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RESUMO

Este trabalho e uma tentativa de estudo sobre a ab-
sorção dos professores formados no Instituto de Educação
do Cearã (IEC) pelo mercado de trabalho, constituido pela
rede de escolas da cidade de Fortaleza.

Inicialmente foi feito um estudo visando contextuar
historicamente o ensino normal no Brasil, desde a sua impla~
tação ate nossos dias. Discorreu-se sobre a legislação do
ensino, no que se refere às disposições sobre esse tipo de
ensino, a partir de anãlises das duas ultimas leis de Dire-
trizes e Bases da Educação Nacional, as Leis n9 4024/61 e
N95692/71.

Mereceu especial destaque o papel des~mpenhado pelo
IEC, por seu pioneirismo e atual influência na formação de
pessoal para este grau de ensino. O IEC forma anual e regu-
larmente uma media de 343 novos profissionais, sendo que,
conforme dados da presente pesquisa apenas 45% sao plena-
mente absorvidos pela rede de escolas; 34% se encontram en-
gajados em outras atividades e 21% desempregados.

Foram utilizados como instrumentos de coleta de da-
dos um questionãrio aplicado a 312 ex-alunas do IEC e entr~
vistas a Diretores de escolas particulares de 19 grau. Com
~ primeiro instrumento procurava-se captar as expectativas
das professoras antes de entrarem no curso e após sua con-
clusão, tentando-se ainda analisar sua percepção quanto a
sua formação e o que realizaram no campo profissional para
o qual foram formados. Com as entrevistas buscava-se conhe-
cer o nivel de aceitação do pessoal formado pelo IEC, junto
ã rede particular de ensino e complementar as informações.

Analisando-se os resultados obtidos, chegou-se a
conclusão de que a absorção dos egressos do IEC estâ ligada
a fatores tais ~omo:

xi
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1. Inexistência de uma política de
dos recem-diplomados nos cursos de formação
para as series iniciais.

aproveitamento
de professores

2. Outras atividades mais lucrativas e a
condições de trabalho têm desviado os diplomados
terio.

falta de
do magis-

3. Saturação do mercado de trabalho.
4. A escolha do curso pedagógico e uma opção consc~

ente para aqueles que desejam seguir o magisterio como pro-
fissão.

5. O preparo profissional recebido no curso pedagó-
gico e considerado satisfatório, estando o curso melhorando
sua qualidade ano a ano.

6. As escolas particulares considera~-~atisfatõrio
o desempenho dos formados pelo lEC.



ABSTRACT

This work is a study concerning the absorption into
the work market of teachers trained in the Institute of
Education of Ceara (IEC). The work market consists of the
schools of the city of Fortaleza.

The study began by tracing the history of Training
Schools in Brazil from their origins to their present day
formo Teaching legislation was analyzed taking special
cognizance of the last two laws concerning the Foundations
and Directives of National Education, viz, Laws n9 4 024/61
and n9 5 692/71.

The role of the IEC deserves special mention for
being a pioneer in the formation of teachers for this type
of teaching, as well -as for its present. day influence on
these. The IEC anually produces aproximately 343 new
professional teachers, of which, according to this research
project, only 45% are absorbed by the school network; 34% are
engaged in other forms of activity, and the remaining 21% are
unemployed.

A questionaire was circulated among 312 ex-students
of the IEC and Directors of Teaching Establishments were also
interviewed. The questionaire tried to discover what these
ex-students had hoped for prior to their entrance into the
IEC as well as after completing the course. An effort was
made to analyze the manner in which they saw their formation
in relation to their later profissional work. An effort was
made to discover also how private sch90ls accepted the
formation of these teachers.

Analyzing the result, the following conclusions were
arrived concernlng the former students of the IEC:

1) The total lack of plans to absorb recently trained



teachers into the school network, especially at
the lower grades.

2) More lucrative work offers have taken
away from the profission for which
trained.

teachers
they were

3) The market for teachers is at the moment
4) Training College is a valid option for

inclined to follow a teaching career.
5) The profissional preparation received in a training

college is satisfactory, and improving each year.

saturated.
those

6) Private schools are satisfied with teachers trained
in the IEC.



CAPÍTULO I

1 - lNTRODUÇ7\O

1.1 - O Problema e sua Importância

A importância do problema da formação dos professo-
res primários e o interesse pelos estudos e pesquisas desse
grau de ensino, vêm se revelando no plano internacional e de
maneira muito significativa, nestes ultimos anos, atraves de
publicações, revistas, periõdicos, inqueritos, conferências
e seminários realizados por organismos internacionais do qui
late da UNESCO e do BIE (Bureau Internacional -~e Educação).
Acrescente-se ainda que a UNESCO considera que um dos princi
pais obstáculos da educação, e atualmente a penúria de mes-
tres qualificados (Caldeira, 1956).

Segundo Sperb (1976), a figura do professor da esco-
la primária foi destacada durante a 11 Conferência Nacional
de Educação, realizada em Porto Alegre no Rio Grande do Sul,
no ano de 1966. As discussnes sobre o assunto giraram em to~
no de como formar mais e melhores professores e de como dar-
lhes uma assistência mais eficiente em serviço, alem de me-
lhores condições fisicas de trabalho.

No Ceará, as professorandas de 1967 do Instituto de
Educação, elaboraram um documento chamado "Carta de Princí-
pios", que foi publicado pela revista Visão de 7/12/67, pro-
clamando a falência do sistema educacional do Estado e a pe~
sima política educacional adotada por todos os governos. O
documento resulta de estudos realizados por quatrocentas nor
malistas daquele estabelecimento de ensino oficial, sobre o
tema "0 papel da normalista na educação para o desenvolvime!2.
toll•

Gouveia (1961) comenta que cerca de 50% dos profes-
sores primários que se diplomam no Brasil, não exercem o ma-

1
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gistério no ano subseqüente. Para ela, "0 não aproveitamento
imediato da suposta capacidade docente, de parcela consider~
vel, da produção anual das escolas normais" constitui-se num
verdadeiro "desperdício".

Argumenta ainda a autora, que êsse fenômeno nao pode
ser considerado apenas como "simples saturação de mercado,
pois não-normalistas continuam incorporando-se no magistério
primãrio e de tal forma que representam nos ultimos anos pr~
porção muito maior do que representavam em 1940".(p. 116)

Werebe (1970) vê a qualificação dos professores
mãrios no Brasil, como "muito insatisfatõria", pois
211 .6 O 1 p ro f e s so resq ue s e e nc o n t ra vam em e x e r c í c io, em
apenas 52% eram normalistas.

pri-
dos

1959,

No Estado de São Paulo, o problema do. professor pri-
mário leigo é praticamente inexistente. Apenas nos Estados
da Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Gua-
nabara e São Paulo, o numero de normalistas no magistério
primário e superior ao de leigos, sendo São Paulo o unico em
que essa superioridade e grande. Essa superioridade contri-
bui para o predomínio de normalistas no quadro do magistério,
nos dados globais do país.

A ANPAE, (Associaç~o Nacional de Profissionais de Ad
ministração da Educação), em seu Informativo de janeiro de
83, publica da Ministra da Educação e Cultura, Es:her de Fi-
gueiredo Ferraz, o seguinte pronunciamento: "E preciso enco.!!.
trar os motivos que fizeram atualmente das Escolas Normais
apenas um estágio para que seus alunos busquem o ensino su-
perior ou novas profissões ao invés de ingressar na carreira
do magistério".

O ensino normal no Brasil, que inicialmente teve seu
apogeu, de acordo com Tobias (s/d) foi decaindo a partir da
criação das primeiras Faculdades de Filosofia, Ciências e Le
tras que começaram a aparecer no ano de 1934 em São Paulo e
se espalharam depois por todo o país. O autor supõe que o
Curso de Pedagogia ·originou o abismo existente entre a ment~
lidade e o espírito do professor do ensino médio, licenciado
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pelos cursos de pedagogia das Faculdades de Filosofia, Ciên-
cias e Letras e a mentalidade e o espirito do professor pri-
mãrio, formado pelas Escolas Normais. Ele se refere ao com-
plexo de inferioridade de se supor que a formação superior e
privilegio dos professores de ensino medio e superior.

Teixeira (1966) em estudo especialmente dedicado ao
problema da formação do magisterio, apresentado ao Conselho
Federal de Educação (CFE), concluiu que com a equivalência
de cursos medios na decada de 50, que possibilitou ao curso
normal ser tambem uma modalidade de curso para acesso ã uni-
versidade, perdeu este a lIantiga unidade de propõsito e a
perfeita caracterização de escola vo ca c t on a l ". Esta nova opo.!:.
tunidade ocasionou uma verdadeira mudança nos destinos do cu.!:.
so normal, que como era natural, se deixou dominar mais pelo
carãter de educação preparatõria ao curso superior do que p~
1o da fo rm a çã o vo c ac iona 1 dom e s t re. O sal uno s de sej av am , tam
bem, mais esta oportunidade que o sistema lhes oferecia.

Marques (1973) referindo-se ã 11 Conferência Nacio-
nal de Educação realizada em Porto Alegre em 1966, observa
que o professor Abgar Renault, então Vice-Presidente do CFE,
afirmou que a solução para o problema educacional brasilei-
ro, haveria de vir forçosamente por meio de processos revol~
cionãrios que abrangessem _ma revisão total dos metodos de
formação de professores primãrios e da implantação de recur-
sos tecno1õgicos na Escola.

O ex-conselheiro Paulo Nathanael, em sua intervenção
na Reunião Conjunta dos Conselhos de Educação em Brasilia
nos dias 30 e 31 de agosto de 1977 (RH/CRHJP/DEFjMECL, assim
se expressou: "não e de estranhar, pois, o estado de decadê~
cia e desprestigio em que se encontra hoje a antes gloriosa
escola normal onde se sediavam os cursos de formação de pro-
fessores (p. 02}.

Vale dizer que o ensino normal brasileiro estã pas-
sando por uma crise nestes ultimos anos que parece iniciar o
seu desaparecimento~ Poder-se-ia acrescentar a esses fatos,
o tratamento que o ensino normal recebeu com a implantação
da Lei n9 5692/71, considerando a formação do professor de
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séries iniciais como mera habilitação ao lado de tantas ou-
tras, como: laboratorista, auxiliar de escritório, auxiliar
sanitarista etc.

Levando em conta a importância do assunto da forma-
ção do professor primário no Brasil, o Instituto Nacional de
Estudos Pedagógicos (INEP) empreendeu uma pesquisa em 1966
sob a coordenação da Professora Lucia Marques Pinheiro. A r~
ferida pesquisa revela que a maioria das jovens mestras nao
estã preparada para lecionar em escolas primãrias (Revista
Brasileir-a de Estudos Pedagógicos, jul/set/1969).

De acordo com esse relatório do INEP, os currículos
das Escolas Normais da pesquisa, revelam-se enciclopédicos,
isto é, sobrecarregados de matérias sem carãter direto e pr~
tico de treinamento; além de conter um numero excessivo de
disciplinas, muitas delas desnecessãrias ã carreira de pro-
fessor, servindo apenas para tomar tempo que poderia ser de-
dicado ã aprendizagem prãtica.

Dos oitenta e cinco estabelecimentos de Ensino Nor-
mal dos oito Estados abrangidos pela pesquisa do INEP, a
maioria não possuia sequer uma classe de aplicação onde as
alunas vivenciassem as experi~ncias de sala de aula. De um
modo geral, as escolas normais da pesquisa não ofereciam o-
portunidades suficientes de observação de aulas prãticas do-
centes a seus alunos; condições fundamentais para suas ativi
dades futuras no exercício do magistério.

O Parecer n9 45 de 1972 do CFE, que fixa os mínimos
a serem exigidos em cada Habilitação Profissional, e o Pare-
cer n9 349 de 1972 do CFE determinam na parte de For~ação
Especial, que a Prãtica de Ensino deverá ser realizada nas
escolas da comunidade sob a forma de estãgio supervisiona-
dali. Esta jã era a preocupação do educador Anísio Teixeira
(19691 quando afirmava que a Escola Normal, para cumprir seus
objetivos, requer escolas anexas experimentais, de demonstra
çao e de prãtica~ devendo ser tais escolas anexas verdadei-
ros laboratórios especiais.

No Cearã, embora não abrangido pela pesquisa do INEP,
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desconhece-se a existência de escolas de aplicação anexas às
escolas normais da capital ou do interior. O Instituto de
Educação do Ceará manteve uma dessas escolas, de 1922 até
1975, quando deixou de ter essa função em razão da escola nao
poder atender a todos os estagiários. Para reparar o impasse
criado com essa medida, decidiu a Secretaria de Educação do
Estado abrir as portas de todas as escolas de primeiro grau
da capital, para os professorandos realizarem o seu estágio,
transformando dessa maneira, cada escola num laborat5rio im-
provisado e fazendo da antiga Escola de Aplicação, uma Esco-
la de 19 Grau, obedecendo às exigências da Lei n9 5692/71.

Uma falha mais dramática foi apontada pela pesquisa:
metade dos professores de Prática de Ensino e das Metodolo-
gias das Escolas Normais, não possuem experiência de ensino
em escolas primárias. A unica experiência que_possuem nessas
escolas primárias é a sua pr5pria passagem pelos bancos es-
colares quando alunos. Falta-lhes portanto, a vivência indis
pensável, tornando-se dessa forma, veiculos deficientes do
preparo de seus alunos.

Outra falha de grandes proporções é o fato de que
muitas alunas não pretendem dedicar-se à carreira; entram p~
ra o curso por mero acidente.

Almeida Junior (1966) conta que nos ultimos dias de
aula em uma de SU3S turmas, dirigiu às 37 professorandas, qu~
trp perguntas, uma das quais era: qual o caminho que iriam
seguir ap5s receberem o diploma. As respostas foram as mais
variadas poss;veis, e somente doze das futuras professoras
estavam dispostas a lecionar. Muitas das outras responderam
que lecionariam se não lhes aparecesse outra coisa para fa-
zer. A revista Veja (03/03/71) comenta que feita a pergunta:
"Quem quer ser professora"?, a setenta alunas do primeiro
ano normal do Instituto de Educação de Belo Horizonte-MG, ap~
nas onze responderam afirmativamente.

Anotando- consi derações em torno da pesquisa real iza-
da pelo INEP, na década de sessenta, a conselheira Eurides
Brito da Silva (Documenta 202/1977) repete: "Não há interes-



6

se fundamental da maioria dos professorandos por prepararem-
se adequadamente, pois grande parte da clientela dos cursos
normais não pretende exercer o ma q i s t.êr io ? • (p. 47) Conti-
nuando, ela diz: lIapesar deste estudo ter sido realizado ha
cerca de oito anos, ha evidências de que não tem havido modl
ficações substanciais na estrutura e funcionamento desses cu~
sos de habilitação para o magistério, em nível de 29 grau
(p . 47).

As conseqUências de fatos como esses, embora pareçam
inofensivas, são bastante prejudiciais ao ensino ja tão def~
sado. O INEP (1966), através de seu relatório conclui que
esse comportamento dificulta o trabalho das Escolas Normais
e impede um planejamento adequado da mão-de-obra necessaria
ao magistério primario e onera inutilmente os Estados.

Outro fator também prejudicial ao enslno é o profes-
sor lecionar em diversas escolas. Segundo um testemunho do
Sindicato dos Professores da Guanabara (Veja, 03/03/71), 65%
dos professores do 19 e 29 graus dão aula em mais de um esta
belecimento, 35% em mais de três e até cinco lugares diferen
tes, em decorrência, possivelmente, da baixa remuneraçao do
professor.

Comentando a qualidade do ensino ministrado nos cur-
sos normais o Conselheiro Abgar Renault (Documenta 202/77)
ressalta o ultimo concurso havido em São Paulo, para preen-
chimento de vagas existentes no quadro do magistério daquele
estado, em que foram aprovados,apenas, 67 dos 9.214 candida-
tos que compareceram às provas. Continuando ele frisa: "s iq-
nificam esses numeros em conjunto que o Brasil esta forçando
uma empreitada inédita no mundo -- ensinar a ler por meio de
ana 1fabetos 11 (p. 68}.

Para reforçar este dado, acrescenta-se a notícia di-
vu1gada sobre o concurso havido em janeiro de 82, no Rio de
Janeiro (Jornal O Globo, Rio 10/02/82) para preenchiment.o das
vagas existentes no quadro do magistério municipal, no qual,
dos quarenta e dois mil candidatos inscritos, 99,9% foram re
provados.



7

o problema a ser analisado com mais urgência, e o
contingente de professores diplomados absorvidos pelo magis-
teria, jã que não se encontra no Ceará, relação direta entre
o numero de normalistas diplomadas anualmente e os que in-
gressam no magisterio.

1.2 - Formulação do Problema

Segundo constatação junto ã Secretaria do IEC, as
turmas em que a Habilitação do Magisterio 'e oferecida, estão
lotadas. Mesmo com o decrescimo da matrícula havido naquele
estabelecimento nos ultimps anos, são lançados anualmente no
mercado uma media de 345 professores só daquela instituição,
sem mencionar outras 1.500 das treze escola~ existentes em
Fortaleza e mais uns 1.122 professores das noventa e sete e~
colas normais do interior do Estado, embora em algumas delas
o curso tenha sido extinto, como e o caso de Russas.

Nesse trabalho pretendeu-se realizar um estudo do
curso normal do Instituto de Educação do Ceará (IEC), por re
presentar ele relevante papel como responsável pela forma-
ção de docentes para as series iniciais de 19 grau do Esta-
do, e gozar de grande p~estígio desde sua fundação ate os
dias atuais.

o tema principal deste trabalho, nao se prende a um
questionamento sobre as Escolas Normais, em si, mas tenta de-
tectar atraves de ex-alunas e atuais diretores de Escolas de
19 grau das series iniciais, quais os fatores que determinam
a absorção e/ou não absorção pelo mercado de trabalho, das
egressas do Curso de Formação de Professores do IEC.

Considerando a universalização do ensino de 19 grau
como sendo o primeiro dever de uma verdadeira democracia, c~
be ao professor desde as serles iniciais, complexos papels
sociais que exigem dele comportamento científico relativo ao
mundo em que viVe e ã sociedade a que serve, e por isso, sua
formação deve incluir sólida cultura geral e pedagógica.

t .uma constante, nos meios universitários e nas esco
l~sde ensino do 29 grau, que os alunos que atingem aqueles
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níveis estão chegando a eles com uma formação basica cada vez
mais deficiente. A tendência é atribuir-se sempre a culpa ao
preparo recebido no grau anterior.

Outro fato de facil constatação no sistema educacio-
nal é a preferência dos educadores escolherem graus mais ava~
çados para exercerem sua docência, ficando as séries iniciais
em grande dificuldade de escolha de professores qu~lificados.
Presume-se que essa situação possa ser atenuada com os estí-
mulos atraentes oferecidos pelo Estatuto do Magistério, que
estabelece: paridade de remuneração dos professores, com a
fixada para outros cargos a cujos ocupantés se eX1Ja igual
nível de formação; não discriminação entre professores e es-
pecialistas, funcionarios ou contratados; pagamentos por avan
ços verticais ou horizontais resultantes de maior titulação;
definição de pessoal do magistério e suas atividades; direi-
tos e vantagens especiais da carreira do magistério, inclui~
do promoções, acesso e regime de trabalho, entre outras van-
tagens.

1.3 - Justificativá

A importância deste estudo reside na necessidade de
se conhecer o que esta fazendo o egresso do curso normal, o
qual, segundo se supõe, em sua grande maioria, não esta nas
salas de aula para as quais foi formado.

J~stifica-se pela oportunidade de os resultados pod~
rem permitir às agências formadoras de professores de ensino
de 19 grau, verificar se as atividades programadas durante o
curso, estão contribuindo para o desenvolvimento das habili-
dades basicas, relativas à função de professor.

Ao mesmo tempo, podera fornecer base mais objetiva
para a busca de elementos para reformulação do curso normal,
quanto à reestrúturação curricular, reprogramações de conte~
do e/ou de metodologias, ao recrutamento dos candidatos ao
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termino da 8~ serie, e a uma melhor política de aproveitame~
to dos egressos dos cursos normais.

1.4 - Questões a Investigar

Para nortear a condução da pesquisa,
as seguintes questões:

formularam-se

1 - Quais as formas de admissão ao curso pedagógico
do IEC?

2 - Quais os fatores que levam a opçao pelo curso pe-
dagógico?

3 - Qual a percepção do egresso do IEC, quanto ao
curso pedagógico?

4 - Por que alguns professores recem-formados ingre~
sam no magisterio e outros não?

5 - Qual a percepção do egresso do curso pedagógico
do IEC, que exerce magisterio, quanto as condi-
çoes de trabalho?

1.5 - Delimitação

o estudo limita-se a pesquisar os fatores que ocasio
nam a absorção e não absorção dos formados no curso pedagógi
co do Instituto de Educação do Ceara, egressos dos anos 1975
a 1979, no quadro do magisterio primario de Fortaleza.

1.6 - Organização do Restante do Estudo

No capítulo 11, dedicado ã revisão da literatura per
tine~te, tratar~se-a do estudo da legislação e das normas
aplicaveis ao campo do ensino normal e da formação do profe~
sor de series iniciais do primeiro grau.
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No capítulo 111, descrevem-se os procedimentos meto-
dolõgicos adotados: tipo de esquema da pesquisa, seleção dos
sujeitos, instrumentação, coleta e tabulação de dados e tra-
tamento estatístico e limitações do metodo.

No capítulo IV, serão discutidos os resultados do
trabalho.

No ultimo capítulo, apresentar-se-ão as conclusões e
recomendações.



CAPITULO II

2 - REVIS~O DA LITERATURA

Este capítulo estã dividid~ em duas seções. Na pri-
meira, focaliza-se o Ensino Normal 'na sociedade brasileira,
apresentando-se um sucinto histórico da Escola Normal no Br~
sil, particularmente no Cearã, Analisa-se,tambem, a legisla-
çao e os objetivos da formação do professor de series ini-
ciais,com base na Lei Orgânica do Ensino Normal e na Lei n9
5692/71.

Na segunda seção, descreve-se o processo de criação
do Instituto de Educação do Cearã, as condições que limitam
a qualidade do ensino e sua atuação como instituição formado
ra de profissionais do Ensino de 19 grau das séries iniciais.

2.1 - Origem do Ensino Normal

Michel Foucault, filósofo moderno (Time, 16/11/81) d{
fe:nde a tese de que todo saber é poder 11 Knowl edge is Pcwe r " ou
mais especificamente, "Powe r and Knowledge directly imply one
a n o t h e r " (p. 43).

Schwebel (J972) diz que,antes de findar o século XVII
John Locke declarou que tinha como propósito provar a falsi-
dade de que os homens vem ao mundo com idéias inatas,que se
desenvolvem ao longo da vida, isto é, que existem concepções
primãrias gravadas na mente do homem, que a alma recebe no
primeiro instante de sua formação e traz para o mundo consi-
go. Porem Locke procurou demonstrar que,pelo uso de suas fa-
culdades naturais, os homens podem alcançar todo o conheci-
mento e saber â disposição deles, sem a ajuda de impressões
inatas.

11
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Schwebel (1972) anota trecho de Godwin (1798),em que
ele escreveu:

A educaçao avança~a com pa~~o 6i~me e genulno
b~ilho no dia em que aqu~le~ que a conduzem
~oube~em quão va.st:o e. o campo que ela ab~ange;
quando ganha~em Qon~ci~ncia de que ... a que~-
.:taode ~abe~ ~e um aluno ~e~a amanhã um ho-
mem de pe~~eve~ança e inicia.:tivaou um ~ujei-
.:toe~.:túpidoe apa.:ticadepende do~ pod~~e~
daquele~ ~ob Quja di~eção ele e~.:tá colocado
e do .:talen.:tocom que e~~e~ pode~e~ 6o~em apl~
c.a do s lp. 36J.

