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 RESUMO 

 

 O objetivo desta pesquisa é coletar e analisar dados referentes à biografia de Joel 

Martins, demonstrando sua trajetória e importância para a educação. 

  A contribuição de Joel Martins no contexto da educação brasileira, mais 

especificamente na área da Psicologia da Educação, caracterizou-se por novas perspectivas 

e abordagens tanto de questões teóricas quanto práticas, por romper com paradigmas, 

incentivar e promover pesquisas com espírito empreendedor e, acima de tudo, por sua 

personalidade marcante, que influenciou e continua influenciando aqueles com quem se 

relacionou. Nesse contexto, cumpre destacar o papel relevante de Joel Martins na PUCSP 

em diversos aspectos.  

 Utilizou-se o método biográfico, o que possibilitou a composição de uma 

contribuição para uma biografia de Joel Martins. Foram utilizados  fontes documentais e 

bibliográficas e depoimentos de pessoas que conviveram com Joel Martins. 

 Como conclusão, levou-se em consideração os dados obtidos e, cruzando-se 

diferentes informações de diferentes naturezas (pessoal, profissional e algumas 

curiosidades), procurou-se traçar, em termos gerais, um esboço da personagem sob três 

aspectos: seu modo de ser,  o intelectual e seu comprometimento com o conhecimento e, 

por fim, o profissional e o seu comprometimento com a Educação e a Universidade. 



ABSTRACT 

 

        The  objective of this research is to collect and analyse data related to 

the biography of Joel Martins, demonstrating his trajectory and his importance for 

Education. 

  Joel Martins’ contribution in the context of Brazilian Education, more specifically 

in the area of Educational Psychology, was remarkable for his new perspectives and 

approaches not only in theoretical questions but also in practice, for he broke through 

paradigms, incentivated and promoted researches with the spirit of an achiever and above 

all for his outstanding personality, which has been influencing his peers. 

At the same time it is necessary to enhance his relevant role at PUCUSP in several different 

aspects. 

 The biographical method was used here, making it possible to compose Joel 

Martins’biography. Documental and biographical sources were used, as well as interviews 

with people who knew him. 

 In the conclusion the collection of data and the crossing of different information 

(personal, professional and some curiosities) were used, so that an outline of the character 

could be built under three aspects: his way of being, his intelectual characteristics and his 

commitment with knowledge and finally, his professional life and his commitment towards 

Education and University. 
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          Em 1991, concluímos o curso de graduação em História pela Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo - PUCSP. Apesar do termo formal “concluímos”, na verdade 

começávamos a entender um pouco o fascínio nutrido pela ação que movia e transformava, no 

particular, o indivíduo e, no geral, o social.  

         Quando iniciamos o curso em 1987, sabíamos que queríamos fazê-lo, porém não 

entendíamos muito bem o porquê: talvez por motivos pessoais, já que tínhamos uma grande 

curiosidade por fatos e como os mesmos haviam ocorrido; talvez, por motivos mais amplos, já 

que o país passava por tantas transformações e outras tantas consolidações nos campos 

político, social e econômico. Fato é que nos sentíamos mais próximos das discussões 

pertinentes aos assuntos  que eram discutidos nesse curso. 

          Quando concluímos a graduação, sentíamos haver encontrado respostas para as 

perguntas iniciais, mas aquelas levaram a outras e outras, de modo que muitas respostas nos 

modificavam e ao mundo ao nosso redor, num espaço pequeno e depois maior, algo como 

escrevia Carr (1987): “A história preocupa-se com a relação entre o particular e o geral. 

Como historiador, não se pode separá-los ou dar precedência a um sobre o outro, da mesma 

maneira como não se pode separar o fato da interpretação” (p.58). A partir daí enxerguei 

com maior clareza: isto também era fazer história.  

         Concomitantemente, realizávamos a atividade de professor, que nos colocava frente a 

outro desafio: como ensinar história? Para realizar tal tarefa, procuramos desenvolver estudos 

na área de educação, que nos levaram a fazer uma complementação em pedagogia. Como era 

de se supor, saímos do curso com várias respostas e com muitas perguntas, que só poderiam 

ser respondidas com nossa práxis docente. 

          Após assistir a vários seminários sobre problemas que envolviam a educação, dentre 

diversos nomes que se dedicaram a esse campo, um em especial nos chamou atenção: Joel 

Martins.  

           Tratava-se de um professor que havia atuado em várias universidades do Brasil e do 

exterior, em particular (descobriria mais tarde) na PUCSP, estando presente na trajetória dessa 

universidade desde a década de 1960 até sua morte em 1993. 

          Apresentamos idéias iniciais a alguns professores que tiveram contato com esse 

educador, e eles nos ajudaram a realizar uma revisão na literatura por ele e sobre ele. Após a 

revisão, em especial, do material escrito por Joel Martins, procuramos o Programa de Estudos 

Pós-Graduados em Educação: Psicologia da Educação, na PUCSP, por se tratar do programa 

para o qual Joel Martins havia particularmente se dedicado. 
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          Por necessidade de delimitar o assunto, já que o estudo sobre Joel Martins, por sua 

intensa produção e pela amplitude de atividades ao longo da vida, seria demasiado também 

para uma dissertação de mestrado, decidimos optar por uma tentativa de contribuição à  

elaboração de sua biografia, apresentando-a em três momentos: o homem e seu modo de ser, o 

intelectual e seu comprometimento com o conhecimento e o profissional e seu 

comprometimento com a educação e a universidade. 
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Capítulo 1.  

A Pesquisa 

Dentre as várias personagens que construíram a história da PUCSP, em particular de 

sua pós-graduação, e, nesta, o Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação: Psicologia 

da Educação, destaca-se a figura de Joel Martins, educador e pesquisador.  Elaborar um 

trabalho sobre Joel Martins é ter a oportunidade de conhecer um pouco da história da 

psicologia da educação no Brasil. Com tais considerações, formulou-se o problema de 

pesquisa: Quem foi Joel Martins? 

Por que estudar Joel Martins e sua contribuição para a Educação? Por se tratar de uma 

pessoa que, em seu percurso, esteve presente em diversos momentos que contribuíram de 

algum modo para se pensar novos pressupostos no entendimento da educação brasileira e, em 

especial da Psicologia da Educação. A contribuição de Joel Martins foi importante para a 

criação dos Programas de Estudos Pós-Graduados na PUCSP, contudo não se limitou a isso. 

Sua influência no modo de ensinar e elaborar pesquisas no campo da educação está presente 

em várias regiões do país e fora dele, representada por intelectuais que são referência em 

diversas universidades.  

 Problema de pesquisa: ensaio biográfico sobre Joel Martins, tendo como foco  seu 

modo de ser, o intelectual e seu comprometimento com o conhecimento e o profissional e seu 

comprometimento com a educação e com a Universidade. 

 

Objetivos 

          

Coletar dados sobre a vida Joel Martins. 

Analisar os dados, demonstrando sua trajetória e contribuição para a educação. 

Apresentar um estudo biográfico sobre Joel Martins. 
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Método 

            
No método biográfico, o levantamento de histórias de vida pode ser feito com base em 

biografias já escritas, autobiografias, bem como em diários e outras fontes de informação 

similares. De maneira geral, é enorme a riqueza e a complexidade da informação recolhida, 

motivo pelo qual esse tipo de estudo é designado de intensivo, opondo-se ao de natureza 

extensiva, que recorre a técnicas como questionários,  destinados a grupos mais ou menos 

extensos. 

As histórias de vida, como objeto de pesquisa científica, deram origem a um notável 

conjunto de estudos a partir da 1a Guerra Mundial. A forma de encarar as histórias de vida 

muda, então, radicalmente. O relato de um percurso singular torna-se uma janela aberta para 

entender o outro. O primeiro estudo de referência foi o de W. I. Thomas e F. Znaniecki, 

intitulado “The Polish Peasant in Europe and América” (1918-1920). Mas as contribuições 

mais significativas para essa nova perspectiva ficaram a dever à Escola de Chicago que, 

influenciada por Robert Parck, produziu um notável conjunto de estudos, dos quais sobressai 

o trabalho de George Herbert Mead (1863-1931), que contribuiu para as Ciências Sociais com 

uma nova maneira de explicar o comportamento social do indivíduo.  

Este deixa de ser visto como algo unitário, uma “pessoa” que existe como se fosse 

completamente independente dos outros, sendo visto, então, como um ser complexo com 

várias dimensões, construído a partir de suas correspondências com aquilo que ele designa por 

“outros significantes”, cujas relações comportamentais têm importância ou conseqüências 

sociais.  

          Compreendendo, assim, as representações do indivíduo, compreendem-se as 

representações do grupo social em que se movimenta. A tradicional separação entre indivíduo 

e sociedade seria, pois, superada pelo estudo de suas representações. A partir da subjetividade, 

acedia-se à objetividade. 

         Entre 1930 e 1950, o método biográfico foi secundarizado, na pesquisa social, em 

favor de métodos quantitativos, mais econômicos, tendência seguida nas demais áreas. 

Somente nos últimos anos da década de 1970, ocorreria  seu ressurgimento. Em 1980, vários 

estudos foram feitos segundo essa abordagem, inclusive aplicados a professores.  

O presente trabalho é uma tentativa de compreender a trajetória de Joel Martins. Para a 

realização dessa tarefa, recorremos à utilização do método biográfico. Tal abordagem apóia-

se, dentre outras fontes, no material deixado pela personagem, a qual denominamos “fundo”. 

Essa escolha se deve à necessidade de se obter uma imagem mais clara dos acontecimentos, a 
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partir de diferentes focos possíveis. No método biográfico, o objeto de estudo é o indivíduo na 

sua singularidade. Assim sendo, procuramos compreender a trajetória de Joel Martins em três 

aspectos: o homem e seu modo de ser, o intelectual e seu comprometimento com o 

conhecimento e, por fim, o profissional e seu comprometimento com a educação e a 

universidade. 

Com base nesse método, buscam-se formas de se entender que a construção do 

conhecimento sobre o indivíduo deve considerar sua historicidade. É amparada nesse objetivo 

que nossa pesquisa se realiza. Em outros termos, estuda-se a vida de uma personagem, 

desvelando sua trajetória, possibilitando, assim, demonstrar seu pensamento e como esse 

pensamento se externaliza. Pressupôs-se, neste trabalho, ser esta a maneira mais apropriada de 

abordar e estudar alguns aspectos vida de Joel Martins.   
Estabelecido o método, deve-se ter  clareza de que se reagruparão peças (como em um 

mosaico), que pertencem à história de vida a ser pesquisada. Caberá, ao investigador, como 

tarefa principal, desvelar a trajetória do personagem. 

         Quanto aos procedimentos, em um primeiro momento, levantou-se uma amostra da 

produção escrita de Joel Martins, disponível na biblioteca central da PUCSP. Na ocasião, 

analisavam-se alguns periódicos encontrados e algumas notas deixadas por Joel Martins. 

Destaca-se a grande quantidade de dissertações e teses orientadas por ele em diversos 

assuntos. Optou-se por organizá-las por data, título, autor, nomes, programas e suas 

respectivas universidades, o que é justificável pela necessidade de entendimento da trajetória 

e influência de Joel Martins na produção acadêmica ligada à educação (ver anexo 1). 

Selecionaram-se os autores dessas produções científicas, que ainda se encontram em 

plena atividade acadêmica, o que levou à identificação e seleção de pessoas que mantiveram 

um laço estreito, seja profissional ou afetivo, com Joel Martins. Tendo em vista essa 

constatação, foram selecionados depoentes a partir de dois critérios: a influência que Joel 

Martins exerceu em suas trajetórias profissionais e intelectuais e a relevância que lhes é 

atribuída no contexto acadêmico e cultural. Seguem, abaixo, nomes e referências: 

Depoimento 1: Professora Doutora Maria Antonieta Alba Celani, que participou da criação da 

Pós-Graduação da  PUCSP, além de organizar e coordenar o programa de Estudos Pós-

graduados em Lingüística Aplicada ao Ensino de Línguas. Atualmente é professora da 

PUCSP. 

Depoimento 2: Henrique Suster, formado em Filosofia na  PUCSP, produtor da peça Morte e 

Vida Severina,  estreada no Salão Tibiriçá, teatro da PUCSP, o TUCA, no dia 11 de setembro 
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de 1965. Foi secretário do serviço de extensão cultural da PUCSP. Atualmente é produtor 

teatral. 

Depoimento 3: Professora Doutora Heloisa Szymanski, doutora  em Psicologia da Educação 

pela PUCSP, é professora e atual coordenadora do Programa de Estudos Pós-Graduados em 

Educação: Psicologia da Educação, desta universidade. 

Depoimento 4: Professora Doutora Maria Aparecida Viggiani Bicudo, Professora Titular de 

Filosofia da Educação no Instituto de Geociências Exatas, na Unesp/Rio Claro, e  vice-

presidente da Sociedade de Estudos e Pesquisa Qualitativos – SE&PQ.  

