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O JULINHO SEMPRE FOI NOTÍCIA 

 

Fundado em 23 de março de 1900, em Porto Alegre, RS, o Colégio Estadual Júlio de 
Castilhos sempre esteve comprometido com os movimentos contestadores e reivindicatórios,  
a produção e a pluralidade de idéias e a liberdade de opinião. 

Numa tentativa de resgatar aspectos documentais que atestam esses compromissos que 
o Julinho sempre demonstrou, as organizadoras selecionaram cinco textos que comprovam 
que o Julinho sempre foi notícia, quer seja pelo incêndio que destruiu o belo prédio da 
avenida João Pessoa, quer por sua atuação no movimento estudantil ou em defesa da natureza 
e da escola pública ou pela sua inserção no contexto nacional como modelo de 
estabelecimento de ensino. Trata-se do registro de um passado que já faz parte da história 
nacional bem como do reconhecimento a essa Casa e a tudo que ela representa no coração e 
na memória dos julianos (as) de todos os lugares e de todos os tempos. 

Na Apresentação, assinada por Maria Stephanou, coordenadora do NIUE - Núcleo de 
Integração Universidade & Escola, ressalta-se o direito à memória como condição 
imprescindível do exercício da cidadania e, então, nada mais coerente que empreender 
esforços para a preservação da memória histórica de uma instituição educativa que, no 
decorrer de sua trajetória, esteve sempre envolvida em experiências na cidade de Porto Alegre 
voltadas à formação de cidadãos comprometidos com seu entorno, atuantes no âmbito da 
cidadania política e social. O Núcleo de Integração Universidade & Escola da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul que, em dez anos de existência, acumula inúmeras ações 
extensionistas e de pesquisa e se propõe a “colocar a universidade pública no centro de 
acontecimentos que favoreçam a qualificação dos processos educativos e de formação de 
educadores e educação do cidadão brasileiro”, apoiou a parceria para a produção desta 
publicação com histórias escolares relativas ao Colégio Estadual Júlio de Castilhos, que 
recentemente completou cem anos de atuação, e tem, reconhecidamente, papel relevante para 
a história da educação no Rio Grande do Sul. 

O primeiro texto, A história esquecida do incêndio do Julinho, de autoria de João 
Timótheo Esmerio Machado, acadêmico no curso de História da UFRGS, trata do incêndio 
que praticamente destruiu as instalações do Colégio Estadual Júlio de Castilhos, antigo 
Ginásio Riograndense, em 16 de novembro de 1951 e mudou os rumos da instituição. Fruto 
de um breve levantamento feito nos arquivos do Museu de Comunicação Social Hipólito José 
da Costa, na coleção do Jornal Correio do Povo, do segundo semestre de 1951, o texto 
pretende mostrar como o sinistro de novembro de 51 possui indícios que sugerem um caráter 
criminoso, restando, ainda, questões que aguardam investigações, como: 1. se o incêndio foi 
criminoso, que grupo tinha interesse na destruição do prédio e de seu acervo? 2. por que as 
investigações foram interrompidas, sendo o processo arquivado? 3. que motivos levaram à 
escolha do terreno na Avenida Piratini, onde hoje se situa? 4. que grupos políticos transitavam 
no Julinho nas décadas de 40 e 50? 
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O autor faz menção à “tradição” rebelde do alunado na repressão do governo nos 
“anos de chumbo” e aos ilustres alunos que ali estudaram. Levanta uma questão polêmica: ser 
sempre esquecido o fato do colégio ter nascido da necessidade do ultraconservador Partido 
Republicano Riograndense formar o quadro de estudantes que estudariam na Faculdade de 
Direito e na Escola de Engenharia. Na época, o Reitor do ginásio - que também possuía o 
cargo na Escola de Engenharia e era indicado pelo próprio Júlio de Castilhos - vetava os 
alunos considerados indesejáveis. 

A seguir, de forma quase literária, o autor tenta recuperar os acontecimentos da noite 
do sinistro, levantando, inclusive, dados que antecederam o acontecimento e serviram para 
reforçar a idéia de ato criminoso. Também mostra um pouco da realidade social da cidade e 
da repercussão que o incêndio teve em Porto Alegre, por meio de reportagens exibidas no 
jornal Correio do Povo, daquele ano. 

