineiro - - 1 - - - - - 1 
Mecânico - 1 - 1 1 - 1 3 7 
Motorista 1 - - - 1  5 - 7 

Metalúrgico 1 1 - - - 1 - 4 7 
Pedreiro / Obra 1 2 - 2 2 4 1 - 12 

Portuário - 3 2 - 1 3 3 3 15 
Segurança / Vigia 1 3 3 5 3 3 1 1 20 

Serv. Público - - - 1 - - - 1 2 
Taxista - - - - 1 - - 1 2 
Zelador - - - - - 1 - - 1 
Afastado - - - - - - - - - 

Aposentado 2 - 1 4 2 - 1 - 10 
Desempregado - - - - - 1 - - 1 
Não declarou - 2 1 - - 1 - - 30 

Outros 3 6 9 4 2 5 7 7 43 
Respostas 31 29 26 31 27 25 30 31 230 

Série e Turma 5T1 5T2 5T3 6T1 6T2 6T3 7T1 7T2 Total 
Aux. Enfermagem - - 2 1 1 - - 2 6 

Escritório 2 - - - 2 - 2 1 7 
Costureira - 2 - - 1 - 2 1 6 
Comércio 3 1 5 4 3 2 2 4 25 

Dona de casa 18 15 8 13 10 9 10 11 94 
Professora 1 - - 1 2 1 - - 5 
Sal. Beleza 1 2 - 2 2 2 2 - 11 

Serviços domésticos 2 4 3 2 1 3 - 2 17 
Serviços Limpeza 2 2 5 2 4 4 4 6 29 
Servidor Público - - - - - - - - - 

Recepcionista - - - - - - - - - 
Aposentada - - - - - - 1 - 1 

Desempregada - - - - - 2 - - 2 
Não declarou 3 3 4 - - 1 2 2 15 

Outros 2 - - 6 1 1 2 2 14 
Respostas 31 29 26 31 27 25 30 31 230 
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Pergunta 5: Mora No Conjunto Dos Estivadores? Sim (   )          Não (   ) 
 

Tabela 15: Alunos moradores do Conjunto dos Estivadores (período da tarde) 
 

 
 
 
 

                    Fonte: Maria Vera Pereira Skitnevsky 
 

 

Há Quanto Tempo? Entre 1 E 3 Anos (   )       Entre 4 e 6 Anos (   )       
Entre 7 E 9 Anos (   )        Mais De 10 Anos (  ) 

 
Tabela 16: Tempo de moradia dos alunos no Conjunto dos Estivadores  

(período da tarde) 
 

 

 

 

 

                     Fonte: Maria Vera Pereira Skitnevsky 

 

Tabela 17: Bairro de moradia dos alunos do período da tarde 

 
 
 
 
 
 
 
 

                   
 
 
                               
                      Fonte: Maria Vera Pereira Skitnevsky 
 
 
 
Pergunta 6:  Se não mora: já morou no Conjunto dos Estivadores? Sim (   )          Não (   )  

 
Tabela 18: (alunos do período da tarde) 

 
 
 
 
 

                      Fonte: Maria Vera Pereira Skitnevsky 

Série e Turma 5T1 5T2 5T3 6T1 6T2 6T3 7T1 7T2 Total 
Sim 12 10 7 8 6 6 7 13 69 
Não 19 19 19 23 214 19 23 18 161 

Série e Turma 5T1 5T2 5T3 6T1 6T2 6T3 7T1 7T2 Total 
De 1 a 3 anos 3 4 3 1 3 - 2 2 18 
De 4 a 6 anos 5 - - 3 - - 1 3 12 
De 7 a 8 anos 1 1 2 - - 2 - 3 9 

Mais de 10 anos 5 6 3 4 3 - 4 5 30 

Série e Turma 5T1 5T2 5T3 6T1 6T2 6T3 7T1 7T Total 
Alemoa - - - 1 - - - 1 2 

Areia Branca - - 1 - 1 - - 3 5 
Bom Retiro - 3 1 1 2 - 2 - 9 
Caneleira 11 11 11 12 11 13 6 7 82 

Jardim Castelo - - - - - 1 - - 1 
Rádio Clube 2 2 3 - - - - 1 8 
Santa Maria - 1 1 2 5 2 4 - 15 

Saboó - - - - - - - - - 
São Jorge 17 11 8 14 8 8 17 22 105 

Outras Zonas 1 1 1 1 - - 1 2 4 
Respostas 31 29 26 31 27 25 30 31 230 

Série e Turma 5T1 5T2 5T3 6T1 6T2 6T3 7T1 7T2 Total 
Sim 1 4 7 2 1 3 1 - 19 
Não 30 25 19 29 26 23 29 31 212 
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Período : Noite 
Aluno matriculados: 313 

Responderam questionário: 211 
 

Pergunta 1:  Em que ano entrou no “Gracinda”?   199 __           ou           200__ 
 

Tabela 19: (alunos do período noturno) 
 

Série e Turma 8N1 1N1 2N1 3N1 3N2 1S1 1S2 2S1 2S2 3S1 Total 
Matriculados  33 36 45 32 31 30 25 23 25 33 313 

1998 - - -  - 2 1 2 1 - 6 
1999 1 - 1 2 - 1 - - 1 2 8 
2000 1 4 4 10 4 3 - 1   27 
2001 4 1 4 2 8 - - - 2  21 
2002 3 5 10 2 2 - - - 1  23 
2003 2 6 1 0 2 - - -   11 
2004 1 1 - - 3 1 - -   6 
2005 - - 2 4 3 3 3 1   16 
2006 2 2 3 0 - 2 2 9 12 1 33 
2007 5 9 4 4 2 9 17 4 2 4 60 

Respostas 19 28 29 26 24 20 23 16 19 07 211 
           Fonte: Maria Vera Pereira Skitnevsky          

 
 

Pergunta 2: Alguém da família estuda ou já estudou no “Gracinda”?    
 IRMÃO (IRMÃ) (   )          MÃE (   )           PAI (   )          AVÔ (AVÓ) (   ) 

 
Tabela 20: (alunos do período noturno) 

Série e Turma 8N1 1N1 2N1 3N1 3N2 1S1 1S2 2S1 2S2 3S1 Total 
Irmão 11 16 22 17 17 13 3 4 8 4 115 
Mãe 1 - 2 3 1 1 - - 1 1 9 
Pai 1 - 2 3 - 2 - - - - 8 

Filho (a) - - - - - 1 6 1 2 - 10 
Avô - - - - - - - - - - - 

Primos   - - - - - 1 - - 1 
Ninguém 7 12 7 8 7 5 14 10 9 3  82 

    Fonte: Maria Vera Pereira Skitnevsky 
 
 

Pergunta 3: Alguém na família trabalha ou trabalhou no Porto de Santos? 
Eu (   )   Avô (   )   Pai (   )   Tio(   )   Irmão (   )   Filho(a) (  )   Padrasto (   )   Outros (  ) 

_____Tabela 21: (alunos do período noturno) 
Série e Turma 8N1 1N1 2N1 3N1 3N2 1S1 1S2 2S1 2S2 3S1 Total 

Eu - 1 1 1 3 - 1 1 - 1 9 
Avô - - 1 3 1 3 3 - - 1 12 
Pai 3 4 9 2 4 5 4 3 3 3 40 
Tio - 3 5 6 8 3 4 1 3 2 35 

Irmão - 1 2 2 - - 1 1 - - 7 
Filho - -  - - - - - - - - 

Padrasto 2 3  - - - - - - - 5 
Outros 1 1  1 1 - 2 - - - 6 

Ninguém 14 18 17 14 12 12 12 10 13 2 112 
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4-Profissão: Profissão: Pai / Padrasto_______________Mãe_______Responsável_________ 
 

Tabela 22: Profissão do Pai / Padrasto dos alunos do período noturno 
 

Série e Turma 8N1 1N1 2N1 3N1 3N2 1S1 1S2 2S1 2S2 3S1 Total 
Bancário - - - - - - - - - - - 

Caminhoneiro 1 1 - 1 - - - - - 1 4 
Cobr.de ônibus - - - - - - - - - - - 
Coleta de lixo 1 1 - - - - - - - - 2 

Comercio - 1 5 3 2 3 1 - 1 - 16 
Eletricista - - 1 1 2 - - - - - 4 
Escritório - 1 1 3 1 - - - - - 6 
Estivador 2 1 3 2 2 3 2 - - - 15 
Faxineiro - 2 - - - - - - - - 2 
Mecânico 1 - - - - 1 1 - - - 3 
Motorista - 1 3 1 2 1 1 2 - 1 12 

Metalúrgico - 1 - 1 - - 2 1 - - 5 
Pedreiro / Obra  3 - 4 1 1 1 1 - - - 11 

Portuário - 1 4 - 2 - 2 2 - - 11 
Segurança / Vigia 1 4 - 1 - 1 - 1 2 1 11 
Servidor Público 1 - - - 2 1 - - - - 4 

Taxista - 1 - - 1 - - - - - 2 
Zelador - 1 - 1 - - - - - - 2 
Afastado - - - - - - - - - - - 

Aposentado 2 - 3 3 - 1 2 1 3 1 16 
Desempregado - - - - - - - - 1 - 1 
Não declarou 5 8 2 3 2 3 7 5 8 1 44 

Outros 2 3 3 5 7 5 4 4 4 2 40 
Respostas 19 28 29 26 24 20 23 16 19 07 211 

       Fonte: Maria Vera Pereira Skitnevsky 
 

Tabela 23: Profissão das Mães dos alunos do período noturno 

 
Série e Turma 8N1 1N1 2N1 3N1 3N2 1S1 1S2 2S1 2S2 3S1 Total 

Aposentada - 1 - - - - 1 - - - 2 
Desempregada - - - - - -  - - - - 

Aux. enfermagem 1 1 - - 1 1 1 - 1 - 6 
Escritório 2 - - 2 2 - - - 1 1 8 
Costureira - - 1 - 1 - 1 - 1 - 4 
Comércio 3 1 4 2 3 1  1 - - 15 

Dona de casa 4 8 15 9 8 11 9 7 3 2 76 
Professora - 2 2 1 2 -  - - - 7 
Sal. Beleza 1 1 1 - - 1  - - - 4 

Serviços domésticos 1 3 3 3 3 2 2 2 4 2 25 
Serviços limpeza 3 5 1 3 1 1  2 1 1 18 
Servidor Público - - - 2 - 1  - - - 3 

Recepcionista 1 - - 1 - -  - - - 1 
Outros 1 5 2 3 3 3 1  - - 15 

Não declarou 2   - - 2 8 4 8 2 26 
Respostas 19 28 29 26 24 20 23 16 19 07 211 

      Fonte: Maria Vera Pereira Skitnevsky 
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Pergunta 5 :Mora no Conjunto dos Estivadores? Sim (   )          Não (   ) 
 

Tabela 24 (alunos do período noturno) 
 

Série e Turma 8N1 1N1 2N1 3N1 3N2 1S1 1S2 2S1 2S2 3S1 Total 
Sim 3 4 9 7 4 4 1 4 1 1 38 
Não 16 24 20 19 20 16 22 12 18 6  173 

        Fonte: Maria Vera Pereira Skitnevsky 
 
 

Há quanto tempo? Entre 1 e 3 Anos (   )       Entre 4 e 6 Anos (   )       
Entre 7 e 9 Anos (   )        Mais de 10 Anos (  ) 

 
Tabela 25: (alunos do período noturno) 

 
Série e Turma 8N1 1N1 2N1 3N1 3N2 1S1 1S2 2S1 2S2 3S1 Total 
De 1 a 3 anos 1 - - 2 - -  1 - - 4 
De 4 a 6 anos - 2 2 - - 1  2 - - 7 
De 7 a 9 anos 1 1 2 1 - -  - - - 5 

Mais de 10 anos 1 1 5 4 4 3 1 1 1 1 22 
         Fonte: Maria Vera Pereira Skitnevsky 

 
 

Tabela 26: Bairro de moradia dos alunos do período noturno 

Série e Turma 8N1 1N1 2N1 3N1 3N2 1S1 1S2 2S1 2S2 3S1 Total 
Alemoa - - - 1 - - 1 1 1 - 4 

Areia Branca 3 1 1 - 1 4 5 2 - - 17 
Bom Retiro - 1 4 1 2 - 2 - - - 10 
Caneleira 8 13 5 6 2 7 1 2 - 2 46 

Jardim Castelo 1 - 2 1 1 - 2 - - - 7 
Rádio Clube 1 - 1 - 1 - - - 1 - 4 
Santa Maria 1 2 2 1 2 2 1 - 1 - 12 

Saboó - 1 - - - - 1 - 1 1 4 
São Jorge 4 8 12 15 13 6 9 11 9 2 89 

Outras Zonas 1 2 2 1 2 1 1 - 5 1 16 
Respostas 19 28 29 26 24 20 23 16 19 07 211 

         Fonte: Maria Vera Pereira Skitnevsky 
 
 
 

Pergunta 6:  Se não mora: já morou no Conjunto dos Estivadores? Sim (   )          Não (   )  
Tabela 27 (alunos do período noturno) 

 
Série e Turma 8N1 1N1 2N1 3N1 3N2 1S1 1S2 2S1 2S2 3S1 Total 

Sim 1 2 2 2 - - 2 - - - 9 
Não 18 26 18 17 20 16 21 14 18 7 202 

         Fonte: Maria Vera Pereira Skitnevsky 
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2.  Resumo da pesquisa 

 

Tabela 28: Ano de ingresso do aluno na EE Profª. Gracinda Maria Ferreira  

Pergunta: Em que ano entrou no Gracinda? 
 

 
ANO 

 
MANHÃ 

 
% 

 
TARDE 

 
% 

 
NOITE 

 
% 

1998 - - - - 6 2,8 
1999 4 1,5 - - 8 3,8 
2000 18 6,8 - - 27 12,7 
2001 16 6 - - 21 9,9 
2002 30 11,3 - - 23 10,8 
2003 60 22,7 3 1,3 11 5,2 
2004 53 20 3 1,3 6 2,8 
2005 28 10,6 42 18,3 16 7,5 
2006 19 7,2 73 31,7 33 16 
2007 36 13,4 109 47,4 60 28,3 
Total 264  230  211  

                             Fonte: Maria Vera Pereira Skitnevsky 
 
 
 

Tabela 29: Alunos com familiares estudantes na EE Profª Gracinda Maria Ferreira 

 Pergunta: Alguém de sua família estuda ou já estudou no “Gracinda”? 
 

Período Total de 
respostas 

Alunos 
Com familiares 

% 

Manhã 264 134 57,6 
Tarde 230 146 63,5 
Noite 211 129 61,1 
Total 705 409 58 

                                      Fonte: Maria Vera Pereira Skitnevsky 
 
 

Tabela 30: Familiares trabalhadores do Porto de Santos 

Pergunta: Alguém da família trabalha ou já trabalhou no Porto de Santos? 
 

Período Total de 
respostas 

Alunos 
Com familiares 

% 

Manhã 264 122 46,2 
Tarde 230 112 48,7 
Noite 211 87 41,2 
Total 705 321 45,5 

                                     Fonte: Maria Vera Pereira Skitnevsky 
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Observa-se um número expressivo de alunos com familiares estudando ou que já 

estudaram no “Gracinda”, dados que remetem à concretização da identidade comunitária 

escolar. Com relação à comunidade educativa, percebe-se, através das famílias compostas por 

portuários, um entorno comunitário revelador de um segmento profissional característico da 

cidade portuária, residente na Zona Noroeste de Santos. 