Depoimento 5: Professora Doutora Maria Inês Fini, Doutora em Psicologia Social da 

Educação pela Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP. Autora dos projetos 

“Matrizes Curriculares de Referência do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica 

(Saeb)” e  “Matriz de Competência” do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio). 

Depoimento 6: Professor Doutor Sérgio Vasconcelos de Luna, Professor do programa de 

Estudos Pós-graduados em Educação: Psicologia da Educação da PUCSP.  

Depoimento 7: Professora Doutora Dulce Mara Critelli, professora do Programa de Estudos 

Pós-graduados em Filosofia  da PUCSP.  

Depoimento 8: José M. Nagamine, assessor técnico da reitoria, coordenador da Assessória 

Técnica de Planejamento. 

Depoimento 9: Depoimento de Joel Martins dado à Professora Doutora Sônia Aparecida 

Inácio da Silva, em 15/10/91 e em 13/11/91, na PUCSP.  

 As entrevistas foram do tipo livre (abertas). Tal escolha justifica-se na medida em que, 

ao impor menos limites ao depoente, tem-se a vantagem de obter maior flexibilidade em 

relação a entrevistas do tipo estruturada, como afirma Moroz (2002, p.66). 

 Após as entrevistas, partiu-se para a análise do material coletado. Apesar da riqueza do 

conteúdo do material coletado, foram selecionados os trechos que melhor respondiam ao 

nosso problema de pesquisa. 

 Concomitante a essas entrevistas, realizava-se uma busca pelo material bibliográfico 

deixado por Joel Martins, material este que, do ponto de vista quantitativo, é pequeno, se 

comparado a sua produção como orientador. Os trabalhos localizados serão mencionados na 

tentativa de ilustrar suas áreas de interesse: Notas sobre o currículo da escola secundária e 

sua execução; Características psicológicas do adolescente; Subsídio para redação de 

dissertações de mestrado e tese de doutorado; Temas fundamentais de fenomenologia; A 

pesquisa qualitativa em psicologia; Fenomenologia, contribuição da fenomenologia à 

psicologia- II;  Projeto: A PUCSP do futuro.    



 9

  

 Assim, procede-se a organização desta pesquisa: Capítulo 1, A pesquisa (problema de 

pesquisa, objetivos e método); Capítulo 2, Alguns dados biográficos gerais; Capítulo 3: Joel 

Martins: Um modo de ser; Capítulo 4: Joel Martins: o intelectual e seu comprometimento com 

o conhecimento, Capítulo 5: Joel Martins: O profissional e seu comprometimento com a 

educação e com a Universidade; Considerações Finais e Anexos. 

 



 10

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capitulo 2. Joel Martins: alguns dados biográficos gerais 
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          Este capítulo pretende trazer ao leitor uma breve biografia de Joel Martins e como se 

constituiu, em seu percurso, esse intelectual, portador de uma significativa cultura geral. Tal 

afirmação pode ser constatada por suas inúmeras participações em eventos científicos, 

comissões e cargos acadêmicos, publicações, trabalhos científicos e, principalmente, por suas 

atividades de ensino, nas quais se destacou como formador de muitos educadores e 

psicólogos, sobretudo como pesquisadores, o que se explicita no discurso das pessoas que 

com ele conviveram. A análise de documentos e o depoimento dessas pessoas foram fontes 

para esta tentativa de elaborar a biografia em questão. 

      Para falar de Joel Martins, apoiamo-nos em documentos e em depoimentos dados por 

pessoas que com ele conviveram no mundo universitário e também em sua vida pessoal. 

Dessa experiência no trato com relatos e entrevistas, foi-nos possível elaborar alguns dados 

biográficos gerais e posteriormente chegar aos seguintes aspectos sobre Joel Martins: o 

homem e seu modo de ser, o intelectual e seu comprometimento com o conhecimento, o 

profissional e seu comprometimento com a educação e com a universidade.  

      Para introduzir esse tema, apresentamos, a seguir, uma exposição com dados biográficos 

gerais sobre a personagem, com a finalidade de situá-la de forma mais objetiva para o leitor, 

sobretudo para aquele que não privou de sua convivência.  

Joel Martins, filho primogênito de Benedito Godoy Martins e Aurora Martins, nasceu 

em vinte e sete de março de 1920, em Santos. 

          Na mesma cidade, de 1927 a 1930, freqüentou o Grupo Escolar Dr. Cesário Bastos e, 

no ano seguinte, o Ginásio José Bonifácio. De 1932 a 1935 estudou música. Em 1935, 

ingressou no Colégio Batista Brasileiro, no qual permaneceu até 1939, completando o Curso 

Normal no Instituto de Educação Caetano de Campos, em 1941. Um ano depois, iniciou curso 

de graduação em Pedagogia na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de 

São Paulo, curso este concluído em 1945. Nessa época (1945−46), foi admitido no Serviço 

Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI, Divisão de Seleção (São Paulo), para atuar na 

seleção de pessoal para a indústria, elaborando baterias de testes.  

Tornou-se vice-diretor do Colégio Estadual e Escola Normal Cardeal Leme, na cidade 

de Espírito Santo do Pinhal, no Estado de São Paulo, em 1947, por concurso público. 

Também por concurso público, nos dois anos seguintes, exerceu a mesma função na Escola 

Normal Padre Anchieta (São Paulo) e, em 1949, atuou no Instituto de Educação Castelo 

Branco (Limeira), como professor de Educação, cargo que ocupou até 1966. Naquele mesmo 

ano, na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, atuou como 

primeiro assistente-substituto da cadeira de Psicologia Educacional, sendo promovido a 
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Professor Assistente em 1955. No ano seguinte, tornou-se diretor da Divisão de Pesquisas 

Educacionais no Centro Regional de Pesquisas Educacionais - CRPE, no Estado de São 

Paulo, cargo que ocupou até 1959, ano em que foi nomeado “Program Specialist” pela 

Organização dos Estados Americanos, Pan American Union (EUA). 

       Em 1950 obteve o título de Mestre em Psicologia Educacional, na Louisiana State 

University, EUA, e, em 1953, o título de Doutor em Psicologia Educacional, na Universidade 

de São Paulo, pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. No ano seguinte concluiu o pós-

doutorado em Psicologia Educacional, na Universidade de Michigan, EUA. 

         De 1960 a 1962, foi encarregado do Planejamento de Currículo na UNESCO (Paris). 

Em 1962 foi contratado como professor de Psicologia Educacional pela PUCSP; nesse mesmo 

ano tornou-se Coordenador e Orientador do Ginásio Vocacional Oswaldo Aranha,  no Estado 

de São Paulo, no qual desenvolveu o primeiro plano de trabalho daquela instituição. 

        Em 1963 foi contratado como professor de Psicologia Educacional pela Faculdade de 

Filosofia  São Bento, cargo que ocuparia até 1966. 

         Em 1964 foi nomeado coordenador de professores pela Secretaria de Educação – Grupo 

de Televisão Educativa no Estado de São Paulo. Apresentou, um ano depois, sua inscrição no 

concurso de Livre Docência da Faculdade de Filosofia São Bento. Nessa mesma época, 

tornou-se Assistente Técnico e, em seguida, Chefe do Departamento de Ensino Secundário e 

Normal da Secretaria de Educação no Estado de São Paulo e, posteriormente, Chefe do Setor 

de Orientação Pedagógica na Secretaria de Educação, no Serviço de Educação de Adultos. 

         De 1966 a 1970, foi Supervisor de Pesquisa no Ginásio Estadual Pluricurricular 

Experimental. Nesse ínterim, em 1967, tornou-se representante da Congregação de 

Professores da Faculdade São Bento, junto ao Colendo Conselho Universitário da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo. 

         Em 1969, Joel Martins idealizou, organizou e coordenou a instalação dos Programas de 

pós-graduação, na PUCSP. Coube a ele a organização e a coordenação do Programa de 

Psicologia da Educação. O Programa de Lingüística Aplicada ao Ensino de Línguas foi 

organizado e coordenado por Maria Antonieta Alba Celani; o de Sociologia foi organizado e 

coordenado por José Pastore; Teoria Literária (mais tarde credenciado como Semiótica), 

organizado e coordenado por Lucrecia D’ Alessio Ferrara. Nascia a pós-graduação da 

PUCSP, de cuja Comissão Geral Joel Martins tornar-se-ia presidente em 1971. 

         Ainda em 1969 foi contratado pela The American Graded School, no Estado de São 

Paulo, como Educational Avisor, nomeado chefe da Comissão de Pós-graduação da 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de São Bento, pelo então diretor Enzo Azzi, e 
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contratado como Professor de Psicologia Social pela USP, na Escola de Comunicação, cargo 

que ocupou até o ano seguinte. 

         De 1972 a 1973 tornou-se assessor da Coordenadoria para Regime de Tempo dos 

Institutos Isolados, além de ter sido contratado pelo Núcleo Universitário Santo André, como 

professor doutor, ministrando aulas no setor de Pós-graduação (Psicologia Educacional e 

Social). 

         Afastou-se da PUCSP em 1976, para colaborar com a Universidade Estadual de 

Campinas - UNICAMP. Nos anos que seguem, de 1977 até 1979, afastou-se no mês de julho, 

para ministrar cursos na Universidade Estadual de Bowling Green. Sobre sua passagem por 

essa universidade é necessário ressaltar que Joel Martins foi professor visitante de 1968 até   

sua morte, quando, durante as férias escolares brasileiras, lá ministrava inúmeros cursos. Com 

esse vínculo, abriu oportunidade de intercâmbio interuniversitário e de estágios para 

professores e estudantes brasileiros de pós-graduação. A partir de 1977, por reassunção, 

exerceu a presidência da Comissão de Pós-graduação da PUCSP e, em 1980, assumiu a Vice-

reitoria  Acadêmica desta Universidade. 

         Para fins de aposentadoria, em trinta de abril de 1985 foi demitido do Departamento de 

Psicologia do Desenvolvimento, da Faculdade de Psicologia da PUCSP. Foi recontratado, 

logo em seguida, em primeiro de maio de 1985, pela Faculdade de Psicologia, da mesma 

instituição, para a disciplina Fenomenologia da Percepção, pela vice-reitora acadêmica Silvia 

Tatiana Maurer Lane. Nesse mesmo ano, Joel Martins recebeu o título de “Professor Emérito” 

da PUCSP. Esse título, muito importante, somar-se-ia a outras muitas honrarias oferecidas por 

entidades nacionais e estrangeiras, dentre as quais citamos: Certificate of Appciation, do 

College of Education and Allied Professions da Bowling Green State University; o título de 

professor Emérito da UNICAMP; Mérito de São Lucas, recebido da Fundação São Paulo - 

Hospital Santa Lucinda. 

         Dois anos depois foi contratado pelo Programa de Estudos Pós-graduados em Educação: 

Supervisão e Currículo, da PUCSP. Além de orientar cinco alunos desse programa, mantinha 

oito orientandos dos programas de Psicologia da Educação, Psicologia Social e Doutorado em 

Educação. Aliás, a orientação acadêmica sempre foi presente em sua vida  como intelectual: 

orientou mais de cem dissertações de mestrado e teses de doutorado, esteve presente em mais 

de quinhentas bancas examinadoras, contribuindo, de modo significativo, para a formação e o 

aprimoramento de atitudes e valores éticos e científicos de gerações de pesquisadores que 

com ele  conviveram.    
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         Nas décadas de 1960 e 1970 desenvolveu estudos mais aprofundados  sobre as questões 

postas e  explicadas pelas teorias cognitivas, como Bruner e Kholberg, mas já estava a 

caminho de mudanças radicais de sua concepção de ciência e, portanto, e de conhecimento. 

Avança na direção de estudos de obras de autores do existencialismo e da fenomenologia, 

como Kierkegaard, Husserl, Heidegger, Merleau-Ponty, Paul Ricoeur, sempre preocupado 

com a Educação e com a Psicologia da Educação. Abre-se, aí, espaço para se pensar com 

rigor as abordagens qualitativas e, especificamente, a qualitativa-fenomenológica. Desse 

esforço nasce a Sociedade de Estudos e Pesquisa Qualitativos.  

         Foi eleito reitor da PUCSP em 1991, após ter sido, no mesmo ano, exonerado do cargo 

de vice-reitor acadêmico desta Universidade.  

         Em vinte e três de novembro de 1992 foi nomeado Reitor da PUCSP, pelo então grão-

chanceler da Universidade, Dom Paulo Evaristo, Cardeal Arns, tomando posse cinco dias 

depois.  

         Em  três de maio de 1993, Joel Martins faleceu, em pleno exercício de suas funções. 
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Capítulo 3. Joel Martins: Um modo de ser 
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           As informações a seguir foram extraídas de depoimentos, fornecidos por pessoas que 

conviveram com Joel Martins no ambiente universitário. Esses depoentes foram selecionados 

em função de dois critérios: a relevância que lhes é atribuída no contexto profissional e a 

influência que Joel  Martins assumiu na trajetória profissional e intelectual deles. 