............. 

 

Dividido em quatro partes: O Julinho como espaço em disputa, Os anos críticos, O 
difícil resgate e Trajetos e limites escolares, o segundo texto dessa obra, intitulado Um 
colégio no centro da História (1963 - 1978), de autoria de Alberto Magno Filgueiras, 
acadêmico no curso de Licenciatura em História da UFRGS, procura enfocar a trajetória do 
maior e mais antigo colégio público do Rio Grande do Sul e sua relação com o movimento 
amplo da história social e política do país e do estado ao longo desse período, 1963 - 1978, 
época de decisivas transformações na sociedade brasileira e gaúcha que refletiram diretamente 
no microcosmo juliano de modo ímpar. Trata-se de um texto que relata a resposta que os 
sujeitos implicados, estudantes e professores (as) do colégio, deram aos desafios concretos, 
representando limitações e possibilidades e fazendo a história do Julinho, ao mesmo tempo 
em que foram feitos por ela. Foram as várias gerações de julianos (as) os sujeitos 
protagonistas da história do Colégio Estadual Júlio de Castilho nesses cem anos de existência. 

Em O Julinho como espaço em disputa, o autor conecta histórias do Brasil daquele 
período, enfocando os vínculos que seus educadores e educandos mantinham com os 
segmentos populares derrotados num primeiro momento (golpe de 64) ou com a nova ordem 
imposta por militares e civis ávidos de expurgar o corpo político - social da nação dos agentes 
da subversão e da desordem (os inimigos internos), conforme a doutrina de segurança 
nacional baseada nas concepções geopolíticas centradas na defesa da civilização ocidental e 
cristã consagrada como ideologia oficial pelos governos pós-64 - o  país sendo concebido 
como baluarte e terreno dessa guerra com frente interna e externa. O autor destaca o papel do 
movimento secundarista da época e do Grêmio do Julinho que, juntamente com as esquerdas e 
o movimento sindical e popular, estiveram em grandes cenários estudantis como no Rio de 
Janeiro, Presidente Prudente e Porto Alegre. Vários professores (as) e alunos foram 
enquadrados e punidos com base no Primeiro Ato Institucional (9 de abril) devido ao alto 
grau de politização da comunidade Juliana, considerada anárquica pelos diretores de outros 
colégios, principalmente de colégios particulares, incapazes de conferir aos seus alunos o grau 
de liberdade desfrutado no Julinho, sem prejuízo do aproveitamento dos alunos que garantiam 
os melhores índices de aprovação nos vestibulares aos egressos do colégio, sem que 
precisassem fazer cursinhos pré-vestibulares, que já existiam na época. O autor salienta a 
diversidade de situações educativas, a variedade de atitudes políticas ou político-pedagógicas 
como um microcosmo das relações tecidas no âmbito social mais amplo da sociedade gaúcha 
ou brasileira como as responsáveis pela abertura do Julinho a novas experimentações 
pedagógicas ou a modalidades menos autoritárias nas relações professor-aluno e à eventual 
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relação entre eles, a suposta maior eficiência do ensino ali oferecido, embora isso não fique 
tão claro em vários depoimentos publicados. 

