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Este estudo tem por objetivo analisar a pol{tica 

de formação do magistério de 19 grau, instituida pela Lei 

n9 5.692/71, nos aspectos que se referem espe:ificamente ao 

professor de l~ a aª sêries, com o fim de situâ-la no 

texto geral da politica educacional do pais. 

con-

A anilise baseou-se na leit~ra dos textos legais, 

documentos oficiais e literatura existente. Para melhor fun 

damentã-la procurou-se recontruir historicamente a politi~a 

de formação do professor primârio que se desenvolveu a par

tir do estabelecimento, no Brasil, das primeiras escolrl.s roor: 

mais, buscando destacar ,os fatores de or'dem econ0m i ca,. p01i. 

tica, social e ideo1õgica que a dete~minaram e a ljnha dE 

orientação que acabou por defini-la. 

o estudo realizado permite considerar que, em seus 

aspectos fundamentais, essa linha de orientação pI'olollgou

-se apos 1971. A politica de formação do magistêrio conti

nuou a se desenvolver no sentido de atender aos i'nteresses 

e as necessidades do sistema de ensino dos centros urbanos; 

a oferecer niveis desiguais de preparo para o professorado, 

variando esses niveis de acordo com as condições econômicas 

das diferéntes regiões do pais; a permitir a elevação grad! 

tiva dos requisitos educacionais para o exerclcio da dtivi

dade docente nas s~ries iniciais do 19 grau nas grandes ci-
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dades, centros econômica e culturalmente mais desenvolvidos; 

a a c e n tua r o c a rã t e r p r o p e d ê u t i c o dos c u r s o s d e f o rm a ç ã o ,d e 

professores e, finalmente, a favorecer sua expansãonas ãr-eas 

urbanas e a não estabelecer um sistemaregular.de habilita

ção do pessoal docente para as ãreas rurai~ cujos sistemas 

de ensino ficam ã mercê de professores preparados em progr! 

mas intensivos de carãter de emergência. 

Tais cbnsiderações basearam-se na a'nilise das con

dições legais que definem os critet-ios de forlliação do magi~ 

terio em confronto com as possibilidades do sistema de ens! 

n o que mos t r a q li e, me s m o os n i v e i s m i r. i l!l o s de :1E'biiitação 

exigidos para o exercicio da atividade docente, so poderão 

ser, de modo geral, oferecidos nos centros mais desenvolvi-

dos. Igualmente se pode dizer das condições estabelecidas 

para a melhoria dos padrões de vencimp.ntos do professor, di

retamente ligadas aos cr{terios que definem .seu nivel de 

qualific?ção profissional. 

As razões expostas permitem obsprvar que~ a se con 

solidar, a linha de orientaçã0 definida pelv Estado para a 

politica de formação do magist~rio das series in~ciais do 

19 grau pode rã contribuir para que os sistemas de ensino, de 

a c o r d o c o mas a r e a sem que s e s i tu t!m, c o n s e q ü e n tem e n te, de 

acordo com a clientela a que servem, disponham ~e professo~ 

res com niveis de preparo extremamente desiguais. Fato que 

contraria a politica educacional traçada por esse ~esmo Es

tado que diclara como principio bãsico a democratização do 

ensino e como uma das metas principais a melhoria do rendi

mento do sistema escolar. 

x 



SUMMARY 

The study is aimed at analysing the training policy 

of elementary teachers establishedby 1971 law (Brasilian 

Reform - law 5.692). The study focuses specifically on tea

chers of the elementary school, in the context of the Bra

zi1ian educational policy. 

The anulysis is developed on the basis Df interpr! 

tation of legal texts, official papers and on the current 

1iterature on the subject. It carries a150 a historical re·· 

view of teachers training policies developed since the fi~t 

schocls for elementary teachers (norma schoo1s) were Cr2tltec 

in Braz;l, endeavoring to· stress the severa1 economic, pol1 

tical, social and ide010gical fea"tures that have conditionned 

that policy. 

The study a110ws the conc1usion that, in its basic 

aspects, the new law is a prolongation of pievious featu-

res. The teachers training policy continues to be deve10ped 

in order to answer the needs and interests of the urban areas. 

It allows a very uneven training system that depends on th~ 

economic conditions of the r~giona1 areas. It permits, in 

the metropolitan areas and wel1 developed centers, over de

mónding requirements to teach at the first grade~ of elemen 

tary scho01s. The new law keeps Oil strcssing thE propedeutic 

náture of the training teache~s courses. It fa~ors the ex-
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pansion of these courses in urban areas and does npt esta

blish a regular system to prepare teachers for rural areas, 

whose teaching personal is 5ti11 trained on an emergentia1 

ba-sis. 

These severa1 analytical levels are based upon the 

legal requirements defining criterio for teaching abilita

t i o n. T h e s c h o c 1 s Y s tem c a p a b i 1 ~ t Y t o c o p e w i t h m i n i mal s ta n 

dards of these requirements may be foud only in more devc

loped center5. T~e s~m2 conclusion is reaehed in relation 

to an increase in teachers wages that are tied up to requi

rem~nts depending on their prufessional qualification. 

The~e arguments allcw to conclude that, if the 011 

gcing policy of elementary teachers preparation is kept~ it 

will 90 against the government edueational poliey, that sta 

tes as its basie prineiple the democratization of schcoling 

and as its mean target the better efficiency of the sehool 

system. 
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CAPITULO 1 

INTRODUÇ"AO 

Este estudo propoe-se ifazer a reconstrução da po

lítica que vem orientando a formação do magistério para as 

series iniciais do lQ grau, desde a Reforma do Ensino insti 

tuída pela Lei nQ 5.692/71, situando-a no quadro geral 

política educacional do país. 

1.1.0 Problema em análise 

A pOlítica de formação do magistério que o 

mização do potencial humano utilizado na educação 

sidade de adequar os critérios de preparo :do pessoa 1 

da 

cente i nova estrutura do ensino estabelecida pela referida 

reforma e de proporcionar a melhoria do nível de qualific! 

ção do professorado, fator considerado como um dos determi

nantes do rendimento do sistema escolar. 

A existência de uma correlação entre o nível de 

qualificação do professor e o rendimento qualitativo do sis 
t 

tema de ensino é naturalmente aceita e o seu reconhecimento 

tem levado a que, em estudos que tratam do problema, o nivel 

de qualificação apareça corno uma variãve1 independentE Gontro-
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iãvel na medid3 em que se deseje clter~r os resultados apre

sentad'cs pelo sistema de ensino. 

Uma análise mais aprofundada da estrutura de tal 

sistema revelu, porem, que a relação qlfe se estabelece ent}~e 

o seu rendimento e o nlvel de qualificação do professor e 

uma relação de interdepend~ncia. Se, de.um lado, o grau de 

preparo do professor pode vir a deter~inar a melhoria dos p~ 

drões de ensino, por outro, as condiçõ~s estabelecidas pêra 

oferecer este preparo dependem dos fatores que implicita ou 

explicitamente interferem n2 organizaçã~ oeste ensino. Es

sa interdepend~ncia se e~c!a~ece na medida em que se verifi 

ca que ao prEprio siste~a ~ ~tribuida a funç~o rle habilitar 

os recursos humanos que ser30 por ele utiliza~os e que essa 

função e realizada dentro de sua estrutura regular, dos 1imi 

tes de suas possib;lidades materiais P huma~as e de sua auto 

nomia: autononlÍct ql1e e relativ2. e qU9 depende da posição que 

ele ocupa no sistema social global e das funções que dentro 

deste ~ chamado a desem~enhar. Quanto maior importância lhe 

e atribuid~ e ~ais def~nidase claras são as~uas funções,mais 

ele se fortalece com instituição e maiores s~o suas prerrog! 

tivas na formação de seus agentes. 

Por não ser _uma variãvel independente que, ocasio 

nalmente, pode estar atuando, mas uma variãvel interna, de -

pendente das condições de funcionamento do si~t~~a escolar, 

o nlvel de formação do professor e os criterios estabeleci -

dos para pr6~ov~-lo serão condicionados pe10s fatores de 

ordem cuitural, ~conômica, social, polltica e ideolEgica 
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que, .ex~llcita ou implicitamente, interferem na definiçâo 

da polltica educacional que regula este funcionamento. 

Qualquer estudo sobre os problemas da formação do 

professor não pode prescindir, portanto~ da análise da poli 

tica educacional que a define. 

1.2. Pressupostos Teóricos 

o conceito de sistema implica na id~ia de "con 

junto de coisus ligadas, associadas ou dependentes, d~ modo 

a formar Uffia unidade complexa; um todo composte de partes, 

" 1 num arranjo ordenado de acordo com algum esquema ou plano. 

Partindo desse conceito, pode-se definir siste 

ma de ensino como: conjunto de instituições educacionais 

organiza~as sob determina~as leis do Estado que o ordenario 

de acordo com um plano estabelecido, o qual constituirã a 

politica educacional deste Estado. 2 

Para que o sistema de ensino pessa ~e5empe-

nhar as funções para ele estabelecidas pela politica educa

cional e necessãrio que esta se venha a constituir num todo 

orgânico, onde os meios estejam em consonância com os obje
tivos estabelecidos. 

1 . 
The Oxford Eng1ish Dictionary, Oxford at the Clarendon 
Press, 1933, vo1. 10, pago 393, citado em SAVIANI, Derme
valo Educa~ão Brasileira - Estrutura e Sistema; São Paulo, 
Saraiva, 1 75, p. 26 

2'Neste trabalho, essa mesma definição se aplic~ as expres
sões: "Sistema Educativo e Sistema Escolar". 
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Esclarecendo este problem&, Dermeva1 Saviani mos-

tra que numa lei e preciso distinguir os objetivos procra-

mados dos objetivos reais. Os primeiros indicam as final ida 

des gerais amplas, as intenções filtimas e estabelecem um ho 

rizonte de possibilidades, situando-se num plano ideal on-

de o consenso, a identidade de aspirações e interesses sao 

sempre possTveis. Os objetivos reais, em contrapartida, in

dicam os alvos concretos da ação, os aspectos dos objetivos 

proclamados em que efetivamente estã empenhadJ a sociedade, 

a definição daquilo que se estã buscando prE~erYa( e/ou mu-

dar. Diferentemente dos objetivos proclamados, situam-se num 

plano onde se defrontam interesses divergentes e, por vezes, 

antagônicos. Os objetivos reais podem, conseq~entemente, se 

configurar como a concretiza~io-pa~ci~l dos objetivos pro

clamados" mas podem, também, se opor a eles. Neste c~so os 

objetivos proclamados tendem a mascarar os reais. Considera 

ainJa que, enquanto os objetivos proclamados coincidem com 

o que se explicita na letr~ da lei, os objetivos reais se 

revelam na forma de funcionamento da organ~zução escolar ne 

1 . t 1 a prevls a. 

A anãlise da politica de formaçãe do magist~rio, 

compreendida como uma polTtica de meios, torna-se extrema-

mente importante na medida em que possibilita. esclarecer 50 

bre esses aspectos. 