          É recorrente nos depoimentos a caracterização de Joel Martins como uma pessoa 

afetiva, carinhosa, amorosa, paciente, fiel aos seus, envolvente e principalmente amiga. Nos 

relatos de orientandos, amigos e professores que com ele conviveram, percebe-se a emoção ao 

falar dele: 

Ele tinha esse dom, eu acho, de 

conquistar as pessoas para 

trabalhar com ele, não para ele, 

mas com ele (...). Mas era uma pessoa 

boníssima. Eu conheci o Joel na 

sua intimidade, em sua casa, a 

maneira como tratava sua 

empregada, como ele cuidava dela, 

sendo recíproca a sua dedicação 

para com ele. Tinha uma bondade 

extrema, uma consideração muito 

grande pelas pessoas, pela pessoa 

humana em geral. Tinha estes dois 

aspectos: impaciente e ao mesmo 

tempo bondoso e solidário. No 
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entanto, ajudava de maneira 

discreta, sem fazer alarde (...). Mas 

ele não era intolerante, era 

impaciente. Minha percepção dele 

era sobre sua impaciência: não 

tinha paciência para lidar com 

coisas menores, com coisas que 

atrapalhassem. Às vezes ele estava 

com uma idéia; então, tudo que 

viesse para atrapalhar, ele queria 

tirar do caminho, da forma mais 

rápida possível. (Maria Antonieta Alba Celani) 

 

Eu tive umas poucas aulas com o 

Joel, no primeiro ano de 

faculdade, em 1963. Logo ele me 

indicou, eu, aluno de filosofia, 

depois de um pequeno 

relacionamento com ele, para 

substituí-lo como professor em um 

colégio (...). E você vê, digamos 

assim, a confiança que ele tinha, 

não é em mim, mas a confiança que 
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ele tinha, digamos, nos alunos que 

o rodeavam. (Henrique Suster)  

            

          Verificamos, por esses relatos, a maneira como Joel Martins construía suas relações 

interpessoais com aqueles que o rodeavam; relações de confiança e consideração  presentes 

em seu trabalho e modo de vida, com as quais ele certamente marcou de forma intensa todos a 

com quem conviveu. 

 

 Era uma pessoa de um convívio 

muito agradável, muito rico, muito 

rico mesmo. Mas podia ser também 

às vezes muito difícil, porque ele 

era impaciente. (Maria Antonieta Alba Celani)  

 

No entanto, os depoentes sempre reiteram a maneira como ele se mostrava uma 

pessoa amável, agradável, ligada às pequenas coisas que constroem uma vida: 

 

Ele era um grande apreciador de 

música, tocava piano com maestria, 

aliás, como tudo o que fazia, 

profundo conhecedor das artes em 

geral, tinha interesse por coisas 

assim, bonitas; em sua casa tinha 

objetos muito lindos, que 



 19

  

conservava, coisas que vinham de 

seus pais, das irmãs; tinha um 

interesse direto por estas coisas, 

que você não esperaria de um 

intelectual tão exigente, por 

exemplo: sua irmã fazia toalhas de  

crochê maravilhosas, que ele 

gostava muito de usar quando íamos 

jantar em sua casa; ele entendia 

daquilo, falava a respeito, sabia 

apreciar. Teatro, assisti peças de 

teatro a seu lado e discuti 

depois, ele sabia apreciar, era 

muito agradável, sinto saudades... 

(Maria Antonieta Alba Celani)  

 

O Joel  era um cara aberto, 

qualquer um abria a porta dele e 

entrava, ele discutia todos os 

assuntos; como eu falei, ele 

viajava, ele era um cara arejado. 

Me lembro que às vezes alguém 

estava com problemas, ele tirava 
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uma solução de sua cabeça, assim, 

na hora. Ele era um cara de visão, 

e não tinha medo, não era 

individualista, foi marcante (...). 

Paulo Freire foi um cara marcante, 

mas o Joel também. (Henrique Suster). 

 

Educação e gentileza  eram características marcantes no modo de ser  de Joel Martins, 

o que pode ser constatado a partir dos seguintes relatos:  

 

E eu me lembro muito, neste 

primeiro momento, aquilo que mais 

me chamou a atenção é que ele me 

convidou, assim, com extrema 

gentileza, para entrar e 

perguntou o que eu queria, quem 

eu era (...). Fiquei apaixonada pela 

gentileza, pela afetividade que 

ele sempre colocou na fala, nos 

gestos, na maneira carinhosa, 

até, eu devo dizer, respeitosa. 

(Maria Inês Fini) 
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           Ao mesmo tempo em que expressava bondade e doçura, Joel Martins era 

extremamente exigente consigo e com aqueles que o cercavam, conforme se constata nas 

seguintes observações: 

Essa era uma característica do 

professor Joel comigo, ele achava 

que meu poder era ilimitado, 

então ele foi muito exigente, 

sempre muito exigente comigo, (...) 

como profissional ele sempre 

achou que eu não tinha limites, 

que eu era capaz de tudo, então 

estabelecia um nível de cobrança  

extremo, contudo de forma 

carinhosa. E isso foi 

praticamente uma mola, muito 

significativa, para o meu 

crescimento. (Maria Inês Fini) 

 

Outra característica marcante de Joel Martins era sua agilidade e irreverência no trato 

com todas as coisas que fazia, característica esta que deixou como legado para muitos de seus 

orientandos: 

 

Na verdade eu tenho pressa. Eu 

quero ver as coisas feitas, e 
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isso eu aprendi com o professor 

Joel. (Maria Inês Fini) 

 

Joel Martins enfatizava, em suas orientações, os conteúdos pesquisados e não tanto os 

elementos formais. Sabia reconhecer e respeitar os limites e idiossincrasias de seus 

orientandos, valorizando a independência e o esforço necessário para o desenvolvimento e 

formação intelectuais. 

 

E, ao mesmo tempo, era fascinante 

para ele (Joel Martins), uma 

coisa de que gostava, então ele 

insuflava, de alguma maneira ele 

deixava isso e, aí, é óbvio, 

quando a gente se sentava para 

discutir, tinha o que falar e 

nossas discussões eram muito 

pouco formais, em cima de 

concepção de trabalho: nota de 

rodapé, isto ele não ligava 

muito, o problema dele era o 

mérito da questão mesmo, questão 

do conteúdo e coisas deste tipo, 

ele me acompanhou muito gostoso 

dentro deste ritmo porque esta 
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também foi uma coisa que aprendi: 

eu acho que hoje, como 

orientadora, isso é uma coisa que 

sempre me chama a atenção também: 

o tempo de cada um é o tempo de 

cada um, eu posso ter, né? Não 

adianta eu querer forçar você... 

isto ele dizia: eu tenho que 

respeitar você como você é, eu 

vou atrás de como você produz, se 

eu [não] puder auxiliar nisto, 

então eu caio fora, né, então 

acho que isto é uma coisa 

importante e você faz isso, faz 

fichamento, eu acho que tem que 

dar esta independência porque 

essa é a única forma da pessoa 

crescer, vai lá, batalha, quebra 

a cabeça e faz do teu jeito. (Dulce 

Mara Critelli) 

 

Em sala de aula, Joel Martins mostrava-se atencioso e pronto a responder as dúvidas 

dos alunos, promovendo um clima de discussão e interesse pelo debate acadêmico. Tal 
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postura gerava uma provocação benéfica para o curso e para as pessoas, causando-lhes uma 

certa sedução: 

 

O professor Joel concentrava 

sobre ele as atenções, de uma tal 

maneira que os alunos ficavam 

seduzidos por aquilo que ele 

tinha a ensinar, em todos os 

níveis, em auditórios lotados, em 

salinhas de aulas de escola de 

primeiro e segundo graus no 

interior, em salas informais, em 

grandes auditórios de 

conferências internacionais, (...) 

havia uma preocupação com uma 

estruturação que obedecia a uma 

lógica seqüencial de idéias, mas 

era como ele fazia, era 

extremamente provocante. Isto me 

marcou profundamente. (Maria Inês Fini) 

 

O professor Joel Martins tinha 

uma mistura de grande lucidez com 
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a característica de visionário: 

as pessoas achavam que não era 

possível aquilo. Quer dizer, o 

professor Joel nunca pensava em 

fazer uma pesquisa. Ele pensava 

em desenvolver uma teoria. Ele 

nunca pensava em dar uma 

oportunidade  para alguém. Ele 

pensava em transformar esta 

pessoa no maior pesquisador do 

mundo. (Sérgio Luna) 

 

Joel Martins criava oportunidades; os limites impostos pelas conjunturas 

eram quebrados constantemente; com tais quebras apontava possibilidades e novas 

aberturas: 

 

Ele não tinha limites; se você 

dissesse: eu preciso de tal 

coisa, ele ia e criava aquelas 

condições. Quer dizer: veja, eu 

não estou dizendo que ele nunca 

errou, contudo nunca deixou-nos 

perceber a dificuldade que 
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existia por trás (...). Então ele 

criou um clima de confiança dele 

em relação a todo mundo, que se 

generalizou, você  passava a 

confiar nas pessoas com quem 

estava trabalhando. Eu acho que 

essa é uma dívida meio eterna. (Sérgio 

Luna) 

 

Ele sempre teve essa presença, 

ele dava  um incentivo 

provocador... na minha carreira, 

ele provocava para que eu fizesse 

o doutorado, queria formar um 

time... então, esse convite foi 

para mim uma coisa muito 

gratificante. ( Dulce Mara Critelli) 

 

A futilidade e a falta de seriedade podiam transformar o jeito acolhedor e delicado de 

Joel Martins em ataques de fúria: 

 

Ele chegou e empurrou a porta 

assim... me lembro como se fosse 

hoje, atento e bravo, com a 
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caderneta na mão, dizendo 

solenemente: “Dr. José, estou 

entregando meu cargo, porque é 

impossível trabalhar com esse 

pessoal aqui.” A história 

aconteceu porque um aluno tinha 

dado um sorrisinho, assim, meio 

que falando mal na frente dele, e 

escreveu um bilhetinho, Joel 

Martins leu, era algo fútil, 

completamente fútil, e Joel 

Martins, com aquela seriedade 

dele, se sentiu ofendido, então 

largou tudo e foi para minha 

sala. (José Nagamine) 

 

            Embora Joel Martins não tolerasse a mediocridade, procurava estimular em cada 

pessoa aquilo que pudesse produzir. Sempre exigente, cobrava até o limite, mas sabia 

reconhecer e respeitar os limites e idiossincrasias dos pesquisadores, guardando o respeito e o 

carinho para cada um. Enfatizava, em suas orientações, os conteúdos pesquisados e não tanto 

os elementos formais, valorizando a independência e o esforço necessários para o 

desenvolvimento e formação intelectuais. Nos momentos críticos, mostrava-se sereno e 

apontava soluções. 
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(...) o que eu acho impressionante, 

nos momentos de maior crise, é o 

momento em que ele tinha uma 

serenidade incrível; em todos 

momentos de crise muito forte na 

PUC, quem conhecia o Joel, muito 

agitado, bravo e tudo mais... de 

repente, neste momento, e às 

vezes havia continuidade... 

processo em que ele estava bravo, 

você conversava com ele, ele 

estava sereno, de uma serenidade 

incrível, porque ele parava, se 

distanciava, analisava 

criticamente a coisa e encontrava 

as coordenadas; exatamente isto 

acontecia quando ele começou este 

trabalho com os secundaristas, 

incrível, por isto que eu estava 

falando com você, a 

característica mais importante 

que eu guardo do Joel, antes de 

pesquisador, antes de tudo, ele 
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era encarnação do educador, em 

todas as circunstâncias, casos 

sérios, ele lidava com o problema 

(...) (José Nagamine) 

 

Os depoentes falam de um homem que, independente do que as situações lhe 

ofereciam, estava sempre disposto a buscar soluções e superar obstáculos. Em um momento 

de grandes transformações sociais no mundo universitário, ele conseguia criar e interagir de 

modo próximo e significativo, em muitas perspectivas. Procurava manter-se fiel às suas 

características, independentemente disso lhe trazer simpatias ou antipatias.  

Em suma, Joel Martins parece ter sido uma pessoa inquieta com seu tempo, não 

aceitando o modo como as coisas lhe pareciam. Irreverente diante das coisas que não lhe 

agradavam, insatisfeito com o modo como as pessoas tratavam a educação de modo geral, foi, 

sem sombra de dúvida, um visionário, um homem que estava na vanguarda do pensamento de 

sua época, e, acima de tudo, Joel Martins entendia que as mudanças não podiam e não deviam 

ocorrer de forma solitária e individual, por isso ele dividia seu conhecimento com outros, de 

quem exigia muito, às vezes até ao limite, preparando-os para continuar no caminho em que 

acreditava. Ele viveu isso e para isso.  