Merece destaque a colocação de Rocha na XVII Reunião
Conjunta do Conselho Federal de Educação com_ps Conselhos Es
taduais de Educação, transcrita em Documenta 240/80:

Po~ mai~ que ~e conte~.:tea e~Qola, pe~manece
a educaçao como in~.:t~umen.:tode humanização do
Homem, e como meio de que a ~oQiedade ~e ~e~-
ve pa~a ~ua p~õp~ia p~e~e~vaçao. t ~abido que
o homem ~Õ de~envolve ~ua ~azao ~ob in6lu~n-
cia de ou.:t~ohomem, vale dize~, po~ um p~o-
ce~~o educa.:tivolp. 35).

Para Lourenço Filho (1955), a necessidade de minis-
trar uma preparaçao a criança que a adapte ao convivio e a
atividade dos adultos existe desde os tempos remotos, mas a
educação institucional nos moldes dos dias atuais começa a
se formar a partir dos três últimos seculos. A educação como
função social e uma decorrência da vida em comunidade. Opor-
tuno se faz lembrar a apreciação de Teixeira (1976):

A e~cola, p~op~iamente dita, ~omen.:te apa~eQe
em e~tágic avançado e complexo da cul.:tu~a,
quando e~.:ta,já con~cien.:te,adqui~e a~ te.cni-
ca~ in.:teleQ.:tuai~da lei.:tu~ae da e~c~i.:tae o
~abe~ pelo liv~o, cuja .:t~an~mi~~ãonão ~e po-
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de e6etua~ ~en~o ~i~tematicamente. A e~cola
~u~ge, poi~, a~~im, como uma in~tituição ja
altamente e~pecializada p~opo~ta ã 6o~mação
de intelectuai~,de let~ado~, de e~udito~, de
homen~ de ~abe~ ou de a~te lp. 351.

Atraves dos tempos a escola altera as suas funções
em decorrência da rapidez da mudança tecnolõgica, o que leva
Pickering (1972 a dizer:

A~ velha~ habilidade~ ~e e~tão to~nando ob~o-
leta~ e ~endo ~ub~tituZda~ po~ nova~ habilida
de~. Po~ con~eguinte, o~ ~i~tema~ educacio-
nai~ têm de ~e~ ~u6icientemente complexo~ pa-
~a t~eina~ pa~a a~ va~iada~ exigência~ da ~o-
ciedade de hoje, e deve~iam ~e1_~u6icienteme~
te 6lexZvei~ pa~a ~e adapta~em ã~ de amanhã
lp. 30J.

De acordo com esse autor, a educação formal começou
na era cristã com as escolas religiosas. As universidades e
as profissões eram, em grande parte, controladas pela Igre-
ja. O objetivo da educação era produzir um homem dedicado,
em qualquer setor, a realizar a obra de Deus.

Atualmente, nos velhos países cristãos, a situação e
bastante diferente. O progresso do conhecimento rompeu os
limites impostos pela religião formal.

Continuando, Pickering 0972) enfatiza que nas socie
dades primitivas os meios informais são as unicas ou as pri~
cipais influências postas em ação para determinar e fixar o
comportamento adulto. Nas sociedades, mais civilizadas, cria
ram-se agências para produzir em massa um comportamento de
um tipo mais requintado ou complicado.

Escolas, colégios e universidades são as mais anti-
gas e as mais di?pendiosas e talvez as mais importantes agê~
cias de educação que a sociedade oferece e pode controlar.

Merece destaque o que diz ainda Pickering (.1972):"no
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mundo de hoje, a educação talvez seja o mais importante pro-
blema; usada corretamente, ela criara uma sociedade melhor;
usada erroneamente, p o de r à de st r-u i r+no s ". (p. 11) Acrescen-
taria, dizendo, que todo desenvolvimento depende da educação
e a base da educação se forma na escola primaria, que depen-
de da escola normal.

Lourenço Filho (1955), falando sobre a formação do
professor primario,explica:

A ~on~epção da edu~ação pn~mãn~a, a todo~ Oó!
ne~~da, tal ~omo hoje a entendemo~, ~Ó ~ung~~
no entanto, no~ tnê.~ ú.lt~mo~ ~é~ulo~. E, em
~on~eqUê.n~~a, o pnoblema da óonmação do pno-
óe~~onado ~Ó pod~a ten t~do ~ua on~gem e de-
s envolv~mento também no~ ú.lt~mo~ tempof.J lp.
42 L

A urgente necessidade de preparôção de mestres nomun
do inteiro, levou Lancaster a criar na Inglaterra o sistema
de monitores, pelo qual um só professor poderia dirigir o en-
sino de centenas de crianças. E, segundo Lourenço Fi.1ho 09551:

E~~ola~ Nonrna~~ "lan~a~ten~ana~" t~venam o
~eu apogeu até o meado do ~é~ulo pa~~ado, pa-
na ~eden, enó~m, ã ~on~epção de que ã e~~ola
pn~mãn~a dev~a ~abe~ não ~Õ a ~n~tnução, ma~
a edu~ação ~ntegnal, ~mpo~~Zvel de dan-~e pon
quem não e~t~ve~~e pnepanado pana tão ~omp~e-
xa m~~~ão lp. 44).

o sistema lancasteriano e o ensino mGtuo de Bell
(1798}, ao que parece, não produziram os efeitos que se esp~
ravam. Solano (1934) assegura que este m~todo de monitoria
vigorou na França at~ 1867, quando foi abolido por ser consl
derado agitador da ordem social e por delegar às crianças um
poder que só dev~ria ser conferido aos homens feitos.

Lourenço Filho (1955), citando Kande1, observa que
em Munique, no ano de 1955 foi fundada uma corporação de mes
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tres, cujos estatutos rezavam que: "pessoa alguma poderã a-
tribuir-se o título de mestre-escola senão depois de um pe-
ríodo de preparação de seis anos, a começar na idade de de-
z o i to .•. " (p . 42).

E ainda de Lourenço Filho (1955) a observação de que
alguns autores citam tentativas de ensino pedagógico para
mestres primários no seculo XVI. Para ele, a primeira insti-
tuição escolar, organizada para esse fim, parece ter sido a
do Padre Démia, em Lion na França, por volta de 1672. E a
primeira organização que recebeu o nome de Escola Normal. Foi
instalada em Reims, também na França, no ano de 1685 uma es-
cola semelhante pelo abade La Salle.

A idéia de La Salle, conforme o autor, teve êxito e
permitiu que outros países lhe seguissem o ex~~plo, criando
escolas normais e modificando-as. Nessas escolas normais nao
se expunha uma teoria didãtica organizada como bâse para a-
plicação; o aluno devia aprender a ensinar, vendo professo-
res mais experientes lidar com grupos de crianças. A França
em 1794 chegou a instalar uma Escola Normal Superior.

2.2 - O Ensino Normal no Brasil - 1500-1930

Autores como Viana (1935) e Leite (1940) comentam
que a educação brasileira teve início com os jesuítas.

Durante quase trezentos anos, aqui ensinaram a ler e
escrever, a contar e a falar o português, usando o teatro c~
mo recurso pedagógico dentre outros. A sua ação se estendia
desde as Escolas de Leitura e Escrita aos Cursos de Humanida
des e Artes nos colégios do Rio de Janeiro, Bahia e Pernam-
buco.

Para Teixeira (1976), a educação dos jesuítas era uma
educação destinada a formar um pequeno grupo de instruídos
para o serviço d~ direção, por eles orientada. Esses instruí
dos seriam os sacerdotes e alguns leigos a serviço dos senh~
res ou da Igreja, e não tinham autonomia intelectual. Quando
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alguma intelig~ncia se emancipava era p~rque o m~todo havia
falhado. Daí porque levou Teixeira (1976) a pensar que nao
se pode falar em "padrões brasileiros", pois toda a educação
obedecia a padrões romaoo-jesuíticos, adotados pela metr6p~
le e impostos ã colônia" (p. 64).

At~ 1759 a educação no Brasil era processada nos co-
legios dos jesuítas. O esquema, por eles montado, constituiu
a unica oportunidade de escolarização da colônia em quase
tr~s s~culos e nunca atingira numero superior a tr~s mil al~
nos. Desse modo, poucos foram os alunos das reduzidas esco-
las jesuítas.

Acusados de ambicionarem poder e riqueza, foram os
jesuítns expulsos do país em 1759, o que resultou segundo A-
zevedo (s.d.), na primeira e desastrosa reforma do ensino do
Brasil. A expulsão dos jesuítas significou, entre outras cal
sas, a destruição do iin i c o sistema escolar existente no país,
pois ate a vinda da família real em 1808 houve desorganiza-
çao e decad~r.cia na educação colonial.

Teixeira (1976) acrescenta que durante os cento e
trinta anos que se seguiram ã expulsão dos jesuítas pelo Mar
qu~s de Pombal, nenhuma outra companhia ou instituição ficou
encarregada de promover a educação geral da população.

Ao tratar da cultura brasileira, Azevedo (19631 afir
m~ que uma orientação nova na educação brasileira nasceu com
a procla~ção da Independ~ncia e a fundação do Imperio do
Brasil, em 1822, devido ã vit6ria dos liberais e pelo desen-
volvimento do espírito nacional que obrigava a se encarar,
sob um novo ângulo, os grandes problemas do país.

Com a descentralização da estrutura do sistema esco-
lar pelo Ato Adicional de 6 de agosto de 1834, que deslocou
o ensino primário para as províncias, organizou-se um siste-
ma de tentativas e de erros, de conformidade com os recursos
limitados de cada uma delas e ao capricho das circunstâncias
de predomínio do~ políticos ou ã inspiração pessoal do Presi
dente da Província.

Nesse sentido, Paiva 11973), analisando a educação
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popular no Brasil, observa que na colônia ela e praticamente
inexistente, excetuando-se a atuação dos jesultas e outros
religiosos. Segundo a autora, a lei de 20 de outubro de 1823
garantia a lIinstrução primãria a todos os cidadãosll, e a lei
de 15 de outubro de 1827 determinava a criação de escolas
de primeiras letras em todas as cidades, vilas e lugarejos,
adotando o sistema lancasteriano.

Ao se posicionar sobre o assunto, Azevedo (1963) co~
sidera fracassados os resultados dessas leis por vãrias cau-
sas, dentre elas, a incapacidade do governo em organizar a
educação popular no pals. Foram 15 anos de tentativas ingló-
rias. Entre a lei e a prãtica, estabeleceu-se um imenso abis-
mo, ainda não totalmente ultrapassado nos dias de hoje, qua~
do milhares de crianças permanecem fora da escola.

Castelo (1970) atribui este fracasso ã falta de ele-
mentos para o magisterio. Bastaria, diz ele, lia ausência de
professores para prejudicar qualquer tentativa racional, se-
gura, que permitisse vislumbrar progressoll•

Azevedo (1963). fala das primeiras tentativas de cria
çao de escolas normais no Brasil, após a experiência de Nit!
rói em 1835, dizendo que a Bahia e Pernambuco criaram uma
em l836,e o Cearã em 1837. Essas escolas, segundo o autor,l~
go desapareciam por falta de verbas, de instalações, de pro-
fessores e ate mesmo por falta de alunos.

Tobias (1972) comenta que o Presidente da Provlncia
do Paranã, em se referindo ã criação dessas escolas normais
disse em relatório: IIReconheço a necessidade de uma Escola
Normal, mas no Brasil elas têm sido como plantas exóticas,
nascem e morrem quase no mesmo d i a ", (p. 188)

Figueiredo l1980) citando Tanuri (197Q), diz que es-
ta autora fala das dificuldades por que passou o Paranã qua~
do da implantação de sua primeira escola normal no ano de
1876. O, p rdp r io Presidente da Provlncia não aceitava. (ps.
46 e 47)

Referindo-se ainda â criança de escolas normais no
Brasil, Azevedo (1963) afirma que outras tentativas foram fei
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tas em São Paulo e Rio de Janeiro no ano de 1846, criando-se
escolas com uma organização rudimentar, ã maneira de ensai
os, com um so professor. Estas escolas desapareceram em
1867 e surgiram com um novo plano e um curso de dois anos em
1867, fechando-se novamente em 1877 e restabelecendo-se, afi
na1, em 1880 com um curso mais complexo de três anos.

o autor pondera que não houve melhoria no quadro do
magistério primãrio com a criação dessas Escolas Normais. A
instrução primãria que tivera seus encargos transferidos pa-
ra as Provincias por força do Ato Adicional de 6 de Agosto
de 1834 se ressentia cada vez mais por falta de pessoal do-
cente.

Para Montenegro (1943), a situação em Pernambuco não
foi diferente. Comenta o autor que o Presidente Rego Barros
criou uma Escola Normal em que recebiam ordenado ou gratifi-
cação mensal os que nela se matriculavam. Isso mostrava o
grande interesse que o Presidente tinha pelo magisterio pri-
mãrio. Diz ainda o autor que o desaparecimento dessa escola
normal se deu em 1870, quando a Assembleia Legislativa, ale-
gando que os resultados não correspondiam às grandes somas
gastas com a sua manutenção, cogitava de sua supressao.

Azevedo (s.d ) considera "0 ensino normal uma dasro
das mestras do mecanismo e_colar". Afirma ele que os gover-
nos paulistas, empenhados em atacar pela raiz o problema da
instrução primãria, compreenderam que para uma reforma ~til
do ensino, deviam ir diretamente ao ponto substancial: a for-
maçao do corpo docente.

Dessa forma, segundo o autor, a Provincia de são Pau
10 criou sua primeira escola normal em 1846 ainda no Impé-
rio, mas até ã Proclamação da Rep~blica, a organização do
ensino normal não passa de meras experiências. Acha o autor,
que o ensino normal em são Paulo, se não caminhou desde a Re
publica a passos apressados para uma forma definitiva e in-
suscetivel de aperfeiçoamento, caminhou apressadamente para
um ajustamento das circunstâncias e necessidades do meio.

Essa primeira escola normal, salienta Azevedo (1958),



1 9

foi criada pela Lei n9 34, de 16 de março de 1846 e era uma
escola normal de instruçâo primãria com duração de dois anos,
com sete disciplinas, com um s5 professor que iniciava e le-
cionava ate o fim do curso. Destinava-se apenas ao sexo mas-
culino e foi suprimida pele. Lei n9 16 de 1867. Foi criada ain
da em 1847, no Seminãrio das Educandas, pela Lei n9 5, uma
escola destinada ao sexo feminino que, mesmo sem ser instala
da, foi suprimida pela Lei nO 31 de 1856.

Comentando ainda, o autor assegura que durante oito
anos os professores primãrios paulistas não tiveram onde se
preparar para o desempenho de suas funções. Mais uma vez a
necessidade de mão-de-obra qualificada impõe a restauração
da escola normal que teve sua reabertura em l874)pela Lei n9
9, destinada a candidatos de ambos os sexos. Inaugurada em
1875 e fechada em 1878 pelo Ato de 9 de Maio,por falta de
verbas para instalação e custeio. Foi novamente reaberta, de-
finitivamente, em 2 de Agosto de 1880 com U~ curso de dois
anos.

Analisando a evolução do ensino normal em São Paulo,
Azevedo (s.d ) diz que os governos provinciais nem sempre e~
tiveram empenhados em manter esse estudo, e por isso a orga-
nização do ensino normal muito se ressentia com o descaso
das autoridades e a pressa dos legisladores em suprimir e
restaurar por vãrias vezes o ensino normal daquela epoca.

Havia ainda muito o que fazer, prossegue o autor,ate
que a reforma Cesãrio Mota abriu para o ensino de são Pau-
lo, as mais promissoras perspectivas. Aconteceram no governo
de Prudente de Morais profundas reformas, dentre elas a "or~
gán;zação" do ensino normal de São Paulo. A Lei n9 27, de
l890,converteu as escolas anexas ã Normal em escolas modelos
para a pratica de regência de aula, refundiu e ampliou o pr~
grama do curso para três anos.

o estado de São Paulo fizera assim a primeira refor-
ma do ensino primãrio e normal_entrando a formação de profe~
sores primarios numa nova fase, -- uma das mais brilhantes
de sua histõria,sob forte influência das ideias norte-ameri
canas, notanamente de John Dewey.



20

Azevedo (s.d ) reforça seu argumento dizendo que a
reforma do ensino normal de São Paulo atingiu a organização
do aparelho escolar, estendendo-se aos metodos pelos quais
devia ser ministrado esse ensino. Para garantir a eficiência
dessa reforma, f6ra designada a ilustre educadora Miss Mãr-
cia P. Br own e, com o objetivo de organizar e dirigir a Escola
Normal da Capital de São Paulo, dotando-a de escolas primã-
rias experimentais ou destinadas à prática pedagogica dos
alunos-mestres.

Observa o autor que muitos estados brasileiros, pe-
diam a São Paulo professor para reformular seus sistemas de
ensino, como e o caso de Santa Catarina, Paranã, Cearã, Mato
Grosso e outros. O Cearã trouxe o grande educador Lourenço
Filho. Estados como Minas Gerais, Bahia, PernambucoeoDistri
to Federal organizaram seus proprios sistemas. __

Ainda no Imperio houve importantes reformas no siste
ma educacional brasilei.o, como demonstra Niskier (1969). A
reforma do Ministro Couto Ferraz que atingia a instrução prl
mária e secundária do Distrito Federal que passava a exigir
melhor referência aos professores (1894). O projeto Paulino
de Sousa preconizava que lias leis precisam ser cumpridas; nao
pode haver descontinuidade administrativa nos negócios da
educação; nem interferência da pol;tica partidária nas coi-
sas do ensino". Acentuava o valor da educação adaptada às ca
racter;sticas regionais e realçava a importância básica do
ensino primário. Assinala ainda que 110 Brasil e o Pais do
mundo que menos gasta com o ensinoll. O Ministro João Alfredo,
cujo projeto igualmente ao anterior. não chegou a ser lei,
incentivava uma serie de conferências pedagógicas e seminãri
os sobre educação.

Niskier (1969) afirma que a filtima reforma do Impe-
rio; feita por Leôncio de Carvalho, em 1879, que perdurou 12 a-o
nds,previa entre outras a criação de escolas normais nas Pro
vincias.

A maioria dessas escolas, observa Azevedo (1963),foi
criada com cursos de duas series sem exigência de aprovaçao
dos candidatos no curso primário. Umas, assim, permaneceram
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ate o fim do Imperio, outras tiveram rapido progresso, pas-
sando em pouco tempo para três e ate quatro anos de duração.

Tecendo comentarios a respeito da educação brasilei-
ra no tempo do Imperio, Sousa (1935) diz que o Imperador Dom
Pedro 11 tratou largamente do problema educacional. Advogou
a necessidade de criar um ministerio da educação, de fundar
escolas tecnicas e vocacionais, e de fundar universidades.
Propunha um amplo e bem coordenado sistema educacional de
instrução publica. De concreto, porem, o último ato da mona~
quia, no campo da educação, foi a criação do Colegio Militar
pois logo foi proclamada a República em 1889 e tudo não pas-
sou de uma manifestação de boas intenções.

A República, segundo Niskier (1969), conservou a des-
centralização do ensino instaurado pelo Ato Adicional de
1834, mas sempre se ressentindo de um plano nacional de edu-
caçao.

A 19 de Abril de 1890, foi criado pelo governo provi-
sório o Ministerio da Instrução Publica, Correios e Telegra-
fos, extinto dois anos depois, mas que durante o seu curto
tempo de existência possuiu cinco Ministros: Benjamim Cons-
tant Botelho de Magalhães, João Barbalho, Afonso de Carva-
lho, Jose Higino e Fernando Lobo Leite Pereira.

Na gestão de Benjamim Constant, Niskier (1969) apon-
ta como iniciativas importantes a exigência de di~loma con-
ferida pela Escola Normal para o exerclcio do magisterio pú~
blico, embora para o exerclcio do magisterio particular só
fosse exigida a idoneidade moral. Nessa epoca, foi tambem
criado um centro de pesquisa para aperfeiçoamento do magist~
rio,1I0 Pedagogiumll

, em 1890.

2.3 - O Segundo Período - 1931 - 1946.

Azevedo {1963) destaca o perlodo do chamado Governo
Provisório, de 1930 a 1934 como um dos mais fecundos para o
ensino p rimâ r í o e n o rma l . Em nível estadual encontram-se qran
des educadores e reformadores como Lourenço Fi1ho(1930-1931)
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e Fernando de Azevedo(1933), em são Paulo; Anísio Teixeira
no Distrito Federal (1932-1935}; Carneiro Leão em Pernambuco
(1928-1934); Francisco Campos e Mário Casassanta em Minas Ge
rais e Moreira de Sousa no Ceará.

Para o autor,a idéia geral do tempo era organizar o en
sino Normal ,elevando a nível superior a formação profissional
do mestre, e criar um Instituto de Educação para o aperfeiçoa-
mento e especialização de professores primários e. a formação
de administradores escolares, técnicos e orientadores de ensino.

A Equipe de Professores da PUC-RS(1979), escrevendo
sobre educação no Brasil, comenta que, com o movimento da E~
cola Nova) por volta de 1934, a política educacional brasi-
leira dividiu-se em duas facções. t o período de debates pu-
blicos: de um lado os reformistas, defensores das teorias p~
dagõgicas inspiradas por Dewey, Claparede e Duykhein; de ou-
tro 1ado os cri s tãos e espiritual istas que resistiam ao 1a ic ismo
e monopólio na educação.

Com a reforma política ocorrida no Brasil no fim da
Segunda Guerra Mundial, segundo Lourenço Filho(1953), o País
passou a viver nova fase. A preparação de pessoal docente p~
ra o ensino primário,sempre esteve entregue aos governantes
regionais,sendo por isso, dependente de cada governo, o que
levou Tanuri(1970) a dizer;

"A de~cent~alizaç~o total de in6~a-e~t~utu~a
educacional ~e~ia um do~ 6ato~e~ a ~eta~da~
o de~envo~vimento do ~i~tema b~a~ilei~o de
6o~maç~o de docente~ na~cido~ ent~e o~ pio-
nei~o~ da Amê~ica lp. 16).

Chagas(1978} comenta que, a partir de 1942, uma nova
definição de princípios começou a tomar forma, ori~inando m~
danças de ordem econômica, social e cultural no Brasil. Não
foi elaborado um instrumento bãsico para disciplinar a educ~
ção em conjunto, preferindo-se encarar os vãrios graus em
leis orgânicas separadas . A edicação dessas leis começou em 1942, no
Ministêrio de Gustavo Capanema e se completou em 1946. Em j~
neiro, o governo federal expediu duas importantes leis,a Lei
Orgânica do Ensino Primário e a Lei Orgânica do Ensino Nor-
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mal, assuntos nunca tratados antes, pela União.
A Lei Orgânica do ensino primãrio estabelecia, entre

outras medidas, o planejamento da formação do pessoal de en-
sino, segundo as necessidades do numero das escolas primá-
rias e de sua distribuição geográfica, como condição para
percepçao de auxilio federal.