1. SAVIANI, D-enneval. Anãlise critica da organiz:.ção escola;' brasileira 

atrave~ das Leis 5.540/58 e 5.692/71. In. GARCIA, Walter (org.). Ed~ 

cação brasil ei ra contemporânt:à: ol'gani za<,.ão e funC'Í on~mento. são Pau 
lo, Mc-Gra\'I-Hill do Brasil, 197G, p. 187. 
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Realizando estudos sobre os resultados obtidos pe-

lo ensino primãrio no Brasil, Luiz Pereir~ chama à tenção 

p a r a o p r o b 1 em a a o mos t ra r, que, a p a r d a f u n ç ã o explicita 

de transmissão de setor da herança cultural composto pelas 

ticnicas elementares ~e leitura, escrita, cãlculo e por 

elementos da chamada "cultura geral" - ciências fisicas, hi 

9;ene, ristõri~, preceitos e valores morais e civicos, e 

artes, etc. - a sistema de ensino desempenha a função nao 

d~clarada de agente de, urbanização. Isto se deve ao fato de 

que a heranç~ cultural transmitida ~ parte do patrimônio 

cultural das- camada~ sõcio-econêmicas citadinas não-inferia 

res. o quP evidencia a ligação estreita~desse conte~do com 

um estilo urbano de vida - social, cultural e economico 

possuTdo, principalmente, por tais camadas. Estaria desse 

modo o si~tem~ de ensino atuando, nas comunidades locais, 
I , 

rurais e semi-rurais, como ag~ncia de desintegração de um 

estilo não-urbano de vida e, ao mesmo tempo, como agência 

de urbanização. E esclarece mais, que concorrem diretamente 

para esta ~ltima, entre outras variãveis; - "OS padrões re-

guladores da atividade de ensino e aprendizagem" e as ca

racteristicas $ociClis do corpo docente, variãveis que, . sao 

determinadus pelas condições ,e crit~rios estabelecidos para 

a formação, seleção e recrutamento do corpo docente.' 

1. PEREI~~. Luiz, Estudos sobre c Brasil contempor~nêo. são Paulo, Li-

v:-aria Pioneir-a Editor'l, lQ71, pp. 179 e segs. 
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00 mesmo modo, Bordieu e Passeron consideram que as 

funções de formar, selecionar e recrutar professores, atri
buTdas ao siste~a de ensino, estão intimamente ligadas i 

função nao declarada de r~produção social que esse siste
ma .realiza ao desempenhar a função de' reprodução cultura·I.' 

Não se pode, portanto,deixar de estabelecer- uma relação entre 

a política de formação do magisterio, atraves da qual sao 

definidos os cr1terios que permitirão ao sistema de ensino 

formar, selecfonar e recrutar seus agentes e os objetivos e/ 

ou funções que a polTtica educacional estabelece para~atra

ves do funcioname~to cesse sistema, serem alcançadas. 

1.3. Objeti~os e metridoloyia 

Dois foram os objetivos de nosso trabalhe: 

a) r €: f 1 e t i I' sob r e a f i 1 o 5 o f i a que p r e s i d i u a d e f i ti i ç ã o d a 

poiítica de formação do iRagisterio primãrio e sobre á a

dequação das co~dições e dos criterios estabelecidos pa
ra fQrmar, seleciona'r e ~~crutar professores aos objeti-

~ m~tas traçadas pela polTtica de educação:do Estado; 
. 

b) analisar a posição do Estado face ao problema da consti-

tuição do corpo docente qu~ deve ser~ir ao sistema de eh 

ensino, cuja fur.~do e oferecer educação escolar 

às camadas populares. 

bãsica 

ConseqOentemenp, nossa atenção se voltou para a polit;ca 

de formação do magisterio que se destina ao exerctcio da a

tividade docentp nas quatro series iniciais da escolariza -

çao por considerarmos q~e nelas e oferecida" ed~cação esco-

lar bãsicu à maioria da população brasileira. O 

se.lirltitou.ao carApo do ensino regular. 

trabalho 

1. BOURDIEU, Pierre e PJ\SSERON, Jean Clauae. A l'"eprodllção..elernentos.J~
ra uma teoria do sis~"ema de ensin~. Rio de Janelro, LlVrana Francis 
co Alves Editora S.A., ~975. pp. 64 e segs 
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Pretendendo evitar o emprego de termos difere~tes 

quando nos queremos referir a objetos que no trabalho têm o 

mesmo significado, utilizamos, para designar os professo-

res que atuam nas quatro sêries iniciais do 19 grau, a e v -" 

pressao tradicional - "professor primário" - e ao conjunto 

dessas quatro series - "ensino primário". 

o estudp se desenvolveu atraves da ~nãlise de tex-

tos legais que expressam a política educacional e a politi

ca de formação do magisterio, os pronunciamentos do Conselho 

Federal de Educação que os complementam e os planes de g~ 

verno que definem a açao política de Estado. 1 Cor.siderando, 

porem, que a compreensão de uma linha P61ítica não se esgo-

ta no conhecimento dos textos legais, buscamos situar o con 

texto em que ela se elaborou, atraves do estudo de .fat0~es 

de ordem .político ideolõgica presentes per ocasi~o de.sua 

definição. 

Para melhor fundamentar nosso trabalhG, procuramos 

reconstruir historicamente a pOlítica de formação do Dro~es 

sorado primário, destacando a linha de orientação que aca

bou por defini-la. 

1. O fato de haver um privilegiamento da legislação em r~lQ 
ção aos planos se deve a que ate ade~ada de 50, mais pri 
c;samente ate o governo Juscel i no Kubitscheck (1956-196(~'~ 
a ideia de plano significava 'um conjunto de ~iretrizespa 
r a a e s t r u t u r a ç ã o dos i s tem a e d u c a c i o na 1 o que a c o 11 f u n d i ã 
com a pr5pria legislação de ensino. A ideia de um plane
jamento da educação na sistemática de um planejamento se 
torial ou global s5 irá se desenvolver a partir de er.tã~ 
Para maibr esclar~cimento sobre o assunto ver HORTA,Jose 
Silverio Bai~: O Conselho Federal de Educaçãc e o plane
jamento educacional no Brasil. --Rio de Janem~-Ur,--lWs. 
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MêtédblbQitamentê b trabalho tê fê~ ~trév~S de uma 

ên~"se diàcr~nito~~intr6~it~. Di~tt~hita~ q~Ando pretende7 

mós acompahhar o desenvolvimento dã póirtítà de formação do 

tfánsforma-

C6es ihtfóduzidà~ em suá 11hha dê ótiêntãç~ô~ em determina-

6õ§ ~ômehtos de suá evôlut~b h1~t~tità. Sihtr6hita~ quando~ 

héstes mQméhtos~ buscamos ahalisar suas rêiá~ões tem a polI 

titá êd~eâtíônái~'êspet1airnénte~ hb~ â~péttôs que se refe

rêm aO ensino pr1m~tíó ê ê~tiárécét ~Obfê ó~ fatores de or

ftêM tbrtjUhturái 1rn~iitadós em suá órí~~taç~b. 

~ ê~ ~~1rnéito iU~âf~ t~htà~oS àcompánh~r a 11hh~ de eV01u

çaó h1storita dá poittltá ôe fôrrna~aô dó prCTe5sorado pri 

m~fiô~ destacAndO ~lguh~ aót Tát~rêS que a a~têrminaraws'e 

tlé~óh5tfàr as impiítaçoés dessa póíitiéá h0 sistema de en 

i1hô dé~t1hadô à fôrnêtet áqutia fQr~aç~o ê hO mercado'de 

trãbãihõ dó prôfessor; 

~ ~~ ~êijUhdô lug~f~ busta~o~ s1tu~f b pb,rt1t~ dê formação 

aó mbD1~t~riô hb tbhte~tb dà pó1tt1cê ~dUtat1on61, 1efini 

~ ~1~à'~énte~ ànàii~ã~ós à pbltt1tá dê fór~àçlo dó ·magist~

riõ~ nós àspêttbs ~Ue ~é rêf~rê~ ~~pet1f1tà~êhte ao pro

fê~iôr Hê lã, à 4à, s~r'es d~ 10 grau ~ profêssor priwâ

rio ~ ptôtutãh~b téT'et~r ~obr~ 5~à ~dêquàtib ~DS objeti

VÓ~ ê/óu ffietàs prb~ostàs ha polttita de edutàçin do Esta

eó, 

t~Pêt~~ôs tom ê~~e trabalho tbhtribuir para o e! 
t'atêt1~ento dê ã1guns dbS problem~s quê Vêm àfetando a 
formação do magistério e que~ conseqUentemente~ se refle
tê~ nó rêhdimêhtb do sistema dê ~n~inb. 



CAPITULO 2 

o SENTIDO EVOLUTIVO DA POLITICA bE FORMAÇAO 

DO MAGISTrRIO PRIM~RIO NO BRASIL 

1824-1971 

Procurãmos neste capltulo reconstruir historic~w.e~ 

te a pol1tica de formação do magist~rio primãrio no Brasil, 

no perlodo que se estende do estabelecimento do ensino nor

mal ati a promulgação da Lei 5.692/71, que reformulou o en-

.sino de 19 e 20 graus. 

Na orientação dada a essa politica pOde-se desta-

car quatro .momentos: 

no primeiro, buscou-sei definir a posição do Estado face 

ao problema de ensino primãrio e da formação de seu pro

fessorado e teve inicio a implantação das primeiras esco-

las normais; 

-- no segundo, evidenciou-se a açao isolada de alguns esta-

dos, havendo preocupaçao em se elaborar um modelo de ensi 

no destinado exclusivamente ã formação do magist~rio'pri-

mãric; 

- no terceiro, a União p~ssou a atuar no sent\do de adotar 

um modelo, uniformiza-lo e orientar sua implantação; 

-
- no quarto, foi dada abertura para o aparecimento de mode-

les diversificados, obedientes, porem, ãs dir"etrizes ge-

rais trnçadas pela União. 

".4 
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2.1. ,0 surgiment? do ensino nor"mal no Br'âsil - a fqt'f!lação 

do .,Erofess_orado ~I'imãrio ,no per:;odo monárquico e nos 

anos iniciais da Repübli~~ 

A preocupação com a formàçâo do magistirio primã

rio, no Brasil, aparece, logo após a lndependência de Por

tugal, ligada â preocupaçao com o ensino destinado as cama-

das populares. 

A Constituição outorgada, de 25 de março de 1824, 

garantia, em seu artigo 170, alinea 32, ihstruç~o primiria 

gratuita a todos os cidadãos. Posteriorme~te, a Lei de 5 de 

outubro dE 1827 s em ~eus artigos 19 e 40, determinou que 

houvesse em todas a~ cidad6s, vilas e lugare~ ropuloso~ es

colas de primeiras letras ~ara todos os ~idadâ0s, esclare-

- 1 cendo que es~as seriam de ensino mutuo. Afirmava, outro! 

sim, em seu artigo 5Q, que. pa~a C~SôS ~scolas os professo-

res que nao trouXêssem a necessãria instrução desse ensino 

iriam instruir-se, em curto prazo e a custo dê seus ordena-

dos, nas escolas da capital. ~icou estabelecido que o car

go de professor seria vitalicio e preenchido mediante con-

curso. 

