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Os 50 anos de um modelo 
vanguardista de ensino
Nascido à sombra da ditadura, o Colégio de Aplicação João XXIII da Universidade Federal de Juiz 
de Fora (UFJF) mantém ideais de liberdade, democracia e respeito à diversidade
Ady Carnevalli
Repórter

No palco, dois “meninos maluqui-
nhos”, o sonhador e o que fazia 
acontecer. A peça, interpretada 

pelos alunos, divertia a plateia. Perto 
dali, nascia uma canção para a menina 
mais bonita da escola. Já a vida do garoto 
tímido se esvaía em suor. Esquecera o 
texto do jogral e teria que improvisar. 
Em cada canto, pulsavam emoções e 
descobertas. Aqueles dias permanecem 
na memória de alunos, professores e 
funcionários que comemoram, em 2015, 
os 50 anos do Colégio de Aplicação João 
XXIII da Universidade Federal de Juiz de 
Fora (UFJF).

Inaugurado na ditadura militar, o então 
Ginásio de Aplicação, Demonstração e 
Experimentação conservava a essência 
de vanguarda em um cenário obscuro e 
de proibições. As raízes inconformistas 
foram herdadas da antiga Faculdade de 
Filosofia e Letras (Fafile). Com o golpe de 
1964, a Fafile era considerada um centro 
subversivo. Mas a necessidade de treina-
mento de professores para o Magistério 
levou à criação, em 1965, de um curso 
ginasial, em sua sede, incorporada depois 
pela UFJF. A ligação, porém, era mais que 
física. “A história do Colégio é marcada 
pela manutenção do espírito “fafiliano 

e pelo modelo de excelência em sua 
ação educativa”, observa seu fundador, o 
professor emérito da UFJF, Murilio Hingel, 
antes diretor da Fafile, e, quase 30 anos 
depois, ministro da Educação. 
O pensamento crítico e a liberdade de 
criação, incentivados pelo Colégio, são 
tratados com orgulho por protagonistas 
de épocas diferentes. O menino que 
apenas sonhava, hoje salva vidas. Médico 
em Belo Horizonte (MG), Alberto Vergara 
lembra um tempo de rico aprendizado. 
“Entrei em 1969. Naquela época, o ensino 
era massacrante, os alunos obrigados 
a repetir, a decorar o que livros e pro-

Estímulo à criatividade: as atividades artísticas fazem parte da grade curricular, que oferece inglês em todas as séries, 
aulas estendidas de sociologia e filosofia e, ainda, música e literatura
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fessores diziam. No João, não. Éramos 
incentivados a pensar.” Ao lado, a esposa 
Mônica, dentista, tece os mesmos elo-
gios (sim, eram colegas na escola). 

Mas, enquanto Alberto e Mônica nem 
sonhavam com o namoro, a beleza de ou-
tra menina aflorava o talento de Márcio 
Itaboray. “Através do Clube de Inglês, o 
‘Corujinha’, realizamos o Festival de Mú-
sica, em 1969, e ganhei o Prêmio ‘Fora de 
Série’ com uma música para ela”, conta. 
Seguiu carreira nos palcos e em outra 
paixão, a medicina. Já o orador do impro-
viso ainda participaria, em plena quarta 
série, de um “protesto” em sala de aula, 
contra o golpe no Chile. Flávio Cheker 
formou-se professor, elegeu-se vereador 
por cinco mandatos e hoje é secretário 
de Desenvolvimento Social da Prefeitura 
de Juiz de Fora. “Tudo enche a alma de 
saudade: os colegas, os professores, os 
estagiários, o Seu Raul...”

 INOVAÇÕES 
PEDAGÓGICAS
Os Colégios de Aplicação são unidades de 
educação básica, mantidas e administra-
das por instituições federais de ensino 
superior. Sua finalidade é desenvolver 
atividades de ensino, pesquisa e exten-
são, com foco nas inovações pedagógicas 
e na formação docente, o que significa 
proporcionar oportunidades de prática 
em sala para novos professores e esta-
giários de cursos superiores. Em todo o 
mundo, há pouco mais de cem colégios 
deste tipo. No Brasil, são 17. O João XXIII 
se diferencia por ser unidade acadêmica, 
ou seja, ter assento no Conselho Superior 
da UFJF. 
Se quando inaugurado contava só com 
as quatro séries do “ginásio” (quinta a 
oitava), hoje oferece as nove do ensino 
fundamental e as três do ensino médio. 