Em Os anos críticos, o autor dá relevo à decretação do Ato Institucional nº 5 e suas 
conseqüências nos interiores dos estabelecimentos de ensino superior e médio, como o 
fechamento do Grêmio Estudantil no Júlio de Castilhos, no final de 1967, gerando um refluxo 
na mobilização estudantil e radicalizando alguns grupos cada vez mais ligados a organizações 
clandestinas ou semiclandestinas. O autor salienta a importância do Grêmio na politização dos 
julianos, uma vez que sua diretoria era eleita pelo voto direto (antes de 64) e depois por um 
colégio eleitoral que, ao final do ano letivo, reunia os presidentes e vice-presidentes das 
turmas eleitos diretamente em sala de aula. Várias foram as tentativas de reabertura do 
Grêmio, sempre tentando vencer a barreira do veto da Direção a todo grupo que oferecesse 
perigo para a ordem interna e externa, que representasse a politização dos julianos num 
sentido horizontal, que não deixaria de existir (pois era motivação institucional a formação de 
cidadãos conscientes de direitos e deveres), mas apenas de cima para baixo. Várias iniciativas, 
como a criação de um Movimento Democrático Juliano (chegou-se a propor popular em lugar 
de democrático), em 1964-65, congregando os vários grupos de oposição à nova ordem e que 
muitos consideraram como tendo influído na escolha do nome de Movimento Democrático 
Brasileiro para a legenda de oposição legal criada após a extinção dos partidos por um novo 
ato do governo militar em fins de 1965, não mais teriam lugar durante um intervalo de tempo 
de nove anos. O ressurgimento de um movimento secundarista ativo aconteceria na esteira da 
retomada da mobilização nas Universidades, a partir de meados da década seguinte e, nesse 
meio tempo, vários julianos, oriundos de grupos de resistência do final da década de sessenta, 
desapareceram no enfrentamento radicalizado com mais de uma didatura do cone sul, alguns 
buscando exílio em países vizinhos. O autor salienta Luís Eurico Tejera Lisboa, o Ico, que 
liderou movimento pela reabertura do Grêmio em 1968 e que depois formaria os 
autodenominados “Brancaleone” que se aproximariam de outros grupos organizados do 
centro do país para a luta armada em 69 e que seria morto em 73 (origem da VPR). Em 1972, 
as instalações do Grêmio seriam reabertas como produto de um acordo restrito entre um grupo 
de alunos sem qualquer representatividade no conjunto dos julianos e a Direção do Colégio à 
época, mas agora com o nome de Centro de Integração Estudantil Júlio de Castilhos, cujos 
participantes eram particularmente visados e tinham suas intervenções vigiadas, mesmo 
durante as aulas, por agentes policiais, sendo apenas alguns deles identificáveis e outros se 
apresentavam sob a denominação de Movimento de Ação Secundarista, estando longe, no 
entanto, de conseguir representar um número razoável de julianos. 

Em O difícil resgate, o autor cita Flávio Silveira, ativo participante ligado ao 
ressurgimento de um movimento secundarista, atuante nos colégios de Porto Alegre, a partir 
de 1976, e no Julinho em 1977-1978, cujo livro publicado em 1979, denunciando fraude 
numa concorrida eleição do CIEJUC e virando pauta dos principais jornais, é a fonte 
disponível mais valiosa para o período em questão. Também aborda a mudança para as aulas 
mistas que mudou o foco de vigilância interna, voltando-se para questões como a relação 
entre os sexos e o uso e tráfico de drogas nas dependências da escola, já que, com seus mais 
de 4000 alunos matriculados em 1968, e que chegariam a mais de 6000 em 1978, era um dos 
colégios onde esse problema era considerado mais agudo. O autor comenta a reforma do 
ensino secundário, a partir de 1970-1971, com uma nova Lei de Diretrizes e Bases implantada 
pelo MEC, pondo em prática medidas consideradas avançadas, mais no sentido técnico do que 
no pedagógico, acompanhada da atribuição de novos e mais centralizados poderes aos 
diretores dos estabelecimentos, inibindo, assim, a criação de instâncias autenticamente 
representativas da comunidade escolar. Levanta a questão das Associações de Pais e Mestres 
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e das Caixas Escolares que acabaram perdendo o caráter social em favor de uma nova 
realidade do ensino secundário.  

Em Trajetos e limites escolares, o autor declara a preocupação que teve de ressaltar 
os vínculos existentes entre distintas esferas sociais e políticas, filtrados por uma certa visão e 
sua significação, acompanhados da vivência particular ou compartilhada, a partir da qual 
foram construídos. Toda memória é perpassada pelo modo como uns e outros compartilham 
vivências e as reconstroem imaginariamente. O que o autor buscou neste texto foi 
contextualizá-los num universo mais amplo em que se entrecruzam os projetos políticos e as 
práticas sociais. 

............. 

 

De autoria de Mônica Vier Loss, licenciada em História pela UFRGS, o terceiro texto 
dessa, obra intitulado O movimento estudantil em 68 - A visão do jornal Zero Hora analisa 
a forma como o movimento estudantil e, por extensão, o Colégio Júlio de Castilhos e seus 
alunos apareceram na imprensa, especificamente no jornal Zero Hora, no ano de 1968, o que 
permite um paralelo com outras fontes como por exemplo com o livro “Guerrilha 
Brancaleone”, 1999, de autoria de Cláudio Gutierrez, também ex-aluno, para quem o Julinho 
sempre foi “sinônimo de inconformidade e rebeldia”. 