1. O meto do de ensino mútuo foi introduzido na Inglaterra, em 1797s pOI' 

Andrew Bell e desenvolvidos espEcialmente, por Joseph Lancaster. 
Por meio de alguns monitores e um número suficiente de decuriões, es 
colhidos entre 6s estudantes mais adiantados, ser~~ possivel a um 

unico pl-ofessor dirigir a instl'ução de centenas de alu"os. 11a i ores 
esclarecimentos sobre o ~ssllnto pode ser encontrado em f-íONROE, Paul. 
História da Eàucação. São Paulo, Companhia Edit. Nac~onal ~ 1969, 89 

ed. pp. 347 e scgs. 

L 
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-Estas determinações legais r.ao chegaram ase con-

cretizar na prãtica, nâo s5 por falta de recursos f'inancei 

ros como Porque as pr5prias condições econ~micas e sociais 

do pals não ofereciam estfmulos suficientes i busca de edu

cação escolar por parte da maioria da população, so o sendo 

pa~a uma minoria que nela procurava requisito de afirmação 

de status social (elite) ou um instrumento de ascensão so

cial (pequena-burguesia comercial). 

Dura~te o primeiro reinado, cabia i Assembliia Ge-

ral fazer leis, interpretã-las e revogá-las. Os Conselhos 

das Provfncias po~eriam formular projetos de lei e submetê

-los i apreciaç~o da Assambl~ia Geral. No periodo regencial, 

que ~e seguiu i abdicação de D. Pedro 1, foi promulgadc~ a 

12 de agcsto de 1834,0 Ato Adicional que, em seu artigo 10, 

item 2, transferiu para as Assembl~ias Provinciais o encar

go de ~egtslar sobre a instrução p~blica, com exceção para 

as Faculdades de Mediciha, 0S Cursos Juridicos e as Acade-

mias que ficariam sob a responsabilidade do governo central 

a quem caberia, tamb~m, a instrução no Municipio Neutro. 

~icaram, as~im, o ensino primãrio e, por extensão, 

o destinado ã formação de seu professores sob a competência 

dos governos das provincias. A influência do governo central 

passou a se fazer de modo indireto e na medida em que as 50 

luções encontradas para a instrução na Corte pudessem ser-

vir como modelo para cs demals centros. 

Em 1854, surgiu a primeira tentativa de reconstru-

çao dO,aparelho educacionaj, atrav~s da reforma realizada 
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por Luiz Pedreira do Couto Ferraz, Visconde do Bom Retiro 

(Decreto n9 1.331-A,de 17 de fevereiro) que estabeleceu me-

didas concernentes ao ensino primãrin e secund~rio, no Muni 

c{pio da Corte, e ao ensino superior em todo o pals. Foi ~~ 

terminada a obrigatoriedade do ensino ~rimârio, medida que, 

conforme mostrou Liberato Barroso, apesar de ter permaneci-

do no plano da "legislação, uma vez que "não havia recursos 

materiais e humanos que permitissem sua concretização, -nao 

foi aceita pacificamence, sendo contestada, combatida e co

locada como uma questão. de principios. 1 

Somente a partir do termino da gu~rru do Paraguai, 

·C'Qr.lO reflexo das correntes ideológicas; consen:~doras, libe-

rais e positivistas que se confrontavam nos rlebates p011ti 

coso a que5tão da. instrução primiria ganhou ~nfase ~ passou 

a ser vista cemo condição de progresso e de prestígio do 

p a 1 s que d e ver i a $ e c o 1 o c a i~ e n t r e a s /I n ~ ç õ e s m a i s c ti 1 ta s /I • 

. Os d~bates sobre os problemas da educação ~0pular 

reproduziram-se, em grande parte, nos projetos de reforma do 

ensino apresentados ~ Assembl~ia Legislativa, referentes a 

i n 5 t r u ç ã o p li b 1 i c a n a C o r te. 2 C o m e ç o u a s e e v ; d e n c i a r a p re E. 

cupação em encontrar meios legais de, sem contrariar o arti 

90 10 do Ato Adicional, perMitir ao governo ctntral auxi-

1. BARROSO, Liberato. A instrução publica no 8rasil, Rio de Janeiro, Ed. 
" , 

.Carnier, 1867, p. 11. 

2. Para maior esclarecimentos V~r PAIVA, Vanilda Pereira. tducação Po
pular e Edtlc?ção de Adultos. SdO Pau1~ Ed. Loyola, 1973, pp. 7 e segs. 
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liar as provincias na difusão da ins't:rução popular. Nas pr.2, 

postas apresentadas estava presente a qu~stão da formaçãodo 

professor para as ~scolas primiria's. 

Em 1869, Jos~ Paulino de Souza propos a reorgani~ 

zaçao do sistema de ensino t a criação de uma escoTa normal 

e o auxilio do governo central is provincias para a difusão 

do ensino elementar. Afirmou, então, que a Assembl~ia Ge-

ra1, por força mesmo do Ato Adicional', não estava impedida 

de criar, mantel' e dirigir, nas provincias, estabelecimentos 

de instrução publica às custas do Estado.' 

Em 1871, João Alfredo sugeriu que fosse feita uma 

reforma do sistema escolar do Municipio-Neutro qve servisse 

de modelo aos sistemas provinciais. Defendeu o cumprimento 

da obrigatoriedade do ensino, a subvenção às provlncias, a 

criação de escolas normais e o desenvolvimento do er.sinopr.2. 

f · . 1 2 1SS10na .. 

Effi 1882, o Conselheiro Rodo1fo Dantas reclamou pe

la necessidade de disseminar pelas provlncia~ escolas nor

mais sustentadas total ou parcialment~ pelo eririo nacional, 

animar ou realizar a instituição de escolas-modelo de ensi-

. -. 3 no pnmano. 

Em 19'de abril de 1879, a Refor~a Le6ncio de Carva 

1. AZEVEDO, fei'nando de. ~~ultura brasileira. são Paulo, edições Me-

lhoramentos, 3~ ed., 1958, p. 586. 

2. PArVA, Vanilda ? ~~_Clt. p. 75. 

3. AZEVEDO, Fernando de. Op. ci L iJ. 585. 
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lho estabeleceu a liberdade 'de ensino primãrio e secundãrio 

no Município Neutro e do ensino superior em todo o pais. F.oi 

permitido a qualquer cidadão, brasileiro ou estrangeiro, l~ 

cionar, devendo se submeter unicamente a inspeção necessãria 

para a garantia das condições de moralidade e higiene" (De

creto n9 7.247, art. 19). A reforma considerava obrigatório 

o ensino entre 7 e 14 anos e preconizava a criação de es

colas normais para evitar a improvisação de professores. A~ 

torizava o governo central a'criar ou auxiliar escolas nor-

mais nas provincias e previa a realização de conferências 

pedagógicas onde seriam debatidas as questões relativas ao 

ensino, .principa1mente em seus aspéctos tecnicos. 

Encarregado como relator da Comissão de Instrução 

instituida, em 12 de setembro de 1882, para estudar a Refor 

ma Leôncio de Carvalho, Rui Barbosa apresentou o parecer 

que veio a ser considerado o documento mais importante do 

imperio, no que se refere ã educação. Nele foram analisadas 

as condições do ensino e apresentadas propostas como as de 

obrigatoriedade escolar para as crianças de 5 a 15 ano~ rea 

lização anuil da chamada e do censo escolar, reorganização 

do ensino primário, no Município Neutro, e de sUbsidios,por 

p a r t e do g o ve r-n o c e n t r a 1. ã s p r o v í n c i a s p a r a o e s ta bel e c i -

mento e manutenção de escolas normais. Foi prevista. ainda, 
- . a criação de um Conselho de Instruçao Nacional e de um Fun-

do Escolar. 

A preocupação com a formação do magistério primã

rio esteve, portanto, presente durante o Imperio, como o de-
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monstram os projetos de refo~ma e as reformas de ensino rea 

1 i zadas ou sugeri das. Na prãti ca. porem, pouco foi fei to: t 

certo que jã em 1835 era fundada a primeira escola normal, 

em Niterói, mas ate a metade do seculo, apenas mais quatro 

seriam criadas em todo o pals: a da Bahia, em 1836, do Par~ 

em 1839, do Cearã, em 1845 e a de São Paulo, em 1846. No fi 

na1 da monarquia havia, pelo menos, uma escola normal em ca 

da provincia embora muitas delas apresentassem um numero re 

duzido de alunos e não chegassem a funcionar de forma defi

nitiva. Em São Paulo,a primeira escola normal, dispondo de 
- , 

um único professor e com úmcurso de dois anos, . manteve-se 

em atividade durante duas decadas,conseguindo diplomar, apenas, 
1 cerca de quarenta professores. A segunda, criada em 1874, 

teve duração de três anos. Só em 1880 seria reaberta, desti 

nando-se a alunos' de ambos os sexos e com o curso ampliado 

para três anos. (S.P.-Lei nQ 130. de 25 de abril de 1880). 

No municipio Neutro, onde a instrução publica est! 

va a cargo do Governo Central, a ~riação de escolas normais 

públicas veio a ser autorizada em 1875, mas somente em 1880 

foi de fato criado o primeiro estabelecimento de ensino de~ 

te tipo (Decreto nQ 7.864 de 6 de ma~ço). Pelo Regulamento 

aprovado no ano seguinte (Decreto nQ 8.025) ele se destina-

ria a alunos de ambos os sexos e ofereceria um curso de qU! 

tro anos de duração. 

'1. BUSH, Reyna1do K. O ensino normal em São Paulo. São Paulo, Liv. Re

cord Editora. 1935, p. 42. 
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De modo geral, os currTculos das es~a]as normais 

se compunham de disciplinas de cultura geral, sendo acrés

centadas duas de carãter pedagógico: Pedagogia e Metodolo

gia. Na escola normal do r·lunicTpio Neutro, o regu1amentopre 

viu, tambim, a pritica de ensino em escolas primãrias ane-

xas. 
Proclamada a República, a Constituição Federal pr,2. 

mu1gada a 24 de fevereiro de 1891, mantendo o que fora dis

posto no Ato Adicional, delegou aos estados, antigas provi~ 

cias, a responsabilidade sobre o ensino primãrio e normal, 

com exceçao para o Distrito Federal onde os mesmos permane-

ceram sob a dependincia direta da União ati 1892, quando, 

de acordo com a Lei nQ 85, de 20 de setembro, foram entregues 

ã Municipalidade da Cidade do Rio de Janeiro. 