Cumpre notar que os depoimentos apontam para o fato de que esse modo de ser 

permanece vivo nas pessoas sobre as quais ele exerceu sua influência, que sobre ele falam 

com afeto e gratidão. 
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Capítulo 4. Joel Martins: o intelectual e seu comprometimento com o conhecimento 
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Sua formação superior inicial, obtida no curso de Pedagogia, época em que também 

assistia ao curso de Filosofia, colocou-o em contato com temas abordados nessas áreas, que o 

desafiavam a refletir sobre algumas questões referentes ao conhecimento humano. Quando 

retornou dos Estados Unidos, na década de 1950, onde fez o mestrado, foi convidado por 

Noemi Silveira Rudolfer, Catedrática de Psicologia Educacional na FFCL da USP, para ser 

auxiliar na cadeira de Psicologia da Aprendizagem dessa unidade. Iniciou, nesse momento, 

sua pesquisa, visando ao doutoramento.  

No entanto, Joel Martins se desapontou, como demonstra em Bicudo e Espósito (2002, 

p.187), pois não encontrou instrumental necessário para responder às suas inquietações sobre 

a pesquisa empírica naquele momento. Disse ele: 

Eu voltei a estudar e fiz o doutorado aqui na Universidade de São Paulo, e 

foi um desastre! Mas um desastre mesmo, tremendo! Eu só me desapontei, do 

princípio ao fim. Ainda que eu estivesse muito interessado nessa pesquisa 

empírica, com ratos brancos, com esses ratos lá na escolha de alternativas, 

etc., não havia quem! Nem professor catedrático, nem os outros (...) Para 

fazer doutoramento, você precisava de sua (disciplina) principal, que era 

Psicologia, e da subsidiária, que eram Fisiologia Nervosa e Embriologia. De 

maneira que eu estava exatamente no campo das ciências biológicas. Eu fiz 

três anos de Anatomia e de Fisiologia Humana e três de Embriologia. 

Francamente, com o meu trabalho de pesquisa, com os meus ratinhos lá, com 

as escolhas esquerda/direita/ direita/esquerda, etc e tal (...) não adiantou 

coisa nenhuma. (...) Em biologia aprendi muito, mas (...) não do que eu 

estava interessado! (...) Eu estava interessado era na origem do 

comportamento, como é que esse comportamento se instalava, etc. E (...) não 

deu nada certo, eu fiquei muito desiludido, muito desapontado.  

         Apesar dessas dificuldades, Joel Martins não desanimou, pois continuava orientando 

grupos, em um momento histórico em que havia pouco ou nenhum apoio à pesquisa. 
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Ele [Joel Martins] falava num grande 

laboratório, quando a gente não 

tinha nem espaço. Isso era um 

detalhe absolutamente irrelevante. 

O espaço seria conseguido com a 

maior tranqüilidade. E foi um 

pouco por aí que a gente começou. 

Ele praticamente trazia toda a 

biblioteca dele. Era irrelevante o 

fato da biblioteca estar toda em 

inglês. Absolutamente irrelevante. 

Na verdade, eu aprendi por aí. Não 

existiam livros em português 

naquela época. E a gente acabou 

aprendendo e ele acabou ajudando 

muito a gente (...). (Sérgio Luna)   

A falta de apoio à pesquisa tinha como conseqüência a ausência de procura por parte 

dos alunos, mas isso não desanimou Joel Martins, que sempre procurava integrantes para os 

projetos. 

Mas ele [Joel Martins] continuava 

sempre buscando, cercando gente 

pelo corredor, foi assim que ele 
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me pegou. Foi no corredor que me 

pegou. O Joel me disse 

literalmente (...) “você gostaria de 

fazer parte de um grupo de 

pesquisa?”. Ele não sabia quem eu 

era (...) Então, ele criou um clima 

de confiança dele em relação a 

todo mundo, que meio que se 

generalizou, quer dizer, você 

passava a confiar em você e (...) 

nas pessoas com quem estava 

trabalhando. (Sérgio Luna) 

         Em vista dessas dificuldades e a fim de estebelecer contato com novas perspectivas 

teóricas, Joel Martins resolveu ir à Universidade de Michigan, EUA, onde se aprimorou 

deveras. Tomou consciência de que às vezes os problemas não se resolviam apenas em sala de 

aula e aprendeu a estudar em biblioteca, perseguindo um tema. Foi nessa fase que conheceu a 

teoria de Clark Hull, que posteriormente foi designada Teoria do Comportamento1. Trabalhou 

com motivação, pelo método empírico, em laboratório de psicologia experimental, com ratos, 

aprendendo o rigor desse método. Porém, por mais rigoroso que fosse, quando sua hipótese 

parecia estar estatisticamente comprovada, de acordo com o experimento realizado, o rato 

invertia a resposta e desorganizava a experiência, conforme apontam Bicudo e Espósito 

(2002, p.189): 

 
1 A Joel Martins coube desenvolver o postulado número  nove, que se refere à motivação. Esses estudos foram 
desenvolvidos na Universidade de Michigan, EUA. 
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Começa a pensar na mutiplicidade da vida do homem e que os 

comportamentos não podem ser simples estímulos-respostas, não podem 

ser simples linearidade, como apresentavam os psicólogos behavioristas e 

comportamentalistas, mas que havia uma polarização de possibilidades e 

de influências orientando, determinando o comportamento. 

 

          A pergunta que havia germinado após a observação dos ratos encontra ressonância  no 

episódio envolvendo o professor Edward Tollman, que publicou O comportamento do Rato 

num Ponto de Escolha. Como Joel Martins, à época, desenvolvia uma pesquisa relacionada a 

esse tema, encontrou-se com o professor em questão. Tollman sugeriu que Joel Martins se 

colocasse no lugar do rato, verificando que a cobaia não era um simples objeto. Em outras 

palavras, a partir daí, Joel Martins não mais veria o comportamento como resultante da ação 

de variáveis, mas de uma multiplicidade de possibilidades presentes, dentre as quais uma 

seria a escolhida. Foi nesse momento que se colocou um paradoxo e a mudança na concepção 

de ciência para Joel Martins. Essa nova perspectiva seria construída ao longo de sua vida e 

assumida de modo teoricamente explícito da metade da década de 1970 até seu final, 

conforme se pode verificar em seu depoimento (a seguir), fornecido a Silva (1993, p.10) 

 

Então, eu recebia um convite para trabalhar na Organização dos Estados 

Americanos e fiquei trabalhando lá, mas sempre com essa questão  na 

minha cabeça. O problema que eu tinha diante de mim, na Organização 

dos Estados Americanos, na União Pan-Americana, era completamente 

diferente: problemas educacionais da América Latina, etc. E o meu  

departamento havia ganhado uma fábula de dinheiro para planejar 

privadas para os índios, para os índios latino-americanos. E eu fiquei 

escandalizado com aquilo e fui procurar o chefe, o diretor do instituto, e 
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disse: por que no lugar de privadas para índios não se faz cartilhas para 

eles, cartilhas na língua deles. Porque é mais fácil para eles serem 

alfabetizados na língua deles e depois alfabetizados no espanhol, por que 

eles nunca vão aceitar uma cartilha no espanhol... (...) e não se fez as 

cartilhas, não foram feitas. Bom, então eu fiz um outro projeto, que era “A 

situação educacional dos paises latino-americanos”. Quais eram as 

etapas de educação desde o pré-primário, primário, secundário, normal, 

etc e tal. E foi uma publicação muito boa da União Pan-Americana sobre 

o status educacional na América Latina.  

 

Esse modo de entender trouxe-lhe dificuldades no diálogo com os psicólogos que não 

aceitavam sua argumentação, segundo a qual não existiam regiões ontológicas tão 

delimitadas, mas sim uma ontologia geral. Segundo Joel Martins em depoimento, fornecido a 

Silva (1993, p.12): 

Quando você está falando em problemas de psicologia, você está falando 

em problemas do homem, você necessariamente está falando num homem 

que pensa, num homem que sofre, num homem que tem uma vida pessoal, 

portanto num problema filosófico, de perplexidade, quem é esse homem, 

compreende?              

  

            Nesse período, Joel Martins recebeu um convite para desenvolver, em Paris, junto à 

UNESCO, um projeto próprio, cujo objetivo principal era preparar pesquisadores para a 

América Latina. De acordo com o depoimento dado a Silva (1993, p.10): 

 

Daí eu fui convidado para ir trabalhar na UNESCO, em Paris. Isso, como 

uma decorrência de um projeto que eu havia feito, já há algum tempo, sobre a 
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preparação de pesquisadores para a América Latina. Era um projeto 

chamado “Projeto maior da Unesco”. Então eu fui lá para a UNESCO, 

trabalhar nessa área de planejamento de pesquisadores para a América 

Latina quando, de repente, “pegou fogo” lá naquele país que hoje é o Zaire, 

mas que era... tinha outro nome... como é que chamava... eu me lembro já. (...) 

eu fui indicado para ir lá, para acomodar os africanos que estavam todos 

muito irritados com os brancos, nós não conseguimos descer do avião. “Não 

queremos brancos aqui de jeito nenhum, voltem de onde vocês vieram”, etc. 

Então voltamos  para Paris e ficamos à distância, acompanhando o que 

acontecia lá, no atual Zaire... (...) Bom, esse projeto também morreu, porque 

não havia comunicação entre os brancos e os pretos. Com toda a razão, 

porque quando nós pegamos o material de alfabetização das crianças, eram 

cartilhas que alfabetizavam os belgas brancos, mas não alfabetizavam os 

pretos  de lá, porque eram cartilhas com textos da Bélgica, com textos sobre 

Paris, com textos sobre a Europa e nada de africano. 

 

No final da década de 1960, ele começou a se interessar por fenomenologia, fase 

extremamente importante, pois as questões ontológicas eram trazidas para a educação, sob 

uma perspectiva do pensamento de Edmund Husserl,  que critica toda a psicologia empírica. 

Formaram-se grupos de estudos no interior da PUCSP, que se desenvolveram e constituíram o 

Centro de Estudos Fenomenológicos de São Paulo.  

As críticas de Husserl à psicologia empírica assumiram relevância na trajetória do 

pensamento de Joel Martins e serviram de base para as discussões que se seguiram, tomando 

forma em orientações de teses e dissertações de mestrado e doutorado, procedimentos de 

pesquisa qualitativa fenomenológica, questões ontológicas concernentes ao ser e  à construção 

do conhecimento, como se verifica em Bicudo e Espósito (2002, p.190): 
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Aí fui conversar com Joel Martins, dizer que eu estava preparando a minha 

tese e ele ficou entusiasmado e falou: Oh! Ótimo. A senhora conversa 

comigo e tem umas coisas que eu estou curioso e talvez a senhora tenha 

acesso e eu não, que eram negócios do pensamento de Husserl e ele estava 

ligado à fenomenologia na linha americana, uma fenomenologia, tentando 

encontrar um método fenomenológico alternativo ao método experimental.  

No artigo em questão (p.178), as autoras atribuem extrema importância a essa fase da 

vida intelectual de Joel Martins, na medida em que as questões ontológicas se deslocam para 

o campo da Educação. Assim, verifica-se um pesquisador obstinado por entender cada vez 

mais o ser, mas sem deixar jamais de ser um educador. 

Joel Martins intensificou contatos com o trabalho de Maurice Merleau-Ponty, que, 

então, ministrava curso sobre a fenomenologia da percepção, abrindo caminho para 

investigações sobre Husserl, Heidegger, Brentano e Ricoeur2. Esses autores foram 

trabalhados em suas aulas na PUCSP e na UNICAMP.  Em cursos de pós-graduação 

ministrados do final da década de 1970 até 1993, Joel Martins procurava compreender a 

educação, a aprendizagem, a construção do conhecimento, o significado da pesquisa e de seus 

procedimentos sob essa perspectiva. Para tanto, construiu modos e procedimentos rigorosos. 

Segundo a abordagem fenomenológica, buscava-se compreender a interpretação 

hermenêutica, que está no cerne das ciências humanas, relacionando-a ao mundo escolar. Na 

segunda metade da década de 1980, criou, em 27 de março de 1989, junto com orientados e 

ex-orientandos, um grupo de Estudos e Pesquisa Qualitativos, para que se constituísse um 

espaço no qual esses temas fossem estudados, esclarecidos e divulgados. 

 
2 Boletim do Programa de Mestrado em Psicologia da Educação. Artigo de autoria de Joel Martins, intitulado “A 
importância da Fenomenologia para a Psicologia”,  PUCSP, 1983, setembro, nº 1, p. 4. 
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  Joel Martins entendeu que a construção de seu conhecimento só se daria na medida em 

que produção, pensamento e conhecimento estivessem vinculados a um “pensar filosófico”. 