Em O ano de 1968 no mundo, a autora traça um painel sobre a importância do ano de 
68 no Brasil e no mundo, citando acontecimentos marcantes como o cada vez mais desastroso 
envolvimento dos Estados Unidos na guerra do Vietnam que desencadeou forte movimento de 
resistência pacifista em que deserção e desobediência civil assumiam dimensões de radical 
atitude política. A contra-cultura “hippie”, os “Black Panthers” e o movimento negro, o 
movimento feminista e a liberação sexual são exemplos dos principais movimentos e grupos 
que, ao protestar e reivindicar seus direitos introduzindo novos valores e costumes, colocaram 
em xeque os valores conservadores e consumistas do “way of life” norte-americano. Na 
seqüência, a autora cita as agitações que marcaram o famoso “Maio de 68”, na França, Itália, 
Inglaterra e Alemanha. Na então Checoslováquia, a “Primavera de Praga” expôs o 
descontentamento popular de estudantes e trabalhadores com a burocracia e a centralização 
econômica do sistema. No Brasil, que desde abril de 64 encontrava-se sob o regime militar, 
um expressivo movimento de massas, tendo os estudantes à frente, avolumou-se em todo país. 
O acirramento dos conflitos e reivindicações populares levou o governo a decretar, em 13 de 
dezembro, o Ato Institucional nº5, legalizando as arbitrariedades do regime que atingiram 
níveis inimagináveis, quebrando totalmente o movimento estudantil. Com o subtítulo O 
período ditatorial no Brasil e o movimento estudantil, a autora aborda acontecimentos de 
grande impacto no Brasil, como a extinção da UNE, União Nacional dos Estudantes, que 
continuou atuante mesmo na ilegalidade, organizando protestos, realizando congressos e 
articulando a oposição ao regime sempre sob repressão policial. No Rio Grande do Sul, como 
em todo o resto do país, o movimento estudantil foi sempre muito atuante, reivindicando uma 
efetiva participação dos alunos na direção das universidades, buscando a criação de uma 
universidade crítica e protestando contra os acordos MEC-USAID e a reforma universitária, 
discutindo questões nacionais como a política sindical do governo e a reforma agrária. 

Com o subtítulo O papel da imprensa, a autora trata de importante fato daquele 
período: Como um governo autoritário e repressivo, antes e depois de 64, utilizou a imprensa 
como uma das principais formas de controlar a opinião pública, exercida por meio do poder 
de coerção das grandes agências de notícias e, principalmente, do grande capital monopolista 
que condicionava seus anúncios, principal fonte de renda dos periódicos, a um 
posicionamento favorável ou pelo menos não explicitamente contrário aos interesses 
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imperialistas. Após o golpe de 64, por meio dos órgãos de censura e da força física, o Estado  
controlava a opinião expressa pelos periódicos  e o jornal “Última Hora” foi invadido e 
depredado. A partir dos “restos mortais desse jornal gaúcho” e nesse contexto conflitante é 
que foi fundado o jornal “Zero Hora” o que condicionou seu alinhamento político numa 
pretensa neutralidade propagada que, na opinião da autora, teve como função produzir a 
crença de uma verdade inquestionável sobre o que estava sendo reportado, legitimando os 
posicionamentos políticos veiculados. Por meio de pesquisa, a autora relata que o jornal “Zero 
Hora” utilizava-se de uma inovação metodológica, o “lead”, de influência norte-americana, 
segundo o qual os acontecimentos cotidianos eram tratados de acordo com uma sistemática 
em que certos elementos de análise, tais como: “quem, que, como, quando, onde e por que” 
prevaleciam. Dessa forma, conseguia-se transformar um problema social constante, cuja raiz 
está na estrutura da sociedade, em fato isolado. Assim, qualquer sinal de problema social 
transformava-se em acontecimento isolado que se repetia diariamente, desvinculando-o de 
suas raízes reais. Segundo a autora, os artigos eram descritivos, vagos e imprecisos quanto ao 
conteúdo e apresentaram mudanças condizentes com as transformações pelas quais passava o 
país: num primeiro momento, os movimentos apareciam como “coisa de baderneiro” ou 
reivindicatório sem, no entanto, fazer qualquer referência à dimensão política do movimento. 
A seguir, o jornal “Zero Hora” passou a incorporar em seus textos elementos que indicavam a 
radicalização da oposição com conotação de exceção, resultado da infiltração estrangeira 
subversiva. Por último, quando a situação no país já se mostrava quase fora de controle, o 
jornal passou a noticiar, com mais freqüência, a subversão apresentada como endêmica e o 
excelente papel do exército no desbaratamento de células terroristas espalhadas pelo Brasil 
legitimando, assim, o governo militar que, sob a ótica do jornal em questão, era o único que 
podia salvar a pátria e a democracia da ameaça comunista que tentava se infiltrar em nossa 
sociedade livre. 