 

Tabela 31: Alunos da EE Profª. Gracinda Maria Ferreira moradores do 
Conjunto dos Estivadores (parte do Bairro São Jorge) 

Pergunta: Mora no Conjunto dos Estivadores? 
 

Período Total de 
Respostas 

Moradores 
do Conjunto 

% 

Manhã 264 63 24 
Tarde 230 69 30 
Noite 211 38 18 
Total 705 170 24 

                                           Fonte: Maria Vera Pereira Skitnevsky 

 

Tabela 32: Alunos da EE Profª. Gracinda Maria Ferreira 

Tempo de moradia no Conjunto dos Estivadores 
Pergunta: Há quanto tempo mora no Conjunto dos Estivadores? 

 
Período Manhã % Tarde % Noite % 
anos de 
moradia 

      

 
1 a 3 

14 22 17 25 04 11 

4 a 6 06 8 12 17 07 20 
7 a 9 12 12 08 12 05 14 

Mais de 10 31 49 30 43 22 59 
Total 63  69  38  

                                 Fonte: Maria Vera Pereira Skitnevsky 
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Tabela 33: Alunos da EE Profª. Gracinda Maria Ferreira 
Não residem atualmente, mas já moraram no Conjunto dos Estivadores 

 
Pergunta: Se não mora, já morou no Conjunto dos Estivadores? 

 
Período Total de 

respostas 
Ex-moradores 
do Conjunto 

% 

Manhã 264 16 6 
Tarde 230 19 8,3 
Noite 211 09 4 
Total 705 44 6 

                                               Fonte: Maria Vera Pereira Skitnevsky 
 
 
 

Tabela 34: Bairro de residência dos alunos da EE Profª. Gracinda Maria Ferreira 

 
Bairros Manhã % Tarde % Noite % 

Caneleira 63 23,9 82 35,7 46 21,8 
São Jorge 121 52,6 105 46 89 42 

Bairros Zona  Noroeste 64 24,2 39 17 58 27,5 
Outras regiões 16 6 2 0,8 16 7,6 

Total 264  230  211  
                  Fonte: Maria Vera Pereira Skitnevsky 

 

Os usuários da EE Profª. Gracinda Maria Ferreira não são majoritariamente moradores 

do Conjunto dos Estivadores. Alguns estudantes dos dois blocos de prédios do Conjunto 

localizados mais próximos à divisa com a cidade de São Vicente estudam na EE Neves Prado 

Monteiro, conforme observado na fase da pesquisa preliminar.  

Outros jovens freqüentam escolas particulares da região, conforme informações 

verbais de moradores do Conjunto. 

O Bairro Caneleira (pertencente à Zona Noroeste) destaca-se por ser o segundo mais 

habitado pelos alunos e que faz divisa com o Bairro São Jorge e por ser de fácil acesso à 

escola. Outros bairros da Zona Noroeste compreendem: Alemoa, Bom Retiro, Jardim Castelo, 

Rádio Clube, Santa Maria e Saboó, que obtiveram respostas dos alunos, além de alguns 

provenientes do Morro da Nova Cintra.  
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Apareceu também um número pequeno de alunos moradores, perto da escola, em São 

Vicente, como Vila Voturuá. Muito poucos do Jockey Clube, Quarentenário e Rio Branco, 

bairros da cidade vizinha. Nos períodos da manhã e da tarde, isso foi explicado pela 

proximidade da escola do trabalho da mãe, ou porque o aluno mudou de residência durante o 

ano letivo.                                      

 
Tabela 35: Profissão de pais dos alunos da EE Profª. Gracinda Maria Ferreira 
 

Profissão MANHÃ % TARDE % NOITE % 
Bancário 1 0,3 1 0,4 - - 

Caminhoneiro 10 3,8 16 7 4 1,8 
Coleta de lixo -  2 0,9 2 1 
Comerciante 18 6,8 26 11,3 16 7,6 
Eletricista 7 2,7 4 1,7 4 1,8 
Escritório 5 1,9 7 3 6 2,8 
Estivador 22 8,3 18 7,8 15 7 
Faxineiro -  1 0,4 2 1 
Mecânico 14 5,3 7 3 3 1,4 
Motorista 13 5 7 3 12 5,7 

Metalúrgico 9 3,4 7 3 5 2,4 
Pedreiro / Obra 10 3,8 12 5,2 11 5,2 

Pescador 1 0,3 - - - - 
Portuário 10 3,8 15 6,5 11 5,2 

Segurança / Vigia 13 5 20 8,7 11 5,2 
Servidor Público 11 4,2 2 0,9 4 1,8 

Taxista - - 2 0,9 2 1 
Zelador - - 1 0,4 2 1 
Outros 62 23,5 43 18,7 40 19 

Afastado 2 0,8 - - - - 
Aposentado 11 4,2 10 4,3 16 7,6 

Desempregado 5 1,9 1 0,4 1 0,5 
Não declarou 41 15,5 26 44 44 20,9 

     Fonte: Maria Vera Pereira Skitnevsky 

 

No item “outros” foram compreendidas profissões para as quais deu-se uma ou duas 

respostas, tais como: operador de empilhadeira, bancário, administrador, supervisor, ajudante 

geral, fotógrafo, microempresário, técnico de manutenção de microcomputador, programador 
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de tráfego ferroviário, lavador de ônibus, Agente Federal de Saúde, carteiro, garçom, 

balanceiro, letrista, artesão, cozinheiro, contador, copeiro, técnico, químico, motoboy. 

A tabela da profissão dos pais dos alunos revela substancial modificação em relação à 

composição comunitária do início da história da instituição estudada quando se observa maior 

variedade de tipos de ocupações. O mesmo se observa com o emprego das mães dos alunos, 

conforme tabela a seguir: 

 

Tabela 36: Profissão de mães dos alunos da EE Profª. Gracinda Maria Ferreira 

 
Profissão MANHÃ % TARDE % NOITE % 

Aux. Enfermagem 7 2,7 6 2,6 6 3 
Escritório 7 2,7 7 3 8 4 
Costureira 4 1,5 6 2,6 4 2 
Comércio 20 8 27 11,7 15 7 

Dona de casa 119 45 94 41 76 36 
Professora 7 2,7 5 2 7 4 
Sal. Beleza 10 3,8 11 4,8 4 2 

Serviços domésticos 18 5,8 17 7,4 25 12 
Serviços de limpeza 25 9,5 30 13 18 9 

Servidor Público 5 1,9 - - 3 1 
Recepcionista 1 0,4 - - 2 1 

Outros 27 1,9 14 6 15 7,1 
Aposentada 1 0,4 1 0,4 2 1 

Desempregada 5 1,9 2 09 -  
Não declarou 8 3 10 4,7 26 12,3 

                Fonte: Maria Vera Pereira Skitnevsky 
 
 

No item “serviços domésticos” foram compreendidas profissões como: acompanhante, 

babá, cozinheira, empregada e diarista. Em serviços de limpeza estão: gari, faxineira, auxiliar 

de limpeza. Em “outros” estão as: merendeiras, gerentes, agentes de saúde, inspetoras de 

alunos, agentes de trânsito, seguranças, fiscais de ônibus, decoradoras, técnicas de laboratório, 

dentistas. 



 

 

196 

Embora a primeira preocupação em coletar estes dados tenham sido a de saber quantos 

alunos do Gracinda moram no Conjunto dos Estivadores, os resultados indicam, além disso, a 

realidade atual da composição da comunidade da escola.  

O referencial quantitativo indica, também, a dimensão comunitária articulada, 

sobretudo entre os bairros da Zona Noroeste, reveladora das mesmas dimensões da época da 

fundação da escola. em relação à destinação do atendimento aos moradores do Conjunto dos 

Estivadores. 

Por outro lado, se no final de 1992, quando o Conjunto já estava quase completamente 

habitado, o percentual de freqüentadores da instituição escolar era muito mais expressivo 

entre os seus moradores, a escola lutava por oferecer educação de qualidade para esta 

população através de ações educativas e sociais. através de projetos de integração. 
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ANEXOS 
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Anexo I 
 

Projeto de Lei nº. 180/86 – Denominação da EE Profª. Gracinda Maria Ferreira 
Biografia da Professora Gracinda Maria Ferreira 

Foto da Professora 
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Anexo II 
 

Contrato de Doação a Título Gratuito que fazem a Cooperativa Habitacional 
Vicente de Carvalho-Seccional Estivadores de Santos e a Prefeitura Municipal 

de Santos 
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Anexo III 
 

Cooperativa Habitacional de Vicente de Carvalho – Carta ao Jornal  
 A Tribuna 

Santos, 17 de abril de 1985. 
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Anexo IV 
 

Entrevistas 
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1. Entrevista de: Geonísio Pereira Aguiar  

43 anos de idade 

Função atual: Chefe da Administração Regional da Zona Noroeste 

Formação: Professor de Educação Física 

Campo de atuação: Administração regional e comerciante. 

Entrevista realizada em: 21 de outubro de 2005. 

 

Elaborei algumas perguntas para o meu trabalho de pesquisa de dissertação de 
mestrado porque sei que seu pai era estivador, seu tio era estivador... 
 
Geonísio Meu outro tio era estivador, outro tio das Docas, é uma família que acabou indo... É 
que historicamente os que acabavam vindo aqui para Santos, o sonho de progresso era de 
entrar Docas. Eu mesmo... A minha primeira carta de apresentação foi para um serviço que 
tentei nas Docas. Um dos meus tios que trabalhava me indicou... Porque tinha muito aquela 
coisa do tio que levava uma carta pras Docas. E aí por algum motivo acabei não entrando e fui 
trabalhar em Cubatão, na Rhodia, naquela época tinha um pouco mais de fartura de emprego. 
A pessoa tinha um pouco mais de ofertas. 
 
Sua família veio de que Estado? 
Geonísio: Meu pai era sergipano, minha mãe era daqui, minha vó de Santa Catarina.  
 
E em que época seu pai chegou aqui em Santos, aproximadamente? 
Geonísio: O ano que meu pai veio pra cá infelizmente eu não tenho. 
 
Ele casou aqui em Santos? 
Geonísio: Casou aqui, casou aqui. Vamos dizer assim, hoje a minha irmã mais velha está com 
cinqüenta e cinco... A Tânia. Tenho que fazer uma continha aqui pra ver quantos anos... Ele 
teria vindo aqui. Olha, eu acredito que, nós estamos em 2005... Dá 1951, eu acredito que ele 
tenha vindo aqui em 1950. Porque... Casou, conheceu minha mãe... Na década de 50 
 
Seus parentes já vieram de Sergipe com a intenção de trabalhar no Porto? 
Boquinha: Não diretamente assim. Meu pai veio já recém adulto, mas foi um o primeiro 
emprego dele. É que meu pai não foi especificamente para as Docas. Ele foi ser estivador que 
era um mercado de trabalho extremamente promissor, porque quem tinha uma carteira... 
Nunca me esqueço, porque meu pai tinha uma carteira, era a carteira preta. Ele nos sustentava, 
nós éramos em sete irmãos, meu pai sustentou a nós todos, formando todos. 
 
Seu pai faleceu com quantos anos de idade? 
Geonísio: Meu pai faleceu com 54. Faleceu novo. 
 
E quando faleceu, ele estava na ativa ou não? 
Geonísio: Tava, tava. 
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Foi acidente de trabalho?  
Geonísio: Não, ele morreu por problema cardíaco. Mas é que ele era muito teimoso, por ser 
sergipano, aquelas coisas de “eu não vou ao médico, não vou isso, não vou aquilo...” Meu pai, 
infelizmente também fumava... 
 
E os estivadores também eram pessoas fortes, que não ligavam pra estes cuidados com a 
saúde? 
Geonísio: Meu pai era muito forte, muito forte. E forte fisicamente assim, mas ao mesmo 
tempo hoje, a gente fala que ele era meio broncão, não ia a médico, não ia a nada. 
 
Seu tio faleceu em um acidente... 
Geonísio: Meu tio faleceu, infelizmente trabalhando dentro de um navio. 
 
E o Sr. Sabe como foi o acidente? 
Geonísio: Sei, até hoje eu lembro apesar de ser um pouco mais novo. 
 
Que idade o senhor tinha? 
Geonísio: Meu tio faleceu já faz uns vinte e poucos anos. Já faz um bom tempo, hoje eu tenho 
43, eu tinha uns 20. Eu lembro porque ele estava de mestre no navio, que é aquela pessoa que 
coordenava e estavam tendo um pouco de dificuldade e ele foi ajudar uma pessoa, nisso um 
cabo de aço arrebentou na carga e pegou nele e acabou praticamente matando-o na hora, foi 
levado para o hospital, mas infelizmente faleceu. Foi fatal. 
 
O senhor. Ouvia falar muito nesses acidentes? 
Geonísio: Ouvia, agente era pequeno e sempre falavam, sempre tinha um ou outro. Porque 
hoje a estiva é muito serviço até, automatizado com as máquinas, mas há vinte anos atrás era 
tudo na mão mesmo e não tinha tanto contêiner, então eles pegavam muita carga na mão e 
assim, o risco era maior. Normalmente falavam que o serviço na estiva era serviço pra homem 
mesmo. 
 
E geralmente eram pessoas fortes mesmo, aquelas mais fortes? 
Geonísio: Hoje é um pouco mais tranqüilo porque o homem não agarra tanto. A não ser assim 
a sacaria, como o açúcar que eles têm que pegar na pá. Mas o contrário, muita coisa no Porto 
hoje é feita por contêiner, com máquinas. 
 
Não tem mais aquele problema das esteiras... 
Geonísio: Não, não tem. Com isso resolveu um problema da parte física, mas infelizmente 
causou também muito problema no Porto. Hoje nós temos um problema sério na cidade que é 
o desemprego do Porto. A gente vive muito ainda em função do cais santista. Nós temos uma 
quantidade de pessoas e de famílias que vivem do cais. Nós temos um dado aqui na cidade 
anterior ao cais forte e posterior Tanto que hoje, por exemplo, a cada ano nós batemos recorde 
de produção de mercadoria passando pelo Porto de Santos, mas em compensação a gente tem 
uma quantidade cada vez maior de pessoas desempregadas, então o dinheiro não fica mais 
aqui. Antigamente o dinheiro ficava. 
Eu lembro que... Eu ia comprar roupa com o meu pai e ele mostrava a carteirinha da estiva, a 
carteirinha preta e tinha todos os financiamentos garantidos, porque sabiam que ele recebia 
dinheiro toda semana, todo dia. Hoje já não, hoje infelizmente o pessoal do cais é um pessoal 
discriminado até. 
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Seu pai tinha alguma atividade paralela à estiva? 
Geonísio: O meu pai, depois, também foi ser motorista como funcionário público, sendo 
motorista da Câmara Municipal. 
Daí sua entrada para a política? 
Geonísio: Não, não. 
 
A sua entrada para a política foi através desse seu gancho ou foi porque a família 
portuária é politizada. 
Geonísio: É uma tendência, mas o que acabou sendo um fato decisivo pra eu entrar na 
política... Foi a escola. Eu era sempre assim, tipo uma liderança, do centro acadêmico. Eu 
peguei uma época boa, dos anos 80 de discutir isso dentro da escola , centro comunitário, 
essas coisas todas.  Mas, quem acabou sendo um espelho pra mim muito grande foi meu 
irmão que chegou até ser candidato, foi diretor da Câmara. Mas infelizmente faleceu. El,e até 
hoje, graças a Deus,  é uma referência na cidade 
 
O nome dele? 
Geonísio: Ricardo Pereira de Aguiar. Foi secretário na época da Telma, mas foi um 
funcionário de carreira da câmara. Que até hoje as pessoas colocaram o nome aqui perto, na 
Caneleira, foi uma homenagem a ele, foi uma pessoa especial, nessa vida. 
 