Após a instituição do regime republicano, verifi

cou-se em algumas das Unidade~ da Federação considerãvel pro 

gresso no setor educacional, com a extensão da rede escolar 

e a melhoria do preparo do pessoal docente primãrio. ·Na 

maioria dos estados, entretanto, embora houvesse iniciati

vas esparsas, a escassez de recursos econômicos sempre irn-

pediu maior desenvolvimento do sistema de ensino. Por essa 

razão, veio a ser advogada no Congresso Nacional uma açao 

mais efetiva da União no ensino primária em todo o país e, 
I por extensão, no ensino normal. Em 1912, o deputado Miguel 

Calmon apresentou projeto autorizando o governo federal a 

criar escolas normais no Distrito Federal e nos estados. Tam 

bim os projetos apresentados pelos deputados Raul Alves, em 

1917, Sa11es Junior, em 1920. Azevedo Sodre. em 1923, Pache 

--""\ 
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co Oliveira e Sandoval Azevedo, em t928, tinham o mesmo ob

jetivo. Essas propostas não encontraram apoio por parte do 
governo federa l, uma vez que a ação, 'di re ta ou mesmo i nc!i re 

ta, da União sobre o ensino primãrio e normal foi sempre 

combatida por lideres das classes dominantes tradicionais 

que nela viam uma intromissão indevida nos negÓCios dos es

tados. Em 1922, chegou a ser autorizado, por lei de despesa 

pGblica, que o governo da Uniã6 entrasse em entendimento 

com os estados a fim de, em regime de subvenção, auxiliar o 

ensinoprimãrio e normal, desde que esses se desenvolvessem 

segundo padrEes por ele determinados. Essa.a~torização, po

rem. não chegou a ser utilizada. l 

Em 1925, a Reforma João Luiz Alves (Decreto nGme

ro 16.782-A, de 13 de janeiro) determinou que o Governo Fe

deral, "com o intuito de animar e promover a difusão do en

sino primãrio nos estados", po~eria entrar em.acordo com.es 

tes para estabelecer e manter escolas nos respectivos terrl 

tórios. No acordo, a União se comprometia a pagar os venci

mentos dos professores, ate determinado teto, fornecer-lhes 

casa para residincia e material escolar. A subvenção se 1i-

mitaria às escolas situadas em ãreas rurais. Os estados 

obrigar-se-iam a aplicar, no mínimo, 10% de sua receita na 

instrução primãria e normal e a permitir a fiscalização fe-
. '-dera1 (artigo 25 itens a, b, c). Essa determinaçao represe~ 

1. MOACIR, Primitivo. A instrução e a Republica. Rio de Ja
neiro, Imprensa Nacional. 1942, Vo1. 4, pp. 227 e segs. 

k ... . $ 
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tou o passo inicial que possibilitou o governo federal atuar 

em auxilio do ensino primãrio. , , 

Em 1922, o Ministro da Justiça e Negócios Interio

res organizou uma conferência interestadual de ensino primã

rio e secundãrio, para melhor coordenação dos esforços re

gionais e locais, que nao teve resultados práticos. 

Com a criação da Associação Brasileira de Educação 

- ABE - em 1924, os problemas educacionais começaram a ser 

postos em debate publico e a ação da União, na fixação das 

linhas gerais da educação nacional, veio a se constituir em 

reivindicação de educadores e de outros profissio~ais libe

rais. A partir de 1927, a ARE realizou, periodicamente, co~ 

ferências nacionais com o fim de estudar as linhas 

dessa politica. 

gerais 

Ate 1930, portanto, o ensino primário continuou sob 

a responsabilidade dos estados e do Distrito Federal bem co 

mo a formação de seu professores a cargo das escolas nor

mais. Estas vieram a se expandir em todo o pais. Em São Pau 

10, conforme a reforma consubstanciada na Lei nQ 27, de 12" 

de março de 1890 - Reforma Caetano de Campos - e posterior 

Regulamento da Escola Normal, foi adotado um modelo de en 

sino mais tarde reproduzido nas demais Unidades da Federa

çao. O curso permaneceu com três anos de duraç~o, sendo, em 

1893, dilatado para quatro anos. Criaram-se duas escolas 
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primãrias-modelo anexas ã escola normal onde, sob a orienta 

ção das educadoras ~'arcia Browne e Guilhennina' Loureiro 'de 

Andrade, foram introduzídos m~todos de ensino ativo em uso 

nos Estados Urddos. O curr;culo, entretanto, continuou a 

ser formado por disciplinas de cultura geral e uns poucos 

conteúdos e atividades destinadas ã preparação tecn;r.o-ped~ 

gõgica. Tendo em vista a necessidade de melhoria do pre~aro 

intelectual dos candidatos ã escola normal, veio a ser exi

gida, como condição de ingresso, a conclusão de um Clirsocom 

plementar de dois anos de duração que funcionava junto ãq~ela 

escola. 
Afirma Lo~renço Filho que as escolas normais acaba 

ram por se transformar em institutos de ensino a um s5 tem-

po propedêutico e profissional que pretendiam dar aos candi 
I _ 

datos ao,~rofessorado, em curto prazo e logo apos o Cijrso 

primário, uma cultur'a geral e uma precária formação tecni-

ca. l Entretanto, essa organiz~~ão que, apenas, possibilit! 

va 30 professor adqu~rir uma instrução um pouco mais ampla 

e aprofundada do que a que ele recebera na escola prihlãria 

e o treinamento em algumas t~cnicas pedag5gicas necessárias 

a transmissão de parte dessa cultura, tornava-se suficient~ 

uma vez que esse professor exerceria o magisf~rio em insti-

tuiç6es escolares que, atendendo a uma clientela em sua 

maioria de classe midia, tinham por finalidade, ~nica trans-

1. LOURENÇO FILHO. A fonnação do professorado primãrio. In: Revista Bra 
,sileira de Estudos Pedag~gicos. Rio de Janeiro, MEC/INEP: IX(24):45. 

setembr%utubro, 1946. 

;." -~ .... 
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mitir conhecimentos. Ao mesmo tempo ela satisf~zia aos inte 

resses das classes media e alta que pretendiam, para mulhe~ 

instrução de nivel superior ao primãrio. 

2.2. A formação do ma~terio primãrio na decada de 20 - a 

~ao isolada dos estados 

A partir de 1920, começou a ser dada uma nova or;

entação ã pOlitica de formação do professorado primãrio, o 

que foi reflexo das reformas introduzidas no ensino elemen-

tar, reformas determinadas por fatores conjunturais d~ or

dem econôm; ca, soc; a 1 e po 1 iti ca e por i~hfl uênc i a de ·movi

mentos educativos de carãter ideológico que, então, despon

ta vam. 

2.2.1. A influência dos fatores cohjunturais 

Em conseqUência da I Guerr'l. Mundia1, foram tomadas, 

pelo governo brasileiro, uma serie de medidas de ordem eco

nômico-financeira que criaram condições para que, em alsuns 

centros, principalmente no Estado de são Paulo e no Distri

to Federal, houvesse um acentuado desenvolvimento dó prOCE! 

50 de indust~ialização e de u~banização; que v~i~ a modifi

car as condições de vida e de trabalho e a se refletir na 

composição das classes sociais. 

Segundo Roberto Moreira, nesse per;odo, começou a 

se delinear, nos pri~c;pa;s centros urbanos, uma nova campo 

sição da estrutura de classes sociais com o aparecimento de 

-um pe~ueno proletariado urbano, d alargamento da classe media 
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e o surgimento de uma nova liderança econômica e política, 

produto da ascensão de elementos oriundos das camadas me-

diás da população. l 

As transformações econômicas e sociais tivera~ tam 

bem, repercussão de carãter pOlítico na medida em que con

correram para abalar o sistema de sustentação da estrutura 

do poder at~ então vigente. Com seu fortalecimento, a bur

guesia industrial e financeira, apoiada pelas cla~ses me-

dias urbanas·, passou a di sputat' o control e d9 Estado as 01 i 

garquias rurais, tr~dicionais grupos dominantes. 

Tanto o ~rocesso de industrialização, fazendo sur

gir formas novas de trabalho que exigiam dos que delas par-

ticipilvam 'um mínimo de preparo escolar; como o processo de 

urbanização que, modifi~anao as condições de vida, tornan-

'do-as mais competitivas impessoais e sofisticadas, passou a 

requerer do indivíduo um preparo cada vez ma"ior; como a pr,,2., 

pria forma de orgall-ização da sociedade ql.le, modificando - se 

no sentido de se tornar cada vez menos rTgida e fechada, dE. 

va aos indivíduos possib~lidade de elevar-se socialmente, 

a t r a v e s d a a s c e n são em sua a t i v i da d e p r o f i s s i o na 1, o q' u e, em 

parte. dependia de seu nível de escolarização; vieram a se 

refletir sobre os sistemas educativos, principalmente, nos 

centros urbanos, provocando o crescimento da demanda esco-

1. MOREIRA, hoberto. Ed~lcação e desenvolvimento no Brasil, Rio de Jar.ei 
ro, Centt'o Latino-:-Americano de Pesquisas em Ciências Sociais, Publ;-

-caça0 n9'12, 1960, p. 64. 
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lar e reclamando novas formas de ensino. 

Ao mesmo tempo. a própria disputa polltica que se 

travava, principalmente. nas grandes cidades onde era mais 

forte a influência dos setores de oposição aos grupos domi

nantes, intensificando o movimento e~ defesa do aperfeiçoa

mento do regime democrâtico pelo adoção do voto secretc e 

da extensão do direito de voto a todo cidadão alfabetizado, 

fez crescer a luta em prol da educação das massas populares. 

o que se quer mostrar com esse quadro e que, nesse 

perlodo, o sistema de ensino sofreu a-ação de fatores de or 

dem polltica, econômica, social e ideológicá que provocaram 

SUa expansão e exigiram sua adequação às novas necessidades 

sociais. Ã escola foi atrib~lda uma função mais ampla do 
I 

que'a tradicionalmente aceita: dar aos "irldivlduos condições 

~ntelectuais (conhecimentos e fOt'mas de pensamento) J. morais 

(valores, comportamentos. e atf~udes) e tecnicas (capacidade 

para o exerclcio de uma profissão) que lhes permitissem vi

ver e conviver segundo os padrões determinados pelas novas 

formas de vida, d~ trabalho e de organização social. Conse

qOêntemente, ainda que de forma indireta, tais fatores vie

ram, tambem, a atuar sobre a politica de formação do magis

tério primãrio. 

Foi nos estados, a margem dos grupos. dom; nantes tr~ 

diciona·is. que esse tipo de pl'eocupaçao começou a se mani

festar e a se expressaratraves de um novo pensamento peda-

95gico que, enfatizando o papel social da escola, veio dar 

as d:i'etrizes que permitiram compor um sistema de ensine' pr-: 
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mârio e normal mais adequado âs necessidades sociais que 

surgiam. 