Em O Julinho no jornal “Zero Hora”, a autora salienta a constante presença dos 
alunos (as) do Colégio Júlio de Castilhos no referido jornal, embora depoimentos de ex-
alunos(as) daqueles convulsionados anos políticos declararem que muitos dos protestos e 
reivindicações de movimentos estudantis não encontravam eco naquele jornal. Ainda que o 
jornal “Zero Hora” e outros jornais de Porto Alegre não expressassem essa mobilização, o 
Julinho foi o colégio mais atuante em 68, hoje notadamente reconhecido.  

............. 

 

Neiva Otero Schäffer, professora do Núcleo de Integração Universidade Escola da 
Pró-Reitoria de Extensão da UFRGS e professora no Colégio Estadual Júlio de Castilhos, 
entre 1969-1984, é a autora do quarto texto dessa obra intitulado Grupo Ecológico KAA-
ETÉ- uma nova prática educativa e uma escola na mídia. 

Trata-se de um artigo que relata o surgimento e o envolvimento do grupo ecológico 
denominado KAA-ETÉ, no Julinho, que logo passou a ser foco de atenção da imprensa 
representando importante papel na escola e alcançando outros públicos, evidenciando o papel 
da notícia. 

O grupo que faz a notícia, uma das subdivisões do artigo, relata como se iniciou o 
grupo, a escolha do nome KAA-ETÉ e acontecimentos relacionados aos projetos, definindo as 
atividades propostas por professores priorizando a participação, o envolvimento dos alunos 
em assuntos relacionados à ecologia, superando “o sentimento de distanciamento ao qual nos 
relega uma enormidade de fatores da vida moderna” (Sorrentino, 1991, p.50). 
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Na seqüência, sob o título As notícias que fizeram o grupo: os movimentos 
ambientalistas no estado nos anos 70, a autora destaca o papel da imprensa gaúcha, 
principalmente no final daquela década, abrindo espaço para divulgação de ações promovidas 
por entidades ecológicas no rastro de denúncias e polêmicas sobre a degradação ambiental 
que se abatia sobre o estado, o país e o mundo e que se relacionavam à presença de novos 
empreendimentos produtivos, como a fábrica de celulose em Guaíba (Borregaard, depois 
Riocell) e a implantação do Pólo Petroquímico do Sul, em Triunfo. Neiva Otero cita a grande 
influência do agrônomo José Lutzemberger no RS, vindo da Europa, e seu envolvimento em 
questões contundentes que criaram notícias, abrindo espaço para discussões e debates com a 
população. Cita, também, a AGAPAN - Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente 
Natural, fundada em 1970, e a ADFG - Associação Democrática Feminina Gaúcha, 
atualmente Amigos da Terra - Núcleo Brasil, e suas importantes contribuições na formação de 
opinião pública e força desencadeante de decisões governamentais que encontraram na 
temática ambiental a possibilidade de continuar estimulando a cidadania por meio de alertas 
sobre a necessidade de luta contínua pelos direitos do indivíduo e da coletividade. 