O Sr. Falou, no início da entrevista, que em sua época de escola havia atividades 
políticas. E o seu pai, estudou onde e até que série, o Sr. Se lembra? 
Geonísio: O meu pai já veio pra com o ginásio, ele não fez universidade. 
 
E qual foi sua primeira escola? 
Geonísio: Minha primeira escola foi o Ateneu Júlio Verne. Ficava lá na Silva Jardim, ali 
perto da Conselheiro Nébias. Meu segundo ano primário foi ali. 
 
Depois...? 
Geonísio: Depois eu fui pra Lourdes Ortiz e estudei lá até a 4a. série. Sai da 4a. serie e fui pros 
Andradas. No Andradas fiz da 5a. até o 3o. colegial e ai depois fiz a faculdade na Universidade 
Santa Cecília, cursei Educação Física que era a FEFIS.  
 
A sua família morava onde aqui em Santos? 
Geonísio: Minha família morava no BNH da Aparecida, nós moramos nesse bairro durante 
trinta e poucos anos. 
 
Há quanto tempo o Sr. Atua aqui na Zona Noroeste? 
Geonísio: Nessa segunda fase, nessa segunda vez como administrador, estou a dez meses, 
mas já tenho um trabalho aqui há uns doze anos, com a comunidade. 
 
Porque o Sr. tem essa ligação com esta região? 
Geonísio: Porque eu me identifiquei com essa região. Das necessidades que o povo aqui 
precisa. É algo com que eu me sinto bem realizando, o atendimento, quer dizer, eu gosto 
muito de servir, então eu acabei e identifiquei muito aqui. Mas eu comecei realmente a 
aprender a gostar dessa comunidade foi em 95. Foi a primeira vez que eu comecei aprender a 
conhecer essa região da Zona Noroeste. Então eu digo que foi uma opção, eu vim gostei, tive 
oportunidade de trabalhar em outros lugares mais sempre escolhi vim trabalhar na Zona 
Noroeste. 
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Eu sei também que o Sr. tem uma ligação com a paróquia... 
Geonísio: Tenho, com todas as duas. Agora são até com as três. Porque eu tenho também 
com Sta. Margarida Maria e com a Sagrada Família por ser católico praticante, tenho um 
trabalho forte com a Igreja. 
 
Aqui no bairro os acontecimentos, os eventos contam sempre com a sua participação? O 
Sr. Está sempre envolvido? 
Geonísio: Sim, porque pelo menos se eu sou convidado e participando, ou promovendo, o 
que acaba ocorrendo muito aqui pelo departamento é fazer, organizar muitos eventos aqui 
pelos bairros. 
 
Recentemente houve uma festa no aniversário na Vila São Jorge e o Sr. estava presente. 
Quem  o evento, foi a Regional? 
Geonísio: Normalmente a Regional apóia. A comunidade que organiza e a gente acaba dando 
apoio. 
 
Na Vila São Jorge, há uma sociedade de melhoramentos do Bairro, atuante? 
Geonísio: Hoje eu falo que a sociedade de melhoramentos está passando por uma fase nova 
também. É essa questão de ter um líder, essas coisas todas, às vezes estão com os mais velhos. 
E você vai ver que as coisas estão se transformando. 
 
Está precisando de renovação. 
Geonísio: Precisa, como tudo na vida pública. Precisa de caras novas. É uma coisa natural.  
 
E com a Vila São Jorge, o senhor tem alguma ligação assim, alguma coisa que o leve 
mais para lá ou não? 
Geonísio: Se agente falar assim, mais pra lá em detrimento de outros bairros não tem. É um 
Bairro que eu acompanho, que dou a mesma atenção que os outros bairros. Mas não é um 
Bairro que tenha tantos problemas como algum outro. Hoje na V. São Jorge, a preocupação 
maior é resolver o problema da questão deles de drenagem. A gente faz um trabalho já forte 
que é desassorear o canal. O canal. 
 
É um trabalho que já começou, não é? 
Geonísio: Este trabalho já começou, mas está um pouco lento, tem que ser um pouco mais 
rápido porque a gente vai chegar em época de chuva de novo, já está chovendo, mas agente 
vai entrar ai no verão e vai chover. Resolvendo esse problema que hoje da um prejuízo muito 
grande Ao bairro é um bairro que é muito bem atendido. Não tem muitos problemas sociais. 
Ele tem um conjunto residencial. Ele tem as casas, ele tem escola, e tem supermercado. Ele é 
bem atendido. Ele é todo praticamente tem parte de asfalto no bairro inteiro, tem coleta de 
lixo. Tem uma das praças mais bem cuidadas. A praça da V. São Jorge Então não é um bairro 
que se fala assim ó: eu tô muito no bairro. Não é um bairro que tenha muitos problemas. Nos 
anos anteriores nós fizemos um trabalho muito mais forte, mas que não dependia tanto daqui, 
como ainda não depende que é o problema deles de resolverem a questão fundiária, porque 
até hoje alguns prédios  do Conjunto, infelizmente, ainda não têm sua legalização.  
 
Não seria uma cooperativa? 
Geonísio: Era um tipo de cooperativa habitacional. E como faliu, essas coisas todas, as 
pessoas ficaram sem as suas cartas sem o “habite-se”. Então, tem muita gente lá, ainda, que 
não têm os apartamentos regularizados, então nós interferimos para tentar ajudar isso junto ao 
governo do Estado. Na época o prefeito Beto Mansur se envolveu.  
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E o Sr. Sabe se os moradores do Conjunto dos Estivadores são estivadores ainda? 
Geonísio: A grande maioria foi de estivadores. Porque o Conjunto foi construído para aquele 
pessoal que era das Docas e era da estiva. Por isso que recebe até o nome do Conjunto dos 
Estivadores. Os estivadores eram a grande maioria de trabalhadores do Porto, assim de modo 
geral. 
 
O Sr. chegou a acompanhar a origem desse Conjunto? 
Geonísio: Desse aí nem tanto. Eu acompanhei mais o do BNH da Aparecida que também 
foram muitos portuários, naquela ocasião, que compraram os apartamentos. Mas esses foram 
assim: uma grande parte daquele terreno foi destinado para quem trabalhava no Porto. Então a 
gente lembra, assim, da construção, até ela atrasou muito e essas coisas todas. Mas uma 
grande parte dos apartamentos eram realmente destinadas ao pessoal que trabalhava no Porto 
de modo geral, não só estivadores, mas também como doqueiros, guindasteiros, todo mundo 
que tinha um envolvimento com o Porto teve a oportunidade de ter apartamento ali. 
Aquela escola teria sido construída em função deste Conjunto? 
Geonísio :Em função do conjunto.  
 
 
O Sr. estudou no Andradas, o Conjunto do BNH da Aparecida também fica ali... 
Geonísio: Fica no meio do Conjunto. 
 
Aqui, na Zona Noroeste, acontece quase que o mesmo, porque tem o “Gracinda”. 
Geonísio: O “Gracinda” é anterior ao Conjunto dos Estivadores.  
 
Considerando a localização do “Gracinda”, dá para dizer que aquela comunidade toda 
estuda lá?  
Geonísio: O “Gracinda” tem da Vila São Jorge também, mas tem uma parte aqui da 
Caneleira, uma parte grande da Areia Branca... 
 
O “Gracinda” tem uma identidade forte junto à sua comunidade, não é?   
Geonísio: É. O “Gracinda” tem uma característica mais forte. Porque ali tem muito a ver com 
a liderança da diretora. Eu vejo assim: nessa escola tem uma diretora que nesse ponto, se 
percebe, ela abriu as portas para a comunidade. 
 
Sabe se há muitos membros da comunidade trabalhando na escola? 
Geonísio: Se você se abre para a comunidade isso é mais fácil. Se você se fecha fica difícil. 
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2. Entrevista de: João Soares Menezes  
 
Idade: 56 anos.  
Profissão: Estivador aposentado 
Presidente da Cooperativa Habitacional dos Estivadores nos anos de 1990 a 1993. 
Entrevista realizada em: 15 de fevereiro de 2006. 
Local: UNISANTOS  - Campus da Pós-Graduação  
 
 
A entrevista 
 
 
O Sr. nasceu em Santos? 
João: Eu sou alagoano, sou de Maceió. 
 
Veio para a cidade com que idade? 
João: Vim pequeno com meus pais. Tive sorte de estudar me integrar, mas por falta de opção 
eu terminei como todos os filhos de nordestino: terminaram no porto, porque quem não é filho 
da cidade originário, infelizmente nós temos no Brasil que, quem tem “QI” duplo, quer dizer, 
“quem indica”, certo?  
 
Então você tenta, seu acesso é limitado. Para você ter uma idéia, eu tenho dois irmãos que 
ainda são estivadores e, como eu, não tinham idéia de ser estivadores Eles terminaram sendo 
estivadores por força da sobrevivência, pra ter condições de ganhar um pouco mais, de 
constituir família. Então os filhos de imigrantes vão todos para o porto.Eu não tinha intenção 
de ir para o porto, mas a partir da década de 60, Santos vivia muito em função do porto e em 
função do café.  
 
Em 1966 queimaram o café fecharam 60% das empresas e o que aconteceu: muita gente que 
trabalhava nas empresas de armazéns gerais, nos escritórios de corretagem migraram para o 
Porto e eu fui um deles.  
 
Estudou em qual escola? 
João: Barnabé, no centro da cidade. 
 
Seus pais moravam aonde? 
João: No Morro de São Bento. Nós moramos de aluguel, depois meus pais compraram uma 
casa na Vila São Bento que é naquela parte baixa, que chamam hoje Beco do Asilo. Então nós 
fomos morar na Vila São Bento. Nós temos a casa até hoje lá. Que meu irmão caçula que é 
estivador mora. 
 
Seus irmãos são mais velhos ou mais novos? 
João: São mais novos. 
 
Antes de trabalhar na estiva o senhor. Teve algum outro emprego? 
João: Trabalhei, na verdade eu trabalhei na exportação de café. Ai queimaram o café e eu 
passei a trabalhar na contabilidade, trabalhava na contabilidade e quando você percebe que o 
ganho no comércio é pequeno, começa a fazer concursos. Eu fiz pra Cosipa, fiz pra Refinaria, 
fiz  pra funcionário das Docas. Só depois que eu entrei de sócio na estiva eu fui chamado pras 
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Docas pra Cosipa, mas não quis mais, já estava adaptado ao sistema de trabalho da estiva e 
continuei estivador. 
 
E seu pai trabalhava...? 
João: Estivador aposentado, também. 
 
Ele entrou em que época no Porto? 
João: Meu pai entrou em 67. 
 
E ele veio pra Santos com a intenção de trabalhar no porto? 
João: Não, não veio. Meu pai chegou em 1956. Mas não tinha a intenção de ir pro Porto. Não 
tinha a intenção. É que aconteceu o seguinte: ele migrou e imaginava que era fácil viver na 
cidade grande. Mas como ele tinha muito pouco estudo, terminou indo para o Porto. 
 
Lá, em Alagoas, ele tinha um padrão de vida bom. Ele trouxe um dinheiro e achava que 
poderia chegar aqui e negociar também, mas aqui é muito diferente do tipo de negócio que 
você tem no campo. O dinheiro acabou e ele terminou indo trabalhar no antigo Sasp que hoje 
é Sabesp, foi ser vigia da Sabesp e depois ele entrou de sócio na estiva. Ele era o chamado 
bagrinho na estiva. 
 
Bagrinho é...? 
João: Bagrinho é quando ainda não é associado. Ele ficou muitos anos de bagrinho porque ele 
trabalhava fora e trabalhava de bagrinho. Então ele levou 10 anos para ter a carteira preta. Eu 
não. Eu em dois anos eu peguei a minha. 
 
Mas o senhor Entrou já com uma certa indicação do seu pai? 
João: Não, não tem. No porto não existe. 
 
Não tinha aquela solidariedade, aquela coisa de que um ajudava o outro? 
João: Não, tinha indicação de amigos, nem do pai. Até 1963 tinha essa possibilidade. Tinha o 
chamado filho do sócio. Depois de 63 pra frente não tinha mais. Foi modificado o sistema e a 
Capitania começou a controlar o sistema. Primeiro você trabalhava de carteira profissional, 
não era nem senha, trabalhava até de carteira profissional. Depois a Capitania passou a dar as 
senhas. Ai você fazia horas e, por hora trabalhada você entrava. As horas trabalhadas 
substituíram o sistema antigo que era o chamado o filho do sócio.  
 
 
Que era aquela indicação de amigos? 
João: É. Os pais levavam os filhos para trabalhar no Porto. Levava para pegar trabalho. Você 
trabalhava só com a carteira profissional. A carteira de trabalho. O Porto tinha muito trabalho 
na época e a pessoa pegava trabalho só com a carteira profissional. Depois de 1968 pra frente 
passou a ser horas trabalhadas. Aí a Capitania começou a dar a senha. Foi o meu caso: meu 
pai entrou de mestre. Era sócio e entrou de mestre. Eu trabalhei com meu pai durante 80 dias 
e não sai mais. Continuei trabalhando de carteira profissional... Você vai conhecendo o 
sistema, vai conhecendo outros trabalhadores antigos que eram amigos do meu pai e 
continuei, trabalhava na contabilidade e trabalhava de estivador. 
 
O senhor Entrou em que ano na estiva?  
João: Eu entrei em 72, me aposentei em dezembro de 99? 
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O senhor Tem quantos irmãos? 
João: Nós somos em 7 irmãos, mas faleceu uma agora, faz nove meses então, nós hoje somos 
vivos em seis irmãos, três homens e três mulheres. 
 
Vocês estudaram todos no Barnabé? 
João: No Barnabé e no Sesi. 
 
Quando moraram ali no São Bento havia outros estivadores, portuários? 
João: Há!  Tinha ali no morro de São Bento muitos doqueiros que eram antiga Docas, 
estivadores e ensacadores e os portugueses antigos. Os antigos portugueses. A maioria das 
moradias do morro São Bento eram de portugueses. Então eles alugavam para doqueiros, 
estivadores e ensacadores. 
 
Para funcionários do porto, assim eles tinham a garantia... 
João: Ah. Lá era. O pessoal do porto que morava nos morros porque era perto. 
 
Tinha condução para o porto, facilidade para se locomover? 
João: Era perto. Pra você ter uma idéia eu estudava no Barnabé na parte da manhã e a tarde 
trabalhava no escritório de corretagem. 
 
O senhor Sempre estudou no Barnabé? 
João: Desde a 1ª. Série. 
 
E os seus irmãos também estudaram no Barnabé?  
João: No Barnabé e no Sesi. Sendo que. meu irmão Soares, depois fez colegial no Primo 
Ferreira 
 
Há também o colégio das Docas... 
João: O colégio das Docas fica na Campos Melo, mas era longe quem morava nos morros 
não ia para lá, nem os doqueiros nem os filhos de doqueiros, nem de estivadores. Não iam 
porque o colégio era longe. Nós estudávamos no colégio. Barnabé, depois abriu um colégio 
em Santos, o colégio do Sesi, ali aonde é a CPFL, ali na Praça dos Andradas. Então ali teve 
um tempo que era o era o colégio do Sesi. 
 