A lei orgânica do ensino normal, de acordo com Lou-
renço Filho (1973), traz em sua exposição de motivos a se-
guinte citação:

A ~oohd~nação do~ ~~hviço~ d~ ~n~ino Phimã-
hio, pOh l~i ohgãni~a, ~xig~ ~omo natuhal ~on
~~qüên~ia, igual ~oohd~nação do ~n~ino no h-

mal, qu~ phovê ã 60hmação do p~~~oal d~ ~n~i-
no n~~~~~ãhio ãquel~ ghau dê ~n~ino lp. 68).

Continuando, o autor cita o seguinte trecho:

Voi~ nlv~i~ ~ão julgado~ n~~~~~ãhio~ na nOhma
ção do~~nt~ d~ ghau phimãhio, ~m vihtud~ da~
din~h~nça~ d~ ohd~m ~~onômi~a ~ ~ultuhal ~xi~
t~nt~~ ~nth~ a~ vãhia~ h~giõ~~ do paI~, ~,ai~
da d~ntho d~~~a~ h~giõ~~, ~m zona~ ~laham~nt~
d~t~hminada~ pOh ~~~a~ ~ondiçõ~~. O phim~iho
d~~se.s nlve.cs ~Ohh~~ponde. ao ~i~lo ini~ial dos

~UMM de ~~gundoghau, ~ oua.tno ano~ de. «stiulo« e h!!;.
bildMã h~g~nt~ de. ~Mino phimwo; o oiüno , ~Ohh~~
pond~ntê ao ~~gundo ~i~lo dê~~~ m~~mo ghau, ~
a naz~h-~~ ~m thê~ ano~, apô~ a ~on~lu~ão do
phim~iho, (ou apô~ a ~ol'l.~lu~ãodo giná.6io)no!!:.
mahã m~~th~~ phimãhio~ (p. 68-69).

O primeiro ciclo, de formação de regentes de ensino
primário, dado em quatro anos, teria sentido nitidamente re-
gional; eXlgencia da idade de 13 anos para matricula dos ca~
didatos e certificados de estudos primários completos (cinco
anos). Esses cursos regionais deveriam ter orientação varia-
da, de acordo com ~s atividades da região: agricolas, pasto-
ris, de mineração ou de industria extrativa vegetal.
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o segundo ciclo, de formação de professores primá-
rios, teria duração de tr~s anos, exig~ncia da conclusão do
curso de regentes; ou após a conclusão do 19 ciclo do curso
secundãrio geral. Não foi estabelecida idade mínima como con
dição para matrícula. Onde houvesse conveni~ncia,o curso po-
deria ter realização intensiva, em apenas dois anos.

Uma ou t ra ex ig ~ n c ia d a 1 e i ,a in da de a co rd o com Louren
ço Filho(1953), e que todos os estabelecimentos de ensino nor-
mal mantivessem escolas primãrias anexas para demonstração e
prãtica de ensino. No caso dos cursos regionais,deveria haver
pelo menos, duas escolas,de um só professor para o mesmo fei
to.

De Romanelli(1978) anotou-se o seguinte comentãrio:

A Lei O~gâni~a da En~ina Na~mal, p~amulgada
na me~ma dia em que 6ai p~amulgada a Lei O~ga
ni~a da En~ina P~imãhia (... 1 ~enthalizau a~
dihethize~, embana~on~agha~~e a de~~enthali-
zação admini~thativa da en~ina, e 6ixau a~
nahma~ paha implantação de~~e hama de en~ina
lnahmall em toda a tehhitôhio na~ianal (p. 163).

2.4 - O Terceiro Período: 1961 - 1971

A Lei de Diretrizes e Bases do Ensino Nacional,a lei
n. 4.024, de 20 de dezembro de 1961,de acordo com Chagas
(1978), não trouxe contribuição significativa, no tocante ao
problema de formação do magistério. A questão do magistério
exigiu solução de ordem quantitativa e qualitativa.

Pela Lei de Diretrizes e Bases n9 4.024/61, foram tra
çadas as "grandes linhas da estrutura do ensino de formação
dom ag i sté rio pr im ã r io ", pa r a to do o pa í s. A 1e i é m u ito rica
em detalhes sobre o ensino secundãrio, mas com relação ao en
sino normal (art. 53) diz apenas que na escola normal de
grau ginasial "s e râ ministrada preparação pedagógica", e que
"a e sc o 1a no rmal de. g ra u c o 1e g ia 1 se rã um pr o s se g u ime n to a o
grau ginasial".
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Para Nagle (1973), a LDB foi quase totalmente aboli-
da quanto ao ensino de lQ e 2Q graus e a formação do magis-
t é r í o para esses graus. liA Lei Federal nQ 5.692, de 11 de
agosto de 1971, fixou as novas diretrizes e bases da escola
de j ç e 29 graus" (p. 13).

A tarefa dos antigos Institutos de Educação, promo-
ver os cursos de atualização e aperfeiçoamento do pessoal
tecnico e administrativo do Ensino Primãrio, segundo Sartori
(1975), e agora promovida pelos Departamentos Regionais de
Educação, Divisões Regionais de Educação, Delegacias de Ensi
no e outras entidades.

Um dos objetivos da Lei N9 5692/71 foi o de moderni
zar e valorizar o ensino tecnico profissional, integrando-o
com a formação geral e visando criar um sistema diversifica-
do e flexivel em consonância com o processo de=de senvo lv ime n
to no mundo moderno.

o Ensino Normal, sendo na concepção da Lei, um e ns i no
t ê cn í co-profi ssi onal, foi enquadrado na reforma como uma das
vãrias habilitações de segundo grau.

A Documehta nQ 202, de setembro de 1977, traz como
conclusão final da XIV Reunião Conjunta do C.F.E. com os Con
selhos Estaduais, o seguin+e para a formação de professor
das series iniciais, dentre outros:

Emboha ~eja po~~lvel que o en~ino dito nOhmal
po~~a ~eh mini~thado como uma habilitaçao en-
the outha~ da e~cola de 29 ghau, ~ phe6ehZve~
que onde e quando haja condiç5e~ aphophiada~,
e~te venha a con~tituih e~cola e~pecl6ica que
en6atize a~ cahactehl~tica~ de~~e tipo de en-
~ino. Em qualqueh da~ hip5te~e~, pela impoh-
tância e a complexidade da 6unçao a ~eh de-
hempenhada pelo pho6e~~oh o Cuh~o de 6ohma-
çã.o de magi~te.hio devehã. te/r. aumentado(J~ mlnhr.o-~
atu a.i.s de ~ua dUhação. (p. 711·

- -O en~jno dito nOhmal ainda e a opçao mai~ con
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venien~e ra~a a 6o~maçao do r~o6e~~o~ da~ ~e-
~ie~ ini~iai~ do en~ino de 19 g~au. O g~ande
r~obtema imedia~o e~~á, poi.s , em ~evi..~atiza~
e are~6eiçoa~ e~~e ~iro de 6o~maçao (r. 71).

A lei n9 5692 de 1971, segundo Ferraz (1976), possui
dois ambiciosos objetivos que são: aumento de quantidade e
melhoria de qualidade do ensino. A autora cita a Exposição
de Motivos que acompanhou o anteprojeto de lei que fixa Dire
trizes e Bases para o ensino de 19 e 29 graus,"uma organiza-
ção escolar será sempre o que seja o seu quadro docente e
tecnico".

A autora cita ainda trecho de Relatório de grupo de
trabalho, instituTdo pelo Decreto N9 62.937/68, com relaçio
ao ensino superior que se constitui no seguinte:

Nenhuma ~e6o~ma ... ~e~ã quai~que~ ~ondiçõe~
de ~xi~o ~e nao 6o~ en6~en~ada, ~eati~~a e
auda~io~amen~e, a que~~ão do magi~~ênio. Ve
nada vate~ão e~~~u~u~a~ o~gâni~a~ e ~a~io-
nai~, ~u~nZ~uto~ 6texZvei~ e adar~~vei~ ao~ ~
reto~ do ~eat, bibtio~e~a~ ~i~a~ e vatio~a~,
tabo~a~~~io~ mode~no~ e 6em equirado~, in~~a-
taçõe~ ~a~i.66a~õ~ia~ e 6un~ionai.ó, ~e t.u do
i~~o não 6o~ vivi6i~ado reta r~e~ença ~on~-
~an~e e o ~~abatho 6e~undo do r~o6e~~on. Em
ãt~ima in~~ân~ia, o g~ande r~o6tema ê :~emr~e
o homem, que humaniza e u~itiza o o6je~o reto
~~a6atho de ~eu e~rZ~i~o e de ~ua~ mão~ (r.
J2'1.),

Peixoto (1977),falando sobre a ha b í l i t a ç âo para o ma
gisterio de 19 grau, conclui dizendo:

O r~obtema da habiti~açao ra~a o magi~~ê~iode
19 g~au ~eveta, ar~~ ~in~o ano~ de Re6o~ma,
u~a ~i~uação de ~a~~n~ia e timi~açõe~, tonge
ainda de ~e~ronde~ ao~ rad~õe~ ideai~ da 6o~-
mação do r~o6e~~o~ e ã~ exioên~ia~ que o PaZ~
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~e~lama no pano~ama atual do ~eu de~envolvi-
mento. O~ legi~lado~e~, a~ auto~idade~ e o~

admini~t~ado~e~ e~~ola~e~ ~e dob~am a e~~a
evid~n~ia, diante do e~vaziamento do~ ~u~~o~
de habilitaçio, do~ ~e~ultado~ da avaliação
do de.s empenho dos ing~e~~ os de.sses ~u~~os e

do ~e~ultado da~ p~ova~ de ~eleção pa~a o in-
g~e~~o no magi~t~~io o6i~ial, lp. 28).

Com essas mudanças ira o Ensino Normal
seu antigo lugar de destaque, ou a formação de
das series iniciais passara para a competência
des de Educação?

recuperar o
professores

das Faculda-

Garcia,escrevendo sobre o tema - IIComo se estã for-
mando o professor hojell

, em Documento n9 202 de 1977, obser-
va que de tantas IIvariaveis integrantes que configuram o prE.
blema educacionalll

, merece destaque especial. a IIformação do
professor e o seu restabelecimento como profissionalll

• E fo..!:.
mula a seguinte questão: IIcomo conciliar a atualização quali
tativa do ensino com as precãrias condiç6es de vida e de t~~
b a 1 h o d o p e s s o a 1 dom a g is té ri o ?)\ p. 3 6 ).

Nathanael em Documenta N9 202, de 1977, escrevendo
sobre o tema: IIDeverão ser revitalizados os antigos cursos
no rma í s "? - afirma que o ensino normal, que antigamente fo!
mava o professor primãrio, hoje professor das series iniciais
do ensino de 19 grau, estã passando por uma crise de imensas
proporçoes que parece iniciar o seu total desaparecimento.

Para ele, as causas são varias e destaca entre elas
a IIdeterioração dos níveis salariais de classell

, ocasionando
o desinteresse pela profissão, o trabalho em mais de um ou
dois lugares, o abandono do magistério por atividades profi~
s io n ai s m a i s a t r a e n t e s d o P o n t o de v i s tas a 1a r i a 1. A P o n ta ain
da o tratamento que o ensino normal vem tendo com a lei n9
5.692/71, transformando-o em habilitação profissional de 29
grau, igual a todas as outras.

Usando o ra~iocrnio de Beeby (1973), poder-se-i'a pe!
guntar: O fato de os professores de países emergentes fracas
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sarem no uso das técnicas deve-se ao seu conservantismo ou a
sua incompetência, jã que mal pagos, pouco instruídos e ina~
tos, não querem ou não podem aplicã-las? Serã que o simples
conservantismo é tudo o que temos de combater ou as novas
técnicas requerem conhecimento, compreensão e qualidades,que
o professor medio nao possui?

Para Nathanael (1977), o revigoramento da escola nor-
mal nao devia se efetivar em termos de se voltar ao passado,
isto e, trazer o ensino normal nos moldes do antigo. Ele pe~
sa que esse tratamento dado pela lei 5.692 de 71 fez decair
o ensino normal, que jã vinha decadente ao tempo da Lei Orgi
nica e de Diretrizes e Bases. Para ele, o padrão de eficiên-
cia desses cursos deixava muito a desejar tanto pelos curri-
culos, quanto ao nivel de preparo de seus administradores e
professores.

Continuando, Nathanael justifica a revitalização da
escola normal como uma Ioecessidade nacional, visto que o pr~
fessor das series iniciais da escola de 19 grau é responsa-
vel pelos primeiros passos de formação cultural da infância
brasileira. A escola normal que ele idealiza seria "estrutu-
rada com a finalidade exclusiva de formar e treinar profess~
res, sem qualquer outro tipo de objetivo, concorrente ou pa-
ralelo". Um curso anexo se faz indispensãvel para a prãtica
do pessoal que .estã se formando.

Concluindo, ele diz que:

A e~~oia no~mai que imaginamo~ útii pa~a a~
~egiõe~ mai~ ~a~ente~ de um magi~t~~io adequ~
damente p~epaJtado, que ~em em6a~go de I.>eug~a!!:.
de del.>envoivimento ~5~io-e~onõmi~o, ainda iu-
tam paJta nOJtmaJtum p~onel.>~oJtmefho~ do que o
que tem ~ido no~mado, te~~ que I.>e~um g~ande
~entJto pedag5gi~o, que in~iua I.>e~viçol.> de
atuaiizaçao e t~einamento, pa~a a ~e~i~iagem
p~Jti5di~a de todo o magil.>t~~io daI.>~[~ie~ ~n~
c.ca.Lsdo enl.>inode JQ g~au( ..·;1 (,p~ 41).
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Hâ no Brasil, uma preocupaçao em formar o
das séries iniciais do 19 grau, em nível superior.
ção vigente permite a preparação do professor das séries ini
ciais em nível de 29 grau como em nível superior.

Baseando-se nessa permissão de lei é que aConselhei
ra Eurides Brito da Silva justifica, em Documenta 202/77, o
estudo sobre "Po s si b i l i da d e X Co n ve n t ân c t a " da formação do
professor das séries iniciais do 19 grau, dizendo:

professor
A legisl~

Ao pehmitih a 6ohmação do pho6e~~oh da~ ~é-
hie~ iniciai~ em doi~ nZvei~ (2Q ghau e ~upe-
hioh) o legi~ladoh ~e manteve 6iel ao e~pZhi-
to de 6lexibilidade da lei e de adequação a~
diveh~a~ healidade~ de~te va~to Bha~il. t po~
~lvel que, em algun~ do~ ghande~ centho~, .a
cUhto ou médio phazo, já ~e po~~a cogitah da
phepahação de~~e docente em nlvel ~upehioh.
Ma~ ~ ineg~vel que na ghande maiOhia do~ mun~
clpio~, ainda pOh muito tempo, a nOhmação, em
nlvel de 29 ghau, ~eja phevalente ou me~mo a
excúL~iva lp. 43).

Concluindo, a Conselheira propoe que:

Vevemo~ caminhah ghadativamente paha a eleva-
ção do nlvel de 6ohmação de~~e phoni~~ional.
Há que con~idehah o~ heCUh~O~ ninanceiho~ e

humano~ di~ponlvei~( ...) Há evid~ncia~ de que
é acon~elhável, pOh enquanto, hee~thutuhah,
hev:ttalizah, dah "~tatu~" ã~ habilitaçõe~ em
nlvel de 29 ghau tp. 48).

Neste sentido, o MEC tem prestado assistência técni-
ca as equipes das Secretarias de Educação dos Estados, res-
ponsâveis pela capacitação de recursos humanos para o ensino
de 19 grau, em especial, às equipes responsâveis pela revit~
lização dos Curs~s de Habilitação, em 29 grau, para Magistê-
rio de 19 grau.
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Através do Centro de Recursos Humanos João Pinheiro,
de Minas Gerais (CRHIP), o MEC procurou desenvolver o Proje-
to "Ac ornp e nh ame n t o da Implantação e Implementação da lei n9
5692/7111

, cuja tarefa era restruturar os Cursos de Habilita-
ç~o, em 29 grau, para o Magistério de 19 grau.

De acordo com o documento-relatório IIRevitalização
dos Cursos de Habilitação, em 29 grau, para o Magistério de
19 q r au!", (Belo Horizonte, 1979), o projeto de revitalização
seria desenvolvido no perlodo de 1975-1979 e continuando até
atingir seus objetivos.

Coube ao CRHIP participar do referido Projeto, res-
ponsabilizando-se também pela execução de uma das metas:
IIApoio técnico aos sistemas de ensino para o desenvolvimento
de seus recursos huma no s ", E esse apoio técnico foi direcio-
nado, especificamente, para os projetos de reestruturação das
antigas IIEscolas Normaisll

•

o apoio técnico aos sistemas de ensino prestados as
equipes das Secretarias de Educação teve como objetivos:

- subsidiar os sistemas de Ensino na tomada de deci-
soes, escolha e utilização de estratégias, relati-
vas a preparação de seus recursos humanos.

- orientar as equipes das Unidades Federadas no pla-
nejamento, execução e avaliação de projetos de re-
vitalização dos Cursos de Habilitação, em 29 grau,
para o Magistério de 19 grau.

- orientar essas equipes no planejamento, execução e
avaliação de cursos e de outras atividades, visan-
do ã melhoria de desempenho dos recursos humanos
que atuam no ensino de 19 grau e, em especial, nos
Cursos de Habilitação, em 29 grau, para o Magisté-
rio de 19 grau.
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2.5 - O Ensino Normal no Ceara

A formação de professores no Ceara, segundo Castelo
(19701, ja foi preocupação do Presidente da Provincia, José
Martiniano de Alencar, homem de visão larga e avançada, que
promulgou a Lei n9 91, em outubro de 1937, cujo artigo 19 re
zava:

Fi~a ~hiada tempohahiamente uma e~~ola nOh-
mal de phimeiha~ letlw~ nctCapital da PhovI!!:.
~ia, ven~endo o ph06e~~oh o ohdenado de R~
1:ZOO$OOO, e se.ou.Lndo em tudo o me.todo de Lan
c.c.s ce». (p. 67).

Infelizmente o seu sucessor João Antônio Miranda,ale
gando não suportar o tesouro provincial gasto dessa espécie,
suspendeu a tão auspiciosa carta 1egislativa em 1840. A con-
cepção de uma escola normal, naquela época, se igualava ã de
uma faculdade de educação de hoje. A sua implantação exigia
grandes investimentos materiais e humanos e o governo achava
que os recursos de uma Unidade do Império, muito pobre como
o Ceara, não deveria se concentrar no Ensino Secundario.

Em 1840, ja outro Presidente,Francisco de Sousa Mar-
tins, em relatório dirigido ã Assembléia sobre a Instrução
Publica, expressava a mensagem:

o melhohamento da in~thu~ÇaO phimahia pende
e~~en~ialmente do ~ahateh, e qualidàde~ do~
me~the~ que ~e emphegao ne~ta impohtanti~~ima
mi~~ao, o~ Quae~ devem ~obhe tudo teh c.o~tu-
me~ hone~to~, e hegulahe~, e o ghão de in~-
thu~ÇaO adaptado ao emphego Que exeh~itao;
doi~ heQui~ito~ que ~heio impo~~ivel de ~ehem
bem ~ati~6eito~ no e~tado atual da~ ~oi~a~.
Quanto ao phimeiho, o~ Phe~idente~ ~ão obhig~
do~ a hegulah-~e pela~ atte~taç5e~ do~ PahO-
c.h~~ e da Camaha do lugah na 60hma da Lei d~
5 de OutubhO de 1837, .60b N. 34, o.t.ce.s to dos
muita~ veze~ gha~io~06 obtido~ pela in6lu~n-
c.iada ami~ade, ou pahcialidade do~ pahtido~
polZti~06. Quanto ao 6egundo, a Lei he6ehida
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di~pen~a qualqueh exame, quiça pOh conheceh
que a ~ehem exigido~ 6icahi~o vaga~ a maiOh
pahte da~ cadeiha~ de phimeiha~ letha~ da PhO
vincia: a~~im a Lei nenhuma gahantia exige a-
cehca do gh~o de in~thucÇaO pheci~a ao~ phO-
6e~~ohe~; e bem cheio que ~e 6o~~em obhigado~
a da-ia, não appahecehi~o conCOhhente~ pela
6alta de individuo~ habilitado~ paha tanto. O
emphego de me~the de e~colla exige cehto~ co-
nhecimento~ thiviae~ na no~~a populaç~o; e
aquelle~ que o~ po~~uem a~pih~o de ohdinahio
a mai~ vantajo~a po~ição do que e~~a, que lhu
phOpohciona o mode~to e labohio~o emphego do
magi~t~hio. Paha oCOhheh a t~o ghave~ inconv!
niente~, julgo indi~pen~avel a cheação de hu-
ma e~colla nOhmal onde, o~ atuae~ pho6e~~ohe~
adquih~o o~ nece~~~hio~ conhecimento~, ou ~e
habilitem mancebo~ paha ~ehem no fiutuho emp~i
gado~ ne~~e encahgo. E~te~, in~thuindo-~e e
educando-~e na Capital qua~i ~ob a~ vi~ta~ do
govehno ~ehão pela~ in6ohmaç5e~ do Lente he~-
pectivo peh6eitamente conhecido~ e ju~tamente
avaliado o ~eo gh~o de in~thucção, e ~ua~ qua
lidade~ mOhae~; podendo-~e a~~im pouco a pou-
co alcançah bon~ me~the~ paha toda~ a~ e~col
la~ phimahia~ da Phovincia. He i~to o que ~e

phatica ~m alguma~ Naçõe~ da EUhopa, que mui-
to ~e e~mehão em divulgah a in~thucÇaO Phima-
hia, como na Bélgica, na Holanda, e na Fhança,
e jã tem ~ido en~aiado com 6hucto~ na P~ovin-
cia do Rio de Janeiho. A Lei Phovincial n. 3
de 5 de OutubhO de 1837 heconheceo e~ta nece~
~idade e mandou Cheah huma e~colla NOhmal;
ma~ achando-~e actualmente ~u~pen~a pelo ahti
g? 7 da Lei de Ohçamento, cumphe Senhohe~, que
6açae~ tehminah e~~a ~u~penção: a 6im de phi~
cipiahmo~ cedo a go~ah o~ 6huto~ o que della
po~~~o dehivah. Pahece-me que denthe o~ alun-



33

no~ ~abido~ da e~eolla no~mal do Rio de Janei
no algum ~e podenâ apnoveitan eom a~ qualida-
de~ pneei~a~ pana ~egen e~ta e~eolla; e ja
diligeneiei obten a~ eonveniente~ in6onmaç~e~
a 6im de sen.eontnaetado, no c aso ~uppo~to"
lp~. 2 e 3 do oniginal mieno6ilmadol.*

Sousa (1961) comenta que, em 1843, o então Presiden-
te da Provincia, Jose Maria da Silva Bittencourt, insistia
na criação de uma Escola Normal, tendo em vista os bons fru-
tos colhidos pela Escola Normal do Rio de Janeiro. Em 1844,
o mesmo Presidente retoma o assunto, informando-se sobre a
possibilidade dos cofres da Provincia instaurarem a desejada
escola.

o autor ressalta que, em 1846 e 1849, .~)sposições l!
gislativas vinham atingindo o modo de se verificar a habili-
tação dos que se candidatavam às cadeiras de primeiras le-
tras. Os examinadores eram previamente indicados e aos exa-
mes compareciam autoridades de relevo. Entretanto, nao havia
curso de preparação, nem maneira de capacitar pedagogicamen-
te os candidatos. Nada de Escola Normal. Por essa razão, em
1850, o Presidente Fausto Augusto de Aguiar voltava a tratar
do mesmo assunto, quando redigiu relatório à Assembleia, em;
tindo a seguinte opinião:

A de6iei~neia, que na pnovineia ~e ~ente de
homen~ eom habilitaçõe~ e~peeiae~, pana o ma-
gi~t~~io, u~ge que eunei~ do~ meio~ de o~ p~~
panan. A in~t~ueçao da~ e~eola~ nonmae~, que
em algun~ paize~ da Eu~opa tem pnodu~ido
exeellente~ ne~ultado~ nao a podemo~ ainda
adaptan, al~m de outna~ na~be~, pela~ avulta-
da~ de~peza~ que demanda. Na pnovineia do Rio
de Janei~o 60i cneada uma de~~a~ e~eola6, ma6

(*) Nesta e nas demais citações conservou-se a ortografia original.
~"

~o5313 IB?CJ liI HIUFC
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pa66ad06 ann06, julgou-6e conveniente 6ua 6uE
phe66aO pelo pouco phoveito que della 6e ti-
hOU. O 6y6tema que podehiarn06 alcançah 6hucto
6ehia a meo veh, o de habilitah pela phãtica
moç06 pob~e6 que, tendo na6 e~cola6 m06thado
intelligencia e rnohigehaÇao, 6e qui6e66em de-
dica~ ao ph06e660hado; emphegando-06 como me6
the6-adjunct06 60b a in6pecção e di~ecção d06
phO 6 e66 OJLe6,e ahbithando -6 e-Lh e.s uma ghati6i-
cação módica. Cada e6cola nhequentada pOh
mai6 de 10 alunno6, podehia teh algun6. E6te
6y6tema ~ tamb~m 6eguido, como 6abei6, em al-
gun6 paize6, e muito abonado. Ve6te mode, 6e-
nhohe6, con6eguihei6 nOhmah bon6 me6the6 com
pouca de6peza (p s . 12 e 13).