Buscou, durante sua vida intelectual, comprometimento com a questão humana. Percebe-se, a 

partir da análise dos depoimentos, que a mediação, como de composição entre o geral e o 

particular, e o pioneirismo foram suas características marcantes. Intelectual comprometido 

com os problemas contemporâneos, empreendia discussões de vanguarda. Inquieto, porque 

buscou sempre ir além da situação posta, visando a romper com paradigmas, mas, 

principalmente, pela capacidade de transpor, para os problemas da realidade imediata, seu 

conhecimento teórico e sua vasta experiência intelectual. Entendia que o conhecimento não se 

restringia a um grupo pequeno de indivíduos, mas pertencia a todos que estivessem dispostos 

a utilizá-lo como instrumento para a transformação da realidade. Aliás, cumpre notar que, em 

sua longa trajetória intelectual, Joel Martins nunca se valeu do conhecimento como um fim 

em si mesmo, mas sempre o articulou às necessidades e aspirações coletivas. 
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Capítulo 5. Joel Martins: O profissional e seu comprometimento com a educação e com 

a Universidade 
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         A vida de Joel Martins foi entender e praticar a educação. As duas dimensões misturam-

se de forma inseparável. Sua ousadia e persistência, atreladas a um inconformismo com o 

modo lento como a história se desenrolava, exigia de si mesmo uma inquietação que estava à 

frente de seu tempo. A citação a seguir, extraída de Silva (2003, p.211), sintetiza o modo 

como ele concebia a Educação: 

 

Eu acho que o meu pensar educacional, o meu pensar cultural, é uma 

decorrência da minha vivência, da minha vida, do meu viver no meu 

mundo. E então, vários dos aspectos, nas diferentes dimensões humanas, 

foram se mostrando para mim. Por exemplo, é possível educar-se 

teoricamente? É possível uma teoria da educação? Eu me recordo que o 

Professor Fernando de Azevedo - eu estava na Europa-, ele me escreveu 

uma carta dizendo que ele estava com uma cátedra já arranjada, para 

mim, na Universidade de São Paulo, para fazer (ministrar) um Curso de 

Teoria da Educação. E eu fiquei muito assustado de que um sociólogo me 

dissesse uma coisa dessas. Então, escrevi de volta para ele dizendo o 

seguinte: que educação não se faz teoricamente, não se ensina 

teoricamente e não se tem uma teoria da educação, mas que a educação se 

mostra, ela surge, ela surge em todos os momentos da sua vida, desde que 

você se levanta, até a hora que você deita, até o dia seguinte e assim 

sucessivamente; é uma série contínua de experiências adquiridas em torno 

do humano. 

 

         Desde a formação na graduação até  sua morte, Joel Martins manteve um entusiasmo 

por descobertas, muitas delas introduzidas na educação brasileira de forma pioneira e ousada. 

Contudo, quando se analisam alguns depoimentos, principalmente na obra de Silva (2003), 
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percebe-se que a intenção de lidar com educação não era visível no começo de seus estudos 

no Colégio Batista Brasileiro, tampouco quando terminou o curso normal na escola pública 

Caetano de Campos.  

      Naquele tempo, Joel Martins queria ser médico. Em um de seus depoimentos, revelou que 

nunca havia pensado em ser professor, porque não sentia dificuldade na educação, não se 

sentia desafiado. Queria mesmo era ser médico, para atender os necessitados, os 

desprivilegiados. Para Joel Martins, um dos principais problemas desse país era a saúde. 

Também relata a vontade de ser músico. Sua opção profissional, entretanto, não se dá só pela 

escolha pessoal, mas pelas circunstâncias apresentadas pela própria vida. Quando seu pai 

faleceu, a situação econômica da família alterou-se. Assim sendo, transferiu-se da escola 

particular e foi para a escola pública, com uma nova prioridade: trabalhar. Tal fato, conforme 

se verifica em Silva (2003, p.46), foi determinante para que se tornasse professor: 

 

Eu nunca havia pensado em ser professor, nunca. Porque eu nunca tive 

dificuldades em educação; nenhuma. A escola para mim sempre foi muito 

simples, muito fácil. Eu não tive problemas com professor, problema 

nenhum, nada disso. A escola não me desafiava (...) Eu tinha uma 

educação muito boa aqui no Colégio Batista3 e havia me adaptado muito 

bem à cultura norte-americana; e estava muito inclinado, também, a ir aos 

Estados Unidos e continuar os meus estudos lá. Mas daí eu fui para a 

escola Caetano de Campos4, e foi um novo mundo para mim. Abriu-se um 

mundo que eu não conhecia muito bem, que era o mundo da escola 

pública; que era o mundo da indiferença do professor, que era o mundo do 

 
3 O entrevistado refere-se ao Colégio Batista Brasileiro, em Perdizes (São Paulo, capital), onde fez boa parte de 
seus estudos iniciais . 
4 O entrevistado refere-se ao Instituto de Educação Escola Caetano de Campos, escola pública, localizada na 
Praça da República  (São Paulo, capital),  hoje sede da Secretaria Estadual de Educação, na qual terminou o 
curso normal. 
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distanciamento do professor e dos alunos (...). Bem, finalmente eu terminei 

esse período da minha vida e no último ano, eu ainda, assim... quem sabe 

se alguma coisa se abre para mim e eu entro na faculdade de medicina, eu 

vou ser médico... Mas não aconteceu isso, não! Porque eu precisava 

trabalhar, urgentemente eu precisei trabalhar! Porque eu precisava 

ganhar dinheiro para o meu sustento e para o sustento de minha família, 

também. Porque eles não estavam em grandes condições financeiras. 

Então, eu entrei na Escola Normal e fui ser professor! 

 

Sua decisão de, como médico, enfrentar um problema social, que era a saúde das 

pessoas de baixa renda, pôde ser concretizado, na educação, como professor. Ao terminar a 

escola normal, foi trabalhar com crianças pobres da zona rural. Vivendo atenta e 

reflexivamente essa experiência, desvendou-se, para ele, o mundo do educador, que agora 

começava a lhe impor desafios, de acordo com seu depoimento, em Silva (2003, p.66) 

 

Daí eu fui trabalhar com crianças mesmo, carentes! Com crianças pobres, 

carentes, de zona rural. E aí se abriu, se descortinou um mundo novo para 

mim: o mundo do educador, o mundo do professor, o mundo daquele que 

eu estou chamando de intelectual transformador, que precisa transformar 

essas condições de vida. E como fazer isso? Através de quê? Do ensino da 

leitura, do ensino da computação, da aritmética, da história, da história de 

cada um deles (...). E comecei a ver que havia uma responsabilidade muito 

grande por parte dos humanos que estavam ali nas minhas mãos. E, por 

outro lado, um vácuo, um vazio enorme entre isto que estava nas minhas 

mãos e aquilo que estava do lado de lá, que era a estrutura do poder na 
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educação. A educação estava nas mãos de um grupo de indivíduos que 

manipulava o poder. O poder até de dizer o que é educar, o que é ensinar. 

         

           Assim, Joel Martins passou a tematizar e contextualizar a relação entre a prática 

docente e o poder que normatizava e determinava a direção dessa mesma prática. O 

burocratismo, predominantemente no ensino primário na época, impedia o desenvolvimento 

de uma prática pedagógica que lhe satisfizesse. Em Silva (2003, p.101), Joel Martins afirmou 

que: 

A burocracia dominava a educação. Veja, as escolas primárias estavam 

sob a direção das delegacias de Ensino e estas sob a orientação e direção 

do Departamento de Educação. E aí era uma burocratização, mas uma 

burocratização sem fim, mas sem fim mesmo! Então, isto impedia o 

desenvolvimento. Veja, quando eu fui professor primário – eu comecei 

como professor primário – os pontos, o que devia ser desenvolvido na sala 

de aula vinha da Delegacia de Ensino. Vinha tudo planejado, não é? (...) 

Então, eu senti grande dificuldade em trabalhar assim desse jeito. Fui 

várias vezes à Delegacia5, para mostrar que isso não funcionava, que não 

podia ser assim. Mas sem qualquer resultado melhor. Foi o que me fez 

voltar para a Faculdade de Filosofia e estudar. 

 

  Essas primeiras inquietações necessitavam de respostas, que o Departamento de 

Educação da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo não poderia responder. Em 

busca de instrumentalização, em 1942, ingressou na Faculdade de Filosofia Ciências e Letras 

da Universidade de São Paulo, na qual cursou Pedagogia e Filosofia. Com relação a esse 

 
5 Na época de 1940 (até 1990), as atuais Diretorias de Ensino eram denominadas de Delegacias de Ensino. 



 44

  

período da formação intelectual de Joel Martins, Bicudo & Espósito (2002, p. 184) relatam 

que 

 

Seu interesse era perseguir o pensar filosófico da aprendizagem e da 

educação. De acordo com seu depoimento, foi mais estimulado a pensar nos 

cursos ministrados por Jean Maugué, Roger Bastide, Granger, Lévy- 

Strauss, pois falavam do que não sabia. Esse não era o caso daqueles 

cursos existentes na Pedagogia. 

O curso de Antropologia conduzido por Lévy-Strauss abriu-lhe a 

perspectiva antropológica da educação, levando-o a pensar uma educação 

para um país tropical. 

   

        Depois de cursar a faculdade de Filosofia, foi solicitado a assumir a direção do Instituto 

de Educação em Espírito Santo do Pinhal. Lá, Joel Martins encontrou alguns desafios com o 

corpo discente, que estava muito reduzido. Em função disso, havia pouca credibilidade da 

escola junto aos alunos, sendo que muitos haviam se transferido para outras escolas.  

O corpo docente que ali se encontrava não tinha formação adequada e a maioria era 

nomeada politicamente.  

Seu trabalho agora consistiria em retomar a confiança dos alunos, o que significava 

dar qualidade ao grupo de professores. Ele o fez estimulando-os a estudar, incentivando-os 

para o ingresso como professores efetivos, que ocorreria três anos mais tarde. Isso qualificou 

a condição intelectual dos docentes, que melhoraram sua interpretação sobre as coisas que os 

cercavam, levando-os, indubitavelmente, a uma nova relação com os alunos e o saber. Com 

isso, estes retornaram à escola. A atuação de Joel Martins foi significativa, pois conseguiu 

demonstrar que a educação tem que ser pensada coletivamente, isto é, deve ser encarada como 

um todo e não de forma compartimentada ou estanque.  
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         Joel Martins estimulava os professores à busca de condições melhores de trabalho que o 

cargo efetivo poderia trazer. Para tanto, era preciso estudar, e ele sempre arrumava uma 

maneira de levá-los a fazer cursos de aperfeiçoamento com professores mais preparados. 

Quanto ao corpo discente, incentivava-os a freqüentar cursos de formação para alunos com 

mais dificuldades, que ele mesmo havia montado na escola. Dessa forma, muitas vezes, 

alunos mais adiantados eram monitores junto a colegas com dificuldades. Em relação a essa 

fase, afirmou o próprio Joel Martins, em Silva (2003, p.103) 

 

Muito bem, então cheguei a Pinhal. Espírito Santo do Pinhal, e lá eu vi a 

escola que agora havia mudado de nome, chamava-se Cardeal Leme; 

antes, não tinha esse nome. Ela era uma escola Municipal, era primário, 

era ginásio. Bom, mas agora havia sido criado ⎯ pelo professor 

Florêncio ⎯  um Colégio Estadual e Escola Normal, um Instituto de 

Educação. Numa cidade com, no perímetro urbano, 4.500 a 5.000 

habitantes... Então, era um monstro dentro de uma caixa de fósforos (...). 

Não havia professores, não tinha corpo docente. Quer dizer, tinha um 

corpo discente muito reduzido, porque o pessoal havia perdido a fé na 

escola; era uma escola que foi decaindo aos poucos. O grande problema 

com que me defrontei nessa escola foi a recuperação da dignidade da 

escola. (...) Bem, a dificuldade maior foi, então, com professor, com o 

corpo docente. Porque era época de grande influência política – isso foi 

em 1946 – cada deputado tinha os seus candidatos. Então, uma menina 

que fosse professora primária – não importa que ela tivesse saído daqui do 

Colégio das Marcelinas, ou do Normal não sei de onde – ela tinha o 

direito de ser nomeada professora de alguma coisa, ao nível da escola de 

primeiro grau e até do colégio, ou até da Escola Normal. Então, você 
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tinha uma professora de Psicologia que era professora primária; e que ia 

lá, repetia os cadernos que tinha (...). Portanto, o problema seguinte, mais 

sério, foi a elevação do nível do corpo docente. Porque em 1949, nós já 

estávamos em 1946, três anos depois, haveria o concurso de ingresso para 

professores efetivos das escolas estaduais. Então, a minha preocupação 

era dizer, era avisar: olha, vocês têm um concurso pela frente, têm que 

estudar, têm que fazer isso... Portanto, nós arranjávamos sempre alguns 

professores mais experimentados que, pela manhã, davam cursos de 

aperfeiçoamento para os professores. 

 

         Assim, além da preocupação com a formação dos professores, havia todo um trabalho 

com os alunos fora do período de aula, visando à  aprendizagem e ao desenvolvimento de suas 

capacidades, conforme se verifica em Silva (2003, p.105) 

 

Outros (professores) faziam também cursos de informação (recuperação) para 

os alunos que estavam atrasados em Matemática, por exemplo, que não 

conseguiam acompanhar o programa de Matemática. Então, até os próprios 

alunos se anunciavam como pequenos monitores: aqueles que eram mais 

capazes, mais competentes, se reuniam com pequenos grupos.  