Na grade curricular, aulas de inglês em 
todas as séries, aulas estendidas de so-
ciologia e filosofia, e atividades voltadas 
para música, literatura e esportes, entre 
outras. 
Além disso, 90% dos professores pos-
suem mestrado ou doutorado e traba-
lham em regime de dedicação exclusiva, 
o que permite a participação em projetos 
de treinamento profissional, extensão 
e iniciação científica, em parceria com a 
UFJF. Mantém convênios com outras uni-
versidades para programas de doutorado 
destinados aos professores e, neste ano, 
inicia o intercâmbio entre alunos com o 
Maraigerfjord Gymnasium, da Dinamarca. 

PARA ALÉM DAS 
SALAS DE AULA
O Colégio utiliza também recursos tec-
nológicos na educação, como a biblioteca 
virtual infantil, mas o caráter da forma-
ção crítica continua ligando gerações. 
Alunos e ex-alunos compartilham um 
script de “Tags” que definem uma 
dimensão histórica diferenciada: família, 
liberdade, amizade, respeito e cidadania 
vêm sempre acompanhadas da expres-
são “para além das salas de aula”. 
A advogada Graciela Marques lembra o 
modo de condução da ex-diretora Lucy 
Brandão. “Primava por garantir respeito 
entre professor e aluno de forma humana 
e com a disciplina necessária.” Dos três 
filhos de Graciela, dois estudaram no 
colégio. Luiz Henrique cursa arquitetura 
na UFJF e está em intercâmbio na Itália, 
pelo Ciência sem Fronteiras, do Governo 
federal. A mais nova, Isabela, chegou 
este ano ao ensino médio.

A completar 50 anos, o João XXIII se prepara para oferecer aulas em tempo integral 

“Lutamos para dar um ensino 
de qualidade para todos, 
esse é o compromisso da 
escola pública, a transmissão 
do conhecimento de forma 
humanizada e consciente da 
diversidade social” 
(Andrea Vassallo Fagundes, 
diretora do Colégio de 
Aplicação João XXIII)
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Já a economista Cristiane Gravina guarda 
a primeira impressão não muito favorá-
vel, em 1979. “Eu chorava com a feiura 
do Colégio, mas, depois de alguns dias, 
a aparência deixou de fazer sentido. Ele 
passou a significar minha segunda casa, 
minha família, meus melhores amigos. 
Lembro-me da diretora Lucy e dos pro-
fessores, que moldaram meu caráter com 
valores éticos, disciplina rígida e calor 

humano. O hino do Colégio era lindo e 
expressões como ‘obrigado’, ‘com licença’, 
‘por favor’, fundamentais”, conta. Hoje, a 
filha Victoria está terminando o ensino 
médio. 
Assim como Jayme Salles de Almeida 
Neto. Dezesseis anos e já de malas pron-
tas para a Europa. Há 11 anos no Colégio, 
resume sua história em uma frase: “Eu 
sou o João XXIII” e enfatiza a forma de 
ensino “muito além do decoreba”. 

DIVERSIDADE E 
CONSTRUÇÃO DE 
NOVOS HORIZONTES
Até meados da década de 80, a forma 
de ingresso do aluno era por concurso. 
Mesmo com diferenças sociais, eram 
selecionados os mais bem preparados 
em conteúdo. Hoje, o desafio é maior. A 
entrada, feita por sorteio, destaca novas 
complexidades, impondo ainda mais a 
ênfase na diversidade. No último sorteio, 
1.670 concorreram a 75 vagas. “É o reco-
nhecimento da comunidade”, observa a 
diretora Andrea Vassallo Fagundes.
Diante de perfis tão diferentes, a mon-
tagem das turmas segue critérios de 

Primeira sede do colégio, na Avenida Rio Branco, onde atualmente funciona a Casa de Cultura da UFJF