Então, quem estudava no colégio dos doqueiros? 
João: Ia para lá o pessoal que morava perto, na rua Boris, na Campos Melo. Muitos filhos de 
doqueiros estudavam naquele colégio. Mas tinha muitos colégios. Tinha uma grande 
vantagem. O colégio de antigamente o ensino era de primeiríssima qualidade. Hoje é uma 
aberração... Eu conheço um menino o Rafael que acabou de fazer a 8ª. Serie, ele não sabe 
fazer as quatro operações. Não sabe escrever e não sabe fazer conta. Não sabe fazer. Escreve 
errado, não sabe fazer uma redação. O ensino hoje é fraquíssimo.... O ensino do Município 
ainda é ... razoável, mas o ensino do Estado é lamentável. 
 
O seu pai se preocupava muito com a educação de vocês... 
João: O meu pai não era tanto, era minha mãe. Minha mãe é que se preocupava muito. Minha 
mãe se preocupava, além de se preocupar, a família era muito grande ela era uma mãezona, 
porque.além de fazer tudo para nós, ela ainda costurava, quando meu pai era bagrinho da 
estiva ela costurava, fazia roupa, costurava roupa para ganhar dinheiro mesmo. Ajudou muito 
meu pai na época que nós éramos pequenos. Ajudou muito, porque é muito dura a vida da 
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pessoa que migra do nordeste para cá, é muito dura, muito... Tem gente que não consegue e 
volta, e muitos deles voltam piores. 
 
Quando seu pai passou a ser mestre, a situação dele melhorou? 
João: Quando, ele entrou de sócio em 1967, a situação dele melhorou. 
 
Para chegar a ter sua liderança com relação a construção do Conjunto dos Estivadores, 
o Sr. já teria uma certa liderança lá no Porto, entre os estivadores? 
João: Eu nunca fui diretor, nunca fui diretor da estiva, mas sempre fui uma pessoa... Como 
vou dizer assim ... Sempre fui considerado uma liderança, sem nunca ter tido cargo. Sempre 
fui uma pessoa combativa, pleiteando mudanças no sindicato, de formas de administrar. E... 
Por ser muito combativo, terminei tendo uma idéia infeliz, tendo uma idéia infeliz de ...  
liderar os cooperados do Conjunto Parque do Engenho, para resolver o problema do Conjunto 
que tava parado há 10 anos. 
 
E o Sr. Acompanhou a idealização desse conjunto desde o começo? 
João: Desde o começo eu acompanhei. O Conjunto Parque do Engenho surgiu da 
Cooperativa Habitacional de Vicente de Carvalho, existe essa cooperativa que ainda está 
aberta hoje, está falida, mas ela ainda existe na realidade. 
 
Então era a Cooperativa Habitacional de Vicente de Carvalho e foi criada a Seccional 
Estivadores de Santos. O Conjunto Parque do Engenho foi construído com a criação da 
Seccional Estivadores de Santos. Cooperativa Habitacional Vicente de Carvalho, Secional 
Estivadores de Santos. E abriu para quem não tinha moradia, em 1978, 1979. Quem não tinha 
moradia se inscrevia para pegar um apartamento no conjunto do Parque do Engenho. 
 
Foram assinados os contratos com o antigo Inocoop Bandeirantes. Então foram construídos 
12 blocos, com 984 apartamentos, para os estivadores. Mas por uma falha de fiscalização, o 
Conjunto, quando estava pronto para ser entregue,cedeu por inteiro e ai foi descoberto que ele 
foi mal estaqueado e ai começou o problema terrível que foi o do Conjunto. 
 
Desde o inicio, quem idealizou tudo foi o sindicato? Quem tomou a iniciativa: vamos 
construir o conjunto para o estivador que não tem moradia? 
João: Foi o sindicato porque tinha alguns estivadores que se interessaram pelo problema da 
moradia. Eu, na realidade só fui presidente do último mandato, só pra resolver o problema do 
conjunto que não acabava. Na realidade, quem foi o presidente nos dez primeiros anos foi o 
Dílson Nascimento que já é falecido. Esse foi o presidente original. 
 
Presidente durante a construção do Conjunto? 
João: Durante a construção do Conjunto o presidente foi o Dílson Nascimento. Em 1989 
começaram os problemas graves de aluguel em Santos. Assumiu o presidente Sarney, e foi 
feito o Plano Cruzado e os aluguéis explodiram na época. Teve uma inflação enorme e os 
aluguéis explodiram. E o que aconteceu: o problema de moradia em Santos se tornou um 
problema gravíssimo. Nessa época surgiram os “sem teto” que tinham ligação com PT, 
lembra? Invadiram terrenos na Zona Noroeste, na Caneleira e iam invadir o Conjunto dos 
Estivadores. 
 
Nessa época o Conjunto já estava todo construído? 
João: Todo construído, apenas abandonado. Ele precisava é de ser reformado. Porque o que 
aconteceu com o Conjunto dos Estivadores: ele foi mal estaqueado, e como  ali era mangue,  
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quando ele estava pronto, cedeu. Ele foi indenizado pelo Instituto de Seguros do Brasil. O 
dinheiro era para refazer a fundação e reformar os apartamentos. Só que o dinheiro foi gasto, 
só no alicerce e depois ele se tornou um elefante branco. Porque? Porque ai não tinha dinheiro 
para reformar os 984 apartamentos e eles ficaram abandonados durante dez anos. Ai, o que 
acontecia? Saia no jornal: “Foi liberado verba a fundo perdido em Brasília”. Foram liberadas 
umas três verbas, mas elas nunca chegaram no Conjunto. E o Conjunto continuava lá 
abandonado.   
 
Em 1989 aconteceram esses problemas dos aluguéis explodirem. Com o Plano  Cruzado  e 
com a pressão dos “sem teto”, eu tive a informação de que invadiriam o Conjunto. Então eu 
tendo contato com os cooperado eu falei: “nós precisamos trocar a direção da Cooperativa pra 
gente resolver o problema do Conjunto”. Consegui pegar as assinaturas, convocamos uma 
assembléia, uma assembléia legal e ele [Dílson Nascimento] não compareceu. 
 
Essas assembléias eram realizadas aonde? 
João: No sindicato dos estivadores, no Salão da Assembléia do Sindicato da estiva. 
 
E esses acontecimentos foram em que ano? 
João: Foi em 1990. Começo de 1990. No começo de 1990 eu consegui pegar a chave da 
Cooperativa na justiça, porque o presidente não comparecia para entregar. Ai ele foi citado 
por edital e o oficial de justiça nunca achava ele. E eu fui obrigado a trazer o oficial de justiça. 
A justiça determinou que o oficial abrisse a porta da Cooperativa e fizesse um inventário de 
tudo o que tinha dentro e me entregaram a chave da Cooperativa falida. 
 
Qual era o endereço da Cooperativa? 
João: Era Thiago Ferreira, em Vicente de Carvalho. Na época eu fiz uma vaquinha entre os 
cooperados e peguei os arquivos da Cooperativa, os documentos e coloquei na Praça José 
Bonifácio n. 13. Ali era um prédio do Sindicato dos Estivadores. Numa sala para funcionar a 
sede da Cooperativa e... Passei a funcionar a Cooperativa ali, numa sala emprestada do 
sindicato da estiva. 
 
Quantos se inscreveram para morar lá? Eram só estivadores ou eram outros portuários 
em geral? 
João: Eram só estivadores. Sendo que se inscreveram 984 titulares e foi feito um livro de 
reservas.  
 
E quanto pagavam os que se inscreveram originalmente? 
João: Os que se inscreveram originalmente, nós fizemos uma popança uma poupança durante 
dois anos.  
 
Anterior a construção, ou durante a construção? 
João: Anterior a construção. Esse dinheiro era para pagar as escrituras. Aí com aquele 
problema que teve do Plano Cruzado, os alugueis subiram muito e por coincidência nos 
tivemos 62 cooperados, na sua maioria aposentados que tinham sido despejados. 
 
Despejados de usas residências onde pagavam aluguel? 
João: Mas tinham seus apartamentos no Conjunto, e com a notícia de que iam invadir o 
Conjunto, eu convoquei uma assembléia para ocupar o conjunto. Ai eu falei: só vai ocupar o 
conjunto quem tem contrato assinado com o Inocoop Bandeirantes. E com isso nós ocupamos 
o Conjunto. Isso foi em outubro de 1990. Eram por volta de 62 cooperados. 



 

 

222 

Já estava em condições de ser habitado? 
João: Não, não estava em condições de ser ocupado. Nós mostramos para o vigia que éramos 
todos cooperados. Ele fez um boletim de ocorrência de invasão do Conjunto. E eu mostrei 
para o delegado na época o documento de que eu era o presidente da cooperativa e que nós 
éramos proprietários e que nós íamos ocupar o Conjunto para que a Caixa Econômica Federal 
viesse conversar conosco para dar uma solução para o Conjunto. 
 
Montamos uma escala entre os 160 cooperados que foram comigo para ficar tomando conta 
do conjunto e a Caixa não se pronunciou, não veio negociar. Então eles chamaram a diretoria 
da Cooperativa. Eu criei uma comissão de cooperados e fomos na Av. Paulista, 1842 pra ver 
se tinha uma solução. Nessa época tinha um chefão da região de Campinas até São Sebastião, 
Dr. José Rocha Giongo. Eles vieram com uma proposta que a gente aceitasse um novo 
financiamento para concluir o conjunto. Isso não foi aceito pelos cooperados, porque agente ia 
pegar um prédio sinistrado com um financiamento totalmente novo que já era totalmente 
diferente da época do Inocoop Bandeirantes. 
 
Naquela época as prestações decresciam, já com a Caixa as prestações subiam. Aí se criou um 
impasse. Eu terminei indo em Brasília para tentar resolver com a Caixa lá porque aqui na 
região não resolveu o problema. Eu fui com a vereadora na época, Mariângela Duarte, que 
hoje é deputada federal e com o vereador Edmur Mesquita, o presidente da câmara naquela 
época era o Paulo Benevides. Tivemos uma audiência em Brasília e quem nos recebeu lá foi o 
falecido Mario Covas, que era Senador e eles nos prometeram que em três meses resolveriam 
o problema do Conjunto. E isso não foi verdade. 
 
Eles devolveram o problema para o Dr. Giongo. E eles deram uma entrevista na Tribuna que a 
solução do Conjunto dos Estivadores era demorada e não sabiam como resolver o problema. 
Porque a única solução que eles tinham era o novo financiamento.  
 
A caixa chegou a desistir, então?  
João: Não. Eles vieram aqui para resolver o problema a pedido da Caixa Econômica de 
Brasília e disseram que a solução tava muito difícil. Com isso se passaram em 9 meses. E já 
tinham aqueles 62 que foram despejados morando precariamente porque não tinha água, nem 
luz, nem esgoto. Então eu me juntei com o Amauri e dei a idéia de reformar o Conjunto. 
Então eu e o Amauri criamos outro sistema de cooperativa 
 
O sistema era o seguinte: na época o salário dia da estiva era 9 cruzeiros, se o estivador ia 
trabalhar se não produzisse ganhava 9 cruzeiros assim mesmo. Isso era considerado valor 
irrisório. Então todos os 984 pagavam 9 cruzeiros, nós fizemos três meses de caixa com o que 
recebemos e sorteamos o primeiro bloco para reformar e reformamos o primeiro bloco com 
62 apartamentos. E já habitavam esses apartamentos. Pegavam seus apartamentos e 
continuavam pagando o sistema de cooperativa que era 9 cruzeiros até o final da reforma. 
 
Quando acabava um bloco, nós sorteávamos outro e fazíamos concorrência para comprar o 
material, porque reformamos o telhado a elétrica e todos os esgotos dos prédios. 
 
Tinha carpete também nos apartamentos? 
João: Tinha. Apodreceu tudo. Nós arrancamos tudo. Por isso, para ter uma idéia, tinha 
samambaia selvagem dentro dos apartamentos. Eram aquelas samambaias que dão morro, 
aquelas de xaxim. Porque os vidros estavam quebrados e os pássaros levavam para dentro dos 
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apartamentos as sementes. Tivemos que fazer o esgoto do Conjunto inteiro. Trocamos todo o 
manilhamento.  
 
Vocês contrataram uma empresa específica para isso?   
João: Não, eram empreiteiros. Fazíamos concorrência para empreiteiro de mão-de-obra e de 
elétrica também. Eu nomeei uma comissão que fazia a concorrência para comprar material. 
Eu coloquei um sistema de controle tão bom no Conjunto, porque nós tínhamos ali o 
Conselho Constitutivo nomeado já com os moradores que tinham ocupado os apartamentos. 
Então, eu fiz o livro caixa em três vias e todos os dias às nove horas da manhã, tava a 
disposição o movimento do dia anterior para o conselho conferir e assinar. E todo o material 
de construção e elétrica era pago com cheque nominal assinado por mim e pelo do conselho.  
E essa contabilidade foi perfeita. Todo mês ia a copia do movimento inteiro para o contador, 
ele fazia a contabilidade e o Conselho assinava tudo.  Nós reformamos o Conjunto em três 
anos.  
  
Esse foi um trabalho árduo não é? Um trabalho de formiguinha. 
João: Da minha parte foi uma idéia infeliz. E você não acredita: todo dia de segunda a sexta-
feira eu dava expediente no Conjunto. Eu deixava de trabalhar, às vezes. 
 
Nesta época da reforma do Conjunto, o sr. Morava aonde? 
João: Eu morava no Marapé. E todo dia dava expediente na parte da manhã no Conjunto. 
 
E a estiva, como é que ficava? 
João: Eu ia trabalhar. Na estiva eu trabalhava de manhã, de tarde ou à noite. Mas tive 
prejuízo naquela época. Perdi muito trabalho para fazer a reforma do Conjunto. Mas eu digo 
que para mim não foi bom porque de 984 estivadores que pegaram seus apartamentos, só três 
me agradeceram. São meus amigos até hoje. 
Eles moram lá até hoje? O sr. Tem o nome deles? 
João: O Edivaldo, Paulinho e Ronaldo. São três estivadores. Moram no conjunto, mas foram 
os únicos três que me agradeceram. O Paulinho, que chamam de Paulinho Caiçara, que é 
muito meu amigo até hoje, inclusive ele tem uma casa em Ilha Bela e sempre me oferece para 
passar lá uns dias, me ofereceu a chave para passar fim de semana lá com minha família. 
 
Os estivadores que foram morar no conjunto eram mestres, quais as ocupações deles? 
João: Eram estivadores comuns mesmo. 
 
Segundo matérias de jornais quando ocupara o Conjunto,  30% já não eram 
estivadores... 
João: 30% já não eram estivadores na época que nós reformamos o Conjunto. Nós fizemos o 
sistema de cooperativa que fiz junto com o Amaury, foi para reformar o sistema de telhado, 
elétrica e esgoto e, cada estivador fez a reforma dentro do seu apartamento do seu jeito. Em 
36 meses, e a previsão era de acabar em 18 meses. Foi uma luta muito grande.  
 
Eu assumi a cooperativa em janeiro de 1990, em outubro do mesmo ano nós ocupamos o 
Conjunto. Fizemos uma assembléia e eu fui eleito síndico do Conjunto. 
 