Tratando ainda do assunto, Sousa (1961) diz que o
Presidente seguinte, Joaquim Vilella de Castro Tavares, em
1853, em relatório, reiterava a premência do problema da
formação de mestres. E sugeriu a ideia de "em falta de uma
Escola Normal" impor-se aos candidatos exames para cadeiras
de ensino elementar e freqüência da Escola de Ensino Me-
dia.

Acrescentando Castelo (1970), diz que estando Lafa-
yette Rodrigues Pereira na provincia do Ceará, destaca-se ai,!!.
da um fato importante, a Lei N. 1138, de 5 de dezembro de
1864, que cogitava a criação de uma Escola Normal. Essa lei
continha dispositivo segundo o qual uma das escolas primá-
rias da capital ficaria elevada a escola de 29 grau, onde
alem de outras materias, fossem ensinadas a prática do ensi-
no primário ou de pedagogia. Nessa escola, os aspirantes ao
magisterio publico, seriam obrigados a praticar pelo menos
seis meses.

Essa 1ei -n • 1138, segundo Sousa (1961), t amb êm fa 1a-
va que o predio onde a escola iria funcionar devia seguir o
modelo das escolas francesas.
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Tobi as (s. d), referi ndo-se ao Pres idente da Provlnci a
do Cearã, Lafayette Rodrigues Pereira, afirma que ele dizia
verdades perenes para toda a educação br~sileira. Anotou-se,
portanto, desse Presidente, trecho do seu relatório de 10 de
julho de 1864:

A p~imei~a ~ondiç50 pa~a ~e~ bon~ me~~~e~ ~
6aze~ do p~o6e~~o~ado uma ~a~~ei~a digna e
van~ajo~a, que, ga~an~indo o~ meio~ deeen~e~
de ~ub~i~~ên~ia e o 6u~u~o, a~~~aia e ~hame
a~ ve~dadei~a~ vo~aç~e~. Pa~a mim ~ 65~a de
dúvida que ~ na me~quinhez do~ o~denado~ que
e~~~ a ~au~a p~imo~dial do lamen~~vel e~tado
de in~t~u~ç50 p~im~~ia ne~ta, bem ~omo em mui
ta~ out~a~ p~ovZn~ia~. A~~egu~ando o p~o6e~~~
~ado, ~ poi~, o pa~~o mai~ e66i~az pa~a melh~
~a~ o en~ino. Ainda n50 ~ tudo. Cump~e exigi~
~egu~a~ 9a~antia~ da ~apa~idade mo~al e inte-
le~tual. E~ta que~t5o envolve a de ~abe~ qual
o melho~ ~y~thema de p~epa~a~ p~o6e~~o~e~ lp.
24 L.

o seu sucessor, Presidente Marcondes Homem de Mello,
segundo Brasil (1926}, procurou introduzir o estãgio escolar
como melhoria do preparo do professor. Pronunciando-se no
relatório de 6 de julho de 1865, por ocasião da abertura da
Assembléia, disse que:

No intuito de melho~a~ o magi~t~~io, o a~t.
8, da lei ].]38 ob~iga o~ a~pi~ante~ a p~ati-
~a~em pelo meno~ 6 meze~ na e~~ola modelo,
a6im de ~e habilita~em na pedagogia. E~ta p~~
viden~ia ~ p~o6Z~ua, ma~ t50 ~edo n~o p~oduzi
~ã o~ de~ejado~ e66eito~, po~que apena~ ~e
lança~am o~ 6undamento~ da e~~ola. No entanto
h~ uma in~tituiç~o na p~ovZn~ia que, talvez,
mai~ 6avo~e~ida, de~~e bon~ ~e~ultado~; ~e6i-
~o-me a os p~o6e~,50~e~ a d ju nr.o» (p. 706J7L.

IUEe
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Os professores adjuntos eram alunos distinguidos de~
tre os demais, que apresentavam vocação para o magist~rio e
praticavam durante um triênio numa escola de primeira ordem
e prestavam exames todos os anos. Findo o triênio,todos fica
vam adidos ã escola e com direito a serem promovidos a pro-
fessores, independente de concurso.

Assegura ainda Castelo (1970). que essa escola nao
era bem uma Escola Modelo ou de Aplicação, o que na realida-
de jã era "um grande passo dado para o progresso e melhora-
mento". Diz ainda. que o Diretor da Instrução Publica, Monse
nhor Hipólito Gomes Brasil, escrevia em seu relatório de
1865:

Acho, pOhtanto, que a E~cola Modelo chIada p~
ha nela ~e 6azehem tIhocZnlo e_~btehem o~ co-
nhecImento~ ph~tIco~ de hegehem uma e~cola de
a~pIhante~ ao magl~téhIo phIm~hIo, é o que
mal~ ~e coaduna com a~ cIhcun~tancIa~ da PhO-
vZncIa tp. ] 941.

Valdez (1948) destaca o professor Jose de Barcelos
como o enviado do Presidente Francisco Inãcio Marcondes Ho-
mem de Melo ã Bahia em 1866, para estudar a organização da
Escola Normal baiana, conhecida como muito bem estruturada.

Comenta ainda a actora. que voltando ao Cearã, o pr~
fessor Barcelos entregou ao governo plano que inclula a pr~
vidência da urgente instalação de uma Escola Normal, mas tv-
do falhou diante da situação da Provlncia e do Imp~rio, em
face das dificuldades advindas da guerra do paraguai.

Ainda~segundo a autora, o professor Barcelos afastou
se do Cearã, e durante treze anos ningu~m lhe seguiu o exem-
plo de entusiasmo, pela causa da formação do professor pri-
mãrio. Somente em 1878 o então Presidente, Dr. Jos~ Julio de
Albuquerque e Barros, depois Barão de Sobral, sancionou a
Lei N. 1.790,de -28 de dezembro de 1878,que criava uma Escola
Normal na Provlncia. A 27 de Setembro de 1881, o novo Presi-
dente, Senador Pedro Leão Veloso, nomeou o professor Jose de
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Barcelos, mestre de Pedagogia e Metodologia da nova escola
a ser instalada. Imediatamente viajava para a Europa o pro-
fessor Barcelos, a fim de estudar os metodos e processos de
Ensino Primário e julgar a conveniência de aplicã-los no Ce~
rá. Durante um ano o referido professor estagiou em diversas
escolas normais da Europa, sem que nenhuma outra medida fos-
se adotada com relação ã instalação da escola, o que so acon
teceu em 22 de Março de 1884, quando dirigia a Província o
Or. Sátiro de Oliveira Dias.

A nova escola, de acordo com Castelo t1970), deveria
funcionar anexa ao Liceu desta capital, oferecendo um curso
de três anos a candidatos nacionais ou estrangeiros de ambos
os sexos, maiores de 16 anos. Inicialmente se ~hamou Escola
Normal Pedro 11. A função de Diretor, instituída pelo Regu-
lamento expedido a 26 de junho de 1885, coube.ao professor
Jose Barcelos que ali se manteve ate 4 de junho de 1891.

Para Brasil (1927), o Parecer do Presidente Diogo
Velho é mais entristecedor do que o dos seus antecessores. Em
seu relatório enviado ã Assembléia em 19 de novembro de
l866,e1e faz a seguinte advertência:

Não tanto pelo pou~o que he~ ob~ehvado, ~omo
pelo que ~nl.ohmam o~ helatõh~o~ da ~n~thu~ção
publ~~a, e~te ~ehv~ço Onnehe~e a~pe~to de~an~
m a.d on., A esc.ot.o: ph~mâh~a, d e.sde. o mate.h~alaté
o he~ultado do en~~no, he~lamam phompto melh~
hamentc ... O me~the e~~ola é em hegha, um ho-
mem ~em vo~ação, ~em e~tlmulo~ de ~ahhe~ha,
mun~do de uma ~ahta de hab~l~tação ~onneh~da
pelo pathonato, nazendo do mag~~t~h~O um me~o
de vi.d a, .s em ~omp,'Lehendehao m eno~ o papel que
heph~~enta da ~ade~ha de phOne~~oh! Enthetan-
to, ~omo~ de tudo he~pon~âve~~, nõ~ me~mo~ p~
dehe~ pu61~~o~, a~~emblé~a~ phov~n~~d~~, que
nao ~uhamo~ de ehgueh e~ta ~la~~e do abat~me~
to em que jaz, nem de heal~zah ~onven~entemen~
te a phome~~a ~on~t~tu~~onal do en~~no ph~mâ-
h~O e ghatu~to a todo c ~~dadão.
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C~eai in~tituto~ pedag5gico~, onde com e~tu-
do~ pedag5gico~ phepahem-~e bon~ me~the~ e~c~
la~; 6ohnecei-lhe~ depoi~ cadeiha~ devidamen-
te montada~; dai-lhe~ meio~ de decente~ ~ub-
~i~t~ncia, gahanti-lhe~ o nutuho, hecompen~a~
lhe~ a aplicação, e~timulai-lhe~, cehcando-o~
de con~idehaçõe~ na ~ociedade, e vehei~ ~Uh-
gih o magi~t~hio como uma bhilhante milicia
~olicitada pelo~ volunt~hio~ da vocação, em
vez de ~eh explohado pelo~ con~chipto~ do ~n-
t en. es ~ e ( p • 2 5) •

Já em 1869, o vice-presidente, Joaquim da Cunha Frei-
re, em relatório apresentado ao então presidente Freitas Hen
rique, a 26 de julho, pondera que: lIenquanto a política não
comprehender que a instrucção publica não e de seu dominio,
nada pode se esperar desta instituição; como vai .quase sobre
carregar os cofres p ub l i c o s t n u t i lme n t e " (p.13).

Da mesma forma, segundo Brasil (1926),0 diretor da
instruçãci pGblica em 1870, assim se pronunciava:

Ve~~e muito ~o66he o en~ino phimahio di~pat~
da~ he6ohma~ e mutilaçõe~ que vão de encon-
thO a ~ua e~tabilidade e phoghe~~o. E tudo i~
to ~5 phovem de~ta polZtica ~em phincipio~ e
ideai~, que outh'oha di~tinguia o~ pahtido~.
V'ahi e~~a~ a66eiçõe~ e odio~ pe~~oae~ que ~e
intehpoem ao phoghe~~o do en~ino (712).

E ainda o autor que,falando sobre o presidente Fran-
cisco de Assis Oliveira Maciel, diz que em 1873 ele "p i n t a v a
com cores escuras o estado da instrucção primaria e sempre
devido ao preparo do pessoal docente que alem de pouco era
ina p to 11. Es se p re s i d e n te a f i rm av a em seu r e 1 a tó r i o que:

H~ pho6e~~ohe~ que de~conhecem o~ phincipio~
mai~ hudimentaheh, aChe~centando que outho~~
em60ha ha6ilitado~, tem decidida negação paha
o magi~t~hio, e algun~ que negligenciando o~
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~eu~ deve~e~ abandonam a~ e~Qola~, pa~a ~e en
tnegan a outna pno6i~~ao Ip. 713).

A incompetência do professorado, de acordo ainda com
Brasil (1926), tema que tanto atraiu a atenção dos presiden-
tes, sem contudo, apresentarem soluções que resolvessem o
problema, mais uma vez e abordado pelo presidente Esrnerino
Gomes Parente,ao abrir a Assembleia em 2 de julho de 1875:

t tni~te vendade, que em genal o no~~o p~~oal
dOQente nao in~pina menon ganantia pana ~ua
idoneidade intelleQtual. Nao ~ elle o mai~
Qulpado de~te e~tado de Qou~a~. Sem inQenti-
vo~, ~em emulaçao, ~em meio~ de deQente ~ub-
~i~t~nQia, e ~em tZtulo~ de Qon~idenaçao em
no~~a ~oQiedade, qual ~ena o moço di~tinQto
pela ~ua inteligenQia e monalidad~, pon mai~
que a vOQaÇaO natunal o Qhame ao magi~t~nio,
que queina exenQen a~ peno~a~ 6unçõe~, e Qum-
pnin o~ ~eu~ devene~ no en~ino publiQo? Po~~~
entnetanto, a~~egunan-vo~ que hei pnoQunado
nemoven Qom enengia e pen~envenança uma da~
Qau~a~ que, em no~~o paiz, tao bem Qontnibue
pana má Qon~tituiçao do pno6e~~onado; ne6eni~
do-me ao gnande 6avon e 6aQil pnoteQÇaO, Qom
que ~e apne~entam a ~oliQitan um lagan do ma-
gi~teni~ individuo~ ~em a~ neQe~~ania~ habili
taç5e~, a~ veze~ qua~i analpha6eto~, e o que
~ peon, de monalidade d~bia lp. 713).

Com o fim de corrigir os defeitos, at~ então aponta-
dos, o governo reformou o regulamento da instrucção publica
de 2 de janeiro de 1855 pelo de 19 de dezembro de 1873.

Comentando ainda sobre a Instrução PG51ica do Ceari,
Brasil (1926) anota do relat6rio do Presidente Jose JGlio
de Albuquerque Barros. o seguinte trecho:

Há mai~ de 16 anno~ que e~te ah~umpto ~ enQa-
neQido pelo~ admifli~tnado~e~ pnovinQiae~, e
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po~ igual ~empo, o mo~e do~ ~elato~io~ ap~e-
~entado6 a~ a~~embl~ia~ ~ o me~mo: que tudo
e~~ã po~ naze~, de~de a e~eola ao~ me~hodo~
de en~ino. O mal e~tã em no~~o~ habi~o~ de tu
do p~o~ella~ e ent~ega~ ao ~empo a mi~~ao de
eomple~a~ vaga~o~amen~e o eyelo da~ g~ande~
id~a~ e do~ melho~amento~ que ~eem eu~~o e 6~
zem a 6elieidade de alguma~ naçõe~ (p. 717).

o Senador Leão Velloso explanou considerações valio-
sas sobre o ensino, por ocasião da abertura da Assembléia em
1881 :

O que ~e ob~e~va no Cea~ã ~ o ~imile do que
~e pa~~a na~ out~a~ p~ovineia~, a o~gani~ação
do en~ino ~ eon~tan~emen~e ~e6o~mada, ma~ ~em
eon~egui~-~e melho~ã-la; ~endo a nazão di~to
que uma bôa o~gani~ação eon~tan~e da lei n.
1790, de 20 de dezemb~o de 1878 que não 6ô~a
po~ta em exeeeção nomeei uma eommi~~ao, a
qual enea~~eguei de 6o~mula~ um p~ojee~o ~ob
a ba~e da ei~ada lei, a qual ~ezava o item 49

medida6 adequada~ a população do p~o6e~~o~ado.
A eorni~~ão eon~ta do di~eto~ da in~~~ueçao p~
bliea, e do~ p~o6e~~o~e~ V~. Thomaz Pompeu de
Souza B~a~il, Paulino Noguei~a Bo~ge~ da Fon-
~eea, S~~. Joao B~Zgido do~ San~o~ e Jo~~ de
Ba~eelo~ lp. 7] 31 •

o Presidente Sancno de Barros Pimentel, em seu rela-
tório de 1882, proclama:

O e~~ado da in~~~ueção p~ima~ia no Cea~ã ~ ~u
dimen~a~, e, a e~~e ~e~peito, ~udo e~tã po~
riaze~. Não 6ão boa~ lei~ e exeellen~e~ p~o-
g~amma~ o que 6al~a, ma~ aquillo ~em que nem
uma nem ou~~a~ tê.m vida; o que 6alta ~ o me~-
tne, e, po~~anto, tudo, po~que pode dize~-~e
que a e.scoco: ~ (1 p~o6e~~o~ (p. 23L.
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o Presidente Nogueira Accio1y dec1arou~em relatório
de 1897, que deu novo regimento ã Escola Normal, ao Liceu e
ã Instrução Primaria:

o ~egulamento pa~~ado ena ~ob o ponto de vl~-
ta pedag5g1co, um adiantado e~tudo 6elto com
multo cnlt~nlo e longa~ vl~ta~, ma~ attendeu
pouco a~ condlçõe~ do meio em que ia ~en exe-
cutado, e.multa~ de ~ua~ be.lla~ dl~po~lçõe~
61canam abnogada~, de.~tnulda~ pon 60nça pe.nm~
ne.nte.de u~o~ contnanlo~. A comml~~ao nomeada
em 14 de Ago~to de.l896, compo~ta do Vn. Tho-
maz Pompe.u, Jo~~ de.Bance.llo~ e J. Sampalo a-
pne~e.ntou um plano de ne6onma, que. no pane.ce.n
do Se.cne.tânlodo Intenlon attende.u o~ me.lhona
mento~ pe.dag5g1co~, a~~lm em ne.laçao, a dl6~
6u~ao e ape.n6e.lçoamento do en~lno como ao~
me.lo~ pnatlco~ de ~ua 61~cali~açao e pno61cu~
dade. (p. 37).

Este trabalho deu origem ao regulamento de 30 de ju-
nho de 1887 que reformou a instrução.

Brasil (19261 comenta ainda que o secretario do Int!
rior em 1900 manifestou-se de modo desconso1ador sobre o que
examinou, na inspeção que fez is escolas, dizendo o seguin-
te:

Nao exl~te.m me.t.o dos e pnoce.~~o~ pe.dagoglco~ p~
na o~ pno6e.~~one~, e. a notlna tnlun6ante. man
te.m a E~cota no atnazo de um ~e.culo, com a
6enula, a ma~cana, o plpanote. e outhO~ ca~tl-
go~ avlltante.~, que. a le.l do e.n~lno aboliu
ha mal~ de. 20 anno~. E contnl~ta ve.n pno6e.~-
~ana~ dlplomada~ pe.la E~cola Nonmal ~e.Ruinem
ess e me.~mo numa, e.~qu.e.ce.ndoos en~..[name.nto~
q~e. nece.6e.nam, pe.la commodldade que. o66e.ne.ce.
o pnoce.~~o taboada cantada e. a apllcaçao do
me.thodo papagaio, em toda~ a~ dl~clpllna~.
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Estas anotações dos relatorios dos presidentes cea-
renses nos fazem perceber o empenho e as dificuldades que
eles tiveram para debelar o sério problema da instrução
primâria e de seu professorado.

No primeiro perlodo da RepGblica, segundo .. Girão
(1955)~apareceram as primeiras escolas normais particulares
em nosso Estado. Em 1921, o Colégio da Imaculada Conceição,
sob a direção da Irmã Henviot, foi equiparado à Escola Nor-
mal Pedro 11, satisfazendo às necessidades do ensino normal
e a aspiração das moças que queriam dedicar-se ao magistério.

Em 1915 começou a funcionar o Colégio Nossa Senhora
do Sagrado Coração e foi equiparado à Escola Normal oficial
em 1921; seguindo-se o Colegio Santa Tereza de Jesus, equip~
rado à Escola Normal Pedro 11 em 1925; o Colégio Santa Cecí-
lia foi equiparado à Escola Normal Pedro 11 em- 1933; o Cole-
gio Nossa Senhora Maria Auxiliadora foi equiparado à Escola
Normal Pedro II em 1933 e o Colegio Sant'Ana de Sobral foi
equiparado à Escola Normal Pedro 11, em 1934.

Tratando sobre o ensino no Cearã ao tempo da RepGbl~
ca, Craveiro (1958) ressalta a vinda do educador paulista Ma
noel Bergstron Lourenço Filho; em 1922, para reorganizar o
ensino do Cearão Havia-se perdido a confiança na escola pG-
blica primâria e a carreirct de professor não oferecia o mín~
mo atrativo; so era procurada por jovens do sexo feminino,
que não tinham outra possibilidade de fugir is labutas domes
ticas, pesadas e monotonas.

Lourenço Filho logo entusiasmou-se pela terra de Ir~
cema e pelo povo, diz Craveiro (1923), e começou a trabalhar
com tal dispos i çào.e vivacidade que logo reconquistou a simpatia
geral da classe intelectual e o apoio educacional do gover-
no. Veio ao Cearã para reorganizar o ensino pGblico, em ge-
ral, mas t ambêm lecionava na Escola Normal. Logo de início
instalou a Diretoria Geral da Instrução, precursora da atual
Secretaria de Educação.

Craveiro (19231 aponto dentre outras medidas
tantes tomadas por Lourenço Filho, a publicação do

impor-
"Regula-
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mento da Instrução Publicall
, em 2 de Janeiro de 1923. Divi-

dia-se em quatro partes:
Parte I - Do Ensino em Geral;
Parte 11 - do Ensino Publico Primârio;
Parte 111 - Do Curso Complementar e Normal;
Parte IV - Código Disciplinar.

De acordo com o autor, o Regulamento evidencia o ob-
jetivo de Lourenço Filho, que era dar unidade de direção e
sentido orgânico no que ate então fora tratado sem ideia de
conjunto. O sistema de ensino por ele criado, visava a uma
finalidade social: o bem estar da comunidade, considerado co
mo um todo. Tão universal e previdente foi o Regulamento que
mais de vinte anos depois, quando se criou ã Secretaria de
Educação do Estado em 1945, foi nele que se assentaram as ba
ses da nova estrutura.

Convem anotar, continua o autor, que Lourenço Filho
não transplantou para câ o sistema paulista, mas procurou
adaptar os conhecimentos trazidos, alterando-os e ate melho-
rando-os, com recursos muito mais modestos de que dispunha
em são Paulo.

Em 1934 foi criada, em nosso estado, a Escola Nor-
mal Rural, com objetivo de fornecer ensino simples e prâti-
co ã gente rural. A ideia de criação dessa Escola, de acor-
do com Castelo (1970), coube ao Dr. Joaquim Moreira de Sou-
sa, Diretor Geral da Instrução Publica, que elaborou o IIPro-
jeto da Escola Normal Ruralll

, aprovado pelo Conselho de Edu-
-caçao do Estado.