heterogeneidade: quanto mais diversa, 
melhor. Os resultados surpreendem. Em 
provas do Processo de Ingresso Seletivo 
Misto (Pism), vestibular seriado da UFJF, 
mantém média de 70% de aprovados. 
“Lutamos para dar um ensino de qualida-
de para todos, esse é o compromisso da 
escola pública, a transmissão do conheci-
mento de forma humanizada e conscien-
te da diversidade social.” 
Dos 1.350 matriculados, cerca de 700 
participam de projetos de extensão. A 
escola também abre as portas para o en-
sino a mais de 300 alunos fora da idade 
escolar. Há atendimento especial para 
deficientes, projetos para aqueles em 
situação de vulnerabilidade, e ações para 
alimentação saudável. E se prepara para 
um voo mais alto: o funcionamento em 
tempo integral. Cerca de R$ 14 milhões 
serão investidos na construção de piscina 
coberta, refeitório, 12 novas salas e 
anfiteatro. “Não queremos o aluno mais 
tempo por mais tempo, mas mais tempo 
com qualidade”, diz Andrea. 
No convívio de diferenças, o espírito da 
antiga Fafile é mantido. Talento, inquie-
tações e descobertas semeiam, ao sabor 
dos tempos, novas raízes de liberdade e 
tolerância. E o Colégio multiplica suas se-
des em cada um de seus novos cidadãos.  

Dos 1.350 matriculados, 
cerca de 700 participam 
de projetos de extensão. 
A escola também abre 
as portas para o ensino 
a mais de 300 alunos 
fora da idade escolar. Há 
atendimento especial para 
deficientes, projetos para 
aqueles em situação de 
vulnerabilidade, e ações 
para alimentação saudável
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Escola para professores e alunos: oferecendo as nove séries do ensino fundamental e as três do ensino médio, a instituição é, ainda, um lugar de 
prática para os futuros docentes

EMOÇÕES COMPARTILHADAS

“Percorrer os 50 anos de existência do João XXIII é caminhar ao longo de emoções, dúvidas, certezas, alegrias e realizações. A 
trajetória da escola é um longo trabalho de aprendizado feito com muito amor. Várias gerações foram formadas e passaram a 
mostrar a marca de um ensino preocupado com a valorização do homem a serviço da comunidade.”
(Lucy Maria Brandão,  ex-diretora)
 
“Estudei no fim da década de 1970. Época da Tia Lucy, diretora que conquistou nosso carinho. Do Pável, da Valéria, do Sérgio, 
do Dario e de tantos outros professores que se tornaram amigos eternos. Recebi conhecimento, mas, sobretudo, formação. O 
João XXIII ensinava o conteúdo das matérias como nenhum outro, mas não tentava colocar ninguém dentro da caixa. Tínhamos 
liberdade e éramos estimulados a pensar, a questionar, a discordar. E a criar. Todos saímos maiores do que entramos, saímos 
cidadãos. Falo com orgulho de onde vim.” (César Menezes, repórter dos jornais de rede nacional da TV Globo, em São Paulo)
 
“A passagem pelo João XXIII representou uma etapa de desenvolvimento pessoal tão rica que só pode ser bem entendida muito 
depois. O encontro com colegas e professores que continuam amigos até hoje. A necessária dose de contestação para lidar com 
o ambiente de disciplina da década de 1970. Os bons momentos, mas também as contrariedades. Tudo em apenas quatro anos. 
Aprendizado para toda a vida, como deve ser.” (Paulo Barone, doutor em Física, professor da UFJF e membro da Câmara de 
Educação Superior do Conselho Nacional de Educação)
 
“Nesta escola-modelo, direção, corpo docente e funcionários construíram uma prática educativa equilibrada, para formar e 
informar seus alunos, num ambiente democrático. Guardo fortes lembranças de um trabalho gratificante e alegre convivência. 
Entre as mais tocantes, conservo o texto original da apresentação de uma quinta série, irrequieta, mas respeitosa, em um 
“Jornal Falado”, cujos primeiros versos dizem ‘Da D.Ruth tu esperes tudo, até um pau ela pode te dar, ela atinge até os mudos, 
mas na amizade você pode confiar’.” (Ruth Hargreaves, ex-professora e ex-secretária da Presidência da República do 
Governo Itamar Franco)
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“Pode ser lugar comum hoje, mas, além de um excelente ensino, havia preocupação na formação 
de cidadania, construção de espírito crítico e ética. Esse colégio ainda ecoa em mim. Lá, o mundo se 
apresentava além das salas de aula em atividades de música, artes, desenho, oficinas literárias, viagens 
e paixões. Trago comigo vários professores como Pável, Lucy Brandão, Ney,  Neuza Salim... Quando me 
perguntam como era o João XXIII, exemplifico que voltávamos, espontaneamente, no outro turno, para 
cuidar da escola.” 
(Paulo Bonfatti, doutor em Psicologia Clínica, Prêmio Jabuti de Literatura Brasileira, professor do 
Centro de Ensino Superior-JF)