 

No campo da educação dedicou-se também particurlamente à Universidade, seja como 

docente ou dirigente. 

Em sua prática docente, na Universidade, reitera-se o pioneirismo que o acompanhou 

por toda vida. Em Silva (1993, p. 12), isso se confirma: 
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Bom, logo depois aparecia então a necessidade urgente de preparar os 

escalões da universidade, porque nós estávamos sempre em nível muito 

inferior às universidades estaduais e federais, porque nós não tínhamos 

número de doutores suficiente. E havia um projeto de doutoramento 

chamado projeto antigo que terminava em 1972. Digamos que nós 

estivéssemos aí já em 1967. E eu procurei o professor Bandeira [de Mello] 

então e disse: Olhe, professor Bandeira, ou o senhor acelera isso, ou nós 

vamos perder essa oportunidade e há muita gente madura, dentro da 

instituição, para fazer um doutoramento. Gente com experiência didática, 

com experiência de pesquisa, com publicação etc. Então ele reuniu um 

grupo de chefes de departamento, diretores de faculdade, eu não sei bem 

qual era a hierarquia mas ele formou um grupo e lançou uma portaria – 

Portaria 31 – que regulamentava o doutoramento segundo o regime 

antigo, que terminava em 72. Então foi uma afluência enorme do pessoal 

todo da universidade para seus doutorados. Esta universidade que até 

então havia feito cinco doutores, até 72 fez sessenta doutores (...), em 69 o 

governo federal lançou a pós-graduação, uma portaria (a 77 de 69), 

criando o setor de pós-graduação nas universidades brasileiras. 

 

Quando Joel Martins formulou trabalhos ligados à política universitária, sua atuação 

também foi de educador. Foi na década de 1960 que, junto a um pequeno grupo, iniciou a 

construção da reforma institucional da PUCSP6. Mesmo diante de situações que não eram as 

almejadas pelo grupo, Joel Martins mostrava-se sereno, inclusive para acalmar os outros, 

 
6 Nagamine. J. M. Universidade e compromisso social, a experiência da reforma da PUC de São Paulo.  São 
Paulo, Educ, 1997. 
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lembrando-os do objetivo desejado, conforme se pode verificar em depoimento extraído de 

Bicudo & Espósito (2002, p.185): 

 

 Antes de tudo ele era a encarnação do educador, em todas as circunstâncias. 

Casos sérios ele lidava com o problema mais como um educador (...). A gente 

tinha discutido um pouco quando das discussões em torno do projeto da 

reforma. Logo em seguida, o projeto do ciclo básico. Às vezes o Casemiro 

[dos Reis Filho] ficava bravo querendo até largar tudo. Ele encontrava uma 

serenidade e dizia: 

⎯ Nós estamos aqui exatamente para convencer este pessoal, e para 

convencer este pessoal nós temos que descer dentro do universo de discurso 

deles, não adianta querermos agir de fora para dentro. Nós temos que entrar 

dentro e partir daí junto com eles. 

Sua presença na Universidade é percebida como historicamente marcante, tanto como 

educador, quanto como intelectual inquieto,  buscando a transformação para algo que melhor 

atendesse a toda comunidade acadêmica e que pudesse se refletir em ações concretas para a 

comunidade em geral. Joel Martins passou a engajar-se no desafio da construção da 

Universidade brasileira, em particular da PUCSP. Vivenciou todo o processo da Reforma 

Universitária de 1968 e as conseqüências do acordo MEC-USAID. 

O sentido de educador para Joel Martins era abrangente. Ele procurava mostrar seu 

significado para além dos muros da universidade. Com a perseguição à militância política, 

principalmente a universitária, durante a década de 1960, pela lei Suplicy7, Joel Martins 

descobriu, junto com outros que atuavam bem próximos aos alunos, uma forma de continuar 

 
7 Refere-se à Lei no. 4.464, promulgada em novembro de 1964, chamada de “Lei Suplicy”, que revogou 
expressamente o Decreto-Lei no. 4.105, de 11/2/1942, que reconhecia a UNE como a entidade representativa dos 
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educando de maneira a aguçar os significados políticos da época.  Nesse contexto, foi 

produzida a peça Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto, com música de Chico 

Buarque de Holanda, montada no Teatro Universitário da PUCSP. Joel Martins utilizou o 

termo para-curricular, para se referir a essa e a outras atividades desenvolvidas, fora da sala 

de aula, pelos alunos. Morte e Vida Severina estreou no Salão Tibiriçá, da PUCSP, no dia 11 

de setembro de 1965. Isso significava, também, uma resposta das lideranças envolvidas no 

processo de montagem do espetáculo8 à frustração e ao desânimo impostos pelo golpe militar 

de 1º de abril de 1964.  

O problema, então, do Severino, 

que imigrou da caatinga para o 

Recife em busca de emprego e o 

outro problema que era não ter 

emprego, não ter o que comer. A 

montagem foi iluminada por alguns 

professores, fazendo com que a 

atividade de pesquisa política e 

cultural que foi proibida pudesse 

vir à tona. (...) Era uma atividade 

dos alunos, feita fora da sala de 

aula. Então, você pode imaginar, 

 
estudantes junto aos estabelecimentos de ensino superior. Extinguiram-se, portanto, a UNE e as demais 
entidades. 
8 “O teatro era a forma que, de certo modo, as lideranças intuitivamente procuravam para dar continuidade ao 
trabalho político que todos desenvolviam e que, de repente, foi interrompido e cerceado pelo golpe de 1964. Era 
a forma ideal para canalizar aquele sentimento contido de frustração e ao mesmo tempo de revolta para uma ação 
de continuidade ao trabalho de conscientização política dos problemas do povo brasileiro e dos questionamentos 
ideológicos de suas soluções capitalistas. Esse trabalho fazia-se mais do que necessário num momento 
totalmente adverso e de um crescente processo de vigilância e cerceamento da liberdade por todas as formas de 
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que nós montamos o espetáculo como 

se fosse uma pesquisa para uma 

tese de mestrado ou doutoramento. 

Nós levantamos toda, digamos 

assim, a vida social e política do 

Nordestino, e do Nordeste, todo o 

comportamento psicológico 

nordestino, nós estudamos muito 

toda a literatura de Josué Castro 

(...). de Celso Furtado, além de toda 

a literatura das atividades 

teatrais propriamente ditas (...) O 

que o Joel tem a ver com isso? O 

Joel era um grande incentivador. 

(Henrique Suster) 

 

Preparar os universitários para a própria universidade. Para Joel Martins, isso se 

concretizaria ao se construir uma universidade possível para todos os envolvidos, pensá-la 

como uma unidade, em que todas as partes estivessem envolvidas, articuladas. 

         

O Joel tinha muita clareza que 

nós, desculpe... tinha muita 

clareza na cabeça dele, que nós 

 
intimidação, censura e repressão”. Nagamine. J. M. Universidade e compromisso social, a experiência  da 
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seríamos os esteios. Nós seríamos 

o expoente máximo da galáxia. Não 

da PUC, certo? Nós todos daríamos 

certo daí para a frente. Então o 

que ele fez? Ele começou não 

necessariamente a nos preparar 

para sermos professores, no 

sentido formal da coisa, mas ele 

começou a nos preparar do jeito 

dele. Do jeito que ele sempre fez. 

(Sérgio Luna) 

 

Ainda na década de 1960, Joel Martins idealiza a criação da pós-graduação da PUCSP, 

junto com a professora Maria Antonieta Alba Celani, organizadora do programa de 

Lingüística Aplicada, e a professora Lucrecia D’Alessio Ferrara, organizadora do programa 

de Teoria Literária. Nesse contexto, coube a Joel Martins a organização do programa de 

Psicologia da Educação. Pouco depois, juntou-se a eles o professor José Pastore, que ficou 

responsável pelo programa de Sociologia. De acordo com seu relato, em Silva (1993, p.13), 

afirma ele: 

Mas procurando o professor Bandeira, o José Nagamine, eu, procuramos o 

professor Bandeira e dissemos: “nós vamos fazer aqui, vamos fazer aqui na 

PUC, não obstante essa recomendação, ou restrição do Conselho Federal 

de Educação. Vamos ver o que acontece.”. E o professor Bandeira, assim, 

com muita coragem, com muita coragem, disse: “Olhe, é uma temeridade, 

 
reforma da  PUC de São Paulo.  São Paulo, Educ, 1997, p. 62. 
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vocês não estão obedecendo leis, vocês não estão...” eu digo: mas a gente 

está tentando a vida acadêmica dentro de uma instituição que é livre, que é 

particular, que é livre! E que pode fazer o que achar bom fazer! Então ele 

autorizou que a gente montasse um projeto de pós-graduação. E fez-se um 

projeto de pós-graduação e uma comissão inicial constituída dos três 

programas que começaram ⎯ era Psicologia da Educação, Lingüística e 

Teoria Literária ⎯, que eram os três mais interessados e que contavam 

com uma “massa crítica”, três doutores com um “curriculum vitae” no 

estrangeiro etc e tal, então, o governo federal nada podia fazer sobre isso. 

Bem, esse programa de mestrado ⎯ doutorado não, mestrado ⎯ começou 

nos seus primórdios, vamos dizer, na sua primeira abertura de vagas, nós 

contávamos com 350, 400 candidatos em que a seleção era feita no 

Tuquinha. Isso durante alguns anos a fio, aconteceu. Três anos depois, veio 

o professor Pastore, José Pastore, chegou dos Estados Unidos com o seu 

doutorado, na universidade de Winsconsin, ele integrou também a pós-

graduação, passou a ser o presidente da Comissão de Pós-Graduação, 

montou um programa de Ciências Sociais, muito bom, de altíssimo nível. 

 

Apesar do momento histórico adverso, Joel Martins não deixou de acreditar nos 

princípios de democracia e liberdade. Sobre a influência de seu pensamento sobre a 

universidade, Joel Martins nos relata em Bicudo & Espósito (2002, p. 194): 

 

Uma árvore plantada para produzir sombra, ele crescerá produzindo 

sombra, mas continuará a crescer produzindo novos ramos, flores, frutos. A 

natureza da expectativa de uma universidade para o futuro será aquela de 
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um crescimento em diferentes direções, por isso é que não se pode pensar 

que o objetivo seja alcançado de uma forma final. 

 

          Destarte, é inegável a contribuição de Joel Martins, direta ou indiretamente, pelo  

reconhecimento  de uma pós-graduação de destaque nos âmbitos  nacional e internacional. Tal 

reconhecimento pode ser comprovado pelo intercâmbio que se estabeleceu entre a PUC e 

Universidades estrangeiras de excelência.  A esse respeito, é ilustrativo o seguinte 

depoimento, extraído de Silva (1993, p. 14): 

 

O projeto era excelente, era muito bom! Bom, assim foi feita a pós-

graduação no Brasil. Qual a repercussão da pós-graduação no Brasil? Foi 

realmente um sangue novo na Universidade; a Universidade se projetou 

nacionalmente e internacionalmente. Nós tivemos professores estrangeiros 

que vieram para cá, nós tivemos convênio com a Universidade de Bowling 

Green, que mandava todos os anos, uma média de oito, dez alunos para cá, 

eu fui lá dar cursos, durante dez anos eu dei cursos naquela Universidade.  

 

          Na criação da Pós-graduação, Joel Martins imprimiria sua marca: a defesa de uma 

Universidade na qual o todo fosse contemplado. Para tanto, era necessário, entre outras coisas, 

um corpo docente envolvido no projeto universitário e a ele dedicado. Apesar dos tabus e 

resistências a essas ações inovadoras para a época em questão, Joel Martins assumiu a 

responsabilidade pelo projeto e atuou decisivamente em sua implantação, conforme 

verificamos em seu relato, extraído de Silva (1993, p.14) 

 

Portanto, foi, sabe, uma época muito boa da Universidade. A CAPES tinha um 

respeito muito grande pelo Programa de Pós-Graduação daqui, porque era o 
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único do Brasil que não pertencia aos Departamentos, de acordo com a Lei 

5840, mas era um setor à parte e, à maneira das Universidades Estrangeiras, 

em Londres, Estados Unidos, França, a Pós-Graduação tem a sua biblioteca, 

tem a sua própria área de pesquisa, tem os seus próprios cursos, professores 

etc. De maneira que tinha um respeito muito grande pela Pós-Graduação (...) 

o primeiro computador dessa Universidade [PUCSP] foi dado à Pós-

Graduação. 

 

Sua atuação, nesse contexto, estendeu-se ao reconhecimento da necessidade de uma 

estrutura de trabalho, a fim de que os docentes pudessem desenvolver seu trabalho de forma 

adequada. Mais uma vez, verifica-se a preocupação de Joel Martins com a excelência 

acadêmica.  