A notícia na mídia - a notícia na escola aborda os efeitos da notícia sobre o KAA-
ETÉ no âmbito interno, o da comunidade escolar, e no âmbito externo, o de outros públicos. 
A princípio, as notícias destacavam questões como: o que era o grupo, quem tivera a idéia, a 
razão do nome, o que fariam etc. Posteriormente, seriam as ações concretas, como ciclos de 
palestras, sobretudo em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, participação 
em passeatas, criação de um mural informativo, organização e distribuição de um jornal do 
grupo, realização de palestras ministradas pelos alunos do Julinho para alunos de outras 
escolas. Atividades em parceria com diversos professores também eram motivo para espaços 
nos jornais e convites para entrevistas em programas televisivos especialmente dirigidos aos 
jovens ou na TVE (Educativa). Datas especiais, como o dia do meio ambiente, lançamento da 
bomba H sobre Hiroshima também foram marcadas por atividades relevantes para a 
comunidade e geraram notícia, dando visibilidade ao grupo e promovendo seu 
reconhecimento, incentivando outros alunos e cultivando um sentimento de “orgulho” por 
fazer parte de uma escola-padrão e pioneira em atividades extracurriculares. A partir de março 
de 1979, desencadearam-se múltiplas greves do magistério público, pondo em discussão a 
qualidade do ensino público e a possibilidade da escola pública cumprir o papel de liderança 
que mantinha anteriormente. Nesse cenário as notícias sobre o KAA-ETÉ representavam uma 
chance da escola pública ser manchete por uma ação pedagógica e não apenas por mais uma 
greve do magistério. Conforme depoimentos de ex-julianos, a existência do KAA-ETÉ e o 
“estar na mídia” apresentavam-se como a retomada de um caminho de lutas, tornando-se o 
viés possível de debates num período pós-autoritário. De certa forma, debater a dinâmica 
ambiental e as transformações perigosas que a ela a sociedade vinha infringindo permitia a 
crítica aos dois modelos, aos dois paradigmas - capitalismo e socialismo. 

Em O KAA-ETÉ como prática educativa a autora lista uma série de atividades do 
grupo que, de certo modo, anteciparam uma forma de proceder que seria reconhecida e 
estimulada legalmente pelos Parâmetros Curriculares Nacionais - 1998 - e pela atual Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (9294/96) quando enfatizam a importância dos 
temas de relevância social serem assumidos e discutidos pela escola de forma não disciplinar, 
mas integrada e “atravessando” todas as áreas sob a forma de temas transversais. 

Finalizando o artigo, em Considerações finais, a autora destaca o trabalho dos 
professores e da diretoria do Julinho demonstrando empenho e envolvimento nessas 
atividades que viraram notícia e que continuaram recebendo novos integrantes, admitindo 
novas idéias e refletindo. Destaca o papel da imprensa riograndense que foi sensível a ponto 
de colocar a voz do adolescente gaúcho, suas preocupações e sonhos ao lado de importantes 
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nomes, técnicos e reconhecidos especialistas dando-lhes a oportunidade de atuação 
pedagógica na sociedade. 

...................... 

 

Professora e orientadora educacional, presidente do Centro de Professores do Colégio 
Estadual Júlio de Castilhos no biênio 91/92, Iara Maria Silva Rojas assina a autoria deste 
quinto e último texto, Fórum Juliano, em defesa da Escola Pública contando com a 
colaboração das professoras Neusa dos Santos e Geneci Duarte. Trata-se da prática histórica 
do Colégio Júlio de Castilhos em defesa de uma escola pública democrática e de qualidade, 
suas ações e movimentos que repercutiram na sociedade gaúcha e que foram sempre notícia. 
A organização e a atuação do Fórum Juliano em defesa da escola pública, durante o período 
de maio de 91 até a organização, eleição e posse do Conselho Escolar, em julho de 92, 
exemplificam o significado político da comunidade Juliana e sua forte presença em momentos 
cruciais da educação no RS. O entendimento dos fatos que precederam a formalização do 
Fórum e os envolvimentos da comunidade escolar nas lutas do magistério gaúcho são 
necessários para se compreender a razão de sua constituição. 