Segundo Jorge Nagle, dois movimentos educativos, de 

cariter ideo15gico, deram a dimensão dessa preocupação: o 

lIentusiasmo pela educação" e o 1I 0 timismo pedagógico". O prl 

meira teve maior influ~ncia no inicio da d~cada de 20. Com 

ele os problemas educacionais pas3aram a ser vistos °a par-

tir de uma perspectiva externa, isto e, das funções de natu 

reza social e polltica. que eram atribuldas i escola. A aten 

ç ã ° S é vo 1 t ou P d r a a s c 1 a s s e s p opu 1 a r e se, c.o m o a' i 9 n o r â n -

dado povo foi considerada a principal responsãvel pelo 

lIatraso" da sociedade, procurou-se estender a escolarização 

ao maior numero posslvel de pessoas. Tal foi a orientação d~ 

da ã reforma de ensino realizadd no Estado de são Paulo, ne~ 

se perlodo - Refor~a Washington Luls. No final da d~cada de 

20 o lIentusiasmo pela educação ll cedeu lugar ao "otimismo p! 

dag5gico". Participavam desse movimento educadores reformis 

tas que, preocupados princi~alm~nte com os prJblemas inter

nos do sistema escolar, em especial com os de natureza tec

nico-pedag5gica, pretendiam, atraves da realização de refoE 

mas, implantar um modelo de ensino, que tinha por base os 

princlpios da Escola Nova, corrente pedag5gica que, na ep~ 

ca, representava o mais moderno pensamento liberal em edu

- 1 caça0. 

1. NAGLE, Jorge. Educação e socierl~de na primeira repüblic~. São Paulo, 

EPU/EDUS~. 1974, pp. 99 e segs. 
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-A preocupaçao dos educadúres reformistas esteve 

voltada, principalmente. para as escolas primãrias, procu-

rando aperfeiçoar a administração do sistema escolar e subs 

tituir o ensi~o tradicional por m~todos pedag5gicos mais m~ 

dernos, cientificamente fundamentados. Em conseqO~ncia, veio 

merecer atenção especial o problema da formação do profes

sor, o que levou a realização, paralelamente as reformas do 

ensino primârio, de reformas no ensino nbrmal. Nos documen-

tos oficiais que justificavam a regulamentação legal dessas 

reformas (exposição de motivo~) foi explicitamente declara

do que se desenvolveriam no sentido de .dar as escolas nor-

mais um carâter e~tritamente profissional e de proporcionar 

ao magist~rio primãrio um preparo e~ nlv~l mais elevado e 

uma formação técnica baseada nas mais modernas teorias ped~ 

gôg;cas. 

As reformas do ensino realizadas no finâl da de~a-

da de 20; em alguns estadós e no Distrito Federal, sob a 

. responsabilidRde dos governos locais, representaram tentati 

vas do poder pGblico de conciliar as exig~ncias· criadas pe-

lo desenvolvimento urbano-industrial com a o~dcm soei:l exis 

tente e, de certa forma, corresponderam a um compromisso e~ 

tre os governos estabelecidos e educadores reform{stas que 
• 

passaram a ocupar cargos de direção em areas ligadas ã admi 

nistração escolar. 

Como nos Estados de são Paulo e Minas Gerais e no 

Distrito Federal a orientação dada ã polTtica,de formaç~ do 

magistério ~rim~rio veio a imprimir no ensino normal algu

- mas das principais caracterTsticas que, posteriormente,iriam 
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distingui-lo, no~ limitaremos a analisar as reformas neles 

levadas a efeito. 

2.2.2. O ensino normal no Estado de são Paulo 

Por ter sofrido um intenso processo de industriali 

zaçao e de urbanização, são Paulo, mais que os outros esta

dos, sentiu a ação de fatores de ordem econômica e social 

que s incidindo sobre o sistema de ensino, exigiram sua ex

pansao esua adequação as novas condições de vida e de tra

balho. Em conseqUincia, a politica de formação do magisti

rio primãrio passou a oscilar entre o atendimento a duas or 

dens de necessidades: 

- suprir a demanda de professores provocada pelo crescente 

aumento das matriculas nas escolas primirias; 

- dar ao professor uma formação adequada às novas 

que a escola primãria era chamada a desempenhar. 

funções 

As vãrias reformas de ensino normal, realizadas nao 

representaram mais do que tentatiyas de satisfazer a uma ou 

a outra dessas exigincias. 

Como foi visto, ati 1920, a formação do magistirio 

primirio se fazia em um curso normal de quatro anos, prece

dido de um curso complementar de dois anos, de carãter pro

pediutico, havendo dois tipos de estabelecimento de ensino: 

escola normal secundãria e escola normal prirniria. A refor~ 

ma de ensino promovi.da pelo governo Washington Luis, em 

1920, que deu nova estrutura ao curso primãrio, deu, tambi~ 
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nova organização ao curso normal. buscando melhorar o nivel 

de qualificação docente. 1 As escolas normais passaram a 

ser de um unico tipo, com um curso de quatro anos precedido 

de um curso complementar de três anos, fazendo-se a forma

ção do professor primário em sete anos de estudos. 

Posteriormente, em 1925, pela reforma Pedro Voss, 

a duração do curso normal ampliou-se ~ara cinco anos, vol-

tando o curso complementar a ter dois de duração. 

Em ambas as reformas, foi dada maior atenção aos 
- - . aspectos referentes a preparaçao profissional, sendo estabe 

lecidas práticas de observação e de participação do aluno

mestre e incluidas no curriculo disciplinas de fundamenta

ção te5rica da atividade pedag5gica, como ~sicologia e Peda 

gogia. 

A partir de 1926, a retração de candidatos ao ma

gistério primário, que se vinha esboçando há algum temp~ tO! 

nou-se mais intensa, atingindo seu climax em 1927, quando, 

segundo Reynaldo Bush, registrou-se um déficit de 1.500 clas 

ses vagas, embora houvesse milhares de professores -recem-

formados. De acordo com esse mesmo autor, responderam por 

1. A Constituição do Estado de são· Paulo, em seu artigo 21, parágrafo 
18. determinava que o ensino primário seria oferecido pelo Estado 
e deveria ser leigo, gratuito e obrigat5rio. Pelo Decreto nQ 3.356, 
de 31 de maio de 1921, que regulamentou a Lei nQ 1.750,de 08 de de
zembro de 1920, o curso primário foi reduzido a doi~ anos de duraçã~ 
Tal medida foi justificada pela necessidade de o Estado, dentro de 
suas possibilidades financeiras, expandir o ensino primário de modo 
a oferecê-lo ao maior numero posslvel de crianças. 
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essa r~tTação os baixos niveis dos sa1irios oferecidos pelo 

estado(municipios)"e o aumento das oportunidades de trabalho 

para a mulher, com melhores condições de vencimentos.' 

Tal fato, aliado ao crescimento das matriculas nas 

escolas primirias decorrente da maior valorização da educa

ção escolar por parte da população urbana, determinou que a 

orientação da pOlitica de formação do magisterio primiriose 

voltasse para o atendimento à demanda de pessoal docente. 

A legislação estadual de ensino, instituida pelo Decreto nQ 

2.269 de 31 de dezembro de 1927, atuando nesse sentido, es-

tabe1eceu: 

- que o curso normal das escolas estaduais passaria a se fa 

zer em tris anos, com exceção para a Escola Normal da Pra 

ça da República cujo curso permaneceria nos moldes ante

riores com cinco anos de duração (artigos 1Q e 2Q); 

- que o curso complementar, anexo às escolas normais, se fa 

ria em tris anos, sendo permitido aos seus conc1uintes o 

exercício do magisterio em escolas primirias isoladas e 

rurais (artigo 15); 

- que as escolas normais livres, sob condições legalmente 

definidas, seriam equiparadas às escolas normais oficiais 

(artigo 19); 

- que o exercicio do magisterio primirio seria facultado aos 

alunos que houvessem concluído o curso sencundãrio, desde 

1. BUSH, Reynaldo K. Op. cit., p. 48. 
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que requeres~em, prestassem exames de Pedagogia e Did~ti 

ca e realizassem um estãgio de seis meses em grupos esco

lares (artigo 53); 

- q~e profe~sores leigos poderiam exercer o magisterio em 

escolas primárias oficiais, localizadas em zona rural, me 

dia'nte prestação previa de exame de habilitação (artigo 39). 

Esse quadro ~os:ra cue ~ desenvolvimento do ensin~ 

destinado ã formação do magisterio primário, em Sao Paulo, 

não teve sua linha de orientação definida segundo os princI 

pios que deveriam informar a escola primária, em função de 

suas finalidades. Não chegou o ensino normal a assumir cará 

ter totalmente profissional, sendo adotado ·um currlculo mis 

to em que se entrelaçavam disciplinas de cultura geral e 

de natureza pedagógica o que o identificou com o ensino se 

cundãrio. Foi retirado das escolas normais o privilegio da 

formação do professor. E como foi adotada uma politica de 

reduçio do tempo de estudo, nio houve possibilidade para 

que fosse promovida a elevação do nivel de qualificação do 

docente ~rimário. Houve exceçio para a Escola Normal da Pra 

ça da Republica que manteve a organização anterior, apare

cendo como uma instituição a parte destinada a formar uma 

elite de professores. 

Em conseqOincia das facilidades concedidas para 

sua equiparação, as escolas normais particulares (escolas 

·normais livres). vieram a se expandir, principalmente, nas 

cidades do interior onde alcançaram ·0 mesmo prestigio das 

escolas secundárias. Segundo as estatlsticas, havia no Es-

!... J 
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tado, de São Paulo, em 1930, ci'nqHenta e nove escolas nor-

mais, sendo dez oficiais e quarenta e nove particulares. l ' , 

Em seu desenvolvimento,o ensino normal no Estado 

de São Paulo, na decada de 20, dependeu quase que exclusiva

mente da iniciativa privada. o que acentuou o carãter seleti

vo e elitizante. 

2.2.3. O ensino normal em Minas Gerais: a reforma Francisco 

Campos - Mãrio Casassanta 

A reforma do ensino empreendida em Minas Gerais por 

Francisco Campos e Mãrio Casassanta, em 1927 (M.G. - Decreto 

nQ 7.970-A, de 15 de outubro) diferenciou-se em seus objeti

vos e em sua formulação das reformas realizadas em São Paulo, 

uma vez que foi menos fruto de necessidades imediatas tra

zidas por um processo acelerado de industrialização e mais 

o produto de ideologia de seus realizadores, que viam na 

escola um instrumento de aperfeiçoamento da vida social., 

EnQuanto em São Paulo buscou-se, principalmente, atender a 

uma crescente demanda escolar, atraves da ampliação da rede 

de ensino primãrio, a reforma mineira procurou criar, atra-

ves da escola, possibilidades de melhoria das condições de 
, 

vida existentes. Para atender a esses objetivos, conforme 
'. 