Segundo Sousa (1961}, a primeira Escola Normal Rural
surgiu no Cearâ como necessidade de preparar o professor
primârio tornando-o capaz de ajustar-se às condições locais.
A escola foi, inicialmente, mantida por uma instituição par-
ticular, graças 90S esforços de um grupo de idealistas, den-
tre os quais, destacam-se a professora Amelia Xavier de Oli~
veira e o Or. Plâcido Castelo.
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Castelo (1970) destaca a criação da Escola Rural de
Juazeiro do Norte como sendo a primeira do Pais, e exemplo
para a instalação de outras dezoito, espalhadas pelo inte-
rior do Estado.

Sousa (1961) aponta uma pesquisa realizada
tro Regional de Pesquisas Educacionais do Recife,
em que se verificou que a Escola Normal Rural de
do Norte dip10mou de 1937 a 1958, 484 professores,
turmas.

pelo Cen-
.em 1958,

Juazeiro
em 22

Antes que a Lei de Diretrizes e Bases surgisse, os
educadores cearenses, partindo do princfpio de que o ensino
no rmal e ra um 11 am ã 1gam a de d isP os itivos '4 C o ns ta ntes da Le i °r
gânica Federal (Decreto-Lei n9 8530, de 2/1/1946), empreend~
ram movimento no sentido de reformar esse ensino.

Sousa (1961} acha que o ensino normal, no Cearã, ha-
via perdido totalmente, o IIsentido de profissiona1ização da
ca rre t ra ", A casa de formação de mestres da í nf ânc t e ? , diz
ele,fltransformava-se pouco a pouco em curso de ensino medio
para prosseguimento de estudos em nfve1 superior~

Dessa forma, como afirma Lima (1961), o estado do
Cearã antecipou-se ã Lei de Diretrizes e Bases da EducaçãoN~
ciona1 de 1961, fazendo a sua própria reforma no ensino nor-
mal. A lei estadual n9 4.410, de 26 de dezembro de 1958,
cunforme seu próprio autor, o professor Lauro de Oliveira Li
ma, jã abordava os princfpios bãsicos.

A aludida reforma verificou-se no Instituto de Educa
çao do Cearã, em Fortaleza, que apresentava, segundo o au-
tor:

l... 1 t~da~ a~ condiç5e~ pana 6uncionan como
pon exemplo, o COLEGIO Df SERVE da Fnança, e!
pe.cie de ese.or.o: piloto que· ~enve de modê.-
ia e de in~pinaçao ao ~i~tema e~colan me.dio,
daquele paZ~. Acne~centa ainda que: A expen~-
~ncia do In~tituto de Educaçao do Cean~ ~env~
n~ inuMive de iM pinaçao e de dinetniz pMa ~Qluc/.~
nM pnobleJnM ~u.ngido~Yla nê.dede (J5col~ nonmai-ó e.

p!Wnwc/"ó do E~tado (p. 5 O) •

·A Lei Orgânica do Ensino Normal do Estado do Cearã,
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N9 4.310, de 26 de dezembro de 1958, regulamentada pelo De-
creto N9 3.662, de 21 de março de 1959, recebeu dos tecnicos
do INEP (Instituto de Estudos Pedagógicos) os seguintes par~
ceres, transcritos em Lima (1961): de Eny Caldeira:

Ne~~e~ ~ltimo~ ~in~o ano~, no Bna~il e~ta ~ a
4~ lei e~tadual ona atingindo ao âmbito do
en~ino nonmal, ne~pe~tivamente, no~ E~tado~
do Rio Gnande do Sul em 1955, em Sâo Paulo,
em 1957, no Rio Gnande do Sul em 1955, em Sao
Paulo em 1957, no Rio Gnande do Nonte, tamb~m
em 1957 e pne~entemente no E~tado do Cean~
(p.142).

Para Eny Caldeiras, as novas contribu~sões dessa re-
forma entre outras foram:

Seh uma lei e~tadual que 6ixa a~ dinetnize~
do ~i~tema de 6onmaçao do magi~t~nio, no E~ta
do, ~unpnindo uma la~una que penduna dunante
12 ano~, penZodo em que vigonou ne~~e E~tado
a penempta lei ongâni~a 6edenal de en~ino no~
mal, no 8530, de 2/1/46, ~an~ionada ao ap~gan
da~ luze~ do E~tado Novo (po 144).

De Paulo Almeida Campos:

Meu ~ano Pno6. Launo de Oliveina Lima:
O" Aplaudo ~eu 6e~undo tnabalho, ~ua gnande
~apa~idade de ven objetivamente o "en~ino no/!.
mal". Con~ondo intei/!.amente~om ~ua linha de
açâo na onientaçâo d~~~e no~~o en~ino que de
tanto ~e expandin j~ vai in6la~ionado .. o pelo
Bna~il a6oh.d (p. 131).

Lucia Marques Pinheiro, respondendo ao professor La~
ro , diz que o projeto de Reforma lhe pareceu "não atender aos
objetivos visados de dar ~ Escola Normal maior cunho prOfis-
sional e orientar o ensino em torno dos problemas da Escola
Primária" (p. 137).
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A organização administrativa.do Instituto de Educa-
ção foi planejada segundo Lima (1966), para faze-10 um õrgão
inteiramente autônomo, subordinado apenas ã IIpo1ítica educa-
c i o na l " do Estado. "Fun c i o na r-â t amb êm como instrumento de
observação, incentivo e aperfeiçoamento do professorado pri
mâ r io que estiver sob sua i nt l uên c i a ". (p. B l },

Lima (1966) disse ainda que o Instituto de Educação,
pela reforma, seria 110 õrgão de realização dos objetivos edu-
cacionais estabelecidos pela política educacional, dispen-
sando repartições burocrãticas de pesquisa e de aperfeiçoa-
me n t o " (p.8l).

Ao ser aprovada a Lei de Diretrizes e Bases da Educ~
ção Nacional, surgiu a diiv ida. sobre se o novo estatuto c cn t ra
riava a reforma do ensino normal que vinha sendo i~plantada
no Instituto de Educação do Cearã, e o professor Lauro apre-
sentou relatõrio ao governo do Estado em 12/12/62 onde di-
zia:

A lei de Vi~et~ize~ e Ba~e~ da Edueaç~o Naeio
nal nenhum ent~ave t~ouxe a exeeuçao da Lei
E~tadual n. 4.410, de 26 de dezemb~o de t958

e.do Vee~eto n . 3.662, de 21 de ma~ço de 1959.

Pelo eont~á~io, veio eonüi~ma~, ju~tamente,
o~ p~ineZpio~ que no~tea~am a elabo~aç~o da
Reóo~ma do En~ino No~mal do Cea~ã( ...)(p. 49).

O' Estado do Cear~ atrav~s da Secretaria de Educação
(SEC:.), a partir da vigência do PEE (Plano Estadual de Edu-
cação) 1973/76 vem intensificando esforços, visando ã melho-
ria da qualidade do ensino, atrav~s do aperfeiçoamento do
pessoal envolvido direta ou indiretamente no processo ensi-
no-aprendizagem.

As constatações expressas nas conclusões do Projeto
evidenciam a baixa qualidade do ensino no primeiro grau. Co-
mo evidência dessas causas,surge, em primeiro lugar, o in-
s a tis fa tõ r io de sem p en ho das p r'ó f e s so ras, mo tiv ad o pe 1o de s-
preparo profissional e pela baixa remuneração salarial que
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acarreta a desvalorização do magisterio. O desprestígio da
profissão, justificado pelo Projeto de Reformulação de Curri
culos para o Ensino de 19 grau, se evidencia tambem pela
participação relativa da matrícula para o Magisterio no to-
tal de matriculas nas habilitações de 29 grau. De acordo com
o PEE-79/83, em 1975, de 52.895 matrículas em todas as habi-
litações, apenas 9.386 foram feitas para o Magisterio, o que
corresponde a apenas 17,8% do total. O PEE diz ainda que.
acredita que atualmente a situação não seja mais animadora,
tendo em vista dados colhidos atraves do referido levantamen
to das dificuldades e necessidades das Escolas Normais reali
zado pelo SEC:., em 1978.

Em 1978, a pedido do Departamento de Ensino Fundamen
tal do Ministerio de Educação e Cultura (DEF/MEC), a SECe.
fez o levantamento das dificuldades e necessidades das Esco-
las de Formação de Professores e apontou os seguintes estran
gulamentos:

desequilibrio entre a formação recebida pela Uni-
versidade e as necessidades das Escolas Normais;

- falta de cursos de treinamento e/ou atualização de
professores;

- baix o níve 1 sal a .~ia 1 dos doce nte s ;
- falta de orientação vocacional nas series termi-

nais do 19 grau para ingresso consciente no Ensino
Norma 1 ;

- falta de assistência tecnico-pedagógica às Escolas
Normais da rede particular por parte dos órgãos res
ponsãveis pela educação;

- concepçao derrotista por parte da comunidade acer-
ca da profissão;
preocupação de algumas escolas em preparar alunos
para o Ensino Superior e nao para o exercício do
magisterio de 19 grau.

Entende a Sécretaria de Educação do Ceará que nao
basta a açio sistemática que vem sendo desenvolvida junto ao
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professor para elevação do nível de seu desempenho. Essa a-
ção, sem duvida, repercutirã sobre a aprendizagem do aluno,
mas necessãrio se faz incluir nesse Projeto de Reformulação
de Currículos para o Ensino de 19 grau, ações que visem tam-
bém a revitalização das Escolas Normais.

De acordo com a justificativa do Projeto de Revitali
zação do Ensino Normal, a SEC vem, hã muito tempo, preocupa-
da com os problemas diagnosticados quanto ao Ensino Normal.
Os principais problemas por ela diagnosticados foram: a red~
ção de matrícula, a extinção de escolas, o pessoal docente
sem a devida habilitação, o desempenho insatisfatõrio da cli
entela que ingressa nos cursos normais, além de outros.

Por esse motivo a Secretaria de Educação iniciou em
1978, uma série de medidas com a finalidade de reerguer o
Ensino Normal no Estado, através do Projeto d~ Revitalização
do Ensino Normal, financiado no seu primeiro ano pelo Depar-
tamento de Ensino Fundamental.

As metas previstas deram ênfase principalmente à qu~
lificação de recursos humanos, através da realização de sem~
nãrios e treinamentos de atualização para diretores e profe~
sores de Ensino Normal.

Com esse sentido, a Semana da Normalista foi também
reativada e recebeu assistência técnica do Grupo de Trabalho
do Projeto, e ajuda financeira da SECo Foi avaliada a propos
ta' curricular da Habilitação para o Magistério de 19 grau,
fornecendo subsídios para possível reformulação ou elabo~a-
ção de uma nova proposta.

O projeto de Revitalização do Ensino Normal abran-
geu, em sua programaçao para o ano de 1980, todas as Escolas
Normais, num total de 100 escolas) pertencentes às treze De-
legacias Regionais do Ensino (DEREs), localizadas nos dife-
rentes municípios do Estado.

Em 1981" pretendeu a SEC atraves desse Projeto, dar
continuidade ao aperfeiçoamento de recursos humanos pela rea
lização de cursos de atualização para professores de forma-
ção especial; prestar cooperação técnica às 100 Escolas e im
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plantar o Curso Normal em mais duas unidades Escolares da Re
de Estadual, em atendimento aos anseias das comunidades de
Messejana e Pirambu.

Outras medidas têm sido adotadas pela Secretaria de
Educação, com o objetivo de fortalecer o Ensino Normal, tais
como: a implantação do Estatuto do Magist~rio, o exame de s~
leção para ingresso no 19 ano normal das Escolas pertencen-
tes ã Rede Estadual e o pagamento de bolsas de trabalho a
alunas do 39 ano normal que irão participar do Projeto de Me
lhoria do Processo de Alfabetização.

Com essas ações, pretende o Estado do Ceará atingir
gradativamente os objetivos constantes do Projeto de Revita-
lização do Ensino Normal do Estado.

2.6 - Instituto de Educação do Ceará: Criação, Sede e Funcio
namento.

A Escola Normal Pedra 11, hoje Instituto de Educação
do Ceará, criada pela lei N9 1.790, de 28 de dezembro de
1878, ~ o mais antigo Estabelecimento de Ensino do Cearã,de~
tinado ã formação pedag5gica de professores do Ensino de 19
9 rau.

Foi solenemente instalada a 22 de março de 1884, na
antiga Praça Marquês de Herval, hoje Praça Jos~ de Alencar,
no pr~dio onde funcionou a Faculdade de Medicina, atualmente
ocupado pela Faculdade de Odontologia da Universidade Fede-
ral do Cearã, em sessão presidida pelo Presidente da Provin-
cia, Or. Sátira de Oliveira Dias.

A ata de sessão inaugural teve o seguinte teor:

'Ao~ vin~e e doi~ dia~ do me~ de mahço do ano
do na~~imento de No~~o Senhoh Je~u~ Chi~to,
d~ mil oito~ento~ e ~inquenta e quatho, pela~
doze·hoha~ da manha, na ~idade de FOhtaleza,
Capital da PhovZn~ia do Ceaha, no~ ~alõe~ do
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edi6Zcio da E~cola No~mal, ~ituada a P~aca
Ma~que~ de He~val, 60i ~olenemente inaugu~ada
pelo Exmo. P~e~idente da P~ovZncia, V~. S~ti-
~o de Olivei~a Via~, dita E~cola No~mal, c~ia
da pela lei p~ovincial N9 1.790 de 2f de de-
zemb~o de 1878, e~tando p~e~ente ao ato o

limo. S~. ln~peto~ Ge~al da ln~t~ucao P~blic~
V~. Ru6ino Antune~ de Alenca~, o co~po docen-
te do Liceu, o~ p~o6e~~o~e~ p~blico~ e pa~ti-
cula~e~j o~ di~eto~e~ de e~tabelecimento~ de
in~t~ucão p~im~~ia e ~ecund~~ia, o~ che6e~ de
Repa~ticõe~ e g~ande n~me~o de pe~~oa~ g~ada~.

Vepoi~ do que, pa~a con~ta~, lav~ou-~e a p~e-
~ente ata que vai a~~inada pelo Exmo. S~. p~!
~idente da P~ovZncia e a~ demai~ pe~~oa~ p~e-
~ente~. E eu Antônio Telêmaco Fe~~ei~a Lima
v en.de., ~ec~et~~io a ~ub~c~evi".

De acordo com Castelo l1970), a Escola Normal Pedro
11 funcionou no pavimento terreo do Palacete da Fênix Caixe-
ral ate 23 de dezembro de 1923, quando foi transferi da para
novo p red t o, moderno e amplo, construido pelo Presidente Justi
niano de Serpa, recebendo por isso, depois o seu nome.

Em razão do grande numero de matriculas, em 1958, a
Escola Normal bem como a Escola Modelo e o Jardim de Infân-
cia passaram a funcionar em predio construido no Bairro de
Fátima pelo então governador do Estado, Dr. Paulo Sarasate,
em convênio com o MEC, denominando-se, Centro Educacional do
Cearão

Convertida em Instituto de. Educação, a antiga Escola
Normal deixou de manter os cursos ~inasial e colegial. Esses
dois cursos passaram a constituir uma nova modalidade de en-
sino pela Lei n9 4.743. de 15 de janeiro de 1960, publicada
no Diãrio Oficial de 15jOl/60,a mesma lei que transformou a
Escola Normal em- Instituto de Educação •

./ A Le i de D ire t r ize s e Ba se s , de 2O de dez em bro d e
/,19.61, em seu a r t igo 55~diz que os -1n sti tu tos d e e d u caçã o a1em
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dos cursos normais de grau ginasial e cursos normais de grau
colegial, ministrarão cursos de especialização, de adminis-
tradores escolares e de aperfeiçoamento, abertos aos grad~a~
dos em escolas normais de grau colegial.

O Instituto de Educação teve como primeiro diretor,
o professor Jose Barcelos que administrou aquele estabeleci-
mento de ensino de 1886 a 1891, quando ainda Escola Normal
Pedro 11.

Como diretor da Escola Normal, segundo Valdez(1948),
Jose Barcelos desdobrava-se em tarefas ora na cãtedra, lecio
nando Pedagogia e Metodologia, ora preenchendo horãrios de
colegas faltosos, ora indo às escolas anexas de IImeninos e
meninasll e à escola infantil, a fim orientar e familiarizar
as professorandas na sua futura profissão.

Afirma ainda a autora que Jose Barcelos IItrabalhou
apaixonadamente, na diretoria da Escola Normal, durante anos,
sem remu ne r aç à o " (p.179).

O Instituto de Educação tem atualmente uma matricula
de 2.160 alunas distribuidas conforme anexo 4, da seguinte
forma:

· 468 vagas para o 19 pedagogico;

· 232 ·vag as para o 29 ano pedagõgico;
426 vagas para o 39 ano pedagõgico;

· 537 vagas para os estudos adicionais;

· 199 vagas para o Bãsico da ~rea de Saude;

· 168 vagas para o Curso de Cirurgia;

· 130 vagas para o Curso de Patologia.

De acordo com a Lei n9 5.692/71 oferece quatro habi-
litações a nivel de 29 grau constantes do seguinte:

Magisterio de 19 grau ate a 4a. serie;
Magisterio de 19 grau ate a 6a. serie;
Auxiliar-tecnico Instrumentador em Cirurgia;
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. Auxiliar-técnico em Patologia Clínica.
A habilitação para o magistério até a 6a. serie e

concedida atraves de Estudos Adicionais, estruturado em a-
reas: Comunicação e Expressão, Estudos Sociais e Ciências,
Educação Artística e Educação Pré-Escolar, autorizada pelo
Parecer n9 743/72, do Conselho Estadual de Educação (CEE).

A habilitação de Educação Artística foi aprovada em
1975, pelo Parecer n9 949/75 do CEE.

Merece destaque, na vida do IEC, o Curso de Adminis-
tradores Escolares aprovado pelo CEE, atraves do Parecer n9
170/69, publicado no Diário Oficial de 06/06/1969, que fun-
cionou nos anos de 1970 a 1971, diplomando 47 administrado-
res escolares de nível medio para o ensino de 19 grau.

Em 1976 aconteceu uma grande reforma no curso ,pedag§.
gico do IEC. O numero de turmas foi reduzido de quatorze pa-
ara apenas seis e o currículo foi uniformizado para os três
turnos, aumentando a carga horária para 2.556 horas/aula. E~
trou como nova disciplina "Recursos Audiovisuais" na 3a. Se-
rie. Fundamentos Filosóficos, Histeria da Educação e Funda-
mentos Sociolegicos' da Educação foram excluídas do currícu-
lo, enquanto a carga de Fundamentos Biolegicos da Educação
aumentou para 108 h/a. Houve ainda aumento de carga horária
nas disciplinas: Educação Física e Ciências Biológicas, con-
forme anexo 3 e 4.

Em 1978 houve outra mudança no currículo. Foi intro-
duzido Inglês como disciplina obrigatória com 72 h/a. A di!
ciplina "Fundamentos Psicológicos da Educação" teve carga hQ
rária reduzida para 144 h/a. O numero de carga horária total
foi aumentado para 2.628 h/a, de acordo com o anexo 7.

O Estágio Supervisionado consta de 216 horas de ob-
servação, participação e regência de classe pelas normalis-
tas concludentes do 39 ano, em escolas do 19 grau, de acordo
com o Parecer d~ CFE n9 349/72.

O Instituto de Educação do Ceará, possui pessoal qu~
lificado e instalações adequadas ã formação cultural e peda-
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gõgica de seus alunos-mestres, mas não conta com horários
mais elásticos indispensáveis às práticas e pesquisas de cam
po.

o Instituto de Educação diplomou até 1981 14.449 pr~
fessores, destacando-se dentre estes, profissionais da mais
alta expressão no cenário da vida educacional do Estado.

Uma questão podia agora ser levantada: teria sido
correto a medida que o Instituto de Educação do Ceará ado-
tou, colocando a formação do professor juntamente com outras
habilitações tão diversificadas?



CAPITULO 111

3. METODOLOGIA

Este capitulo ocupa~se dos procedimentos metodolõ-
gicos aplicados ã presente investigação.

A primeira seção classifica o estudo. As que se se-
guem tratam dos aspectos referentes ã seleção dos sujeitos,
ã instrumentação, ao tratamento estatistico, ã coleta de da
dos e às limitações do metodo.

3.1 - Modelo do Estudo

A pesquisa foi conduzida segundo um modelo que po-
de ser classificado como descritivo, desenvolvido como estu
do de caso. Envolve um grupo do Instituto de Educação do
Cearã (IEC), equivilente quanto ã sua formação a nivel de
29 grau.

3.2 - População

O conjunto populacional, objeto da pesquisa, e fini
to, constituido pelos alunos egressos do curso normal do IEe,
na cidade de Fortaleza, formados nos anos de 1975, 1976,
1977, 1978 e 1979.

Os egressos que compõem a população estão distribui
dos em cinco anos, conforme tabela 1.

54
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TABELA 1 - Egressos do curso pedagógico do Instituto de Edu-
cação do Cearã, segundo ano de conclusão.

Anos Eg re s s os

1975 541
1976 261
1977 3°1
1978 335
1979 286

T o t a 1 1 .724
FONTE: Secretaria do IEC.

3.3 - Amostra

Escolheu-se na população N = 1724 pelo processo ale~
tôrio simples· uma amostra piloto de tamanho no igual a 185
sujeitos obtendo-se:

p = 0,454, propor~ão dos egressos absorvidos noo
magisterio, na amostra piloto.

qo = 1 - Po; qo = 0,546 fora do magisterio.

Tomando (1) B" Zo V p~ qo x ~ limite
N - 1

do

erro de estimação igual a 0,05.

Zo = variãvel normal reduzida e o intervalo de con-
fiança de 95%; Zo = 1,96";

o e (1), -temos (2} n = N x P o x q o ".
)(N-l )D+po qo
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onde: D = C-}-) 2
o

Substituindo-se os valores acima, em (2) temos:

n = 1724 x 0,454 x 0,546
(1724-1) (0,05)2 + 0,454 x 0,546

T,9õ

= 312

Sendo n = 312 o tamanho da amostra selecionada.

TABELA 2 - Egressos dd curso pedag5gico, conforme amostra se
lecionada da popu1ação,proporciona1mente.

Egressos Egressos Egressos Fora
Anos na no do

Amostra Magisterio Magisterio

1975 98 40 58
1976 47 21 26
1977 54 29 25
1978 61 24 37
1979 52 26 26

FONTE: Questionãrio áp1icado, conforme distribuição da
amostra.

-p =
140TI7 = 0,449, q = 1 - p; q = 0,551

proporção de egressos no magisterio conforme amostra n = 312
retirada aleatoriamente de N = 1724.
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Tomando o intervalo de confiança de 0,99 para a pr~
porção da população em estudo e considerando a amostra re-
presentativa, pode-se ter certeza de que a proporçao geral
dos egressos que estão no magisterio sera de pelo menos
0,383 e não maior do que 0,515, o que equivale afirmar que
dos 1724 egressos do IEC, no período considerado, no mínimo
660 e no maximo 888 estão na atividade de magistério.

3.4 - Instrumentação

Elaborou-se um questionario, observando-se as nor-
mas de construção de instrumentos de coleta de dados e evi-
tando-se perguntas que pudessem ser respondidas distorcida-
mente por medo ou ma interpretação. O questionario constava
de duas partes: Parte A, destinada aos egressos que estão l~
cionando em serles iniciais ate a 4a. série do 19 grau; e
Parte B, destinada aos que não estão lecionando em séries
iniciais ate a 4a. série. Cada informante recebeu o questio
nario tendo respondido de acordo com a sua situação.