O início do período democrático descreve ações da comunidade escolar juliana na 
tentativa de redemocratização, no início da década de 80, vivendo intensamente a maioria dos 
movimentos do magistério gaúcho, como assembléias de professores, passeatas, “atoshow” 
etc. Aqui destaca-se o fato de o Colégio Júlio de Castilhos ser uma das escolas precursoras na 
eleição de diretores, contando, em 1983, com um conselho constituído por professores, 
representantes dos pais e dos alunos que coordenou o primeiro processo de eleição de nomes 
para a direção da escola. Na segunda metade da década de 80, os movimentos sindicais 
intensificaram sua luta em defesa dos direitos dos trabalhadores e na construção de uma 
sociedade democrática que contasse com governos democráticos e o Julinho esteve presente 
nesses movimentos. Na greve de 1985, um grupo de professores organizou uma nova 
proposta de mudanças alinhada às lutas do CPERS - Sindicato (Centro dos Professores do 
Estado do Rio Grande do Sul) e criaram um jornal, O Griphos, importante na atuação do 
grupo que lutava pelos direitos dos trabalhadores em educação: salário digno, escola 
democrática e educação de qualidade - lutas que serviram de referência para outras categorias 
de trabalhadores e  conquistaram a simpatia da comunidade gaúcha. Além disso tudo, era 
desejo construir uma proposta pedagógica para as escolas com a participação da comunidade 
escolar, com base em uma gestão democrática, e a comunidade juliana teve presença 
importante naquele movimento por meio da participação de professores liderados pelo CPJC 
(Centro de Professores Júlio de Castilhos) e de alunos liderados pelo Grêmio Estudantil. 

O governo Collares: o calendário rotativo faz um relato da intenção do novo 
governador Alceu Collares que, na década de 90, tinha como objetivo anunciado ter todas as 
crianças e jovens na escola e para isso criou o calendário rotativo, grupos de alunos que 
iniciariam as aulas em períodos diferentes do ano, alterando, entre outras coisas, as férias 
escolares. Mas faltou diálogo, a comunidade não foi consultada sobre as mudanças, e medidas 
administrativas de evidente sentido político foram impostas. A Secretaria de Educação 
começou um processo conhecido como “operação desmonte”, isto é, desconstruir o processo 
de eleições de diretores, afastando-os e colocando em seus lugares os interventores, pessoas 
alinhadas com a proposta do governo. 

Em Eleição de diretores e o incidente na Escola Técnica Parobé a autora aborda a 
mobilização de lideranças e da comunidade juliana em solidariedade à Escola Técnica Parobé 
que foi escolhida para ser a primeira do desmonte. Houve incidentes na escola envolvendo 
alunos, uma professora, a polícia militar e alguns desses alunos foram agredidos. Era evidente 
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para o governo que, para a implantação do calendário rotativo era necessário substituir os 
diretores eleitos por diretores de “confiança”, independente dos interesses das comunidades 
escolares. 

A última parte deste texto, intitulada A constituição do Fórum Juliano em defesa da 
escola pública é a narrativa da resistência juliana e de outras comunidades escolares à posse 
de diretores interventores e da organização do Fórum em defesa da escola pública no colégio 
Júlio de Castilhos, idealizado em 1990, a partir de um trabalho integrado entre o Centro de 
Professores do Julinho e o Grêmio Estudantil, baseado no modelo dos Comitês Estadual e 
Federal em defesa da escola pública. Debateram-se assuntos como rumos da escola pública, 
implantação de 200 dias letivos em 1991, gestão democrática na escola pública e calendário 
rotativo. A Secretaria de Educação, o Conselho Estadual de Educação e a Comissão de 
Educação da Assembléia Legislativa foram convidados para o debate, porém a Secretaria não 
compareceu. No entanto, muitas foram as conquistas alcançadas pelos julianos em defesa de 
uma escola pública mais democrática e de qualidade visando à transformação de práticas 
autoritárias ultrapassadas, onde os alunos foram vistos como sujeitos de direitos, cidadãos 
ativos no processo de consciência, persistência e vontade de mudar. Por tudo isso, nestes cem 
anos dedicados à educação, à construção do conhecimento e à formação de lideranças, em 
cada década, o Julinho tem participado das transformações sociais e SEMPRE FOI NOTÍCIA. 
Enfim, citando o historiador e ex-juliano Joaquim José Felizardo: QUEM NÃO PASSOU 
PELO JULINHO MORREU INOCENTE. 
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