VIII COPED

Congresso Norte Mineiro
de Pesquisa em Educação

Formação de professores:
desafios e prospecções
Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes

AS ESCOLAS POLIVALENTES E A FORMAÇÃO PARA O TRABALHO
NO BRASIL NA DÉCADA DE 1970
Profa. Ms.Fátima Rita Santana Aguiar
Profa. da Universidade Estadual de Montes Claros; fatimaritaunimontes@gmail.com
Profa. Dra.Dulce Pereira dos Santos
Profa. da Universidade Estadual de Montes Claros;
dulcipsantos@yahoo.com.br
O trabalho propõe apontamentos de uma pesquisa em andamento que busca investigar sobre a
criação das Escolas Polivalentes na década de 1970, no Brasil. As Escolas Polivalentes representaram
a proposta de um projeto educacional bastante audacioso, inspiradas no modelo norte- americano,
pretendendo inclusive ser referência de ensino para todas as escolas secundárias do país. Foram criadas
em um contexto marcado pelo acordo bilateral entre o Brasil e os Estados Unidos - (MEC- USAID) e
pela crença na ideologia do desenvolvimentismo. O período em análise retratouum modelo educacional
vinculado aos propósitos da economia, sendo a teoria do capital humano o principio pedagógico
adotado. A nossa pesquisa caracteriza-secomo bibliográfica e histórica com análise de cunho qualitativo.
Como fontes de pesquisautilizamos bibliografia especializada, leis e decretos referentes ao período.
Nossas considerações parciais apontam que proposta educacional das Escolas Polivalentes pautou-se em
estimular nos alunos as vocações laborais e o desenvolvimento do gosto pelo trabalho.
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1. Considerações sobre a relação economia e educação
A partir da década de 1960, no Brasil, fortaleceu o pensamento de que através de uma maior
escolarização se garantiria a colocação imediata no mercado de trabalho. A crença era de que, quanto
maior a escolaridade do indivíduo, maior o desenvolvimento econômico para ele; e automaticamente para
a nação. Vemos aí claramente a ideologia liberal da recompensa pelo esforçoindividual. Ao indivíduo que,
por seu próprio esforço, conquistasse o sucesso na escola, nada mais justo que fosse recompensado com
uma colocação no mercado de trabalho e uma melhoria nas suas condições materiais. Este pensamento
esteve fortemente presente na teoria do capital humano.
A escola era assim considerada como entidade integradora. Movimento iniciado desde final do
século XIX e fortalecido a partir da década de 1960.
Diante deste cenário a parceria estabelecida entre o Brasil e os EUA (MEC-USAID) gerou
12 acordos, entre 1964 e 1968, abrangendo desde o ensino primário ao ensino superior, os últimos
acordos assinados são datados de 1976. Importante salientar que esta parceria teve início desde o final
da 2ª guerra mundial e buscou a reorganização do sistema educacional brasileiro a partir da lógica
desenvolvimentista.
Entre as políticas executadas através do MEC, na época Ministério da Educação e Cultura, se
ratificavam as propostas apresentadas pela United States Agency for International Development - USAID,
agência norte-americana que passou a regulamentar os princípios gerais nos quais deveriam estar
embasadas as políticas educacionais e, sobretudo, as econômicas. As políticas visavam “[...] sincronizar
a educação com as necessidades do desenvolvimento econômico e social” (CUNHA, 2000, p.172).
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2. A criação das Escolas Polivalentes
Dentro do contexto apresentado toda a organização do ensino primário e médio foi alterada.
“Unificou-se o ensino primário com o ginásio e profissionalizou-se o colégio” Arapiraca (1979, p.15).
Neste período histórico os trabalhos de assessoria dos EUA ao Brasil eram permanentes. Ocorreu
àcriação daEPEM (Equipe de Planejamento do Ensino Médio), cujo objetivo eraplanificar o ensino
primário e médio, vários estados brasileiros foram assessorados pela EPEM.
A EPEM foi criada porque as autoridades federais entendiam que parao sucesso dos projetos
educacionais haveria necessidade de treinamento das autoridades estaduais do ensino para preparo e
execução dos projetos educacionais. A EPEM inicial tinha oito pessoas, sendo quatro norte-americanas e
quatro brasileiros, mas modificou-se e dela participaram outras pessoas, norte-americanas e brasileiras.
ARAPIRACA (1979) e ROMANELLI (2003) afirmam que durante este período os brasileiros
recebiamtreinamento nos EUA para que fossem reprodutores do modelo americano no sistema educacional
brasileiro, difundindo assim o ideal norte-americano de educação no Brasil.
Através do Decreto nº63.914, de 26 de Dezembro de 1968 – a EPEM criou o PREMEM- Programa
de Expansão e Melhoria do Ensino Médio ), cujo o objetivo principal foi: de incentivar o desenvolvimento
quantitativo, a transformação estrutural e o aperfeiçoamento do ensino médio (art.1º). Assim, uma
de suas ações foi a criação das escola polivalentes,considerando as diretrizes governamentais fixadas
na preparação de recursos humanos necessários ao modelo de desenvolvimento defendido pelo Estado
naquele período histórico.
O projeto ambicionava implantar as Escolas Polivalentes em toda a federação nacional, e assim
substituir progressivamente as escolas convencionais existentes.
No Estado de Minas Gerais, a Resolução ALMG 925/1970 celebrou o convênio entre a união
e o estado para a abertura das Escolas Polivalentes.
Considerações parciais
A proposta desenvolvida para as Escolas Polivalentes buscava a superação do modelo dualista.
Seu projeto inovadore audacioso pretendeu atender a demanda da população de acesso a educação
geral e ao mesmo tempo atender aos interessesdos setores produtivos, formando trabalhadores que os
atendessem.
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