O questionario cobriu aspectos ligados ~ vida pro-
fissional da ex-aluna, sua satisfação no campo de atuação
profissional e sua opção 11ra o curso pedagógico. Em sua
forma definitiva, o questionario ficou constituído de 29
quesitos para a Parte A e 23 para a Parte B.

Adotou-se um processo inicial para testar a valida-
de do instrumento, julgando-se quanto ao conteudo e adequa-
ção de seus itens aos objetivos da pesquisa. O teste consi~
tiu em aplica-lo a cinco professores em exercício no magis-
tério primario, a cinco ex-alunas do curso Pedagógico que
trabalham em outras areas e em fazer consultas a especiali~
tas em medidas educacionais.

3.5 - Coleta ~ Tabulação de Dados
A distribui.ção e o recolhimento dos questionarios

foram feitos pela própria pesquisadora, auxiliada por três
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voluntãrias, e pelo Projeto Rondon, que concedeu transporte
e uma estagiária. As pesquisadoras passaram por um perlodo
de treinamento antes de entrarem em contacto com as ex-alu-
nas do Instituto de Educação do Cearão

Essa etapa da pesquisa foi realizada nos meses de
outubro a dezembro de 1981, concedendo-se a cada consulen-
te usualmente um prazo de oito dias para a devolução.

Recolhidos os instrumentos, fez-se uma revisão, cor
rigindo-se as falhas ou enganos detectados, voltando-se e-
ventualmente a contatar com o respondente.

A apuração ou contagem dos dados foi feita manual-
mente, apresentando-se as informações alcançadas em tabe-
1as.

3.6 - Tratamento Estatistico

o tratamento estatístico na apuraçao dos dados foi
de natureza descritiva, calculando-se freqüência simples e
percentagem para m~dia, mediana, moda e desvio padrão que
se adequavam aos itens do instrumento.

3.7 - Limi tações ~ ~1~todo

Coniideram-se como maior limitação para o estudo os
entraves relativos ã aplicação dos questionários, devido as
constantes mudanças de endereços dos sujeitos da pesquisa,
ao difícil acesso e precária organização da denominação das
ruas e numeração das casas, de que dispõe a cidade de Forta
leza, notadamente na zona perif~rica.



CAPITULO IV

4. RESULTADOS E DISCUSSAO

O presente capitulo foi organizado em 5 seções e
corresponde às questões propostas para o estudo.

-Na primeira seção descrevem-se as caracteristicas ge-
rais dos sujeitos com relação ao exercicio do magistério ou
tras atividades, desemprego voluntãrio ou involuntãrio~ e
salãrios.

A segunda seção descreve os motivo~ que levaram os
respondentes a ingressarem no curso pedagógico.

Na terceira seção são descritos os resultados da
percepçao dos participantes da pesquisa sobre o curso peda-
gógico.

A quarta seção apresenta as formas pelas quais os
sujeitos são admitidos no curso pedagógico do IEC.

A quinta seção apresenta os resultados da percepção
dos elementos da amostra que exercem magistério, quanto as
r.ondições de atuação profissional.

4.1 - Caracteristicas dos Sujeitos

4.1.1 - Egressos Empregados ~ Desempregados

Observa-se que 45% dos respondentes, representando
menos da metade, exercem o magistério; 34% exercem ativida-
des em setores diferentes do magistério e 21% são desempre-
gados. Destes, .13% se encontram desempregados porque não co~
seguiram qualquer emprego. Foram então categorizados como
desempregados involuntê r t os , enquanto 8% declararam que nao
trabalham pelos mais variados motivos de carãter pessoal,
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razao porque foram classificados na categoria de desempreg~
dos voluntários.

Verifica-se que 45% dos diplomados nos anos estabe-
lecidos, escolheu ser professora das séries iniciais. Tradl
cionalmente, os pais, mesmo os das classes mais abastadas
que pretendiam formar suas filhas para serem boas donas de
casa e mães de família, consideravam o curso normal como
sendo a melhor preparação para o lar. Alguns mant~m ainda
esta opinião e talvez isto em parte explique a existência de
desempregados voluntários. Hoje, portanto, hã uma maior co~
rência entre a formação e a atividade profissional exerci-
da. No entanto, somados o percentua1 daqueles que estão em
outras atividades e o dos que estão desempregados, 55%,verl
fica-se que este numero ultrapassa àqueles que estão no e-
xercício da função.

A tabela 3 mostra a distribuição dos elementos que
se encontram empregados e desempregados voluntários e invo-
luntãrios.

TABELA 3 - Distribuição dos elementos da amostra que se en-
contram empregados (magistério ou outras ativida
dades) e desempregados (voluntários e involuntã-=-
ri os) , segundo ano de conclusão do curso.

(freqüência e percentual)

Ano de Emr:-regados Desempregados
Conclu- Sujeitos Outras Volur.tá- Invo lurrtâ-
sao Magistério Atividades rios rios

f % f % f % f % f %
1975 98 100 40 41 37 38 7 7 14 14
1976 47 100 21 45 18 38 3 6 5 11

1977 54 100 29 54 12 22 8 15 5 9
1978 61 100 24 39 23 38 4 7 10 16
1979 52 10p 26 50 15 29 3 6 8 15
Total 312 100 140 45 105 34 25 8 42 13
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4.1.2 - Salário Percebido

Para o cálculo do salário percebido pelos que estão
em exercício no magisterio e em outras atividades aplicou-
5e a estatística de tendência central (media aritmetica, m~
da e mediana) e desvio padrão (DP) para os escores dos dois
grupos. Obteve-se um salário medio de Cr$ 15.077,00, um sa-
lário ..modal de Cr$ 14.397,00 e um salário mediano de Cr$
14.375,00 para os que exercem o magisterio e o desvio pa-
drão se situou em Cr$ 6.324,00, enquanto o salário medio p~
ra as que estão fora do magisterio atinge Cr$ 19.598,00, o
salário modal Cr$ 16.227,00 e o salário median~ Cr$19.125,0~
com o desvio padrão de Cr$ 7.040,00 como mostra a Tabela
4.

° salário mínimo vigente era de Cr$ 9.732,00 assim,
os salários medio, mediano e modal dos que estavam no exer-
cício do magisterio na época, se igualavam a um salário mí-
nimo e meio, enquanto que, quem exercia outras funções a me
dia, mediana e modal dos seus salários, ultrapassam a dois
salários m;nimos.

TABELA 4 - Distribuição dos salários percebidos pelos
mentos da amostra, segundo ocupação,tendo
base o segundo semestre de 1981.

ele-
como

Ocupação
Salário Salário Salário DP
Medio Mediano Modal
(Cr$) (Cr$) (Cr$) (Cr$)

15.077,00 14.375,00 14.397,00 6.324,00
19.598,00 19.125,00 16.227,00 7.040,00

NO,Magisterio
Fora do Magisterio

Quanto ao salário
dados mostram que a maior
na 3ª classe, em torno dos
bem salários acima de
la 5.

dos que exercem o magisterio, os
concentração salarial, 48% se dá
Cr$ 15.000,00 e apenas 22% perce-

Cr$ 17.00,00, como mostra a tabe
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TABELA 5 - Distribuição dos salãrios dos elementos da amos-
tra que exercem o magistério, segundo faixas sa-
lariais.

(freqüência e percentual)

Salãrio/mês
(Cr$ 1.000)

2,5 a 7,5
7,6 a 12 ,5

12,6 a 17 ,5
17 ,6 a 22,5
22,6 a 27,5
27,6 a 32,5
32,6 a 37,5

Total

f %

10 7 ,1
31 22,2
68 48,6
10 7 ,1
09 6,4
11 7,9
01 0,7

140 100,0

Quanto aos que não exercem o magistério, os dados
mostram uma distribuição de salãrios mais achatada do que
a observada na Tabela 5. 17,1% dos salãrios se situam em
torno de Cr$ 10.000,00; 22,9% em torno de Cr$ 15.000,00; 18%
em torno de Cr$ 20.000,00; 20,9% em torno de Cr$ 25.000,00
e 8,6% em torno de Cr$ 30.000,00 como mostra a Tabela 6.

·Os dados descritos acima, mostram uma superioridade
salarial dos que não estão lecionando nas séries iniciais.
Enquanto que apenas 12,1% dos que estão em exercício perce-
bem numa faixa salarial superior a Cr$ 17.500,00, 53,3%, d!
queles que exercem outras atividades estão nesta faixa sup~
rior.

A Tabela 4 e a comparação com o salãrio mínimo da
epoca, tambem confirma esses fatos. O baixo salãrio do pro-
fessor pode reRresentar uma saturação do mercado. Os resul-
tados parecem confirmar o que diz Pereira (1969) lia satura-
ção do mercado de trabalho no magistério é clara".
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Essa superioridade salarial dos que estavam fora do
magistério é provavelmente um dos motivos fortes que des-
viam as diplomadas da sua profissão.

TABELA 6 - Distribuição dos salários dos elementos de amos-
tra que exercem atividades fora do magistério.

(freqüência e percentua1)

Salário/Mês
(1.000) f %

2,5 a 7,5 6 5,7
7,6 a 12,5 18 17 ,1

12,6 a 17 ,5 24 22,9
17 ,6 a 22,5 19 18, 1
22,6 a 27,5 22 20,9
27,6 a 32,5 09 8,6
32,6 a 37,5 05 4,8
37,6 a 42,5 02 1 ,9

Total 105 100,0

Observa-se que os professores elementos da pesquisa
que lecionam na rede pGb1ica ganham mais do que os da rede
particular com pequena diferença. Os egressos de 1975 da r~
de publica tem o salário maior, provavelmente devido ã gra-
tificações recebidas por tempo de serviço ou nível de qua1l
ficação, que são direitos conquistados com o estatuto do ma
gisterio que vem sendo implantado lentamente, a partir de
1980. A Tabela 7 a seguir mostra esses dados.
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TABELA 7 - Sal~rio mensal dos elementos da amostra que
exercem magisterio, segundo as agências emprega-
do ra s .

(freqUência e percentual)

Agências Empregadoras
Ano Sujeitos Publicas Privadas

f % f % M(Cr$) f % fHCr$ )
1975 40 100 28 70 17.200 12 30 14.200
1976 21 100 12 57 16.550 9 43 14.150
1977 29 100 11 37 16.400 18 63 13.760
1978 24 100 8 33 15.540 16 67 14.140
1979 26 100 9 35 15.450 17 65 13.980
Total 140 100 68 48 16.220 72 51 14.046

4.1.3 - Motivos ~ Desemprego

Dos sujeitos que nao exercem o magisterio, 42% res-
pondeu que não conseguiu contrato, o que significa dizer,
que querem lecionar mas não podem~ 8% porque foi mais fácil
ingressar em outra ãrea. O item "Out ro s ? , representa 14%
que nao querem ou não podem lecionar por motivos diversos.

Parece ser essa uma razão que desencoraja a muitos
para o exercício do magisterio, pois dos 25 desempregados v~
1untãrios e dos 42 desempregados involuntários, 10 e 28 res
pectivamente alegaram não terem conseguido um contrato.

22% daqueles que exercem outras atividades confirm~
ram aquela escolha, por terem encontrado outro trabalho mais
rendoso. Na verdade esta realiáade foi devidamente constata
da anteriormente quando se comparou os salários dos respon-
dentes.

Os demais fatores nao apresentam representatividade
por causa da baixa percentagem, como mostra a Tabela 8.
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TABELA 8 - Percepção dos elementos da amostra, quanto
fatores que determinaram a sua nao absorção
magistério.

aos
no

(freqüência percentual)

Fatores
Outras

Atividades Voluntãrios Involuntârios
Desempregados

f f %% %f

Não conseguiu contrato 35
Encontrou melhor remu-
neração em outra ativi
dade - 37
Encontrou mais facili-
dade para ingressar em
outra ãrea 14
Preferiu não abandonar
o emprego que tinha 10
Trabalho em empresa pr~
pria 9
O curso pedagógico nao
preparou para isso
Outros

20 1610 6 28

22

8

6

5

3

12
2 1

77
2

12

T o tal . . 105 2561 15 2442

Comparando-se os resultados com a pesquisa que Sou-
sa (1961) realizou no Cearã em 1957 pode-se observar que a
percentagem dos que lecionam e dos que não lecionam mudou
pouco, mas os motivos hoje são diferentes: em 1957 19,3% e~
tava em-atividades domesticas; hoje apenas 8%; 16,4% antes
tinha outra atividade (funcionãria, comerciãria, religiosa)
hoje 34% tem outro emprego.

Indagou-se ainda aos 312 sujeitos sobre a facilida-
de ou dificuldade encontrada para ingressar no magistério.
64% dos que lecionam respondeu que não e fãcil e apontou c~
mo motivos: (1) necessidade de pistolão; (2) grande'concor-
rência; (3) descaso das autoridades. 48% respondeu que nao
e d if i c i 1 e a 1e g o u c om o mo t ivos: (1) e sf o r ç o p rõ p r io ; (2 )

amizade politica; (3) facilidade de conseguir nas escolas
particulares e (4) o preparo profissional. Os que não leci~
nam apontaram as mesmas dificuldades, como mostra a tabela 9.
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Ficou demonstrado na entrevista com os diretores de
dezeseis escolas particulares, que a contratação de profes-
sores em algumas delas se faz após observação durante a
realização do estâgio. Outras realizam provas de conhecime~
tos gerais e ate testes psicotecnicos. Para a rede publica
não se conhece nenhuma forma de seleção a nao ser, a contra
tação atraves de pistolão po1itico.

TABELA 9 - Condições que dificultam ou facilitam o
ao magisterio.

lfreqU~ncia e percentua1},

acesso

Dificultam Facilitam
No ~1agis Fora No Magis ForaCondições terio - terio
f % f % f % f %

Necessidade de pistolão 47 15 41 13
Grande concorr~ncia 34 11 37 12
Descaso das autoridades 12 4 28 9

Esforço próprio 34 11
Amizade politica 28 9 47 15
Facilidade de contrato

nas escolas particulares 12 4 9 3
Preparo profissional 16 5 3 1

93 30 106 34 90 29 59 19

Os sujeitos podiam assinalar mais de um item.

4.2 - Motivos da Escolha do Curso Pedagógico

Quanto aos motivos que levaram os sujeitos da amos-
tra ã ingressarem no curso normal, observa-se que o item
"Tend~ncia para a Profissão" participou com 54% dos respon-
dentes tanto dos que exercem o magisterio quanto aos que
naooexercem.

O universo do Instituto de Educação nos anos estabe
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lecidos foi todo constituTdo do sexo feminino. Muitos auto~
res jã explicaram este fato pelo aspecto s6cio-econ6mico-
cultural da profissão. Nem sempre, porem, hã uma consciên-
cia desses aspectos e muitas vezes estes são sublimados pe-
los docentes.

Pelas condições culturais a mulher e colocada como
professora (educadora) em qualquer alternativa do papel que
deseje ou possa desempenhar na vida: de mãe" de titia ou de
religiosa.

Assim, esta tendência para a profissão acaba sendo
pelas circunstâncias quase que inatas ã mulher.

o segundo motivo assinalado em ordem decrescente,
isto e, a procura por um curso que "Oferecia Melhores Condl
ções" ocorre com uma participação bem distanciada daquela
de maior freqüência, 15%. Os demais {tens considerados apa-
recem com participação inferior a 10%.

Observe-se que, baseado no fato do respondente poder
assinalar mais de uma resposta do questionârio, o total das
respostas ultrapassa o total dos .comp o n e n t e s da amostra(312),
como se vê na Tabela 10.

TABELA 10 - Distribuição dos motivos que levaram o egresso
do IEC ã cp ç â • pelo curso pedag6gico.

(freqüência e percentual)

Motivos que levaram os sujeitos da
amostra ã opção pelo curso pedag6gico f %

Tendência para a profissão
Oferecia melhores condições
Objetivava um tTtulo
Satisfação familiar
Jã trabalhava em educação
Curso menos procurado
Orientação do SOE
Julgado o mais ~ãcil

214
59

39
25

23
20

9
8

54

15
10

6
6
5

2
2

To ta 1 397* 100
* Esse total indica que o respondente assinalou mais de uma resposta.
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Retomando a pesquisa feita por Sousa (1961) observ~
-se que, àquela é po ca , 32% das normalistas respondeu que pr~
tendia ser professora; 20% escolheu o curso por achar apro-
priado para a mulher e 17% declarou vocaçao para o magiste-
ri o.

A diferença verificada na presente pesquisa pode ser
atribuída à mudança social ocorrida nos ultimos tempos, com
relação ã imagem da esposa e mãe, ao status do professor,
ao acesso da mulher a mais profissões ou a menor influência
da família.

Os resultados contrariam a literatura estudada, em
que autores como Werebe (1970) imputam a escolha do curso
normal como trampolim para o curso superior e Almeida Ju-
nior (1966) como mero acidente.

4.2.1 - Interferência de Terceiros na Escolha do Curso. Pe---_._.-
dagõgico

Quanto à conu1ta que o respondente fez, ou a orien-
tação que recebeu antes de ingressar no curso normal, a Ta-
bela 11 mostra a influência ou não de terceiros, quando da
escolha do curso.

Observa-se que três dos sete itens questionados a-
presentam participação superior a 10% para os que exercem
o magisterio e dois itens para os que não exercem o magiste
rio. "Não Consultou Ninguém" com 22% e 38%; liA Mãe", com
16% e 26% e 110 Pai" com 11% e ll%,respectivamente. Os demais
intens participam em qualquer das outras situações com me-
nos de 10%.

Nota-se que o pai e a mãe exercem alguma influência
na escolha do curso pedag6gico, embora se verifique que 22%
dos que lecionam e 38% dos que não lecionam não consultou
ninguém, demonstrando independência entre os mais jovens ou
diminuição da influência da família na escolha da profis-
são, tão marcante antigamente. Constata-se a pouca atuação
dos professores e orientadores educacionais naquela esco-
lha, como; se vê na Tabela ll.
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TABELA 11 - Interferência de terceiros na escolha do curso
pedagógico.

(freqüência e percentual)

Em Ativi- Em outras Desempregados
Sujeitos dade no Ativida- Voluntã Invo1un-Fatores Magistério des rios tãrios

f % f % f % f' % f %

Não consultou
ninguém 312 100 68 22 54 17 50 16 16 5
A mãe 312 100 50 16 31 10 37 12 12 4
O pai 312 100 34 11 12 4 16 5 6 2
Colegas/Amigos 312 100 12 4 6 2 6 2 3 1

Orientador Edu
cacional - 312 100 9 3 5 2 5 2 3 1
Um professor 312 100 6 2 6 2 5 2 2 0,6
Outra pessoa
da famil ia 312 100 6 2 5 2 6 2 2 0,6

4.2.2- Atitude da Familia ,~uan.!E.l Escolha do Curso Pedagó-
gico

Embora pela tabela anterior se tenha constatado uma
independência acentuada das dip10madas para a escolha da
profissão)hã um certo grau de encorajament~ dos pais ou de
indiferença dos mesmos)dependendo dos casos.

A atitude de encorajamento representou para aqueles
que trabalham no magistério 34%je para os que exercem ou-
tras atividades 14%. A a t t t u de de "Indiferença" aparece em
segundo lugar com 8% para os que exercem o magisterio, mas
assume uma posição superior com 15% de participação para
aqueles que atuam ,em outros setores. Os demais itens apare-
cem com pequena participação em ambos os casos, como mostra
a Tabela 12.
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TABELA 12 Influência da família quanto " escolha do- a Curso
pedagógico.

(freqüência e percentua 1 )

Posição Em Ativi- Em outras Desempregados
Sujeitos dades no Ativida- Voluntã- Involun-da ~1agistér-í o des rios tãrios

Fami1 ia f <>I f % f % f % f %"o

Encorajamento 312 100 107 34 44 14 12 4 21 6
Indiferença 312 100 24 8 47 15 7 2 12 4
Oposição 312 100 3 1 11 4 3 1 6 2
Descrença 312 100 6 2 3 1 3 1 3 1

T o tal 312 100 140 45 105 34 25 8 42 13

4.-2.3--Informação sobre o Curso Pedagógico

Constata-se que tanto os que exercem omagisterio c~
mo os que se dedicam a ou t ra s atividades remuneradas ou não,
admitem um grau suficiente de informações sobre o curso nor
mal, em torno de 69% e 85%.

o grau de informação dos desempregados foi re1ativ~
mente baixo 28% e 38% que parece demonstrar uma certa desin
formação "a priori" sobre o curso, repercutindo mais tarde
na nao decisão e empenho para abraçar a profissão escolhi-
da.

Essas dados permitem responder ã segunda
para o presente estudo, como mostra a Tabela 13.

proposta
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TABELA 13 - Percepção do grau de informações sobre o Curso
pedagógico.

(freqüência e percentual)

No Magis- Outras Desempregados
Sujeitos terio Atividades Voluntã- Involun-

Informações rios tãrios
f ..% f % f % f % f %

Suficientes 210 67 97 69 90 85 7 28 16 38
Muito vagas 50 15 23 17 6 6 7 28 14 34
Nenhuma 30 10 14 10 4 4 6 24 6 14
Sem resposta 22 8 6 4 5 5 5 20 6 14

Total 312 100 140 100 105 100 25 100 42 100

4.3 - Opinião sobre o Valor do Curso Pedagógico

Observa-se que a condição "Preparo Profissional",
obteve dos egressos de 1975, ano anterior ã reforma curricu
lar do IEC e os de 1976 primeiro ano após a reforma, indica
percentagem menor em torno de 75%, enquanto que os formados
nos três ultimos anos se apresentam com percentagem bem
maior em torno de 91%, 89% e 84%, respectivamente. A grande
maioria acha que o curso pedagógico prepara profissionalme~
te os alunos.

Os egressos de 1977 e 1978 indicam maior percenta-
gem no item "Prestígio" _com 83% e 74%, enquanto os anos de
1975, 1976 e 1979 acham que o curso pedagógico não dã pres-
tígio aos seus alunos.

A Vantagem Econômica,vista pelos sujeitos, situa-se
em torno de 35%, o que quer dizer que 65% acha que o curso
normal não dá vantagem econômica. A remuneração do profes-
sor, apresentada na Tabela 4, e inferior a Cr$ 15.000,00, o
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que nao estã de acordo com o padrão econômico da sociedade,
requerido a um profissional do ensino.

Quanto a IIPromoção Socialll, hã bastante coerência.
Os resultados do item IIPrestigioll indicam que os responden-
tes veem um como conseqüência do outro, como mostra a Tabe-
1a 14.

TABELA 14 - Percepção dos elementos da amostra quanto a pre
paro profissional, prestigio, vantagem econômi~
ca e promoção social.

(freqüência e percentua 1 )

Ano de Sujei tos Preparo Prestigio Vantagem Promoção
Conclu Profissional Econômica Social
sao

f % f % f % f % f %

1975 98 100 74 76 65 66 32 33 73 74
1976 47 100 35 74 27 57 17 36 27 55
1977 54 100 49 91 45 83 19 35 44 81
1978 61 100 54 89 45 74 20 33 48 79
1979 52 100 43 83 34 65 22 42 33 63

Os respondentes podiam assinalar mais de um item.

4.3. 1 - Utilidade das Disciplinas Estudadas--

Na percepção dos egressos do rEC, conforme o ano de
conclusão, e que exercem o magisterio, as disciplinas IIEst~
g io 11, 11 Prã tic a de En s ino 11 e 11~1e to d o 1o g ia s 11 ap a re cem com o a s
de maior utilidade do curso com o total de 36%, 21% e 17%
respectivamente. 59% considera as IIDisciplinas Teóricasll m~
nos úteis e 14% deixou de responder (Tabela 13). Observa-
se ainda, que os respondentes podiam assinalar mais de uma
disciplina.