1. ESTADO DE S~O PAULO, Secretaria de Educação. Estatistica 
Escolar de 1930. Publicação nQ 1, junho de 1931, p. 9. 

1 
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declarou Francisco Camoos, as funções da escola primária 

seriam: 

"inserir, sem choques e desarmonias, a cri anca na 
sociedade a que deverá pertencer, pela assimila
ção da ordem intelectual e moral reconhecida, a 
um dado momento, como a ordem natural e necessá
ria i convivincia humana" e "transmitir, pela 
educação, os processos sociais em uso, corrigin
do-os, retificando-os e aperfeiçoando-osll. 1 

Segundo os realizadores da reforma, ess~s funcões 

se faziam"mais necessárias i medida em que a sociedade se 

urbanizava. iam-se intensificando as relações comerciais e 

de vida publica, novos elementos integravam-se ao patrimônio 

lt 1 o t t °d d o 2 cu ura eX1S en e e novas neceSSl a es surglam. Para que 

a escola primária pudesse desempenhá-las era preciso que 

dispusesse. principalmente nas áreas urbanas, de professo-

res com melhor preparo intelectual e tecnico. Com vistas 

a isso, foi instituído, pelo Decreto nQ 8.l62,de 20 de ja

neiro de 1928, o ReQulamento do Ensino das Escolas Normais, 

sendo determinado que essas se organizassem de modo a mi

nistrar um ensino de caráter estritamente profissional e em 

níveis Que se elevassem gradualmente, de acordo com as ne

cessidades do curso primário e as possibilidades econômicas 

da região a que iriam servir. Para atender a essas condi-

1. CAMPOS, Francisco. A reforma do ensino primário em Minas 
Gerais. }n: Educação e Cultura. Rio de Janeiro, liv. Jo
se Olympio Edit. 1941, 0.11. 

2. Ibid. p. 20. 

, ...... ...::, 
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çoes, foram criadas modalidades diferentes de estabe1ecimen 

tos destinados ao preparo do professor prim~rio: 

- escolas normais de segundo grau, pertencentes exclusiva-

mente ao Estado. Ofereciam um ciclo completo de estudos, 

compreendendo: - curso de adaptação, complementar ao curso 

prim~rio com dois anos de duração, que dava acesso ao cur 

so preparat6rio (artigos 59 e 69); - curso prepa~at6rio, 

com três anos de duração, destinado a fornecer a cultura 

geral considerada necess~ria ã formação do docente prim~

rio (artigo 13); - curso de aplicação, com dois anos de 

duração, correspondia ao curso normal; tinha, caráter es-

tritamente profissional, destinando-se, unicamente, ao e! 

tudo das ciências pedag6gicas e das tecnicas de ensino 

(artigos 15 e 19); 

~ - escolas normais de 19 grau oficiais ou particulares reco-

nhecidas pelo Estado (artigo,20 e 21). Ofereciam curso de 

adaptação e curso normal com três anos de duração: nos 

dois primeiros, o currículo era formado por disciplinas 

de cultura geral; no terceiro, alem dessas, foram acres 

centadas disciplinas de carãter tecnico pedag6gico (arti

go 23). O professor formado em escolas normais de 10 grau 

poderia obter diploma de 29 grau, desde que aprovado em 

exames de francês, pSicologia educacional, metodologia e 
I 

prãtica profissional {artigo 22}; 

- cursos normais rurais, com duração,de dois anos, funcio-

nando junto aos grupos escolares. Tinham por finalidade 

formar professores para a regência de turmas nas escolas 

rurais. Seu currículo era ~onstituído das mesmas discip11 
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nas estudadas no curso primãrio, com um pouco mais de apro

fundamento, e de atividades de prãtica de' ensino (artigos l~ 

25 e s eg s.) . 

Conforme consta da exposição de motivos que acomp! 

nhou o projeto de reforma do ensino normal (M.G. - Decreto 

nQ 8.162), foi prevista a criação de uma escola para aperfei 

çoamento do professorado - Seminãrib Pedag5gico - com sede 

em Belo Horizonte, tendo por objetivo treinar uma elite de 

professores e de assistentes, tecnicos. Dada a impossibilid! 

de de sua imediata instilação, essas atribuições foram 

transferidas para o Curso de Aplicação da Escola Normal de 

2Q Grau, daquela cidade. O Regulamento permitia que as dis

ciplinas do curso preparatório fossem estudadas fora da es-

cola normal, podendo o candidato matricular-se diretamente 

no Curso de Aplicação, mediante prestação de exame 

~ mesmas. Essa abertura possibilitou a articulação do 

normal com o curso secundãrioo 

das 

curso 

Como em São Paulo, a organização do ensino normal 

em Minas Gerais favoreceu a expansão das escolas particula -

res que, por 'oferecerem um curso de pouca extensão onde pre

dominavam as disciplinas de cultura geral, o que as identifi 

cava com o curso ,secundirio, vieram a ser bastante procur! 

das por moças de classe media que buscavam uma educação es

colar mais prolongada que o simples curso primirio. Por ou

tro lado, concorreu para a continuação do baixo nivel do en

sino nas escolas primãrias rurais, devido ã precariedade da 

formação dada aos docentes que para elas se destinavam. Deve 
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mos ressaltar tambem que, como a política de ensino primã-

rio, em Minas Gerais, considerava como um fator importante 
, 

para a nomeação dos professores das escolas primãrias p~bJi

cas e para.sua distribuição pelas unidades escolares o tipo 

de estabelecimento de ensino por ele freqUentado, a política 

de ~ormação do mag{sterio contribuiu para reforçar as condi

ções sociais existentes. Isto porque deu margem a que as po

pulações das ãreas economicamente mais pobres fossem servi

das por professores com formação profissional mais deficien 

te, uma vez que obtida em cursos normais de menor duração. 

ConseqUentemente esses profissio~ais estavam menos prepara

dos para promover a melhoria das condições de vida da socie-

dade, não atendendo aos objetivos declaradamente pretendl 

dos pelos realizadores da reforma do ensino. 

2.2.4. O ensino normal no Distrito Federal - a reforma Fer-

nando de Azevedo 

Alguns fatores concorreram para que no Distrito Fe 

deral pudesse ser realizada, com relativo êxito, a mais sig

nificativa tentativa de se implantar uma política de educa

ção voltada para os interesses da sociedade urbano - in~us

trial: 

- o fato de aí se situar a capital do país - Cidade do Rio 

de Janeiro - centro pol~tico, administrativo e cultural, 

onde se encontravam e se debatiam as diferentes correntes 



34 

do pensamen~o nacional e para onde convergiam as ideias 

mais progressistas, o que criava condições para a realiza

ção de experiências inovadoras em vãrios setores da ativi~ 

dade humana, dentre os Quais a educação; 

- o alto índice de urbanização que favorecià o estabeleci-

mento de um sistema de ensino destinado especialmente 

populações urbanas; 

a pequena extensão de seu territ5rio (1.171 Km2) que, 

permitindo grande diferenciação das ãreas econômicas, 

-as 

nao 

nao 

exigia o estabelecimento de um sistema de ensino muito di-

versificado~ao mesmo tempo que favorecia um maior contro

le dos 5rgãos oficiais sobre a rede escolar. 

Essa pOlítica começou a se concretizar na reforma 

Fernando de Azevedo que teve como meta principal a implanta

ção de um sistema de ensino d~stinado is camadas popólares 

organizado em moldes diferentes dos que ate então existiam, 

tanto no Que s~ refere aos objetivos quanto i orientação pe

dag5gica. 

No Regulamento de Ensino, instituído pelo Decreto 

nQ 2.940, de 22 de novembro de 1928, do Distrito Federal.que.· 

definiu legalmente a reforma Fernando de Azevedo, foi enfa

tizada a função social da escola, declarada "um aparelho di

n;mico de transformacões sociais".l Atraves dela pretendia

-se dar aos individuos condições de adaptação is transforma-

1. AZEVEDO, Fernando de. Novos caminhos e novos fins. São 
Paulo, Ed. Melhoramentos, 1958, p. 93. 
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ções econômicas e sociais que ocorriam, para o que ela de-

veria se organizar de modo a: 

ter'sentido democrãtico, sendo II{ ••• ) de tipo único uni-' 

forme em suas bases humanas ( .•. )11 (artigo 80); "( ••• ) pa

ra atrair e acolher, sem distincão alguma, crianças de to

das as proveniências e contribuir eficazmente para ate

nuar e quebrar o sentimento iiolador de diferenças sociais, 

criadas pelas diferenças de status econômico. (artigo 82, 

parágrafo único, item c): 

- estar engajada no meio social 11( ••• ) devendo-se enquadrar 

no sistema social geral, mantendo intimo contacto, tanto 

em sua estrutura orqinica, como em ,ua vida. funcional, com 

a sociedade a que vai servir ( .•• )" (artigo 80, parigrafo 

único, item c): 

- estar preocupada com a formação profissional do educando. 

atuando "( ••. ) como verdadeira escola de trabalho para 

fins educativos ou escola da comunidade em que se desen-

volve o sentido de ação, o gosto do trabalho manual, o se~ 

timento de cooperação e o esptrito de solidariedade." (ar

tigo 82, parãgrafo unico, item c). 

Esclarecendo este ultimo aspecto, Fernando de 

Azevedo afirmou ~ue não se tratava de dar aos alunos da es

cola. primiria um oficio, mas de despertar-lhes o gosto para . 
os oficios predominantes no meio, encaminhá-los para eles e 

colocã-los em condições de melhor exercer aaueles nos quais 

tivessem de se especializar, de acordo com suas aptidões, 
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pm escolas profis'siona;sl 

Visando atingir ess~s objetivos, foi. dada ao ensi-

no primãrio uma nova organização, passando a ser realiza~ 

do em um curso de cinco anos o ultimo dos quais de carã -

ter pre-vocacional. As escolas foram diferenciadas, segundo 

as zonas de localização, em~ rurais, marítimas e urbanas; o 

tipo de estabelecimento de ensino passpu a variar conforme 

o numero de habitantes da ãrea em que se situava: escola nu

clear, servida por um s5 professor, escola fundamental e 

grupo escolar, Foi recomendada a adoção de metodos e proces

sos de ensino ativos desenvolvidos ~traves de trabalhos prã

ticos, realizados pelos alunos, em bficin~s e salas de tra

balhos manuais construídas na pr5pria escol~ 

A nova organização do ensino primãrio impôs a reo

~ientação do processo de formação de seus professores e, pe-

~ 10 Regulamento de Ensino, ficou determinado que as 

~rincipais seriam: 

metas 

- elevar o nível de Qualificação profissional do professor, 

oferecendo-lhe um período de escolarização mais prolonga

do e incluindo no currfculo da escola normal as disci~l! 

nas necessárias ã fundamentação te5rica e as tecnicas in-

dispensáveis ã prãtica edu~ativa nas escolas primãrias; 

- imprimir ao ensino normal carãter estritamente profissio-
, 

nal, atraves da instituição de um estãgio específico de 

1. AZEVEDO, Fernando de. Op, cito p. 48. 

, - . 
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preparação para a ~unçio docente - 29 ciclo do curso nor-

ma 1 ; 

orientar o ensino na escola normal sob os ~esmos . .-prlnCl-

pios norteadores do ensino'primãrio, atraves da adoção de 

um plano de trabalho que, substituindo o tradicional ensi 

no "inte1ectui1 e livresco", possibilitasse ao' aluno-mes 

tre "viver a vida moral ~ intelectual e social que deveria 

1 - 1 . -. II 1 evar as esco as prlmar1as 

Para obtenção de tais metas, o curso normal teve 

seu ciclo de estudo ampliado para c~nco anos e dividido em 

dois estãgios: o primeiro, de carãter geral ou propediutico, 

considerado indispensãvel, como base e condição, para a es

pecialização profissional, teria tris anos .de duraçio; o se

gundo de carãter profissional, com duraçio de dois anos, for 

neceria preparo tecnico-pedagógico (artigo 89). Passaram a 

~funcionar junto -a escola normal um jardim de infância e 

uma escola primãria-modelo destinadas as atividades prãti-

cas do futúro professor, servindo, tambem, como centro de 

pesquisa e de experimentação pedagógica (artigo 95); um cur 

so complementar vocacional de dois anos, de carãter prope

diutico, cuja conclusão constituTa requisito indispensãvel ao 

ingresso no curso normal (artigo 95); e cursos de ferias pa

ra a atualização de professores em exercTcio (artigo 138). 