Chegou a mora lá? 
João: Não, eu nunca morei. 
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O senhor Pensava em morar lá na época da idealização do Conjunto? 
João: Na época da idealização do conjunto eu pensei. Eu pensava e com demora eu comprei 
um apartamento financiado pelo sistema financeiro, lá no Marapé. 
 
No Bairro havia uma estrutura para os estivadores, como condução etc.? 
João: Não, a única estrutura que tinha era o colégio. 
 
Profª. Gracinda Maria Ferreira, aquele colégio que fica ao lado do Conjunto? 
João: Sim. E quando nós ocupamos o conjunto, passamos a ter problema com o colégio 
porque ele era estadual e não tinha estrutura para absorver os alunos. Tivemos que fazer uma 
parceria. Na época a Telma de Souza era prefeita, inclusive era professora lotada nesse 
colégio. Licenciada nesse colégio. Na parceria o colégio funcionava com duas salas do 
sistema estadual, que já era mantido pelo Estado e as outras salas nós colocamos municipal.  
E assim nós fomos criando as salas de aula necessárias para os filhos dos estivadores e não 
estivadores, mas que eram cooperados que passaram a morar no conjunto. 
 
A escola atendeu bem as expectativas dos moradores? 
João: Atendeu bem. Nós nunca tivemos problema. Como nós fomos conversar com a 
dirigente Regional de Ensino, eles não tinham condições, nem estrutura para ocupar as salas 
que estavam vazias. Então, foi feito um acordo e as outras salas passaram a funcionar pelo 
Município, mas tem uma coisa: tinha uma diretora do Município e outra do Estado. 
 
Os pais participavam, iam sempre à escola? 
João: Os pais participavam mais dos problemas da escola do que dos problemas do Conjunto. 
Por isso que a reforma do conjunto demorou 36 meses para acabar. Eu tive muito problema 
com os estivadores. É lamentável, mas eu não tive problema com os 30% que não eram 
estivadores. Certo que não era a maioria, mas com a metade eu tive problema. Quando eles 
ocuparam os 62 apartamentos deles, paravam de pagar o fundo de obra. Eu tive, vontade de na 
metade largar o Conjunto. Eu só não larguei porque os velhos aposentados que ocuparam o 
conjunto quando foram despejados foram me buscar. Eu ia abandonar. Eu ia convocar uma 
assembléia e ia abandonar. Eles foram lá no Marapé me buscar. 
 
Ao que o senhor atribui isso? 
João: Falta de responsabilidade. Falta de responsabilidade.  
 
Mas isso, o senhor pensa sem querer generalizar com a categoria dos estivadores... 
João: Não, isso não é um problema só dos estivadores, isso é um problema dos trabalhadores. 
O trabalhador em geral, lamentavelmente no Brasil é acomodado, ele quer que o Estado faça 
as coisas para ele. Lamentavelmente o que aconteceu com alguns desses estivadores, 
aconteceu com eles o que acontece na vida real: aqueles estivadores que realmente 
precisavam do conjunto, não cuidaram da vida deles, por isso eles precisaram ir morar no 
Conjunto. Coisa que quando eu ocupei o Conjunto, apesar de ser um dos cooperados, já não 
tinha idéia de morar lá. Na época eu já tinha um apartamento no Marapé. 
 
O senhor então chegou a morar lá? 
João: Não, eu nunca morei. O meu apartamento foi cedido para um outro estivador. Um 
colega infelizmente, já é falecido, João Luiz Melo dos Santos, ele tinha uma família grande, 
morava no morro do Saboó era um apartamento de três quartos. 
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O senhor Falou em três quartos, como era a distribuição dos apartamentos? 
João: Fizeram 5 blocos de três quartos e 7 de dois quartos. Eles eram misturados. 
Qual era o sistema construtivo do Conjunto? 
João: Era o sistema tradicional. Só que ali. Como era mangue, a alegação que eles deram é de 
que quando estaquearam encontraram uma rocha. E depois cedeu as estacas correram. Ai teve 
que refazer, estaquear de novo, o solo foi vedado. 
 
Seu trabalho foi muito importante... 
João: Mas eu tive problema com os cooperados, porque na realidade ali, alguns pagaram duas 
vezes como eu paguei, porque o fundo de obra foi criado para dezoito meses, e, por causa dos 
que não pagavam, a obra foi para 36 meses.  
 
Isso na sua gestão? 
João: Não, isso na gestão da cooperativa que foi formada para reformar o Conjunto.  
 
E esses que não pagaram, continuaram morando lá? 
João: Continuaram, continuaram morando de graça. Porque posteriormente, quando o 
Conjunto estava pronto, a Caixa Econômica Federal entrou para receber as prestações. Ela 
não veio para reformar quando nós ocupamos, mas quando o Conjunto ficou pronto ela veio 
cobrar o financiamento. E veio cobrar um absurdo, porque um apartamento de dois quartos 
atualizados na época pela Caixa custava 135 mil e o valor do apartamento lá estava avaliado 
em 25, o de três quartos, a Caixa avaliava em 145 mil, mas o mercado avaliava em 30 mil 
reais. Por isso foi inviável a entrada da Caixa para cobrar o financiamento porque você 
imagina: aquele Conjunto era Inocoop Bandeirantes Na época que nós ocupamos era para 
estarmos quitando os apartamentos. Aí levamos 3 anos para reformar e quando nós 
terminamos a Caixa entrou para cobrar o financiamento com valor atualizado. Sem chamar a 
gente, ninguém para negociar, nada, simplesmente entrou com uma ação na Justiça Federal 
para cobrar o financiamento. O que se tornou inviável. 
 
Eu fui para os jornais na época para dizer que era ilegal a cobrança do financiamento, porque 
a Caixa assumiu o compromisso do Inocoop Bandeirantes e não reformou, quem reformou os 
apartamentos fomos nós. Se ela quisesse cobrar, ela teria que vir, descontar a parte sinistrada, 
descontar a parte que nós fizemos e botar um financiamento simbólico. 
 
E como vocês conseguiram manter o não refinanciamento pela Caixa? 
João: Eu acho que o processo se extinguiu na época com uma reportagem do jornal. Porque 
eu não pude fazer a defesa na Justiça Federal porque o meu mandato era de dois anos e eu não 
reformei o mandato, eu não tinha dinheiro para colocar o edital no jornal e com o mandato 
vencido não se pode fazer a defesa na Justiça. 
 
O processo de refinanciamento da Caixa se extinguiu, então, com todo esse movimento? 
João: Ele se extinguiu pela defesa que eu fiz no jornal e pela cobrança inviável que a Caixa 
colocou. Na época como eu tinha amizade com a ex-prefeita Telma de Souza e tinha amizade 
com David Capistrano que foi prefeito, o conjunto da estiva, apesar de continuar sendo litígio, 
lógico, ninguém tem a escritura lá, todos que estão lá têm o compromisso que foi assinado 
com o antigo Inocop Bandeirantes, mas todos pagam IPTU. Eu deixei todos acertados para 
pagar e o Conjunto dos Estivadores tem o habite-se. Eu deixei isso pronto e acertado com o 
falecido prefeito David Capistrano. 
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Então está tudo regulamentado? 
João: No Conjunto dos Estivadores todos pagam IPTU e todos os 12 blocos têm habite-se. 
Está na hora deles se movimentarem e entrarem com o usucapião. Alguns já vieram falar 
comigo e eu falei: “Não, pelo amor de Deus”. 
 
Então o senhor Não vai encampar essa luta? Eles têm hoje, uma liderança? 
João: Não, eles não têm união, porque se tivessem, cada bloco juntava 72 moradores, 
pegavam o IPTU que pagaram nos últimos 5 anos e com “habite-se” entrava na justiça para 
pegar a escritura. Se você ocupou o local nos últimos 5 anos, tem direito ao usucapião. O 
Conjunto, hoje, tem linha de ônibus que passa lá na frente, é todo fechado com porteiros 
eletrônicos.  
 
Tem zelador? 
João: Não, os blocos têm síndico. Cada bloco tem seu síndico. Hoje, é administrado com uma 
administradora de fora, mas eu fui procurado por alguns por causa do usucapião. 
 
Há estivadores morando lá ainda, mas o Conjunto ainda tem essa característica de ser 
habitado, na sua maioria por estivadores? 
João: Hoje, inclusive não chamam lá pelo nome oficial, Parque do Engenho, mas com certeza 
60% não são estivadores. Eles venderam. O pior é que teve muitos que venderam lá e pagam 
aluguel até hoje. É muito importante eu falar que aqueles estivadores que não pagaram o 
fundo de obra, foram justamente os que venderam, achando que a Caixa ia ganhar a ação e 
que teriam que pagar um financiamento muito longo. Venderam por uma quantia irrisória, e 
muitos que não são estivadores compraram por uma quantia irrisória e estão morando muito 
bem. E aconteceu que uma boa parte desses estivadores “sabidos” esses estivadores estão 
pagando aluguel e moram longe, lá no Humaitá, longe pra chuchu. Moram na Cidade Náutica, 
na Praia Grande. São aqueles que se julgavam sabidos e alguns nem moradia têm.  
 
O seu mandato na cooperativa acabou quando? 
João: Na verdade a Cooperativa nem chegou a funcionar na minha mão. Ela estava falida, 
não tinha conta em banco. A única coisa que funcionou é que eu fui eleito síndico geral e eu 
fiz um novo sistema de cooperativa aonde eu reformei o conjunto em 36 meses. Esse sistema 
durou de 1990 a outubro de 1993. 
 
Na época eu chamei o síndico de cada bloco. Lamentavelmente eu passei para eles os 
devedores, mas eu acho que não conseguiram cobrar. Mas eu tinha mandado todos os que não 
pagaram o fundo de obra para o fórum. Mesmo assim eu acho que eles não conseguiram 
cobrar. Alguns deles estão, com certeza, muito arrependidos. 
 
Agora em relação ao conjunto, apesar de ter sido um grande trabalho, eu recebi até carta de 
elogio da Câmara Municipal de Santos. 
 
O último bloco tem o nome de Telma de Souza... 
João: Tem, foi até uma idéia que eu dei, porque foi o bloco que estava pior deles todos. Para 
você ter uma idéia, a situação estava tão precária que a Prefeitura queria demolir. Achavam 
que não ia dar para concertar. Eu dizia que ia dar sim. Porque aconteceu ali um caso 
interessante: a parte da estrutura da obra inteira se descolou da escada. Quando afundou, a 
escada ficou alta. Com a visita dos dois engenheiros da prefeitura, disseram que precisava 
demolir. Mas eu disse que não, que já estava acertado com o empreiteiro que ganhou a 
concorrência para concertar ficaria perfeito. Eles duvidaram porque a escada estava mais alta 
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que a sala 15 centímetros. Eu disse que não precisava que mostraria para eles uma solução. 
Que mandaria o empreiteiro fazer uma escada para eles verem. A solução foi fazer um degrau 
no meio da escada, de vinte centímetros e o degrau ficou cinco centímetros mais baixo que a 
escada. Foi feito, no meio da passagem da escada uma laje em baixo de vinte centímetros, 
para chegar na altura dos degraus da escada.  
 
Essa foi a solução que o empreiteiro encontrou? 
João: Essa foi a solução encontrada pelo empreiteiro, que deixou os engenheiros da Prefeitura 
de boca aberta, depois quando eles viram. Aquele bloco é o melhor que tem da reforma do 
Conjunto. Ele foi reformado por último, mas o sindico não conseguiu receber a dívida no 
fórum daqueles devedores que não pagaram, então o bloco Telma de Souza foi pago pelos 
moradores só daquele bloco. 
 
Essa história que o senhor está contando mostra uma perseverança muito grande, uma 
certeza de que o negocio daria certo. Ela vem do seu envolvimento com os trabalhadores 
da estiva, do Porto... 
João: Não, não. Isso eu tinha comigo mesmo desde pequeno. Se você tivesse conhecido. Eu 
tive uma irmã que faleceu a 9 meses atrás que era deficiente mental. Ela ficou assim depois 
que casou, teve uma filha, muitos problemas e não ficou mais boa e, por coincidência eu era o 
irmão que cuidava dela durante vinte anos. E ela até brincava comigo falando que quando nós 
éramos crianças eu dizia que ia ficar rico e que ela não ia andar no meu carro. Uma vez por 
mês eu tinha que pegar ela lá na casa do morro, da Vila São Bento. Eu pegava ela de carro, 
levava no Napes, perto da Gota de Leite, para tomar uma injeção e pegar os remédios 
controlados que ela tomava há mais de vinte anos. Minha mãe era doente, faleceu, mas quem 
ficou cuidando dela por uma questão de natureza fui eu e tinha uma ajuda superficial de uma 
irmã que mora no Marapé que ajudava a olhar ela de vez em quando. Mas eu internava, ia 
fazer visita falava com o médico. Ela sempre morou na casa do morro, aí todo mundo casou, 
foram embora e eu combinei com meus irmãos e nós deixamos a casa para ela. Ela ganhava 
um salário mínimo, e quando faltava as coisas eu completava. E infelizmente há nove meses 
atrás ela teve um tumor, uma pedra enorme no rim e veio a falecer. 
 
Mas essa perseverança, eu tinha desde pequeno. Depois de onze anos de idade eu passei 
realmente a me cuidar sozinho. Com doze anos de idade eu trabalhava escondido. Escondido 
do meu pai e escondido da escola, eu trabalhava num escritório de corretagem de café na Rua 
do Comércio nº. 25. Eu falava que tinha 14 anos de idade e só tinha 12. Com 15 anos eu 
passei a trabalhar numa exortadora de café. Sai para servir o exército. Acabou o exército, eu 
voltei, fui trabalhar numa contabilidade e na estiva de bagrinho. Depois eu fiz as horas e o 
resto você já sabe. 
 
O Sr. Tem quantos filhos? 
João: Tenho dois filhos: um adotivo e uma filha que é dentista. 
 
E seu pai? 
João: Meu pai ainda é vivo, tem 76 anos. Ele mora lá em Itariri, numa chácara. Casou de 
novo e eu tenho um irmão caçula de 22 anos. Meu pai vive razoavelmente bem, está bem de 
saúde.  
 
Agora, graças a Deus eu tenho boas lembranças do Porto. Aproveitei bem o tempo que 
trabalhei, tenho uma filha dentista que eu formei trabalhando como estivador, tenho 
apartamento próprio. 
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O senhor. Se considera como uma nova geração de trabalhadores do Porto, com relação 
a geração de seu pai? 
 
João: Me considero. Bem diferente. Na realidade eu fui estivador, mas eu era um estivador 
diferenciado. Eu era um estivador operador, estivador qualificado. Para você ter uma idéia eu 
tenho 6 diplomas de cursos que eu fiz na estiva, eu sou operador de empilhadeira, operador de 
trator, pá carregadeira, operador de guincho e guindaste, sou operador de ponte rolante, sou 
operador de skiloder, um aparelho moderno que opera o açúcar que vem no saco do armazém, 
é esse aparelho estiva a carga dentro do porão do navio. 
 
Hoje a mão de obra, com esse aparelho, é só para acompanhar para que o saco que sai da 
esteira, caia no lugar correto. E a movimentação é um espanto, a velocidade... 
 