 

E uma das primeiras lutas foi criar 

um regime de tempo integral ou 

parcial para as pessoas; não 

existia isto na PUC, nós todos 

éramos horistas (...). Criar um regime 

de tempo integral, então isso não 

foi fácil, as pessoas desconfiavam 

muito, como é que íamos usar esse 

tempo todo (...). Porque a visão de 

trabalho do professor na 

universidade era somente se 

estivesse dentro da sala de aula 

realmente. (...) Então nós tínhamos 

que assinar um ponto na hora que 
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chegávamos e na hora que saíamos e 

essas coisas irritavam muito o 

Joel. Mas ele tinha a cabeça assim 

muito grande, voltada para coisas 

acima do dia-a-dia, (...) ele tinha 

grandes idéias, grandes concepções 

de educação principalmente (...). 

Este modelo de pós-graduação, no 

fundo, era um pouco da tradição da 

experiência de vida de Joel, porque 

ele teve uma experiência muito 

grande de pós-graduação nos Estados 

Unidos, onde de fato a Pós-

graduação é, inclusive, uma escola 

separada, se chama Escola de Pós-

graduação.  (Maria Antonieta Alba Celani)     

 

        Nota-se, aliás, que Joel Martins tinha presença marcante junto a seus alunos e 

orientandos: respeitava-os e fazia-se disponível para ajudá-los na construção do conhecimento 

e, por conseguinte, em sua própria formação. Também aprendeu e ensinou como se forjam as 

relações para a consolidação de um projeto de universidade no sentido literal da palavra. Para 

ele, era necessário preparar o pessoal da Universidade para a Universidade. Nesse contexto, 

assim se referiu a PUCSP, em relato a Silva (1993, p.14) 
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(...) a PUC também era um centro de excelência, era um pólo de excelência 

entre as instituições de ensino particular. Não só quanto à sua qualidade de 

ensino, como também com referência à sua história. 

  

Contudo, para que tal projeto se realizasse, Joel Martins enfrentou muitas situações 

adversas, como, por exemplo, quando da instalação do grupo para o funcionamento da Pós-

Graduação: o espaço designado para tal fim foram os porões do prédio velho da PUCSP, onde 

hoje funcionam os Centros Acadêmicos. 

Eu acho impressionante, nos 

momentos de maior crise, é o 

momento em que ele tinha uma 

serenidade incrível, em todos os 

momentos de crise, muito forte na 

PUC (...) você conversava com ele, 

ele estava sereno, de uma 

serenidade incrível, porque ele 

parava, se distanciava, analisava 

criticamente a coisa e encontrava 

as coordenadas.  (José Nagamine) 

 

 Houve, inclusive, momentos críticos em que a Pós-graduação esteve ameaçada de 

extinção. Em Silva (1993, p.21), há o seguinte depoimento de Joel Martins a esse respeito: 
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As minhas brigas enormes na Pós-Graduação, para não deixar fechar a 

Pós-Graduação, porque as ameaças para fechamento vinham a cada dois 

anos. Fechar a Pós-Graduação, fechar a Pós-Graduação! E hoje eu estava 

vendo aqui, hoje, em 1991, que não existe um programa deficitário na Pós-

Graduação. São todos superavitários. Portanto, foi um sucesso esse 

trabalho e teria sido um desastre se ele tivesse sido fechado, porque dá à 

Universidade o seu tom de Universidade, o seu lugar de Universidade é de 

fato a Pós-Graduação. 

 

 Conclui-se, a partir do exposto, que Joel Martins soube conciliar responsabilidade e 

compromisso, envolvendo-se, mais que isso, comprometendo-se com o seu fazer e todas as 

implicações associadas a ele. Homem engajado com os ideais democráticos, de uma educação 

para todos, acreditou e investiu no potencial universitário, pois, acima de tudo, acreditou e 

investiu no ser humano. É possível constatar essa postura em todos os projetos em que esteve 

envolvido, concebendo, planejando, agindo e colaborando desde a Educação Fundamental até 

a Pós-Graduação, fosse em sala de aula ou na atuação político-administrativa. Esse modus 

vivendi permeou e esteve constantemente presente em tudo o que Joel Martins produziu. 

Em suma, Joel Martins, como se pode depreender dos diferentes relatos relacionados a 

sua trajetória no universo da educação, estabeleceu-se como um paradigma, uma referência 

para todos aqueles que acreditam ser a educação um dos grandes agentes transformadores das 

relações humanas, na evolução da sociedade. Isso se justifica não somente por sua persistência 

e engajamento, mesmo nos momentos de maior adversidade, mas também pelo ser humano 

ético que foi, por sua lisura e postura ilibada que encantaram a todos aqueles que com ele 

conviveram. 
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Redigir um ensaio sobre alguns aspectos da vida de Joel Martins tornou-se uma tarefa 

mais árdua do que se imaginava no inicio, devido à quantidade e à qualidade de sua produção, 

tanto no âmbito pessoal, quanto no profissional. Joel Martins mostrou-se um pesquisador 

persistente, que se preocupava com o presente e com o futuro das pessoas e também das 

instituições ligadas à educação deste país.  

Sua vontade de ajudar as pessoas mais carentes, quando jovem, por meio da medicina 

(Joel Martins queria ser médico) não se diluiu, quando por situações adversas à sua vontade, 

acabou seguindo a carreira do magistério. Pelo contrário, essa carreira que no principio não 

lhe desafiava, passou a lhe chamar atenção e descobriu ali a necessidade de ajudar, tornando-

se, a partir de então, o sentido de sua existência. Seu amor pela pesquisa em educação, junto 

com o desejo de transmissão dessa experiência, é manifestado desde cedo, quer seja nas 

escolas do interior por onde atuou, quer seja em mecanismos internacionais como UNESCO e 

universidades estrangeiras. 

Joel Martins era inconformado com a acomodação das pessoas frente aos desafios que 

a educação lhes impunha. Estava sempre um passo adiante, buscando novas respostas para 

velhas perguntas, indignava-se com a falta de qualidade, fosse ela em trabalhos, instituições 

ou mesmo em pessoas. Contudo sabia ser amável, amigo. 

Como homem, Joel Martins procurou ajudar pessoas; todas que souberam lhe fazer 

perguntas, acharam nele uma ressonância sem igual. Manteve relacionamentos intensos, sabia 

como responder aos seus amigos, às vezes com gestos afáveis, outras vezes com duras 

repreensões. Todavia as perguntas dirigidas a Joel Martins sempre encontraram respostas. 

Como intelectual a serviço da pesquisa, foi incansável. Propôs novos paradigmas, 

ousou mudar em tempos de permanência, defendeu o que acreditava, deixando, após sua 

morte, um sem números de admiradores. Esteve sempre na vanguarda, inquieto, irreverente, 

incansável, não se rendeu à unanimidade, pesquisou dentro e fora do país, deixando notáveis 

contribuições nas áreas de conhecimento em que atuou. 
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Como profissional comprometido com a educação, Joel Martins procurou 

desempenhar seu papel com grande responsabilidade e inovação. Desde a primeira escola,  em 

Santo Antonio do Pinhal, até a reitoria da PUCSP, Joel Martins deixou-nos um legado de 

perseverança e  a certeza de que às vezes é preciso desafiar até mesmo as condições materiais, 

na busca da realização de nossos objetivos. Em um olhar atento na direção da PUCSP, é 

possível reconhecer a contribuição que Joel Martins deu a esta instituição − na graduação e na 

pós-graduação sua marca é indelével. Junto com seus pares, ajudou a construí-la, sendo a 

Universidade, hoje, representativa em diversas áreas no Brasil e no mundo. 

Certa vez Joel Martins, assim se referindo à universidade disse: “A natureza da 

expectativa de uma universidade para o futuro será, portanto, a de um crescimento em 

diferentes direções, não se podendo pensar que esses objetivos sejam alcançados na sua forma 

final. Se chegar a isso ter-se-á então realizado o sonho, alcançado a expectativa e terminado a 

carreira. Deverá sempre haver uma luta e, em toda luta tem a possibilidade de escolha.” 

  Acreditamos ter dado um pequeno passo no sentido de investigar e registrar alguns 

dados biográficos a respeito de Joel Martins, sendo esse um exercício para a constituição e o 

registro de sua história em particular. E por Joel Martins ter participado da constituição de 

tantas outras coisas, acabamos por também apontar direções que no futuro poderão ser 

investigadas.   
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Anexo1: Quadro e Gráficos de Orientações de dissertações e teses Realizadas por Joel 
Martins. 
 
         Ao analisar  as primeiras fontes (90 teses e dissertações orientadas por Joel Martins na 

PUC-SP, USP e UNICAMP, universidades em que o professor trabalhou), por meio de seus 

resumos, verificamos que 58 são dissertações de mestrado apresentadas nos seguintes 

programas: psicologia clínica 01, educação: história e filosofia da educação 2, psicologia 

social 2, educação: supervisão e currículo 13, psicologia da educação 40; as teses de 

doutorado somam 32, distribuídas da seguinte forma: educação: história e filosofia da 

educação 1, filosofia da educação 1, distúrbios da comunicação 2, filosofia 1, psicologia 

social 1, educação: história e filosofia 2, educação: supervisão e currículo 4, psicologia clínica 

4, psicologia da educação 16.  
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                  Anexo 1: Tabela de dissertações e teses orientadas por Joel Martins 

 
DATA M/D AUTOR DISSERTAÇÕES E TESES PROGRAMA/UNIVERSIDADE 

1971 SP M SAUL, Ana Maria Modelo da pesquisa em ação aplicada ao treinamento 
de professores 

Psicologia da Educação - PUCSP 

1971 D SAVIANI, Demerval O conceito de sistema na Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (Lei 4.024/61). 

Filosofia da Educação - PUCSP 

1971  D COSTA SILVA, Orozimbo 
Alves 

Microcirculação conciliar Distúrbio da Comunicação - PUCSP 

1971 
 

M SZMUK, Maria Izabel
Cunha 

 Programa de treinamento de professores para a 
profilaxia do comportamento 

Psicologia da Educação - PUCSP 

1972 
 

D BICUDO, Maria Aparecida
Viggiani 

 Um novo enfoque em orientação educacional Educação. História e filosofia - 
UNESP 

1973  M ANDRADE, Maria Edméia 
Mendonça Morato de  

Aprendizagem de um princípio  e  de seus conceitos 
componentes, obtido pelo procedimento de análise 
sistemática da tarefa 

Psicologia da Educação - PUCSP 

1974  D CHABASSUS, Enri Levantamento de cursos de Orientação Educacional 
em nível de Faculdade no Estado de São Paulo 

Educação: supervisão e currículo - 
PUCSP 

1974  D KHOURI, Yvonne 
Alvarenga Gonçalves 

Estudo de personalidade de pré-escolares de 
diferentes status sócio-econômicos, mediante o teste Z

Psicologia Clínica - PUCSP 

1974  M MALUFE, José Roberto Caça ao tesouro: um experimento de campo em 
Psicologia Social 

Psicologia da Educação - PUCSP 

1973  D SPINELLI, Mauro Estudo da motricidade articulatória e da memória 
auditiva em distúrbios específicos de desenvolvimento 
da fala 

Distúrbio da Comunicação - PUCSP 

1974 
 

M PACHECO, Elza Dias Incidência de erros disortográficos em sujeitos 
alfabetizados por diferentes métodos 

Psicologia da Educação - PUCSP 

  



 67 

1974   D REIS FILHO, Casemiro 
dos 

Reforma Republicana de Ensino Público Paulista:  
Fase de implantação, 1890 – 1896 

Educação: História e Filosofia da 
Educação - PUCSP 

1975   M ABREU, Maria Célia
Teixeira Azevedo de 

 O papel de professores das disciplinas comuns do 
primeiro ciclo de Ciências Humanas e Educação  da 
PUC – SP, na concepção deles mesmos 
 
 
 
 

Psicologia da Educação - PUCSP 

1975  M CASTELO, José Alberto 
Montenegro 

O papel do professor das disciplinas comuns do 1º 
ciclo de Ciências Humanas e educação da PVSP, na 
concepção dos alunos 
 
 
 

Psicologia da Educação - PUCSP 

1975  D RUAS, Antônio Gaspar Os objetivos de ensino na LDB para o ensino de 1º e 
2º graus: com enfoque sobre o prisma da Psicologia 
Educacional 
 

Psicologia da Educação - PUCSP 

1976 
 

D ARAGÃO, Rosália Maria 
Ribeiro de 

Teoria da aprendizagem significativa de David P. 
Ausubel: Sistematização dos aspectos teóricos 
fundamentais 

Educação: História e Filosofia –
UNICAMP 

1976   M FRANCO, Maria Ignes
Salgado de Mello 

 O desenvolvimento da reflexão metalingüística em 
pré-escolares: estudo através da observação de 
palavras e frases incompletas 

Psicologia da Educação - PUCSP 

1976  M GOMES, Heloisa 
Szymanski Ribeiro 

Discriminação de formas em recém-nascidos: um 
estudo de tempo de fixação em padrões visuais 

Psicologia da Educação - PUCSP 

1976 
 

D GOLDENBERG, Ségio A utilização do placebo como contingência no 
processo de aprendizagem 

Psicologia clinica - UNICAMP          

1976 
 

M MASINI, Elcie Aparecida 
Fortes Salzano 

Sistematização e aplicação de recursos facilitadores 
de aprendizagem significativa, propostos por David 
Ausudel – numa situação de sala de aula 

Psicologia da Educação - PUCSP 
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1976  D MONTEZUMA, Maria 
Meliane Furtado 

Subcultura adolescente: indicadores de sua
emergência 

 Psicologia Clínica - PUCSP 

1976  M RONCA, Antônio Carlos 
Caruso 

O efeito dos organizadores prévios na aprendizagem 
significativa de textos didáticos 

Psicologia da Educação - PUCSP 

1976 
 

M NASSAL, Luis Alberto de 
lima 

O conceito de ciência veiculado por materiais 
didáticos: uma análise do curso de física no PSSC  

Educação: história e filosofia da 
educação – PUCSP 

1976 
 

M SENN, Murrey Richard Espiral das percepções interpessoais do professor e do 
aluno: um estudo da interação e inter-experiências das 
díades 
 
 

Psicologia da Educação - PUCSP 

1976   M PRETTO, Selo e Pereira 
Neves 

Características de professores e seus efeitos sobre 
alunos: enfoque humanista 

Psicologia da Educação - PUCSP 
 
 

1977  
 

M BRITO, Maria Regina
Ferreira de 

 Estudo comparativo entre aprendizagem significativa 
e por tentativa. 