A reforma do ensino realizada no Distrito Fede-

1. AZEVEDO, Fernando de. Op. cito p. 96 e segs. 

.. 
• 
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ra1, por Fernando de Azevedo. juntamente com a realizada 

por Francisco Ca~pos, em Minas Gerais. foram as primeiras 

tentativas mais efetivas de colocar o ensino normal como um 

ramo do ensin~ profissional, distinto do ensino secundãrio 

com o qual começava a se identificar, e de estabelecer um 

modelo de ensino destinado i formação do docente primãri~ em 

consonincia C1m o progressc das ciincias pedag5gicas e capaz 

de habilitar professores para as novas f~nções da escola pr! 

mãria. 

2.3. A po1ltica de for~ação do magistirio primirio ap5s a 

Revolução de Trinta 

Nos anos que se s~guiram ã revolução de 1930, 

cresceu o prestígio dos educadores 1iberais, ficando imp1ici 
~ . 
tamente aceito que o campo educacional deveria se constituir 

num~ ãrea dp. decisões tecnicas. 'Evidenciando este prestígio, 

quando da realização da IV Co~ferincia ~aciona1 de Educação, 

em dezembro de 1931, o chefe do governo solicitou a colabora 

ção dos educado~es, ali reunidos, na definição da política 

educacional a ser estabelecida na nova constituição. No ano 

seguinte, em Niter5i, foi realizada a V.Conferência Nacional 

de Educação e posteriormente assinado um documento - Mani-

festo dos Pioneiros - no cual os educadores expuseram sua 

ppsição em relação aos problemas educacionais- Algumas das· 

reivindicações apresentadas vieram'a ser incorporadas ã Cons 

tituição de 1934, em seu Tlt~lo V - Da Família, Da Educação 
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e O a C u 1 tu r a - q u a i s. s e j a i:1: - éI. t r i b u i r à LI n i ã o competência 

para fixar o plano nacional de educação, compreensivo do en

sino de todos os ~raus e ramos, comuns e especializados, e 

coordenar e fiscalizar sua execucao em todo o território na

cional (artigo 15C, a); - permitir? União exercer ação su

pletiva onde se fizer necessãrio (-artiqo 150, e); - reconhe 

cer a educação como um direito de todos (artigo 149); - tor-

nar o ensino primãrio integral, gratuito e de frequên-

cia obrigatória extensivo aos adultos (-artigo 150, parãgra

fo finico, a); - resguardar os direitos de os estados orga-

nizarem seus sistemas de ensino, respeitadas as diretri-

zes traçadas pela União (-artigo 151); - estabelecer os re

cursos mínimos a serem aplicados pela União, pelos Esta

dos, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, na educação 

(-artigo 156); - criar fundos especiais para serem aplicados 

exclusivamente em obras educativas (-artigo 157), 

Paralelamente à ação da União, foi dada, nos es-

tados, continuidade às reformas de ensino com vistas à me

lhoria do sistema educativo. Dentre elas destacou-se a rea

lizada no Distrito Federal sob orientação de Anísio Teixei 

ra, então Direto~ Geral do Departamen~o de Educação, que s! 

ria 'a expressão mais acabada do pensamento pedagógico libe-

ra 1 e refletiria. a ânsia por mudanças de ordem econõmi-

ca, pOlítica e social que a revolução representavJ. Nela a 

escola e declarada um inst~umento de transformacão social, 

capaz de atuar como "aparelho de equalização das oportuni-' 

dades de cada indivíduo" e como regulador da sociedade de-
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vendo estar no seu programa: "a correçao d~ maior parte das 

iniq6idades de ordem social e o preoaro de uma sociedade 
1 

mais estivel e justa. u Considerava Anlsio Teixeira que a 

igualdade de oportunidades educacionais dependia mais das 

condições econômicas e culturais do que das condições pes-

. soais do educando e afirlnava que cabe~ia i escola p~blica 

primiria atuar no sentido d~ suprir as deficiências do 

meio, quando elas existissem, oferecendo a cada indivl-

duo, por meio da educação escolar, as mesmas oportunida-

des de ambiente e de experiências que possuiria aquele que 

nascesse em relativa riqueza e tivesse elementos para se 

formar e se educar em toda amplitude do terrno. 2 

Essa foi declarada a meta principal que o E*tado 

(no municlpio) traçou para o ensino 'publico primirio. Para 

atingi-la, a reforma orcc~rou dar i escola primiria uma or-

ganização que, segundo seu autor, seria capaz de propor-

cionar a todas as crianças os elementos fundamentais de 

cultura, habilitando-os, assim, a "abrir o seu caminho na 

vida". 

Continuou o ensino fundamental a se fazer em dois 

estãgios: o primeiro, de três anns, cnrresponrlia ao ensino 

primirio, cuja finalidade maior seria desenvolver as tecni 

cas fundamentais de leitura, escrit~ e tontagem; o segundo 

1. TEI~E;RA. A~rsio. ,Educagão eublica: !ua orqanização e 
adm,n,str~çao. Rl0 de anelrO' Oflclna Crafica do Depar 
tamento de Educação, 1935, p. 184. 

2. Ibid. P. 183. 
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cosntituia O ensino intermediãrio, de dois anos de duração que I 

visava o aprimoramento daquelas tecnicas e o enriquecimento da 

bagagem intelectual do aluno,' 

Para atender às novas funções sociais atribuídas ã es 

cola primãri~, bem como 'a sua nova organização e ls teorias p! 

dag5gicas então em evidincia, foi ~roposta a reformu1ação dos 

critirios de formação do magisterio primãrio 'o que veio a ser 

estabelecido pelo Dec~eto n9 3.810 (DF - 19 de março de 1932) 

que criou, em substituição ã escola normal, uma nova institui

çao de ensino - Instituto de Educação - considerada capaz de 

proporcionar ao futuro professor melhores condições de prepa

ro. 

o Instituto de Educação compreendia um sistema comp1! 

to que abrangii todos os graus de ensino: pre-primãrio, primã

rio, secundãrio e superior. 

O pre-primãrio (jardim de infância) e o primário des

tinavam-se ã prãtica dos alunos mestres e às atividades de obser 

vaçao e experimentação pedag5gica. 

O ensino secundãrio, regido por legislação federal {D! 
ereto-lei nQ 19.390 de 18 de a~ri1 de 1931}, organizava-se em 

dois ciclos de estudos: o ciclo fundamental, com programa idi~ 

tico ao do Co1egio Pedro 11, acrescido de tris dis~ip1inas: h! 

giene, puericultura e trabalhos manuais, tinha por fina1i~ade 

fornecer a cultura geral necessãria ao preparo profissional do 

professor e servir de escola de demonstração para o curso de 

formação de professores secundirios, previsto para ser futura

mente estabelecido; o ciclo preparatório, de um ano de dura

ção' obrigatório para os candidatos ã matricwla na Escola de 

Professores, oferecia ensino orientado para a preparaçao pro -

fissiona1. 

Como instituição de ensino superior foi criada a Esco 

la de Professores com as seguintes modalidades de curso: curso 
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regular, para a formação do magistério primãrio, com dois 

anos de duração: o primeiro de estudos pedagógicos gerais e 

o segundo de estudos especiali·zados que atenderiam ãs C4-

racterTsticas das disciplinas ou do nivel do ensino escolhi~ 

dos pelo aluno, com vistas ã sua futura atividade docente; cur 

so de extensão,curso de aperfeiçoamento e cUrsos extraordinã -

rios, tendo por objetivo enriquecer e atualizar a 

profiisiona1 dos professores dip10~ados. 

formação 

Excetuando-se os cursos destinados a professores dl 
plomados, o ingresso no Instituto de Educação se fazia me-

diante um exame de admissão ao primeiro ano da escola secun

dãria, não sendo permitida a matricula por transferência. H! 

via, portanto, a obrigatoriedade de um mTnimo de oito anos de 

estudos nn mesmo estabelecimento de ensino, o que tinha por 

f i na 1 i d a de p o s s i b 11 i t a r . c u i da dos a anã 1 i s e in d i v i d u a 1 d o a 1 u 

no a qual serviria como base de seleção para ingresso na Es

cola de Professores, sendo nessa seleção consideradas as 

condições de saúde, temperamento e inteligência. 

Com a organização dad~ ao Instituto de Educação, o 

curso de formação de professor primãrio atingiu seu nivel 

mais elevado - nTve1 superior -.e passou a se arti~ular dir! 

tamente com o curso secundãrio. Posteriormente, coma 

criação da Universidade do Distrito, Federal, em 1935, (De

ereto nQ 5.513, de 4 de abril) o Instituto de Educação, atr! 

vês da Escola de Professores, ·veio a ser a ela incorporado, 

passando a se chamar IIEscola de Educação" e conservando os 

objetivos anteriormente estabelecidos. Assim, o Instituto 

de Educação, como inicialmente organizado, foi extinto, sen~ 

do a denominação mantida para designar o conjunto das esco -

las secundãrias, elementar e jardim de infância. 
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A reforma Anís i o' Tei xei ra foi uma' das ül timas refor 

mas do ensino destinado ã formação do professorado primário 

orientada, exclusivamente. Dor uma Unidade de Federação e' re

presentou sua forma mais ambiciosa. 

No Distrito Federal, a formação do magisterio para 

. as escolas primirias o~blicas, desde 1881 (Decreto nQ 8.025, 

de 16 de março, artigo 117), era privilegio da escola normal 

oficial e, posteriormente, do Instituto de Educação, não ha

vendo condições para 3 expansão do ensino normal particular, 

embora a iniciativa ortvada se tenha antecipado i iniciati-

va do governo quando do estabelecimento da primeira escola 

normal. 1 Tal política tinha em mira assegurar ao professor 

das escolas oficiais uma igualdade de formação, tanto do pon

to de vista da filosofia de educação como dos processos e me-

todos de ensino. o que permitiria dar ao ensino primãrio pu-

blico certa uniformidade. Pretendia-se, com isso, que a esco-

la' proporcionasse a todas as crianças as mesmas condições de 

elevação pessoal e social. objetivo que Anísio Teixeira, con-

forme declarou, buscava atingir ao instituir a reforma do en-

sino. 
o novo modelo de e~sino para a formação do magist! 

rio introduzido no Distrito Federal foi seguido, em parte, 

no Estado de São Paulo, quando da ref~rma Fernando de Azeve

do que criou. em substituição ã Escola Normal da Praça 

da República, o lnstituto de Educação do Estado de São Paulo, 

1. A primeira escola normal do Município Neutro foi criada em 1874, inau
gurada no dia 25 de março, com a presença do Imperador Pedro 11. Per
tencia ao Senador do Império Manoel Francisco Correa, que foi seu pri
meiro diretor, conforme esclarece Otac;lio Augusto da Silva em o ensi
!!.Q..p-ºpular do Distrito Federal - legislação. Rio de Janeiro, . Oficina 
da SGEC, 1936. p. 123. 