Isso hoje, justifica a diminuição do número de estivadores?  
João: Isso hoje significa o terno reduzido. Isso faz parte da estiva moderna que 
lamentavelmente ocupou todos os postos de trabalho e levou também o ganho dos 
estivadores. 
O estivador que não se especializou não se encaixa hoje na estiva moderna. Eu exerci todas as 
funções como estivador: fui estivador no porão, depois eu me especializei, passei a trabalhar 
mais de operador de guincho e guindaste, fiz todos os cursos e fiz parte de todas as escalas de 
estivadores especializadas.  
 
O fim da privatização das Docas contribuiu para isso? 
João: As docas ainda existem, mas é que a lei 8630, criada em 1993 criou o operário 
portuário avulso, então hoje não existe mais estivador, conferente, consertador, nem vigia. 
Hoje é só operário portuário avulso. Acabaram as denominações das categorias. 
 
E esses operários são todos sindicalizados? 
João: Sindicalizados ou não. Só que hoje os sindicalizados são os chamados registrados no 
Órgão [OGMO] e os bagrinhos são chamados cadastro. Que também têm registro no Órgão só 
que não são associados. Todos são formados pelo Órgão, e é um órgão criado pelo operador 
portuário que é o patrão. Então hoje, operário sem patrão não existe mais. O OGMO distribui 
o trabalho, retem e distribui férias e 13º. Salário controla o fundo de garantia, escala e 
fiscaliza e pune todos os operadores tudo. Tudo está pelo controle do patrão! 
 
Hoje eu lamento muito pelos operadores portuários avulsos trabalhadores porque perderam 
muito. Muito daquilo que era a categoria.  
 
Mas o Senhor Acha que a perda se deve ao enfraquecimento da categoria, ou era 
inevitável mesmo pelo processo de globalização? 
João: Na realidade o trabalhador que não se especializou foi vítima da globalização. 
Futuramente eu vou lhe dar uma outra entrevista que vou lhe contar uma outra parte minha, 
mesmo não sendo diretor da estiva. Em 1975 quando eu completei 3 anos de estiva, eu fui 
numa assembléia e fiz uma proposta para separar o hospital dos estivadores da estiva.Não tirar 
o hospital da estiva. Só tirar o CGC do sindicato, e deixar que os antigos que construíram o 
hospital criassem um conselho e administrassem o Hospital.  
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Aquele edifício onde funciona o Sindicato, ainda pertence ao Sindicato? 
João: Só a sede do sindicato. Hoje o prédio do hospital não pertence mais à estiva, pertence 
ao INPS. Foi encampado pelo INPS. Perdeu o prédio da José Bonifácio, e a maioria das 
coisas da estiva estão penhoradas. Pela dívida causada pelo hospital. Naquela época eu falei 
que nós não tínhamos condições de administrar o hospital. Nós tínhamos condições só de 
administrar a estiva. 
 
Tem uma outra parte que futuramente eu posso lhe contar que eu dei uma idéia que foi usada 
de uma maneira errada. Que era em vez de nos termos operador portuário avulso, hoje 
teríamos patrão e empregado. Com a abertura do porto, há 15 anos atrás eu fiz uma proposta 
para futuramente se organizar para trabalhar direto com o patrão. Trabalhar direto com o 
armador, porque nós temos uma coisa chamada atravessador, que é o agenciador, ele usava a 
mão de obra dos sindicatos, levava o lucro, ele cobrava 20% para agenciar um navio e levava 
muito dinheiro. Nós trabalharíamos direto com o armador. A proposta era nos capitalizar 
porque vai ter mudança radical no porto, vamos comprar as áreas da frente para o porto. 
Aquelas áreas que ficam no espaço de container que tem do armazém 35 na parte de fora eu 
queria comprar para ficar porque quando houver a abertura do porto. 
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3. Entrevista de: Clóvis Rodrigues Martins.      
                  
Idade: 52 anos 
Profissão: Professor efetivo de História e Geografia 
Tempo de profissão: 27 anos.  
Formado em História pela UNISANTOS em 1980. 
Atuou no Movimento Negro na cidade de Santos e no Estado de São Paulo entre os anos de 
1980 e 1990. 
Atuação: Rede Estadual de Ensino. EE Neves Prado Monteiro. 
Lecionou na EE Profa. Gracinda Maria Ferreira de 1993 a 1999. 
Entrevista realizada em: 16 de junho de 2006. 
Local da entrevista: Sala 07 da EE Neves Prado Monteiro - Santos 
 
 
  
  
A Entrevista 
 
Quando começou a trabalhar na EE Profª. Gracinda Maria Ferreira o Conjunto 
habitacional dos Estivadores já estava construído e habitado? 
Clóvis: Em 1993, quando comecei a trabalhar no “Gracinda” o Conjunto dos Estivadores já 
estava habitado, porém com as rachaduras vindas dos problemas de fundação da obra, os 
moradores se encontravam em más situações de moradia, além da documentação irregular na 
Prefeitura. 
Naquela época a Prefeita Telma de Souza começou a brigar pela liberação da documentação 
do Conjunto. Inclusive o primeiro bloco que fica ao lado do “Gracinda” se chama Telma de 
Souza, em homenagem a ela. Então, foi a partir daí que as famílias, tanto as famílias dos 
estivadores como as famílias do dique começaram a mudar para lá. Mas nessa época não 
existia assim uma exclusividade só dos estivadores. Diversas famílias que não eram 
estivadores mudaram para lá. Os estivadores vendiam ou trocavam seus apartamentos por 
uma caixa de som, ou coisa assim. Não havia nem os muros que tem hoje, com o tempo o 
prédio foi se modificando, foi aperfeiçoando. 
 
O “Gracinda” contribuiu para isso? 
Clóvis: Com a chegada da nova clientela a própria escola Gracinda, através da diretora Zezé 
Marques e dos professores, procuravam ver os problemas do conjunto. Como o acúmulo de 
lixo na rua principal, por exemplo. As pessoas jogavam lixo na rua e acumulava, ficava um 
cheiro ruim, proliferavam ratos. Foi a partir de uma conscientização que o pessoal começou a 
recolher o lixo. Nós subíamos ao Conjunto e falávamos com os moradores.  
 
Vocês marcavam com os moradores que iriam conversar com eles, lá no próprio 
Conjunto? 
Clóvis: Saímos da escola, e fomos conversar com eles, mesmo porque a nossa clientela era do 
Conjunto. E quando chegava na escola, nós tínhamos que trabalhar esse lado de disciplina, de 
como acomodar os lixos. Foi a partir dessa época que começou o processo de reciclagem de 
lixo, para acondicionar o lixo separadamente. Na escola nós colocamos três caixas: para 
vidro, plástico, papel.   
 
Havia duas coordenadoras a Cristina Mancuzo e a Helena Giradelli que colaboraram muito 
nesse processo de mudança e conscientização dos alunos. Era a época da escola padrão. Foi 
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um trabalho formiguinha que deu resultado com o decorrer dos anos. Os moradores também 
faziam pressão para melhorar o Conjunto junto à Prefeitura. Foi a partir daí que começou a 
coleta seletiva de lixo. Os carros de lixo começaram a passar constantemente lá, até o 
processo de modernização do Conjunto. 
 
Muitas das famílias que foram para o Conjunto lá no inicio de 93, não estão mais lá. Muitas 
foram saindo de lá e muitas outras famílias mudaram para lá. Então houve uma melhora 
significativa na parte física do Conjunto. Aqueles que não se lapidaram foram abandonando o 
conjunto. Lá tem apartamentos de dois e três quartos, que devem estar custando em torno de 
40 mil, 50 mil reais, porque arrumaram direitinho, azulejaram, tem porteiro eletrônico. Hoje 
não se vê nem, sombra daquilo que a construtora deixou com o movimento da Prefeita Telma 
de Souza e dos moradores. 
 
Aquela população que começou em 93 ia à escola, participavam? 
Clóvis: Ia, até porque, na escola de bairro existe mais amor à escola, existe aquela intimidade, 
aquela cumplicidade e, o “Gracinda” está praticamente encravada no Conjunto dos 
Estivadores. Os pais iam à escola, se ofereciam para trabalhar em conjunto como pintores, 
encanadores, a própria diretora a Zezé movimentava isso. Ela era muito atuante nesse 
processo. Realmente a comunidade participava muito. Eu me lembro com muito carinho dessa 
época, foi uma época  maravilhosa. Até hoje quando passo por ali e vejo meus ex-alunos, me 
cumprimentam. Eu tenho muita saudade dessa época maravilhosa.  Uma época que o 
Conjunto estava se reerguendo e nós tínhamos problemas como todo bairro tem problema. 
Problemas com drogas, problemas familiares e nós formávamos uma família e discutíamos os 
problemas que a comunidade tinha. E nós procurávamos indicar qual eram as melhores 
soluções para seus problemas.  
 
Eles confiavam na escola... 
Clóvis: Inclusive tinha também um lado lúdico de envolvimento com a escola, porque eles 
gostavam muito de dançar, de cantar, de representar e assim faziam várias peças teatrais. As 
professoras, Isabel de Português e Denise de Inglês e eu professor de História, chamávamos o 
pessoal para participar. Nós tivemos também um grupo maravilhoso de senhoras que foi 
estudar lá, eram senhoras do Conjunto e do Bairro da Areia Branca, da comunidade da escola, 
elas tinham mais de quarenta anos e foram estudar o colegial todo no Gracinda, fizeram o 1o., 
o 2o. e o 3o ano. Esse grupo foi um sucesso porque tudo que pedíamos, elas faziam. Por 
exemplo, relembrar músicas antigas que elas gostavam imensamente, nas aulas de sexta-feira, 
como a “jovem guarda”, a tropicália, Elvis Presley e até fatos históricos, além das músicas, 
nas aulas de história. E também montamos um coral do bairro. Nós falávamos a mesma 
linguagem. Havia também o teatro que fazia com que as senhoras se sentissem jovens naquele 
período e elas não diziam não para nada. A professora Isabel de Português propôs uma peça 
de teatro, e as senhoras foram as primeiras a aderir. Foi um grupo que deixou saudades 
quando as senhoras se formaram. 
 
Isso foi durante a época em que você ficou lá, até 1999? 
Clóvis: Vivenciamos esse envolvimento da escola com a comunidade em todo o período de 
trabalho no Gracinda de 1993 a 1999. Outros alunos foram marcantes. 
 
Lembra o nome de alguns? 
Clóvis: Entre outros o Douglas, um menino que adorava o colégio, estudava e namorava a 
menina mais bonita da escola, mas ele não tinha uma conduta pessoal muito boa e tinha 
problemas com drogas, estava relacionado ao tráfico e morava no Conjunto, porém apoiou 
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integralmente o movimento grevista dos professores. Lembro de muitos que iam muito bem 
nos estudos e hoje estão na faculdade. Mas hoje.. eu poderia lembrar de nomes, mas é difícil 
lembrar de nomes porque faz muito tempo.... 
 
Vocês faziam projetos para melhorar a qualidade do ensino? 
Clóvis: Fazíamos projetos, era a época da Escola-Padrão e havia estatísticas para ver se os 
alunos melhoravam ou não. A Zezé, nos HTPs coletivos, apresentava as estatísticas e 
projeções para cada bimestre e nós discutíamos, tirávamos combinados para atuarmos no 
bimestre seguinte. Ela trazia textos, de Paulo Freire, por exemplo, e discutia com os 
professores sobre os assuntos. Discutíamos também os objetivos que seriam colocados nos 
Planos Escolares. Mas cada professor trabalhava com o que sentia, da sua forma, e sempre 
procurando trabalhar com os mesmos conteúdos das outras matérias dentro da nossa matéria. 
Eram discussões quase que diárias. No HTP geral a Zezé fazia muitas dinâmicas de grupos 
com os professores e discutíamos como os textos poderiam ser colocados dentro da sala de 
aula. 
 
Estes projetos contavam com a realidade do Conjunto ou só em termos do currículo 
comum mesmo? 
Clóvis: Existiam projetos voltados para a realidade do Conjunto, nós tentávamos amarrar a 
realidade ao ensino. Por exemplo, no projeto “Não às drogas”, trazíamos pessoas 
especializadas para fazer palestras sobre os problemas causados pelas drogas, e foi feito um 
filme entre os alunos usando o espaço do Engenho dos Erasmos para encenar as filmagens 
que eles montaram. Fomos ao Hospital Guilherme Álvaro onde, na sala de isolamento, 
fizemos entrevistas com pessoas que através das drogas contraíram a AIDS. Alertava-se 
contra o uso das drogas e os alunos debatiam sobre o assunto em salas de aula e nas palestras. 
 
Havia muitos alunos filhos de estivadores? 
Clóvis: Havia muitos filhos de estivadores e estivadores estudando no Gracinda. O Teo era 
estivador, um negro de cabelo rastafare, andava com uma luva numa das mãos. Falava da 
estiva, das histórias da estiva. Notei que grande parte dos alunos era filho de estivador e 
falavam das peripécias dos pais, alguns contavam e aceitavam com naturalidade as histórias 
reais de seus genitores com quem não viviam. Endinheirados com a boa remuneração da 
estiva tinham outras mulheres. Os alunos nessa situação tratavam do assunto sem rancor 
diziam: “meu pai tem dois fogões”; outros:  “meu pai ganhou muito dinheiro e desperdiçou”; 
“meu pai tem mais de uma mulher”. Isso fazia parte da cultura deles. Os professores recebiam 
esse lado polígamo como fazendo parte da cultura do estivador.  
 
A escola sabia que eram filhos de estivadores, e havia projetos voltados para a história 
dos estivadores? 
Clóvis: Havia, fazíamos pesquisa no bairro, projetos que tentavam inserir o aluno no contexto 
e muitos alunos, hoje estão bem colocados profissionalmente, outros foram para a 
universidade. Foi uma época boa, de 1993 para 1999, pode-se dizer que a maioria conseguiu 
seus objetivos. Havia um grande respeito aos professores e gostavam daquela vida escolar, de 
lidar no dia-a-dia com a escola. Havia também, muitas festas na escola. 
 
Quais eram as festas? 
Clóvis: Uma das que foram sucesso foi “Loucuras de amor”. Os alunos mandavam poesias 
para seus pretendentes. Nessa festa contou-se com a acústica da escola que era muito boa, 
colocavam música de fundo e criava-se aquele clima romântico, os alunos ofereciam 
declarações e músicas para quem se paquerava. Eu participava como locutor dos poemas e 
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dos anúncios, havia aquele frenesi geral. Todos se envolviam e os comentários sobre o evento 
duravam dias entre os alunos. 
 
Havia outros tipos de projetos, além dos que já mencionou? 
Clóvis: Um dos projetos que implantei lá foi sobre a consciência racial, trouxemos o 
jornalista e escritor Joel Rufino para fazer uma palestra sobre a questão de consciência negra. 
O projeto envolvia também a participação dos alunos que desenharam painéis de grandes 
líderes mundiais do movimento negro como Malcolm X, Martin Luther King, Nelson 
Mandela.  
 
Eles falavam da luta do negro aqui em Santos? 
Clóvis: Eu falava. A questão da consciência negra na escola mesmo, no âmbito da cidade de 
Santos, Eu não encontrava sintonia com os outros professores, porque eles tratavam a questão 
do negro na luta de classes e não especificavam a luta do negro enquanto cidadão 
discriminado secularmente no país, tratavam as coisas de maneira superficial porque 
acreditavam que no conjunto da luta de classes iriam acabar com esse processo de 
discriminação.Os mulatos tratavam desse assunto assim, mas havia a necessidade da luta 
específica, da questão do racismo, questão econômica, no entanto os professores não tratavam 
o lado histórico, no nível estadual e nível do mundo.  
 