Psicologia da Educação - PUCSP 

1977 
 

M RAMOS, Marilia Sampaio Estudo da opinião do aluno sobre o curso básico da 
PUC-SP para áreas de ciências humanas e educação 

Psicologia da Educação - PUCSP 

1977  M SILVA, Maria Dutra da Aceitação pelos pais e auto-aceitação em adolescentes Psicologia da Educação - PUCSP 
1977  M SILVA, Moacy da Estudo da opinião dos professores sobre o curso de 

férias referentes a “guias curriculares” 
Psicologia da Educação - PUCSP 

1978  M BEVILACQUA, Maria
Cecília 

 Audiologia Educacional Psicologia da Educação 

1978  M CARVALHO NETO, 
Orozimbo Leão de 

Um inventário de atitudes do professor em relação à 
interação professor-aluno: Iapira 

Psicologia da Educação - PUCSP 

1978  D PICKERING, Robert G. Análise atualizada do método Montessori: no âmbito 
da Filosofia da Educação contemporânea 

Filosofia – PUCSP 

1978 
 

M RIPPER, Afira Vianna Análise do sistema de seleção em duas fases 
introduzido no exame vestibular pela Fuvest. 

Psicologia da Educação - PUCSP 

1979  M BERNARDO, Maristela 
Veloso Campos 

Análise dos procedimentos de ensino usados pelo 
professor: o problema da formação docente 

Psicologia da Educação - PUCSP 

1979  M HOJAIJ, Carlos Roberto O autoritarismo como uma forma de existência 
 

Psicologia Social - PUCSP 
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1979  M FERRO, Diva Ferreiro A percepção que o diretor tem de si mesmo como 

agente de mudança 
 

Psicologia da Educação - PUCSP 

1979 
 

M FINI, Lucila Diehl Tolaine Análise do desenvolvimento moral em Kollberg Psicologia da Educação – 
UNICAMP 

1979 
 

D OLIVEIRA, Fernando
Antonio Leite de 

 Um  estudo sobre a ecologia da escola noturna Psicologia Clinica - PUCSP 

1979 
 

D PONTES NETO, José
Augusto da Silva 

 O efeito do sexo e da posição temporal da revisão na 
atenção substantiva no material revisado. 

Psicologia Clinica - PUCSP 

1979  D SILVA, Ezequiel Theodoro 
da 

Uma reflexão sobre o ato de ler Psicologia da Educação - PUCSP 

1980 M DANTE, Luiz Roberto Incentivando a criatividade da educação matemática Psicologia da Educação - PUCSP 
1980  M WEY, Vera Lúcia A monitoria de mães: uma concepção em educação Psicologia Social - PUCSP 
1981  D ARANHA, Carmem Silva 

Guimarães 
A arte visual na sala de aula Psicologia da Educação - PUCSP 

1981  M MELLO, Luzia Garcia Uma visão crítica da tecnologia da educação: reflexão 
sobre a “experiência vivida” 

Psicologia da Educação - PUCSP 

1981  M SANCHES, Carmem Silvia As relações familiares percebidas pela criança do 
orfanato 

Psicologia da Educação - PUCSP 

1981  D RONCA, Antônio Carlos 
Caruso 

Ensino Supletivo: Ideologia e Psicologia de um 
programa de educação pela televisão 

Psicologia da Educação - PUCSP 

1982 
 

D BRAZIL, Circe Navarro
Vital 

 O jogo e a constituição do sujeito na dialética social. Psicologia da Educação - PUCSP 

1982  M CAPPELLETTI, Isabel 
Franchi 

Reflexões sobre a Fonoaudiologia Educação: supervisão e currículo – 
PUCSP 

1982  M GIUZIO, Therezinha de 
Jeusus Lichtenfels 

Os des-velamento do existir da mãe de um deficiente 
mental 
 
 

Psicologia da Educação - PUCSP 

1982   D MEIRA, Maria Isis
Marinho 

 Gagueira: do fato para o fenômeno 
 
 

Psicologia Clínica - PUCSP 
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1983   D ABREU, Maria Célia

Teixeira Azevedo de 
 Apoio pedagógico ao professor do ensino superior: 

uma contribuição  
Psicologia da Educação - PUCSP 

1983  M DAFFRE, Silvia Gomara Um caminho em direção à pré-escola no Embu-guaçu Psicologia da Educação - PUCSP 
1983 
 

M GOULART, Elena Beatriz 
Monteiro 

Distorção série idade: uma abordagem bio-social Educação: História e Filosofia da 
educação 

1983  D MALUFE, José Roberto A retórica da ciência: uma leitura de Goffman Psicologia da Educação - PUCSP 
1983  D RIPPER, Afira Vianna Análise do Vestibular da FUVEST de 1977 a 1981: o 

efeito das mudanças na sistemática do vestibular sobre 
a questão das duas fases e as fases negativas 

Psicologia da Educação - PUCSP 

1984  D BRITO, Maria Regina 
Ferreira de 

Uma análise fenomenológica da avaliação Psicologia da Educação - PUCSP 

1984 
 

M       LOURENÇO, Tereza 
Lucimar 
 

Análise do projeto da teleducação do estado do Ceará Educação: supervisão e currículo – 
PUCSP 

1984 
 

M MAIORINO, Neuza
Regina Ferreira 

 Estudo conduzido sobre a maioria escolar de cinco 
crianças 

Psicologia da Educação - PUCSP 

1984  M SIQUEIRA, Regina 
Aparecida Ribeiro 
 

A orientação educacional re-visitada Psicologia da Educação - PUCSP 

1985  D BEVILACQUA, Maria 
Cecília 

Compreensão de mães das orientações ministradas em 
um programa de audiologia voltado para a educação 
de crianças deficientes auditivas 

Psicologia da Educação - PUCSP 

1985  D CRITELLI, Dulce Mara Existência fascinada 
 

Psicologia da Educação - PUCSP 

1985 
 

M MACIEL, Lizete Shizue 
Bonna 

A escola e a criança de 1o. grau Psicologia da Educação - PUCSP 

1985 
 

M MEDEIROS, Cleide Farias 
de 

Educação Matemática: discurso ideológico que o 
sustenta 

 Psicologia da Educação - PUCSP 

 
1985 
 

D   RONCA, Paulo Afonso
Caruso 

 Com-vivendo-com-a-maconha

 

Psicologia Educacional –
UNICAMP 
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1986 
 

D BERNARDO, Maristela
Veloso Campos 

 Re-vivendo a formação do professor secundário nas 
universidades públicas no estado de São Paulo 

Psicologia da Educação - PUCSP 

1986 
 

M LOCH, Graciela Huecu
Maldonado 

 Creche, papel de pajens administradoras: realidade e 
fantasia 

Psicologia da Educação - PUCSP 

1986 
 

M RIBEIRO, Lourdes Lucia O espaço da solidão Psicologia da Educação - PUCSP 

1987 
 

D CUNHA, Célio da A emergência de uma universidade brasileira: o 
resgate pela regionalização 

Psicologia da Educação - PUCSP 

1987 
 

D FINI, Lucila Diehl Folaine A situacionalidade da psicologia educacional: a 
adolescência nos cursos de encontro na Unicamp 

Psicologia da Educação - PUCSP 

1987 
 

D GOMES, Heloisa
Szymanski Ribeiro 

 Um estudo sobre significado de Família 
 
 
 
 

Psicologia da Educação - PUCSP 

1987  M SILVA, Aldevino Ribeiro 
da 

Composição e desempenho de classes de metodologia 
e técnica de pesquisa, na Fundação Universidade de 
Maringá 
 
 

Educação: supervisão e currículo - 
PUCSP  

1988  M COELHO JR, Nélson 
Ernesto 

O visível e o invisível em psicoterapia: a filosofia de 
Merleau Ponty, penetrando a prática clínica 
 
 

Psicologia Clínica - PUCSP 

1988 
 

M PUTTINI, Escolastica
Fornari 

 O ensino de psicologia aplicada à educação no curso 
de habilitação ao magistério 

Psicologia da Educação - PUCSP 

1989  M  ASSUMPÇÃO, Ismael A educação artística na escola de 1º grau Educação: supervisão e currículo - 
PUCSP 

1989  D CAPPELLETTI, Isabel
Franchi 

 O Lugar onde o Fonoaudiólogo “habita” 
 
 

Educação: supervisão e currículo – 
PUCSP 

1989 
  

D JUSTO, José Sterza Dinamismos psicológicos da ideologia autoritária Psicologia Social - PUCSP 
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1989 
 

M MACHADO, Ozineide
Venancio de Mello 

 Ensino de ciências na escola de 1.o grau: visão de 
ciência veiculada pelos alunos. 

Educação: supervisão e currículo - 
PUCSP 

1990   M FERREIRA, Maria Eliza de 
Mattos Pires 

A física moderna como possibilidade de um novo 
currículo 

Educação: supervisão e currículo- 
PUCSP 

1990  D SOUZA, Clarilza Prado de Estudo sobre o significado da avaliação do 
rendimento escolar 

Educação: supervisão e currículo – 
PUCSP 

1991  D ESPOSITO, Vitória Helena 
Cunha 

A escola: os processos institucionais e os universos 
simbólicos 

Educação: supervisão e currículo – 
PUCSP 

1991   M LIMA, Luiz Augusto
Normant 

 Capoeira, Angola! Lição de vida na civilização 
brasileira 

Psicologia da Educação - PUCSP 

1991  M MAGALHÃES, Regina
Célia Artioli 

 O mundo-vida da criança com dificuldade de 
alfabetização 

Psicologia da Educação - PUCSP 

1991 M OLIVEIRA, Juracy Galvão O menor abandonado Educação: supervisão e currículo – 
PUCSP 

1991 
 

M SILVA, Antonia Teresinha 
da  

Sentido dos existenciais básicos para Heidegger. Psicologia da Educação - PUCSP 

1991  M SILVA, Sheila Aparecida 
dos Santos 

Consciência profissional de professores de Educação 
Física da Secretaria Municipal de Educação, Lazer e 
Recreação de São Paulo 

Educação: supervisão e currículo – 
PUCSP 

1992  M CESANA, Marina Ranieri O retorno à escola: a suplência II na Rede Estadual de 
Ensino, SP.  

Educação: supervisão e currículo – 
PUCSP 

1992  M DIGELZA, Flavia Camara O retorno à escola: o centro estadual de estudos 
supletivos Dona Clara Mantelli 

Educação: supervisão e currículo – 
PUCSP 

1992  M MARINO, Marília J. O acontecimento educativo psicodramático: encontro 
entre Heidegger, Moreno e uma psicodramatista 
educanda/educadora 
 
 

Educação: supervisão e currículo – 
PUCSP 

1992   M MYAHARA,  Sérgio
Fumio 

 O retorno à escola: centro estadual de educação 
supletiva Professora Cecília Dultra Caram, em 
Ribeirão Preto 

Educação: supervisão e currículo – 
PUCSP 

1992  M SOUZA, Marina Amaral 
Carvalho de 

O assistente de direção, na visão de direção de escola 
 

Psicologia da Educação - PUCSP 
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1993  M GONÇALVES JR, Luiz A atividade física de lazer para os sindicalistas no 

período da ditadura militar 
 

Educação: supervisão e currículo – 
PUCSP 

1993 
 

M OLIVEIRA, Andre Luiz de Os significados dos gestos no jogo da capoeira Educação: supervisão e currículo – 
PUCSP 

 M ROCHA, Maria Alice de 
Castro 

Questionando a Aprendizagem Psicologia da Educação - PUCSP 
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