Segundo ficou esclarecido nos quadros curriculares
do rEC (Anexos 5, 6 e 7), houve uma reforma no curso pedag~
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gico, de 1975 para 1976. O IEC transformou-se numa escola
de 29 grau com quatro habilitações de grau m~dio, sendo a
habilitação para o magist~rio de 19 grau uma dessas quatro.
Desse modo)o numero de turmas para a habilitação pedagógica
foi reduzido de 14 para 6 e o currículo uniformizado para
os tr~s turnos,aumentando a carga horiria de 2310 ~/a para
2.556 horas/aula. ,Em 1978 verificou-se outra mudança no cu!:.
rícu10 e o numero da carga horãria foi novamente aumentada
para 2.628 horas/aula.

Os dados,portanto,mostram que a grande maioria dos
egressos aprova o currículo do IEC, embora considere menos
uteis as disciplinas teóricas, possivelmente devido ao modo
como essas disciplinas são apresentadas nas escolas.

Teixeira (1968) entende que IIhoje melhor que o pre-
paro para o trabalho, o treino pr-o f t s s i o n a l c if a z e s e mais f~
cilmente, depois de uma boa educação geral pela pritica,
pelos estãgios de serviço, acompanhados de estudos intensi-

. IIvos ligados a essa pratica. Beeby (1973) completa dizendo
que 110 professor de um país emergente quase que certamente
sofrera, de modo mais ou menos intenso, de um dualismo en-
tre a teoria e a pratica que ~ uma das marcas do ensino co-
mo p rof t s sâo ".

TABELA 15 - Percepção dos elementos da amostra que exercem
o ma q t s t ê ri oj qua n t o à utilidade das disciplinas
estudadas no curso pedagógico, segundo ano de
conclusão de curso.

(freqü~ncia e percentua 1 )

Ano Disciplinas mais uteis Disip1inas menos uteis
de Sujeitos Prâtica Metodo Teóri EmEstagio Outras Outras

Conclu de Ensino logias cas Branco
sao f % f % f % f % f % f % f % f %

1975 40 100 17 43 12 30 8 20 .., 8 18 45 12 30 10 25,:)

1976 21 100 9 43 5 24 4 19 3 14 13 62 4 19 4 19
1977 29 100 lê 41 5 17 5 17 7 24 19 66 6 21 4 14
1978 24 100 6 25 4 17 4 17 10 42 16 67 7 29 '1 4
1979 26 100 7 27 4 15 3 12 12 46 16 62 9 35 1 4

Total 140 100 51 36 30 21 24 17 35 26 82 59 38 27 20 14
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4~3.2,-Utilidade do Estágio

Os respondentes na sua quase totalidade, de qual-
quer ano de conclusão, consideram o estágio de muita utili-
dade. Apenas 9% o considera pouco útil. Quase a metade ou
45% considera a carga horãria do estágio insuficiente, emb~
ra nos últimos três anos estudados tenha diminuido cada vez
mais o percentual dos que alegam esta insuficiência de car-
ga horária para o estãgio. A razão e que a partir de 1978
realmente a carga horária obrigatória do estágio foi aumen-
tada no IEC.

Parece que a orientação do estãgio vem melhorando
como demonstram as afirmações das respondentes. Enquanto que
em 1975, 30% achava que a orientação do est~~io era insufi-
ciente>apenas 12% em 1979 mantem tal afirmação, conforme a
Tabela 16.

O CFE no Parecer n9 349/72 determina que a Prãttca
de Ensino e o Estágio no curso de formação de professores~
sejam obrigatórios. Essa obrigatoriedade deve se~ entendida
como de suma importãncia para dar oportunidade suficiente
de prãtica docente.

A extensão desst problema e bem justificada por Te~
xeira (1969) quando afirma que as escolas de formação de
professores, para cumprir seus objetivos, r-e que rem "e s c o las
anexas experimentais, de demonstração e de prãtica( ... ) re-
presentando tais escolas anexas verdadeiros laboratórios de
pesquisa e de p r â t í c a " (p. 239). Vale salientar ainda, o l~
vantamento feito por Marques (1974) a um grupo de alunas
suas após a realização do estágio em que ela destaca entre
as várias apreciações, a seguinte:

Um professor se forma na interação da experiência
e do estimulo ao longo de um certo perlodo de tempo
na qual sua atitude de procura, face ao desejo de
ser professor serve-lhe de instrumento selecionador
de signiflcações e valores (p. 151-156).
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Esses dados permitem responder a terceira pergunta
desse estudo.

TABELA 16 -Percepção dos elementos da amostra, que exercem
o magistério, quanto ao estãgio, segundo ano de
conclusão de curso.

(freqüência e percentual)

Ano de Sujeitos Muito Pouco Orientação Carga horãria
Conclusão Otil Otil Insuficiente Insuficiente

f % f % f % f % f %

1975 40 100 37 92 3 8 12 30 23 58
1976 21 100 19 90 1 5 5 24 11 52
1977 29 100 24 83 4 14 6 21 12 41
1978 24 100 22 92 1 4 3 13 9 38
1979 26 100 23 88 3 12 3 12 8 31

Total 140 100 125 89 12 Q 29 21 63 45..I

Os respondentes podiam assinalar mais de um item.
4.4 - Admissão ~ Curso Pedagõgico

o criterio bãsico para a admissão ao curso pedagõgi
co no IEC, durante o periodo estudado foi o de aprovação no
curso de ensino de 19 grau, porem, muitas vezes, não foi es
te o unico. A media de classificação foi utilizada para os
casos em que no remanejamento, a procura pelo curso do IEC
era maior que a cota ofertada aos estabelecimentos de ori-
gem dos alunos. Houve casos em que foram usados testes voc~
cionais mas pelo numero de respondentes parece ser esse in~
trumentos utilizado somente em casos especiais, não como cri
terio de seleção mas, para orientação individual.

Sabe-se que anteriormente, a aprovação em concurso
especifico era necessãria para o ingresso neste curso. Essa
praxe sob a forma de provas de seleção voltou a ser usada
novamente nos ultimos anos. A necessidade desse tipo de sé-
leção parece ter sido mais uma reivindicação do corpo docen
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te, do que dos alunos, pois os diplomados estudados,' nao
consideraram baixa a qualidade do ensino (Tabela 14). Natu-
ralmente o corpo docente deseja cada vez mais melhorar a
qualidade dos di~lomados e não s5 isso, ~ tamb~m mais agra-
dãvel ensinar a um nível de alunos de melhor qualidade e
mais homogêneo. A fonmade seleção se faz necessãrio quando a
procura e maior que a oferta de vagas; hã indícios de maio-
res incentivos para a carreira, como aconteceu com a ímpla~
tação do Estatuto do Magist~rio em 1981.

TABELA 17 - Formas de admissão dos elementos da amostra pa-
ra ingresso no curso pedag5g~co.

(freqüência e percentual)

Formas
Exercem o
Magist~rio

Exercem ou-
tras ativi-
dades

Desempregados
Vo1üntã- Invo1un-
rios tãrios

f % f o/
/0

Aprovação no 19
grau 81 58 53 51
Remanejamento 24 17 22 21
Media de Classi
ficação 18 12 6 6

,Teste Vocaciona1 11 9 9 8
Influência ' de
Amigos 3 2 6 6
Teste de Conhe-
cimentos gera is 3 2
Idade 9 8

T o tal 140 100 105 100

f %f

9
4

36
16

19
9

45
21

3
3

12
12

10
14

4
6

3 4 1012

3 12

25 100 10042

4.5 - Fercepçã~ quanto ~ Condições ~ Trabalho

Quanto,is condições de trabalho, destaca-se a turma
de 1975 em que 70% assinalou a "Falta de Equipamentos", eri-
quanto da turma de 1978 baixou para 50% o numero que assina

..
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lou esse 1tem. O mesmo contraste de oplnloes acontece em re
lação ã IITurmas Numerosasll

• Os diplomados de 1975 atingi-
ram uma percentagem de 63%, enquanto que apenas 29% da tur-
ma de 1978 mencionou essa condição. Quanto ao {tem IIBaixa
Remuneraçãóll destaca-se a turma de 1979 com 31%; verifica-
se ainda que a turma de 1976 assinalou uma percentagem maior
ou 29% no ítem IIFormação Deficientell

•

Quanto a opinião sobre IIInstalações Deficientes e
Deficiências Sócio-Econômicas dos Alunosll as turmas que se
sucederam apresentaram de modo geral, decrescimo percentual
sobre esses fatos. Em 1975, 50% e 45% alegaram esses fatos
como dificuldades, jã em 1979, o percentual baixou para 31%
e 35%, o que parece ter havido durante os anos uma melhoria
nas escolas e nas condições sócio-econômicas dos alunos.

Observe-se que, os respondentes podiam assinalar ma is
de , a Tabela 18.um t t em como m os t ra

TABELA 18 - Percepção dos elementcs da amostra, que exercem..o magisterio, quanto as condições de trabalho
profissional, segundo ano de conclusão.

.(freqüênci a e percentual)

Ano Falta Instala- Turmas Deficiên Baixa Formação
de Sujeitos de ções De- Numero- cias sO- Remunera Deficien
:::on- Equipa ficien - sas cio-eco- çao te
clu- mentos tes nômicas

dos alu-sao nos.
f % f % f % f % f % f % f %

1975 40 100 28 70 20 50 25 63 18 45 9 23 3 8
1976 21 100 12 57 9 43 8 38 12 57 5 24 6 29
1977 29 100 17 59 14 48 12 41 13 45 6 21 3 10
1978 24 100 12 50 10 42 7 29 8 33 4 17 5 21
1979 26 100 16 62 8 31 12 46 9 35 8 31 4 15

Total 140 100 85· 61 61 44 64. 46 60 43 32 23 21 15
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Nessas circunstâncias, é oportuno lembrar o pensa-
mento de Abreu (196?): "0 mestre é um elemento sem duvida
essencial, mas não pode trabalhar sem local e material ade-
quados 11 (p. 176). Reforçando, a inda, poder-se-i a acres centar.
o pensamento de Beeby (1973): o malabarismo que o professor
tem de fazer para suprir as deficiências de instalações, de
equipamentos, de turmas numerosas, de seu baixo salãrio e
de sua formação, leva os alunos a não progredirem, exceto
os muito inteligentes.

4.5.1 - Agências Empregadoras dos Elementos da Amostra que
Exercem Magistério.

Dentre as agências empregadoras dos elementos da pe~
quisa, figuram a Rede Pública e Pr i ve da . Nâ o vf o í feita dis-
tinção entre o ensino público estadual e municipal, consi-
derando-se dessa forma, emprego público as duas categorias.
Dos egressos do ano de 1975, 70% estã no magistério público,
portanto, conseguiu ser contratado para o Estado ou Munic;-
pio. Dos formados nos dois últimos anos, só ingressaram no
magistério público 33% e 35% respectivamente, o que demons-
tra um crescimento mais lento na rede pública do que na re-
de particular, como se vê na Tabela 19.

TABELA 19 - Agências em pr ega dora s dos elementos da amostra
que exercem magistério.

(freqüência e percentual)

1975
1976
1977
1978
1979

Agências Empregadoras
Sujeitos Públicas Privadas

f % f % f %
40 100 28 70 12 30
21 100 12 57 9 43
29 100 11 38 18 62
24 100 8 33 16 67.
26 100 9 35 17 65

140 100 68 46,6 12 53,4

Ano

Total



CAPITULO V

5. CONCLUSOES E RECOMENDAÇOES

5.1 - Conclusões

Com base nos resultados obtidos, algumas conclusões
foram alcançadas:

1. Não existe uma política de aproveitamento dos r~
cem-formados nos cursos de formação de professores do IEC.
A contratação esta ligada a prestígio político, na rede pu-
blica, enquanto na rede particular isto se faz atraves da
competência observada basicamente durante o período de est~
gio. A saturação do mercado de trabalho e um fato provãvel,
demonstrado pela pouca absorção e principalmente pela baixa
remuneração dos professores. Justifica-se a preferência da
maioria de egressos por outras atividades pelo seu aspecto
lucrativo e outras vantagens oferecidas. Este fato pode in-
duzir a considerar-se o curso de formação de professores c~
mo um curso humanístico, antes de ser visto como profissio-
nalizante.

2. A escolha do curso de formação ainda se faz, se-
gundo a maioria, porque se sente tendência para o magiste-
rio. A família tambem exerce certa influência, não se cons-
tituindo, porem, fator decisivo na escolha do curso. Os
mais desinformados sobre o curso, na fase de opção, formam o
grupo dos desempregados.

3. O preparo profissional proporcionado pelo curso
de formação de professores e considerado satisfat6rio pela
grande maioria dos sujeitos da amostra, principalmente nos
ultimos três anos, estando, no entanto, o curso decaindo
ano a ano em seu prestígio. O "Es t â q io " e a "Pr â t i ce de En-
sino são atividades discentes consideradas mais relevantes

]9
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e as disciplinas de conteudo teórico as menos uteis.
4. Segundo os respondentes, a simples escolha espo~

tânea ao se concluir o curso de 19 grau tem sido suficiente
a obtenção de um razoãvel preparo profissional desejado.

5. Sente-se um esforço progressivo em se melhorar
as condições de trabalho da professora das series iniciais,
no que se refere às instalações e equipamentos didãticos e
instrumento de trabalho. As diplomadas mais recentemente jã
apontaram menos aquelas deficiências. A baixa remuneraçao
e uma constante, embora a falta de equipamento ainda seja o
problema mais freqüentemente indicado.

5.2 - Recomendações

Com base nos resultados e conclusões
lizada sobre a absorção dos egressos do IEC,
as seguintes proposições:

1. O estabelecimento de uma politica educacional do
Estado com vistas ao aproveitamento dos formados no curso
redagõgi~o do IEC, oferecendo-lhes oportunidades imediatas
de emprego quer na Cap i t . 1, quer no Interior, onde se veri-
fica elevada percentagem de professoras leigas.

da pesquisa rea
apresentam-se

2. Cri ação de mel hores condi ções de traba 1ho, dotan
do-se as escolas publicas de equipamentos adequados e mate-
rial didãtico suficientes em quantidade para alunos e pro-
fessores.

3. Operacionalização das disciplinas teóricas do
curso Pedag6gico, de forma a permitir um relacionamento en-
tre a teoria e a prãtica, possibilitando maior preparo ao
aluno para o exercício da profissão.

4. O desenvolvimento dos programas de revitalização
das escolas de "29 grau destinadas ã formação do magisterio
de 19 g raunas se Y' ie s i n ic ia is , ta ti to n a o ap ; tal c aro Q .' no , i~
terior.
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ANEXO 1

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS APLICADO AOS
SUJEITOS DA PESQUISA

82
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INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS APLICADO AOS EGRESSOS
DA PESQUISA

Fortaleza, 15 de setembro de 1981

Prezada ex-aluna,

Necessitando obter informações de ex-alunas do Insti
tuto de Educação do Cearã a respeito de sua situação profis-
sional, solicito a sua colaboração no sentido de responder
com a mãxima brevidade posslvel, o questionãrio anexo que e!
tã sendo utilizado como instrumento de coleta de dados para
elaboração de minha dissertação final do Curso de Mestrado
em Educação.

O referido estudo objetiva conhecer a atuação dos
egressos do 39 Ano Normal do Instituto de Educação do Cearã,
no mercado de trabalho, indagando-se sobre suas aspirações
quando de sua escolha para o curso, e sobre as atividades que
exercem atualmente.

Para melhor obtenção de suas informações, estou apr~
sentando um questionãrio estruturado em duas partes A e B. A
parte A destina-se a egressos do Curso Normal em exerclcio
no magist~rio primãrio e a parte B dirige-se a egressos atu-
almente não desempenhando 'unções de magist~rio primãrio.

Suas respostas poderão ser utilizadas como base para
tornar o Curso Normal mais ~roveitoso e adequado ~s necessi-
dades da comunidade. Sua participação serã anônima. Todas as
informações serão conservadas em sigilo.

Para o bom resultado do estudo, lembro que e de suma
importãncia não deixar nenhum item sem resposta.

Antecipadamente agradeço o tempo que você vai inves-
tir no preenchimento deste questionãrio, o cuidado e a aten-
ção que dispensar ã tarefa.

Edite Pontes Swillens
Aluna do Mestrado em Educação da UFC.
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INSTRUÇOES

Responda aos itens deste questionãrio, marcando com
um "X" no parêntese próprio, a resposta que mais representa
o seu posicionamento com relação ao que se pede. Use "sim",

ou "não" e formule suas próprias respostas de'acordo com o
formato de cada questão.

IDENTIFICAÇÃO

01. Ano em que concluiu o Curso Normal ou Pedagógico
02. Instituição onde trabalha: particular

e/ou publica
03. Ano de ingresso
04. Cargo(s) ou função(ões) que ocupa
05. Horas semanais de trabalho
06. Serie(s} em que leciona
07. Renda bruta que p e r c e t . aproximadamente

I PARTE "A" I
ASPECTOS PESSOAIS E PROFISSIONAIS

08. Dentre as alternativas abaixo assinale, as que mais defi
niram a sua escolha para o Curso Normal:
( ) Jã trabalhava em educação.
( ) Sentia "tendência para a profissão.
( ) O curso of~recia melhores condições de trabalho.
( ) E ra o me n (I s p r o cu ra do, o f e re c i a ma ior num e r o d e va9as.



( ) Julgava--o mais fá c i 1 :
l ) Orientação do SOE (Serviço de Orientação Educacional) .
( ) Satisfazia a sua família.
( ) Influência de seus professores.
( ) Infl uênci a de amigos/amigas.
( ) Outros. Mencione-os

-09. No seu ponto de vista pessoal, como voce considera o Curso
Normai com relação aos seguintes aspectos?
- prestígio:

( ) tem prestígio
( ) nao tem prestígio

- vantagens econômicas:
( ) oferece vantagens econômicas
( ) nao oferece vantagens econômicas

- promoçao social:
( ) permite promoção social
( ) não permite promoção social

- preparo profissional que oferece:
( ) prepara bem o aluno
( ) nao prepara bem o aluno.

10. A seu ver, o diploma do Curso Normal lhe proporciona vanta
gens econômicas?
( ) Sim ) Não

11. O salãrio que a professora das series iniciais do 19 Grau
percebe, compensa o esforço gasto no desempenho da função?
( Sim ( ) Não

12. Como se apre~enta a 6ferta de trabalho para os que conclui
ram o Curso Normal?
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( ) ~ satisfat6ria.
( ) não ~ satisfat6ria.

13. Ao t~rmino do Curso Normal voc~ pretendia entrar direta-
mente no exercício de sua atividade?
( ) Sim ( ) Não.

14. O professor recem formado encontra facilidade para in-
gressar no magist~rio?
( ) Sim ( ) Não.
Justifique o seu ponto de vista

15. Em que favoreceu o ensino recebido no Curso Normal para
que voc~ desenvolva suas funç6es docentes?

16. Comparando a for~ação recebida no Curso Normal com as re
ais exig~ncias de suas atividades indique:
a) o que lhe estã sendo mais ütil

b) o que poderia ser retirado do curso

c) o que o curso deveria ter oferecido para facilitar o
seu desempenho atual?

17. A maior dificuldade encontrada no exercício de sua pro-
fissão ~ devido:
( )i defici~ncia na formaç[o profissional
( ) às instalaç6es deficientes das escolas
( } ã falta de equipamento das escolas
( ) ã defici~ncia s6cio-econ6mico, psico16gico e educa-

cional dos alunos
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( ) as turmas numerosas das escolas
,( ) ao baixo nlvel de remuneração do professor
( ) outros

18. Assinale o grau de utilidade do estagio realizado no úl-
timo ano do Curso Normal:
( foi muito útil
( foi pouco iit i 1.

19. Se o estágio nao teve muita utilidade para voce, assina-
le abaixo o motivo:
(
(
(
(

) nao foi convenientemente orientado
) nao foi dado carga horaria suficiente
) em na da ajudou na execuçao das atividades docentes
) outros. Cite-os

20. Se voce encontra maior facilidade do desempenho de suas
funções em decorrência do curso realizado, essa faci1ida
de se deve:
( ) ã formação teórica recebida
( ) ao treinamento recebido no estagio
( ) ao entusiasmo adquirido pela profissão
( ) ao maior amadurecimento para o atual função.

21. Você começou a lecionar:
( ) antes de ingressar no Curso Normal
( ) quando estudante do Curso Normal
( ) depois de formado.
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22. Voc~ procura renovar seus conhecimentos atrav~s de:
a) livros na sua ~rea especTfica de atuação (disciplinas

que leciona)
( ) sempre
( ) algumas vezes
( ) nunca

b) 1iv ro s e revistas de educação em geral
( ) sempre
( ) algumas vezes
( ) nunca

c) 1iv ros e revistas de cultura geral
( ) sempre
( ) algumas vezes
( ) nunca.

23. Você resolveu fazer c Curso Normal.
( ) Quando aluna do 19 Grau
( ) quando concluiu o 19 Grau
( ) em outro momento. Cite-o

24. A informação que voce teve sobre o Curso No rma 1 fo i :
( ) suficiente
( ) muito vaga
( ) nao tive informação.

25. A admissão ao Curso No rm a 1 foi feita atraves de:
( ) aprovaçao em 19 Grau
( ) media de classificação
( ) teste vocacional
( ) idade cronológica
( ) teste de conhecimentos gerais
( ) outros. Quais?
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26. Antes de tomar a decisão de escolher o Curso Normal voce
consultou:
c ) seu pai
( ) sua mae
( ) outra(s} pessoa(s} da família
( ) um professor (ou professores)
( ) orientador educacional
( ) colegas/amigos
( ) outra pessoa
( ) nao consultou pessoa alguma.

27. Qual a atitude de sua familia, em relação a sua ideia de
seguir o Curso Normal?
( ) Atitude de encorajamento
( ) atitude de indiferença
( ) atitude de oposição
( ) atitude de descrença

28. Seus pais teriam preferido que voce escolhesse outro cur
so?
( ) Sim ( ) Não.

29. Pelo conhecimento que voce tem hoje do Curso Normal, vo-
ce aconselharia outras pessoas a fazê-lo?
( ) Sim ( ) Não.
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[PARTE "8" I
ASPECTOS PESSOAIS E PROFISSIONAIS

08. Dentre as alternativas abaixo, assinale as que mais defi
niram a sua escolha para o Curso Nor mal.
( ) Jã trabalhava em educação
( ) sentia tendência para a profissão
( ) o curso oferecia melhores condições de trabalho
( ) desejava obter um titulo
( ) era o menos procurado, oferecia maior numero de va-

gas.

09. Ao t~rmino do Curso Normal você pretendia_entrar direta-
mente no exercicio de sua atividade?
( ) Sim ( ) Não
por que?

10. No seu ponto de vista pessoal, como você considera o Cur
so Normal em relação aos seguintes aspectos:
- prestigio:

( ) tem prestigio
( ) nao tem prestigio

- promoçao social:
( ) permite promoção social
( ) não permite promoção social

- vantagens econômicas:
( ) oferece vantagens econômicas
( ) não oferece vantagens econ6micas

- preparo profissional que oferece:
( ) prepara bem o aluno
( ) nao prepara bem o aluno.
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11. Como se apresenta a oferta de trabalho para os que con-
cluiram o Curso Normal?

e satisfatõria
não e satisfatõria.