Não chegamos a trabalhar o lado histórico do negro e do cais santista. Eu tratava do assunto 
da consciência negra considerando a questão mundial, fazia intercâmbio de leituras com o 
recebimento de publicações de diversas partes do mundo. As leituras intensas que sempre 
fizeram sobre a questão o levaram a considerar como prioritária a questão da África, do 
apartheid, dos grupos que combatiam o racismo no mundo como os EUA,  Cuba, Trinidad 
Tobago.  
 
Trinidad Tobago possuía uma cartilha que poderia fazer parte de um projeto aqui no Brasil, 
algo assim deveria ser colocado nos nossos livros didáticos, porque ela sintetiza no consenso 
de que 50% da população é negra, essa cartilha não considerava o negro como minoria, pois o 
negro não é minoria, mas aqui no Brasil também é assim e ele não é representado.  
 
Havia muitos alunos negros na escola? 
Clóvis: No “Gracinda” tinha muitos alunos negros na época da formação do Conjunto dos 
Estivadores. Não sei hoje, porque a questão econômica no Brasil quando aperta, reflete mais 
no negro. Existem separações dos pais, os filhos vão para um lado e para outro, os negros não 
têm uma estrutura econômica e, quando o Conjunto vai melhorando, ele precisa de dinheiro, 
assim ele se torna elitista, se torna caro. Assim, o negro vai para lugares mais longínquos e 
pobres por não ter estrutura familiar econômica. 
 
Nas fichas da escola não colocavam a cor do aluno. A cor do brasileiro, aqui no nosso país foi 
mascarada durante muitos anos e, em muitos casos até hoje, o que representa a cultura da 
negação.  
 
A partir desse ponto o professor Clóvis inicia a discorrer sobre a questão do racismo e do 
negro no Brasil falando da maneira de quem vive o problema, percebe a discriminação e de 
quem tomou atitude trabalhando contra a discriminação e o preconceito racial no movimento 
negro e em sala de aula como professor. Segundo ele, nenhuma oportunidade de denunciar o 
racismo contra o negro no Brasil pode ser desperdiçada. 
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4. Entrevista de: Paulina Xanthopulo 
 
Idade: 75 anos de idade  
Viúva de Reynaldo Engelbert Xanthopulo, estivador aposentado e líder comunitário do 
Conjunto dos Estivadores. Reynaldo Engelbert Xanthopulo: Tesoureiro da Cooperativa 
Habitacional Vicente de Carvalho – Seccional Estivadores de Santos e líder dos moradores do 
Conjunto Residencial Parque do Engenho, o Conjunto dos Estivadores. Natural de Rodeios, 
RJ., faleceu no ano de 2001 aos 75 anos, na cidade de Santos. 
 
Participou da entrevista: Vânia Xanthopulo, filha de Reynaldo e Paulina Xanthopulo. 
Entrevista realizada em: 13 de setembro de 2006. 
Local: Conjunto dos Estivadores. 
 
 
A entrevista 
 
Qual sua cidade natal? 
Paula: Meu nome certo é Paulina, mas todo mundo me chama de Paula. Nasci em São José do 
Rio Preto, interior de São Paulo, mas me mudei novinha para Santos, com 9 anos de idade. 
 
Onde moravam antes de mudar para o Conjunto dos Estivadores? 
Paula: Moramos na Ana Costa e depois nós fomos para Marapé. 
 
Quando ele entrou para a estiva?  
Paulina: A estiva foi o primeiro serviço dele. Ele entrou lá com 14 anos para trabalhar no sal. 
Quem o levou foi um conhecido e ele [Reynaldo] foi trabalhar com sal. Mas ele ficou doente 
e se afastou da estiva. A turma que entrou junto com ele pegou a carteira preta e ele não, 
porque teve problemas na coluna. Depois, em 1969 ele pegou a senha novamente e em 1970 
tirou a carteira preta e ficou como empregado da estiva. 
 
Ele tinha liderança na estiva? 
Paulina:  Não, era só o trabalho da estiva mesmo, mas ele entrou como tesoureiro da 
Cooperativa e era lá do Sindicato. 
 
Como os estivadores tiveram a idéia de construir o Conjunto Habitacional? 
Vânia:  Tinha os líderes do Sindicato que eram da comunidade dos estivadores e o meu pai 
era da turma deles. Ele tinha liderança com os estivadores, sim, Os líderes da turma que eram 
da Cooperativa Vicente de Carvalho fizeram de tudo para construir o Conjunto. Eram: o meu 
pai, o seu Eduardo Carvalho da Silva, seu Dílson Nascimento e o João Menezes... 
Paulina: É meu marido fazia o rascunho das cartas, convocava os moradores para reuniões. O 
seu Eduardo e o meu marido... O Reynaldo fazia o rascunho e o seu Eduardo batia tudo na 
máquina, eram os documentos para a Caixa. Ele até escreveu um dossiê para entregar para o 
Presidente da República. Quem levou o dossiê foi o Marcelo Del Bosco. Meu marido deixou 
tudo guardado em pastas. 
Vânia: Isso aqui deu muita dor de cabeça, viu Vera. Foi uma luta. O sindicato não ajudou em 
nada. Foram chamados de ladrões. Disserem que estavam construindo uma casa no Guarujá. 
Meu pai sofreu muita injustiça aqui, mesmo.  
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Como eles compraram as terras para construir o Conjunto? 

Vânia: Foi um pessoal da Caixa Econômica Federal lá no Sindicato para oferecer o terreno 
para eles e o financiamento da construção. 
Paulina: Quem construiu aqui foi a Caixa. A Caixa Econômica que antes tomava conta, 
depois ela abandonou 
 
Por que a Caixa abandonou? 
Paulina: Não se sabe o por quê. Ela abandonou. porque aqui era uma cooperativa era 
descontado, entendeu? 
 
O valor da mensalidade do apartamento era descontado no holerite? 
Vânia: Não, não chegou a descontar porque a Caixa sumiu. Ficou a Cooperativa Vicente de 
Carvalho, então era descontado um valor para a Cooperativa fazer a reforma. Ai a 
Cooperativa contratou as firmas para fazer a reforma. Não tinha nada aqui, estava tudo 
abandonado. No prédio do primeiro bloco perto da escola, a escada ficou toda torta. A caixa 
tentou nos tirar daqui três vezes, mas não conseguiu porque ela abandonou a construção. Ela 
queria refinanciar. Só não tinha como refinanciar porque ela abandonou a construção.  
 
Quando apareceram os primeiros problemas aqui nos prédios? Porque vocês. 
Pretendiam mudar para cá em 81, não é? 
Vânia: Este Conjunto era para ser entregue em 1981, mas quando foi em 1982, a Caixa 
abandonou tudo. Então, naquele tempo ainda tinha a Cooperativa e, em 1992 fizeram um 
sorteio entre os estivadores da cooperativa para ver quem ia morar primeiro. Porque a foi a 
Cooperativa reformou tudo aqui.  
Paula: Meu marido era secretário da Cooperativa. Ai eles [a diretoria da Cooperativa] 
contrataram uma firma. A firma era... 
(Esquecimento) 
 
Contrataram uma firma para arrumar a fundação? 
Paulina: Isso, isso 
Vânia: Meu pai gastava de conta de telefone para resolver os problemas do Conjunto, porque 
o Conjunto que eu falo tinha que englobar Policlína  o colégio, tinha que englobar tudo. 
Porque meu pai chamou a Inocoop Bandeirantes que era responsável pela construção por 
causa dos prédios que ficaram tortos. Quando o engenheiro viu as estacas, disse na cara do 
meu pai  que isso aqui era prédio para rico morar, porque nem prédio de rico tem a estrutura 
que nós temos aqui. Aqui tem tudo, toda a estrutura é muito boa, muito boa...  
 
Como a Cooperativa fez a reforma para recuperar as fundação? 
Paulina: Colocaram um reforço, em cada pilar colocaram um reforço embaixo. Isso aqui era 
mangue ... e o pilar escorregou com as pedras e colocaram o reforço. Ai tiveram que fazer, 
como é que chama? As... as sapatas... Depois tiveram que chamar os bombeiros, tiveram que 
por para para-raio, em todos os apartamentos caia água, aí eles arrumaram o telhado... 
 
Os moradores estivadores participaram? 
Vânia: Em cada prédio, os moradores assumiram, reformaram, começaram a pagar o 
condomínio direitinho, cada proprietário assumiu o seu apartamento, começou a reformar o 
seu apartamento e pagar o seu condomínio para fazer a reforma do seu prédio.  
Paulina: Ai fizeram a pintura, a porta... 
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Vânia: Foi feito tudo. Meu pai trouxe a água colocou a firma de administração para controlar 
tudo direitinho.  
 
Quando vocês ocuparam o conjunto? 
Paulina: Foi em 1992. Fizeram um sorteio, pela Cooperativa, para ver quem seriam os 
primeiros a se mudarem para cá.  
Vânia: Ai o que aconteceu: os estivadores entraram, cada um reformou o  seu apartamento 
como quis, mas quando nós mudamos para cá, não tinha nada, não tínhamos  água, não tinha 
caixa de gordura, não tinha luz, nada, nada. Isso foi porque pessoas que não eram estivadores 
invadiram na época que a Telma era prefeita, os apartamentos foram todos invadidos. Quando 
entramos aqui, os apartamentos estavam muito danificados, porque entrou gente para destruir 
mesmo. Quando os proprietários iam tomar conta do  apartamento estava tudo danificado. 
Meu apartamento já não tinha mais porta, Minha janela já estava toda quebrada, a pia estava 
toda queimada de cigarro, era de inox. Nós tivemos que praticamente trocar tudo. Ai o que 
aconteceu, muito estivadores trocaram isso aqui por micharia. Um trocou por aparelho de 
som, outro trocou por uma brasília [carro]. 
 
Depois que a diretoria da Cooperativa levou o dossiê do Conjunto para Brasília, que 
vocês iniciaram as reformas, a Caixa voltou a pedir o refinanciamento? 
Paulina: O pessoal da caixa veio aqui para cobrar o financiamento, veio a promotora, uma 
oficial de justiça e um advogado. 
 
E o que ficou resolvido? 
Vânia: Meu pai mostrou todos os documentos e eles não voltaram mais. 
 
Qual foi o argumento que ele usou? 
Vânia: Ele disse que a Caixa deve mais para o estivador do que o estivador para a Caixa, 
porque a Cooperativa comprou o terreno e hipotecou para a Caixa. 
Paulina: O valor da hipoteca é maior que o da construção. O pessoal da caixa veio aqui para 
cobrar o financiamento, veio a promotora, uma oficial de justiça e um advogado. 
 
Que despesas os estivadores tiveram aqui no Conjunto? 
Paulina: Na construção nós não pagamos nada porque a hipoteca era mais cara que a 
construção. Ai depois de 5 anos isso aqui virou usucapião. 
Vânia: Na época do David Capistrano [prefeito] saíram as primeiras cartas de habite-se, 
depois as outras cartas de “habite-se” vieram com o Beto Mansur. 
 
Vocês já têm a escritura? 
Vânia: Não, nós temos a carta de habite-se. Nós temos advogado para pegar, nós já podemos 
pegar,mas ainda ninguém pegou. 
Paulina: eu serei a primeira 
 
Por que? 
Paulina: Porque meu marido e o Seu Eduardo colocaram advogado, e esse advogado falou 
com  o juiz, no cartório e tudo. Ai esse advogado prometeu que eu serei a primeira.  
 
E quais foram as melhorias que o Conjunto trouxe para o bairro? 
Vânia: Meu pai colocou a linha 13 de ônibus. Esse ônibus passa em todos os hospitais. 
Houve muita melhoria. O supermercado Francuê era só uma padaria... o colégio melhorou. 
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Isso tudo foi na época do David Capistrano que colocou e vieram outras linhas de ônibus 
também. 
Paulina: Meu marido fez o abaixo-assinado e levou para a Prefeitura, todos estes documentos 
estão guardados. 
Vânia: Meu pai sempre gostou daqui. O meu pai fez reformar todo o 10º. Andar do conjunto 
dos estivadores. Ele fez muito bingo e muita rifa, mas agora nós não temos direito a nada. 
Paulina: O Reinaldo trabalhava na Prefeitura também, na garagem, da prefeitura que ficava 
ao lado do Quartel dos Bombeiros. Meu marido foi papai Noel do bombeiro. 
 
Em que época? 
Paulina: Em 1967, meu marido, vestido de papai Noel, subia naquele caminhão e ficava 
jogando bala para as crianças. Ele tinha muitos amigos no Quartel dos Bombeiros. 
 
E quanto à escola “Gracinda”, ela foi construída em função do Conjunto... 
Vânia: A escola está no terreno do Conjunto, porque a Cooperativa cedeu o terreno. Aqui 
também, no meio do Conjunto seria construída a  Policlínica, mas com os problemas com a 
Caixa a Policlínica foi construída na rua do canal. Só que quando nós ocupamos o Conjunto, 
começou o Município  entrar para tomar conta da escola, depois ficou só o Estado. A escola 
não ficou só para os filhos dos estivadores, veio também o pessoal do bairro, mas a escola foi 
construída em prol do Conjunto. Como muita gente que não era da estiva veio para cá, a 
escola não ficou só para os estivadores, mas tem muitos filhos de estivadores e netos, como a 
escola é grande acabou servindo para muita gente da comunidade, porque o conjunto não é 
tão grande assim, entrou gente de toda a comunidade. 
 
 
Como a escola se relacionava com a comunidade do Conjunto dos Estivadores? 
Vânia: Quando nós mudamos para cá foi em 91, abril de 91. O colégio passou a funcionar 
normalmente. Meu pai ajudava o colégio pegando cartela de bingo para vender. Então o meu 
pai e o seu Eduardo fizeram muita coisa em prol da escola. 
[Dona Paula ri] 
Vânia: Tanto que eu estudei lá até o colegial, eu tenho um sobrinho que estudou lá, a minha 
irmã, minha sobrinha, minha filha, meu cunhado e minha irmã que se formaram o colegial. O 
Gustavo que tem uma filhinha ele mora na Caneleira. Meu pai fazia quermesse na escola 
ajudava na quermesse, arrecadava prendas para levar para a escola. Ele e o seu Eduardo.  
A senhora também ia à escola? 
Paulina: Não, quem ia mais lá foi o pessoal da Cooperativa.  
Eu não ia na escola, quem ia era meu marido e o seu Eduardo. Eu cuidava de toda a família, 
muitos filhos netos e bisnetos. 
 
A diretora fazia alguma coisa pelo prédio? 
Vânia: Fazia sim, fazia reuniões, cedia para os estivadores se reunirem no pátio da escola. As 
festas que tinha era em prol da escola, nós arrecadávamos prendas, ajudávamos nas festas... 
 
Aqui ainda há muitos estivadores morando? 
Paulina: Já teve muito, a maioria agora é aposentado e muitos já faleceram. 
Vânia: Meu pai faleceu em junho de 2001, 14 de junho de 2001. Iam fazer uma placa de 
bronze em homenagem a ele, na praça que fica no meio do Conjunto. 
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Agora quem é o líder aqui? 
Vânia: Não tem líder, agora está tudo na mão dos advogados, e cada prédio tem um síndico. 
Paulina: Meu marido e o seu Eduardo foram os líderes de tudo aqui. Por tudo que foi feito, os 
moradores devem a eles.   
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5. Entrevista de: Dora Alves dos Santos 
 
Idade: 45 anos 
Inspetora de alunos da EE Profª. Gracinda Maria Ferreira na época da entrevista e moradora 
do Conjunto dos Estivadores há 12 anos. Tem 3 filhos e todos estudaram no “Gracinda”. 
Entrevista realizada em: 15 de junho de 2007. 
Local: Sala dos professores da EE Profª. Gracinda Maria Ferreira. 
 