12. Não trabalha como professora primãria porque:
( ) o Curso Normal não lhe preparou para isso
( ) não conseguiu contrato/cadeira
( ) encontrou melhor remuneração em outra ãrea
( ) trabalha em empresa prõpria ou da família
( ) preferiu não abandonar o emprego que jã tinha
( ) encontrou mais facilidade para ingressar noutra area
( ) outros

13. Apesar da razão acima assinalada voce gostar~a de traba-
lhar como professora primãria?
l Sim ( ) Não
por que?

14. A seu ver, o diploma do Curso Normal lhe proporcionou va~
tagens econ6micas?

) Sim ) Não.

15. Jã trabalhou como professora p r í mã r i a ?

( ) Antes de ingressar no Curso Normal
( ) quando aluna do Curso Normal
( ) depois de formada
( ) nunca trabalhou como p r o f e s s o r a ,

16. Pelo conhecimento que tem hoje do Curso Normal, voce acon
selharia ou t.r as pessoas a faze-lo?
( ) Sim ) Não.
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1] • Voce procura renovar seus conhecimentos atraves de:
al 1 i vro s na area de sua atuação

( ) sempre
( ) algumas vezes
( ) nunca

b) livros e revistas de educação
( ) sempre
( ) algumas vezes
( ) nunca

c) 1 i vros e revistas em geral
( ) sempre
( ) algumas vezes
( ) nunca.

18. A admissão ao Curso Normal foi feita atraves de:
( aprovaçao em 19 Grau
( ) media de classificação
( ) teste de conhecimentos gerais
( ) outros

19. A informação que voce teve sobre o Curso Normal foi:
( ) suficiente
( ) muita vaga
( ) não teve informação.

20. Você resolveu fazer o Curso Norma 1.
( ) Durante o 19 Grau
( ) no fim do 1 9 Grau
( ) em outro momento. Cite-o
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21. Antes de tomar a decisão de escolher o Curso Normal voce
consultou:
( ) seu pai
( ) sua mae
( ) outra pessoa da familia
( ) um professor (ou professores)
( ) orientador educacional
( ) colegas/amigos
( ) outra pessoa
( ) nao consultou pessoa alguma.

22. Qual a atitude de sua familia, em relação a sua idéia de
fazer o Curso Normal?
( ) atitude de encorajamento
( ) atitude de indiferença
( ) atitude de oposição ..
( ) atitude de descrença.

23. Seus pais teriam preferido que voce escolhesse outro cur
so?
( ) Sim ( ) Não.
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ROTEIRO DA ENTREVISTA COM OS DIRETORES DE
ESCOLAS PARTICULARES
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ANEXO 2

ROTEIRO DA ENTREVISTA COM OS DIRETORES DE
ESCOLAS PARTICULARES

1. Sistema de admissão de professores para as series ini-
ciais.

2. Situação do quadro docente e o numero de professores e-
gressos do IEC.

3. Satisfação quanto ao desempenho das ex-alunas do IEC, co-
mo professoras em suas escolas.

4. Salario percebido pelas professoras das series
portadoras do diploma de curso normal.

iniciais
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ANEXO 3

RELAÇAO DE ESCOLAS PARTICULARES VISITADAS'
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ANEXO 3

RELAÇAO DE ESCOLAS PARTICULARES VISITADAS

01. Centro Educacional Dom Lustosa
02. Colegio Batista Santos Dumont
03. Colegio Cearense Sagrado Coração
04. Colegio Christus
05. COlegio Farias Brito
06. Colegio General Osõrio
07. Colegio Imaculada Conceição
08. Colegio Juvenal de Carvalho
09. Colegio Nossa Senhora das Graças
10. Co1egio Redentorista
11. Co1egio são João
12. Colegio Santa Maria Goretti
13. Co1egio Santo Inãcio
14. Instituto Alvorada

I

I

15. Instituto Educacional de A1encar
16. Instituto João XXIII.
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ANEXO 4

QUADRO DE MATRIcULA DO IEC PARA O ANO DE 1982

:ÁREA HABILITAÇ]l;O St:RIE TURMA TURNO TOTAL POR TOIAL POR
AREA TURNO ~1 T N TURMA SERIE

1a. 1a. 28 45 30 103
1a. 2a. 28 45 29 102-.w 1a. 3a. 30 46 30 106t-I 468CY:o l.Ll

li') 1a. 4a. 27 44 29 100
t-I . 1a. 5a. 29 29CY: tO - -q

l.Ll tO 1a ~ 6a. 28 - - 28
f- . 2a. 97tO 1a. 18 41 38
li') r-

::J 2a. 2a. 19 43 39 101 232t-I c::(
CY: 2a. 3a. 17 17t!} t!} - -

c::(
Q. 2a. 4a. 17 17r- - ----:E 3a. 1a. 40 33 36 109

c::( 3a. 2a. 40 31 35 106 426
u 3a. 3a. 40 30 34 104
t-I 3a. 4a. 38 34 35 107
t!} PRt-ESCOLAR 46 46- -
o li')

t-I 11 11 - 47 - 47t!}
c::( Cmll. EXP. 41 41c::( - -z:

Cl o COM. EXP. - - 40 40
w t-I EST. SOCIAIS - - 40 40o.. U

t-I EST. SOCIATS - - 42 42
Cl 41 537EST. SOCIAIS - - 41c::(

EST. SOC IJIJS - - 44 44li')

o EST. SOCIAIS - - 42 42
Cl CItNCIAS - - 38 38::J
f- CltNCIAS - - 38 38
li') CltNCIAS - - 38 38w

CItNCIAS - - 40 40
B~SICO la. 1a. 44 53 - 97 199

1a . 2a. 48 54 - 102
2a. 1a. 47 18 - 65

w 2a. 2a. 20 20 110- -
Cl CIRURGIA

2a. 3a. - 25 - 25D -
c::( 3a. ONICft 33 25 - 58 58 --
li') 2a. ONICA 37 46 - 83 83PATOLOGIA

4~3a. ONICA 28 19 - 47-
TOTAL. -- ---. 636 745 779 2.160 2.160___ -1

I.~ ~ L I Hj
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ANEXO 5
PLANO CURRICULAR DA HABILITAÇAO PARA MAGISTERIO DE

19 GRAU DO IEC PARA O ANO DE 1975 - TURNO DIURNO

PARTES CARGA HORf\RIA
TOTAL

DE O I S C I P L I N A S I 11 III DE
CURRlcULO SEM AN SEM AN SEM AN I HORAS

. . Ling.Portuguesa e Lit. Brasil.:E CL 4 120 ,3 90 - - 210
o x
u w Educação Artistica 2 60 :1 30 - - 90

-l
(/) (/) História '3 90 90< o •.....• - - - -

o:: 0<
w :::> •....•• Geografia 3 90 - - - - 90t!) ~u(/)o

W (/) Ed. Moral e Civica 1 30 - - - - 30
o ~latemã tica 3 90 - - - - 90
l'=l: (/)

< FisicaL» •.....•
< u C.F.B. Quimica 2 60 - - - - 60u z
:::> w Biologiao •......
w u

Programa de Saude 1 30 - . - - - 30
Fund.Fil. e Hist. da Educação - - 2 60 - - 60

(/) Fund.Biológicos da Educação - - 2 60 - - 60•.....•
<~ Fund. Sociológicos da Educação 2 60 - - - - 60zw
:E Fund. Psicológicos da Educação 2 60 2 60 2 60 180-l :::>

< o::
~ Estatistica Aplic. - Educação 2 60 60•......
(/) a - - - -u zw •...... Literatura Infantil 2 60 60CL - - - -

(/) Didãtica Geralw
(/) 2 60 2 60 2 60 180
w ;~ Did. Esp. da Com. e EXI-'ressão - - 2 60 3 90 150z

o <
l'=l: N Did. Esp. da Ciênc. Matemãtica - - 2 60 3 90 150.•.....•
L» -l
< < Did.Esp.das Ciênc. Fis.Biológicas - 3 90 90 I:E z - - -
o:: o
o •...... Did.Esp. dos Estudos Sociais 3 90 90(/) - - - -u,

(/)•...... Estrut. Func. Ensino 19 Grau 2 60 60u, - - - -
o Io:: Estãgio Supervisionado 2 60 4 120 180CL - - IArt. 79 Educação Fi si ca 2 60 2 60 2 60 180

Lei 5.692 Religião 1 30 - - - - 30 I
T O T A L 25 750 26 780 26 780 2.310-.1
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DE 19 GRAU DO IEC PARA O ANO DE 1975 - TURNO NO-

TURNO.
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ANEXO 6

PLANO CURRICULAR DA HABILITAÇAO PARA O MAGISTtRIO DE 19 GRAU
DO IEC PARA O ANO DE 1975 - TURNO NOTURNO.

CARGA HORliRIA TOTAL
PARTES DO la S- . 2~ Serie 3~ Serie DEO I S C I P L I NAS • en e

,CURRTCULO SEM AN SEM AN SEM AN HORAS

. . Ling. Portug. e Lit. Brasileira 3 144 3 108 - - 252::E: o,
0>< Educação Artística 2 72 1 36 108uw - -

-l História - - 2 72 - - 72
.::x:: -
o:: V> V> Geografia 2 72 72o I--< - - - -w o c::(
t!) :;:) I--< Educação Moral e Clvica 1 36 36f- U - - - -

V> o
o w V> O.S.P.B. 1 36 36~ - - - -
L» Matemãtica 3 108 108c::( - - - -
U
:;:)

V> Fisicao c::(
w ....... C.F.B. Quimica 2 72 72U ---- - - -z::w Biologia.......

U

Programas de Saude 1 36 - , - - - 36 I,
Fund. Fil. e Hist. da Educação - - 2 721 - - 72
Fund. Biológicos da Educação 2 72 72 I

V> - - - -.......
c::( Fund. Sociológicos da Educação 2 72 72f- - - - -z::

-l

I w Fund. Psicológicos da Educação 72 216 ~c::( ::E: 2 72 2 72 2....... :;:)
U o::: Estatistica Aplic. Educação 2 72f- - - - - 72w V>o, z:: Literatura Infantil 2 72 72V> >-i - - - -
w

Did. Esp. Com. e Expressão - - 2 72 3 108 180w -f- Did. Esp. Ciências Matematicas 2 72 2 72 144o z:: - -
Icl: c::(

L» N Did. Esp. Ciências F. Biológicas 2 72 72c::(
>-i • - - - --l

::E: c::( Did. Esp. Estudos Sociais 2 72 72o::: z:: - - - -
o o
LL I--< Estrutura e Func. 19 Grau 2 72 72V> - - - -

V>....... Estãgio Supervisionado 2 72 4 144 216LL - -oo::: Didãtica Geral 2 72 2 72 2 72 216o...

Educação Física IArt. 79 da 1 36 1 36 1 36 108 I
Lei 5.692 Ensino Religioso 1 36 - - - - 36

T O T A L 23 828 24 864 22 792 ~.484 I--
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ANEXO 7

PLANO CURRICULAR DA HABILITAÇAO PARA O MAGISTERIO
19 GRAU DO IEC PARA O ANO DE 1976 .

.
V> CONTEODOS ESPECIFICOS CARGA HORÃRIA DURAÇAO EM I

V> e:(
W I-i HORAS I
l- a: 1a. 2a. 3a.a: \<:::( (O I S C I P L I N A S) POR Ic:( I- PORo.. e:(

:ã: SEM AN SEM AN SEM AN DISC. PARTO
o Llngua Portuguesa e LH. Bras. 3 108 3 108 216• F:l: - -u V>

>-< V> Educação Artlstica 1 36 36:z: w - - - -
::> a::ã:o.. Educação Fisica 2 72 2 72 2 72 216oxuw

-I Geografia 2 72 - - - - 72
e:( Históriaa: - - 2 72 - - 72
w V> V>
C!J o I-i Educação ~1ora1 e Clvica 1 36 36Cl e:( - - - - l.O

::> I-i (V)

I- U O. S. P. B. - - 1 36 - - 36 0"\

V> o
w V> Ensino Religioso 1 36 36 Io - - - -

F:l: ----

U> ~1atematicae:( 2 72 - - - - 72
U V>
::> e:( Qulmica Ciências Fisicas eCl I-i I Iw U Flsica Biológicas 3 108 - - - - 108

:z: BiologiaLU
I-i

U Programas de Saúde 1 36 - - - - 36
- PARTE Recursos Audio-Visuais - - - - 1 36 36 co

DIVERSAS. (V)

. Educação Artística - - 2 72 - - 72 o;j-
I :ã:

V> ::>
o;j-

:z: a: Literatura Infanti 1 - - - - 2 72 72 r-

>-< l-

V> Fund. Fi1. Hist. da Educação - - - - - - -o
I- Fund. Biológicos da Educação 2 72 2 72 144:z: o - -
W F:l:

-I :ã: U> Fund. Ps rco lógicos da. Educação 2 72 2 72 2 72 216e:( e:( e:(
I-i Cl U
U :z: ::> Fund. Sociológicos da Educação::> Cl - - - - - - -W u, Wc,
V> e:( ESTRUTURA (Aspectos legaisW a: 2 72 2 72 144::> ::> Técnicos e Administrativos) - -I-e:(

::> a:
a: C!J o
I- Estatística Aplicada a o;j-

2 72 72 o;j-
V> Q. Educação - - - - .
W r- r-

I Didatica Geral 2 72 2 72 2 72 216o >-<
F:l: I-
U> \<:::( Did. Esp. da Com. Expressão 2 2 72 2 72 144e:( a: -
:ã:

o..
a: ww Did. Esp. dos Estudos Sociais - - - - 2 72 72
o I-
u, e:( :z: Did. Esp. da Matematica 2 72 2 72 144uw - -

>-< U
I- o Did. Esp. Ciênc. Fis. Biológ. 2 72 72 i\<:::( Cl - - - -Cl

144 I 216
I

>-< e:( Estagio Supervisionado 2 72 4 ICl U - -_.
1
23 828 12.556 IT O T A L G E R A L 24 864 24 864

I - J
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ANEXO 8

PLANO CURRICULAR PARA HABILITAÇAO PARA
DE 19 GRAU ATr A 4a. SERIE PARA O ANO

MAGISTERIO
DE 1977.

ti) CONTEODOS ESPECIFICOS CARGA HOR7-\RIA DURAÇAO E~1IW I HORAS If- \L1..l ti) la. 2a. 3a.o::: f-<{ ( DISCIPLINAS ) POR POR I<{
<{ •.....•
::E ct::: I

CL SEM AN SEr~ AN jEM AN DISC. PARTEi. Líng.Port . e Lit. Brasileira 3 108 3 108 216u I - -•.....•ti)
:z: W Educação Artística 2 72 72::> o::: - - - -
::ECLC>
C> x 1« Educação Física 2 72 2 72 2 72 216-J u w ti)

I<{ 72 72o::: Geogra fia 2 - - - -w I(!) História 2 72 72ti) ti) - - - -
C> ....... N
o <{ Educação Moral e Cívica 1 36 36 I"-::> ....... - - - - O)C> f- u

I< ti) C> Org. Soco e Pol. do Brasil 1 36 36U> w ti) - - - -
<{
u Ensino Religioso 1 36 - 36 - - 36
::>
o Matemati ca 2 72 - - 72w - -

ti) Química<{....... Física C. F. B. 2 108 108u - - - -:z: BiologiaLU I.......
u Programas de Saude 1 36 36- - • - -

Recursos Audivisuais 1 36 36 co- - - - (V)

I I I ti) Literatura Infanti 1 2 72 72 00ti) ::> :z:•.....• - - - -
:z: o::: Wc::J:: C>
•.....•f- ::Ef- Educação Artística 1 36 36 ~- - - -
ti) Fund. Biolog. da Educação 2 72 72C> - - - -f- C>
:z: I< Fund. Psicol. da Educação 2 72 2 72 144w U> - -
::E<{c::J::

-J <{ou Fund. Fi l. e Hist. da Educação 2 72 72<{ o ::> - - - -....... :z: o
u ::> w Fund. Sociol. da Educação 2 72 72u, - - - -w - - - -
CL . • (!) Estrutura (aspectos legais,ti) f- u c» CJ
w ::> :z:-..- t~cn~cos e Administrativos) 2 72 - - 2 72 144 <:::t-

o::: ::> . <:::t-
f-- u, ti) .
ti) :z: Estat. Aplicada ã Educação 2 72 72 r-C> W-WW - - - -

Ft: - - --I

U' c::J:: Didãtica Geral 2 72 2 72 2 72 216 I<{ u:E ....... Did. Esp. Comun. Expressão 2 72 2 72 144o::: f- - -
C> l'=l:
u, o::: w Dirl. Esp. Estudos Sociais 2 72 72CL f- - - - -:z:w w Did. Esp. da Matematica 2 72 2 72 144u - -o::x:: C>

u o Did.Esp . das Ciências Físicas....... 2 72 72f- e Biológicas - - - -l'=l:
o....... Estagio Supervisionado 2 72 4 144 216o I - -

T O T A L G E R A L 25
1
900 23 828 23 828 2.556
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ANEXO 9

QUADRO CURRICULAR PARA HABILITAÇAO EM MAGISTrRIO
DE 19 GRAU DO IEC ATE A 4a. SrRI PARA O ANO

1978

(/) (/) CONTEODOS ESPECIFICaS CARGA HORJ.l:RIA D_URAÇlíOErn
w cx: HORAS I

r- ...... Io:: 1a. 2a. 3a.o::: LU (DISCIPLINAS) POR PORJ.cx: r-c,
~ SEM AN SEM AN SEM AN DISC. PARL

00 Língua Portuguesa e l.it , Bras. 3 108 3 108 216F:l: Fl: - -L»(/)
cx:(/) Educação Artística 2 72 72uw - - - -•....• o:::
:z: o, Educação Fisica 2 72 2 72 2 72 216::> x
::E:W-l ocx: uw Inglês - - 2 72 - - 72o::: '

w Geografia 2 72 72~ - - - - o;::t
(/) (/) História - - 2 72 - - 72 o;::t
o •....•Educação Moral e Civica 1 36 72 oo o e::( - - - - .

Fl: ::> •....•
r- u Org.Social e Polltica do Brasil 1 36 36 '....-c,» - - - -(/)o

<:I: w (/) Ensino Religioso 1 36 - - - - 36u
::> Matematica 2 72 72o - - - -w (/) Quimicacx:......

u Fisica Ciências Fis. e Biol. 3 108 - -- -- - - 108:z:
LU Biologia•.....•
u Programa de Saude 1 36 - - - - 36

PARTE DIVERSIFICADA (*) 1.0

RECURSOS AUDIOVISUAIS - 1 36 36 \")- - -
~~ Literatura Infantil - - - - 2 72 72r- e::(
(/) r- Educação Artistica:z: :z: - - 1 36 - - 36•.....•w

~
(/)o Fundamentos 8io1. Educaçãoo F:I: da 2 72 - - - - 72r- L»:z: e::( Fundamentos Psic. da Educação 2 72 2 72 - - 144wu
::E:::> Fund. Filosóficos e Históricos dacx:o

-l ow Educação - - - - 2 72 72
e::( :z:
...... ::>~ Fund. Socio1. da Educação - - 2 72 - - 72
u .
W u, . Estruturas (aspectos legais,o; ~ co
(/) w técnicos e administrativos) 2 72 - - - - 72o- o;::t
w . ".-" L.!)

r- Estatistica Aplicada ã Educação - - 2 72 - - 72 .
o ::'Jg r-
F:l:
L» Didãtica Geral 2 72 2 72 21 72 216cx: cx:
::E: u Dida t.o:: ...... Espec. da Com. e Expressão - - 2 72 2 ' 72 144o r-
u, F:c: Didãt.o::: Espec. dos Est. Sociais - - - - 3 108 108o,

w Didat. Especial de Matemãtica - - 2 72 2 72 144
cx: Didã t. das Ciências Fi-uw Especial I•....•r-
r- :z: sicas e Biológicas - - - - 3 108 108F:c: w
ou Estagio Supervisionado I•....•0 - - 2 72 4 144 21600

T O T A L G E R A L 25 900 25 900 23 828 2.628

(*) Ver Listagem contida na Resolução n9 64/73 C.E.E.
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QUADRO CURRICULAR PARA HABILITAÇAO EM MAGISTERIO DO
19 GRAU ATE A 4a. SERIE DO IEC PARA O ANO 1.979
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ANEXO 10

QUADRO CURRICULAR PARA HABILITAÇAO EM MAGISTERIO DO
:'~ 1Q G R A U A T E A 4 a. Sr R IE DO I E C P A R A O A N O 1 979

V> CARGA HOR7\RtA DURAÇÃO
V> <
W >-< CONTEODOS ESPECIFICOS EM HORASI- o:: la. 2a.o:: w o

c:( I- (DISCIPLINAS) POR PORD- < SEM AN SEM AN SEM AN DISC. PARTE::E

~~ Lingua Portuguesa e Lit. Bras. 3 108 3 108 .. .. 216t..»V>
< V> Educação Artística 2 72 72uw .. .. .. ..
>-< o:::z:: o, Educação Fisica 2 72 2 72 2 72 216:::>x::E w
a Inglês 2 72 72uw .. .. .. ..

-1

< Geografia 2 72 72o:: .. .. .. ..
w
c.!J V> V> História .. .. 2 72 .. .. 72 <::t-a >-<
a 0< Educação Moral e Civica 1 36 .. .. .. .. 36 <::t-
!<::t: :::>>-< o
c,» I- u Org. Social e Polit. do Brasil .. .. 1 36 .. .. 36 .
< V> C> r-

U W V> Ensino Religioso 1 36 .. .. .. .. 36:::>
o Matemãticaw V> 2 72 .. .. .. .. 72< Quimica>-<

u:z:: Física Ciências Fis. e Biol. 3 108 .. .. .. .. 108LU
>-< Biologia --
u Programa de Saiide 1 36 .. .. .. .. 36 --PARTE DIVERSIFICADA (*) I.D

RECURSOS AUDIOVISUAIS .. .. .. .. 1 36 36 (Y)

:::>1V> Literatura Infantil 2 72 72o:: >-< .. .. .. ..I- <
V> I- Educação Artistica:z:: :z:: .. .. 1 36 .. .. 36
>-< ~

a Fundamentos Bi01. da Educação 2 72 .. .. .. .. 72<:K
ou- Fundamentos Psic. da Educação 2 72 2 72 .. .. 144<:
·u Fund. Filos. e Hist. da Educação .. .. .. .. 2 72 72o:::>

:z:: o Fund. Sociol. da Educação .. - 2 72 - .. 72-1 :::>
< I
>-<
U · :::> Estrutura (aspectos legais,w LL <:o, o:: CX)
V> W 000 tecnicos e administrativos 2 72 - 72 <::t-... - - l{)W r-· .
a I-a Estatistica AplicadaãEducação .. - 2 72 - .. 72 r-

/"I: t:]oc,»
<. I Didãtica Geral::E >-< 2 72 2 72 2 72 216o:: l-
a F:l: Didãt. Espec. da Com. e Exp. - - 2 72 2 72 144LL o::c, w Didãt. Espec. dos Est. Sociais - - .. .. 3 108 108I-

w :z:: Didãt. Especial de Matemãtica - - 2 72 2 72 144w
·U Didãt. Espec. das Ciências FiO'I- C>\<::l:0 sicas e Biológicas .. .. .. .. 3 108 108o 1>-< <: Estãgio Supervisionado .. .. 2 72 4 144 216ou

T O T A L G E R A L 25 900 25 900 23 828 2.628
(*) Ver Listagem contida na_ Resolução nQ 64/73 C.E.E.
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