 
A Entrevista: 
 
Onde morava antes de mudar para o Conjunto dos Estivadores? 
Dora: No Jardim Rádio Clube, na Rua Moscariel. 
 
Em que ano casou? 
Dora: Não me lembro... Acho que foi mais ou menos em 84... 
 
Qual o nome do teu marido? Quando ele entrou para a estiva? 
Dora: É Altemar. Ele entrou em 86, mas ele já trabalhava em outro lugar e ia à estiva para 
fazer bico. Ele ficou de bagrinho 3 anos, depois pegou a carteira preta. 
 
Ele foi indicado por alguém? 
Dora: Pelo meu pai que trabalhava na estiva há muitos anos. 
 
Então, quando ele entrou na estiva ainda havia essa indicação de parente ou amigo? 
Dora: Ainda tinha um pouco. A pessoa ia e ficava lá na frente da parede, aí pegavam a 
carteira dele. Agora já não tem mais nada disso. É o desemprego total na estiva. Olha, antes as 
turmas eram de oito pessoas, agora só precisa de três. 
 
Você disse que se pai também era estivador. Qual o nome dele? 
Dora: Era o Ditão. Ele era muito conhecido lá na estiva, arrumava muita confusão para 
defender a causa interesse deles. Se perguntar sobre os mais antigos lá todo mundo vai saber 
quem era o Ditão. Ele é um dos cabeças da causa deles, os outros cabeças são o Valdomiro e 
o Ademar, o Bié, ele também sabe de tudo direitinho. Ele mora ali na Praça, numa casa atrás 
do bazar Lílian. 
 
Que causa é esta? 
Dora: Os estivadores entraram com uma briga contra o Sindicato, porque ele não pagou as 
férias, nem 13º. Salário de 1964 a 1972. Aí eles entraram com a ação. Os estivadores estão até 
hoje sem receber essas férias e 13º. Então eles entraram com a ação em...  (esquecimento) 
Quem sabe de tudo isso é o Bié. Eu vou falar de você para ele, e ele te explica tudo. Eles 
contrataram um advogado que já morreu, aí tinha uma advogada que trabalhava com ele e 
continuou com a causa. O nome dela é Oseni Maria Moura e ela tem o escritório lá no 
Guarujá. Depois eu te dou o telefone dela e você pergunta tudo pra ela, que ela sabe de tudo. 
 
E como está a causa agora?  
Dora: Eu não sei. Sempre que a gente vai lá saber como está a Dra. Oseni dá uma desculpa. 
Quando ela pegou a causa, ela era bem novinha e agora está com aparência de mais velha. 
Você vai conhecer ela. Mas ela ficou muito rica, anda com carro importado, mora numa 
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mansão lá no Guarujá. É um dinheirão e como meu pai morreu quem recebe são os herdeiros. 
Estamos esperando por isso. 
 
 
Teu pai faleceu quando? 
Dora: Ele faleceu em 1991 e já estava doente com reumatismo. 
 
Teu pai falava como era o trabalho na estiva? 
Dora: Aquilo era uma coisa de doido, agora não é mais porque diminuiu muito o número de 
estivadores na parede. Aqueles homens ficavam com a carteirinha para cima (faz o gesto) e 
quando pegavam a dele davam sorte. 
 
Quem pegava a carteirinha era o contramestre?  
Dora: Era. 
 
E como você sabe de tudo isso? 
Dora: É que eu ia lá na parede. 
 
Você ia fazer o que lá? 
Dora: Eu ia falar com o meu pai, porque a minha mãe era separa dele e quando precisava eu 
ia até lá falar com ele e via tudo. 
 
Mas se o estivador tinha sorte de pegarem a carteirinha dele na parede, como é que os 
contramestres iam saber quem eram os indicados? 
Dora: Ah! Esses ficavam na frente e alguém avisava aos contramestres quem eram os 
indicados. 
 
E para saber qual carga ia chegar, que navio, qual serviço teria na Estiva? 
Dora: Meu pai ouvia pela rádio... não sei qual era... ainda é assim.. era am... Eles falavam: 
estiva na avante e na ré. Quando era avante, era na Ponta da Praia e, quando era na ré, era pra 
cá, perto do Centro. Eu não sei o que significa avante, mas ré é para trás, então aqui era atrás e 
avante eles achavam que a Ponta da Praia era pra frente, então... 
 
Agora vamos falar das relações do Conjunto dos Estivadores e escola. 
Dora perguntou o que a escola tem a ver com o Conjunto e expliquei que foi construída para 
atender aos estivadores que o construíram através da Cooperativa Habitacional Vicente de 
Carvalho – Seccional Estivadores de Santos e que esta, por força da lei, doou para a 
prefeitura, uma parte do terreno destinada a escola. A Prefeitura por sua vez, doou para o 
Estado construir a unidade de ensino. 
 
Ela não sabia de nada sobre isso e chegou a ficar surpresa e perguntou quem deu a idéia de 
doar. Explicitei que a lei obrigava, sempre que se construísse um conjunto habitacional, fosse 
construída uma escola junto a ela para atender à sua comunidade. 
 
 
Você sabe quem idealizou o Conjunto, a Construção do Conjunto? 
Dora: Olha, estivador é muito palpiteiro e gosta de confusão, estão sempre procurando 
alguma coisa para confusão. Parece que foi alguém da Caixa oferecer para construir o 
Conjunto, aí eles aceitaram. E muitos estivadores não tinham casa própria porque gastavam 
todo o dinheiro que ganhavam na estiva, muito rápido. Gastavam com mulher, jogo, diversão, 
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sem responsabilidade. E tinha também aqueles que tinham mais de dois bicos de fogão e 
compraram aqui para a outra mulher, às vezes até família.  
 
Como eles pagavam o apartamento? 
Dora: Meu pai pagava. Eles fizeram uma poupança e depositavam todo mês, depois quando 
apareceram os problemas, a Caixa parou a obra. 
 
 
Quando mudaram para o Conjunto? 
Dora: Meu pai mudou para cá com a mulher dele em 1991, ele invadiu junto com os outros 
estivadores. Em 91 muitos estivadores não tinham onde morar, então como o pessoal da 
Cooperativa tinha contato com todos os que compraram e estavam sempre por aqui olhando 
tudo e tinha muita gente roubando as coisas do apartamento como porta, pia torneiras. 
Quando eles mudaram tinha apartamento que não tinha nada nem porta. Eles chamaram o 
pessoal para se organizar para entrar nos apartamentos. A Telma de Souza incentivou que o 
maior número de estivadores invadisse. Assim, a Caixa não teria como tirar todos daqui. 
 
Quando eles chegaram aqui, disseram que tinha até uma onça que rondava por aqui, tinha 
árvore dentro dos apartamento, estava tudo estragado. Então o João Menezes e outros 
organizaram para ir reformando as estruturas dos prédios, já que a Caixa abandonou. Aos 
poucos os prédios foram reformados. 
 
Mas teve muita coisa errada aqui depois que a Caixa abandonou a obra. Montaram um 
escritório aqui, o Wanderley e o João Menezes. Eu não sei, mas eu acho que era ali que 
vendiam muito apartamento a troco de uma bicicleta, um carro. Ai que entrou muita gente que 
não era estivador. 
 
Até quando você acha que no Conjunto havia realmente o sentido de ser um conjunto de 
estivadores mesmo, o espírito dos estivadores? 
Dora: Ah... Tinha o espírito até depois que ganharam os imóveis e começaram a vender. 
Depois se arrependeram muito, porque o Conjunto ficou muito bom e quiseram voltar. Teve 
muita confusão porque o nome do cooperado que comprou primeiro é que estava nos 
documentos da Caixa. A venda para quem não era estivador, era feita por procuração e, 
quando o estivador arrependido tentava voltar não conseguia. Aí é que começava a confusão. 
Aqueles que tinham mais de dois bicos de fogão e venderam por causa dos problemas e do 
abandono da Caixa, quando a mulher verdadeira descobria, queria morar nele. Depois que foi 
tudo reformado elas queriam o apartamento e iam à Prefeitura, à justiça e ganhavam, quem 
estava morando ia para a rua. Eu vi algumas famílias serem colocadas na rua por causa disso. 
Mas o sentimento de pertencer aos estivadores mesmo durou de 91 até uns três anos depois 
por causa das vendas.  
 
Quanto à escola: você participava das reuniões da APM e do Conselho de Escola, das 
festas...? 
Dora: Eu participava sim, principalmente na época da Dona Zezé, ela punha cartazes em 
todos os lugares para avisar que ia ter reunião, então quando a gente trazia o filho já sabia que 
ia ter reunião. 
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Qual a finalidade das reuniões e como eram? 
Dora: Tinha as reuniões das festas e as comuns. Ela chamava todo mundo para conversar no 
pátio, depois os pais iam para as classes dos filhos verem como eles estavam indo na escola. 
 
Os pais e os alunos participavam da escola? 
Dora: Ela sempre chamava os pais para tudo, e vinham sempre aqueles que gostavam mais de 
participar. A Zezé era muito interativa, como dizer... Ela era completamente diferente. Os 
alunos a respeitavam, eles tinham um respeito misturado com medo. Eles faziam tudo que ela 
pedia sem que ela precisasse pedir muito, eles atendiam o que ela pretendia fazer, sempre. 
 
Ela era muito festiva, muito alegre, fazia bailinho para os alunos, carnaval, hallowin, festa 
junina, dia das mães... Vira e meche tinha festa aqui. Ela fazia um baile aos sábados à noite 
para todo mundo, a maioria não tinha para onde ir no sábado, então vinha para o baile, era 
gente do bairro todo. As portas ficavam abertas. 
 
Você acha que ela abria as portas da escola para a comunidade participar? 
Dora: Abria sim, vinha muita gente aqui falar com ela, tinha gente que vinha se oferecer para 
se apresentar nas festas, grupos de dança, tinha cursos aqui de sábado e ela vinha na escola 
aos sábados. 
 
As pessoas procuravam a diretora para ajudar com problemas pessoais, do bairro? 
Dora: Não sei... Não me lembro. 
 
Você lembra das feiras com amostra dos trabalhos dos alunos? 
Dora: Todo ano tinha exposição dos trabalhos dos alunos, teatro, apresentações, cartazes... 
 
Numa destas exposições os estivadores fizeram uma amostra da situação do Conjunto 
perante a Caixa Econômica Federal, fizeram cartazes, vieram aqui, o Sr. Reynaldo 
Xanthopulo, e outros líderes do Conjunto. 
Dora: Eu lembro sim, isso teve, mas não lembro muito bem... eu lembro do seu Reynaldo, 
mas ele já faleceu, não é? 
 
Sim ele faleceu, segundo pessoas que entrevistei, depois que o João Menezes saiu do 
Conjunto, ele que organizava tudo aqui. 
Dora: É mesmo... 
 
Você lembra da coordenadora, Cristina, da vice-diretora. 
Dora: Olha, quando a gente chegava aqui na escola, era para falar com a Zezé, ela era muito 
marcante, tudo era resolvido com a diretora. A figura dela aparecia mais, a gente nem via as 
outras. 
 
 
 
Final da entrevista: hora da saída dos alunos e do almoço da Dora. 
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ANEXO V 
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Questionário de Pesquisa 
Ex-alunos da EE Profª. Gracinda Maria Ferreira 

 
 

QUESTIONÁRIO DE PESQUISA 
Ex-alunos do EE PROF.ª GRACINDA MARIA FERREIRA  

 

Ao responder a este instrumento de pesquisa contribuirá para o processo de novos 
conhecimentos para a melhoria da qualidade do ensino e para a integração entre escola e comunidade. 
Trata-se de conhecer como se dão as relações entre escola e sua comunidade com essa finalidade 

Os dados de identificação, como o nome dos senhores, serão preservados. Serão analisados 
apenas os dados qualitativos deste estudo. 

Agradeço a colaboração da sua parte.  

Iniciais:  

Idade: 

Sexo: 

Profissão: 

Profissão do pai (se aposentado, em qual profissão se aposentou): 

 

1 - Quantos irmãos você tem?  

2 – Você mora ou morou no Conjunto dos Estivadores? Se não, em que Bairro? 

3 - Quando estudou no Gracinda? 

4 – Esta escola contribuiu com a sua trajetória profissional? De que forma? 

5 - O aprendizado contribuiu com a continuidade dos seus estudos? 

6 – Resuma o que significou para você participar das atividades propostas pela escola? 

7 – Você ou seu grupo de colegas fazia propostas de atividades e/ou projetos para a integração da 
comunidade com a escola? 

8 – E para a melhoria do ensino? 

9 – O que mais fazia você ter vontade de participar da vida da escola? 

10 – E o que menos lhe agradava na escola? 

11 – A escola procurava conhecer os problemas do bairro/comunidade? 

12 – Você procurava saber o que a escola fazia para melhorar a qualidade de ensino?  

13 – Lembra de alguma reivindicação que a comunidade fez e a escola atendeu? 

14 – E reivindicação que a escola não atendeu? 

15 – Você acredita na contribuição da cultura popular, da cultura da comunidade e da própria história 
da família para a escola? Em caso afirmativo, qual aspecto da cultura mais poderia colaborar com a 
aprendizagem, ou com a participação da comunidade na escola? 

16 – Gostaria de acrescentar alguma coisa? 
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ANEXO VI 
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Alunos da EE Profª. Gracinda Maria Ferreira moradores do Conjunto dos 
Estivadores (2007) 
 
 
Estamos fazendo um estudo para saber o número de alunos da EE “Profª. Gracinda Maria Ferreira” 

moram ou moraram no Conjunto dos Estivadores. 

 

I – Identificação do Aluno: 

Nome _________________________________________nº. _________Idade ________ 

Série__________________ Ensino Fundamental (   )         Ensino Médio (   ) 

Profissão: estudante ( X)    outra (    )  –  Qual?____________ 

 

II – Perguntas: 

 

1- Em que ano entrou no “Gracinda”? 199 __             /           200__ 

 

2 - Alguém da família estuda ou já estudou no “Gracinda”?    IRMÃO (IRMÃ)  (   )          MÃE (   )           

PAI (   )          AVÔ (AVÓ) (   )     

 

3 – Alguém na família trabalha ou trabalhou no Porto de Santos?  Eu (   )          Avô (   )          Pai (   )          

Tio(   )          Irmão (   )           Filho(A) (  )          Padrasto (   )          Outros (   )__________ 

 

4-

Profissão:PAI______________________PADRASTO___________________MÃE_______________

RESPONSÁVEL________________ 

 

5 – Mora no Conjunto dos Estivadores? SIM (   )    NÃO (   )  BAIRRO: _________________________ 

Há quanto tempo? ENTRE 1 E 3 ANOS (   )       ENTRE 4 E 6 ANOS (   )       ENTRE 7 E 9 ANOS (   )        

MAIS DE 10 ANOS (  ) 

 

6 - Se não mora: já morou no Conjunto dos Estivadores?    SIM (   )        NÃO (   )                               

Se já morou?   Quando?  De _______  a ________ 

Questionário respondido em ____/ ___/ 2007. 
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