44 

(Decreto nQ 5.~84,np 21 rlp. abril de 1933). Como, porem,não 

foi assegurado a uma so instituição de ensino o privilegio 

da formação dos professores para as escolas ·pijblicas pri~! 

rias, a pOlitica de formação do magi~tirio não pode, ~m 

seu todo, acompanhar a orientação imprimida no Distrito Fe 

deral. 
Na maioria das Unidades da Federação, a formação 

do professorado primãrio continuou a se fazer em escolas 

normais que acabaram por adotar um modelo de ensino seme

lhante ao das escolas técnicas federais: dois ou três anos 

de estudos de carãter profissional apos cinco ou quatro· 

anos de estudo no curso secundãrio fundamental. Em muitas 

regi ões, entretanto, devi do ã pre,cari edade das condi ções ~ 

conômicas e culturais, continuou a existir o curso normal 

de quatro anos ligado diretamente ã escola primãria. 

Seria essa a estrutura do ensino destinado ã for-

maçao do magistirio primirio que, posteriormente, viria a 

ser reproduzida pela Lei Orgãnica do Ensino Normal e pela 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

No periodo imediatamente ap6s a Revolução de Trin 

ta, veio a se intensificar, tamb~m a preocupação com apr! 

paração dos mestres das escolas localizadas nas ireas ru

rais, cujo baixo rendimento vinha sendo atribuido ao defi 

ciente trabalho do professor. Tal preocupação não era cau

sada unicamente por razões de ordem pedagógica, mas por pr~ 
1 

b1emas de ordem econômica-social advindos das constantes 

migrações internas de grandes grupos das populações das zo 

nas rurais para as cidad~s. Houve, em conseqOência, o for~ 

talecimento do movimento Dela "ruralização do ensino" que de

fendia a necessidade de se transformar a escola primãria nas 



45 

-areas rurais, atribuindo-lhe a função de "fixar o homem 

no campo", sendo considerado que, para isso, o professor 

deveria ser adequadamente pre~arado.l 

Oando corpo a essa idiia, foi rea·lizada, e~ 

1934, no Estado do Ceari, a experiincia pioneira de Jua

zeiro do Norte, com a criação da primeira escola normal 

rural" O objetivo era: "preparar mestres para o ensino 

primirio das zonas rurais, de maneira a torni-los .aptos 

a orientar racionalmente as novas geraçoes para as tare

fas agrlcolas, dando-lhes a conhecer os meios de defesa 

da safide e de incentivo ao progresso nos campos". (Reg~ 

lamentada Escola Normal Rural-CE: Decreto nQ 1.269, de 

17 de maio de 1934). 

A Escola Normal Rural oferecia um curso interme 

diãrio de dois anos, de caráter preparatõrio,no qual o 

aluno ingressava ap~s a conclusão do curso primário, e 

um curso normal de três anos, de caráter profissional, com 

um currlculo semelhante ao das demais escolas normais, 

acrescido de atividades de prática agricola. 

L 
Como mostra Jorge Nagle, a idiia de uma educação voltada especifi
camente para o meio rural, vinha. sendo defendida desde os anos 10. 
Na dicada de 20, o movimento pela "rura lização do ensino" se alar
gou, chegando a fazer parte do ideirio dos movimentos nacionalis -
tas, como a Liga Nacionalista de são Paulo e o que se formou em 
torno da Revista Brasileia Tambim nas ref"rmasdo ensino normal 
realizad:>.s,nesse oer-lcdo, nos Estados da Bahia, Ceará, Pernambuco 
e Minas Gerais houve preocupação em dar ao curso normal nas ireas 
rurais um curriculo distinto d~queles desenvolvidos nas escolas 
normais urbanas. NAGLE, Jorge, op. cit., p.223 e segs. 

- __ o 
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A experiência de Joazeiro do Nort.e foi seguida nos 

Estados da Bahia e de Pernambuco, onde foram criadas, nos 

mesmos moldes, escolas para o preparo do professorado das 

zonas rurais. 

o movimento de ruralização do ensino, que teve pro!. 

seguimento durante o Estado Novo, revelava um carãter pura

mente ideológico na medida em que, atribuindo ã escola ares 

ponsabilidade pela solução dos problemas do campo, afastava 

a atenção dos fatores por eles verdadeiramente responsã 

veis. 

2.4. A política de formação do magistério primãrio no Esta

do Novo 

Em 1937, um golpe de Estado instituiu no Brasil o 

, Estado Novo que seria marcado por um regime político anti li 

beral e antiàemocrãtico. A nova Constituição, outorgada a 
\ 

11 de novembro de 1937, no que diz respeito ã educação, ma~ 

teve o dispoto na Constituição de 1934, assegurando compe -

tê n c i a ã Uni ã ,o p a r a 11 f i x a r a s b a s e S' e d e t e r m i n a r os q u a d r o s 

da educação nacional, traçando as diretrizes a que deve ob! 
\ 

decer a formação física, intelectual e . moral da juventude ll
• 

(artigo 15, nQ IX). 

As próprias características do regime que então se 

instituiu, autoritirin e centralizado, impunha~ a adoção 

de uma política de educação de carãter nacional que viesse 

a organizar e a sistematizar o ensino em todo o país. Nesse 

sentido afirmava o Presidente Getulio Vargas: 

c 
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U~ ••• ) releva notar, a maneira dispersa e caótica com que sem

pre se legislou sobre o ensino. O que existe, nessa matéria 'é 

fragmentário e se distribui entre a competência da União e dos 

estados. A educação e, entretanto, um problema nacional, por 

excelência. Torna-se preciso e urgente fazer emanar do poder fe 

'deral tudo o que se referir ã sua definição e disciplina".l 

Na mesma direção declarava o Minist~o da Educação e 

Saude, Gustavo Capanema: 

"Providência inadiável, a ser, portanto, tOO1ada é a elaboração 

de um código das diretrizes da educação nacional ( .•. ). Serão 

al (nesse corpo unico de lei) estabelecidas as diretrizes 

ideológicas, sob cuja influência toda a educação serã realiza

da e, ainda, os princlpios gerais da organização e funcionamen 

to'de todo o aparelho educativo do pals,,2. 

Em relação a polltica edUcacional adotada, dois as

pectos devem ser considerados: a ideologia que a in~pirou e 

a estrutura imprimida ao sistema de ensino. 

Uma das caracterlsticas mais salientes do Estado No-

vo foi a ênfase dada ao esplrito de nacionalidade em opo-

l'VARGAS, Getúlio. As diretrizes da nova politica do Brasil. Rio Je Ja -
neiro, Liv. Jose OlympiO, Edit. 1946, v.6, p.325. 

2. CAPANEMA, Gustavo. Panorama da Educação Nacional - "As realizações e 
os propôs i tos do Governo Ferdera 1"'. In : Jorna 1 do Comerci o, 13/1 Zlr937 , 
citado por Fernando de Azevedo, em AlCultura' BraSTleira, p. 688. 
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sição ao espírit~ de federação que marcara a organização .poll 

tica do país ate 1937. Apoiou-se numa ideologia de centralis

mo, em defesa qa qual se veio a limitar a autonomia dos ~sta

dos. A ação política surge como "direção da sociedade nacio

nal". Em relação ao homem, a ideologia veio a enfatizar a mís 

tica do patriotismo, da "formação do homem nacional"; em rela-

ção à .. nação, a garantia de um ,"egime de paz política e social. 

Sob esses principios ideológicos procurou-se organi -

zar o sistema de ensino, de modo a assegurar a todos os indivl 

duos uma educação bãsica de carãter nacional - garantia da uni 

da d e n a c i ona 1 - e a d e q u a d a à s d i f e r e n te s c 1 a s s e s s o c i a i s - c o n d i 

ção de paz social. A primeira deveria ser alcançada atraves 

do estabelecimento de um ensino primãrio gratuito e o~rigatõ -

rio (ariigo 130 da Constituição Federal de 1937), cuja organi

zaçao, no que se refere aos objetivos, condições de funciona -

mento, conteúdo de ensino e formação do professorado, seria de 

finida pelo ~overno da União. A esse respeito assim se pro -

1 nunciava o presidente da República. 

"( •.. ) . a· União não havia, ate agora, atuado no terreno do ensi 

no primãrio que ficara, exclusivamente, a cargo dos governos 1~ 

cais, quer no que respeita a 1egislaçãoq~erquanto a responsabi 

lidade do custeio e da administração. Resolvemos dar novo rumo 

a este ramo do serviço pGb1ico. Fazia-se necessãrio, por um 

lado, imprimir unidade espiritual ao ensino primãrio em todo 

pais, promovendo a nacionalização de todas, as escolas e, por o,!! 

tro, conjugar os esforços dos governos locais e do 

para uma solução rãpida do problema".' 

1. VARGAS, GetGl io. QE. cito p. 237. 

federal 
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Para possibilitar uma e~ucação adequada is diferen 

tes classes sociais que, como vimos, era considerada como 

garantia de "paz social", a preocupação do governo vo1tou~se 

para o desenvolvimento do ensino pri-yocaciona1 e profissi! 

na1, sendo declarado que esse: 

1/ ( ••• ) oferecendo a todos os jovens vida sã e produ

tiva, com o aproveitamento de suas aptidões, ( .•• ) ex -

clui a existência de incontentados, de inadaptados i vi 

da social, de capacidades, contrãriadas, que constituem 

o material humano mais procurado· pelos propagandistas 

do bo1~hevismo".1 

A política educacional do Estado Novo só veio a 

ser definida a partir de 1942 com as leis orgânicas dos di-

ferentes ramos do ensino medio e do ensino prlmãrio, as 

quais, em seu conjunto, representaram o sistema de ensino 

de s t e o e r í o do. N a o rã t i c a, nos o r i m e i r o s a nos do q o v e rno di 

tatorial de Vargas, o qoverno federal limitou-se a promo -

ver a difusão do ensino profissional nas ãreas urbanas, a 

naci~nalização das escolas das zonas de colonização estran

geira e a expansao do ensino elementar nas ãreas rurais. 

Em relação ao ensino primário e normal, como as 

Leis Orgânicas. que viriam regulamentã-los só foram promu1g! 

das em 1 946 (O e c r e to - 1 e i n Q 8. 529 e O e c r e to - 1 e i n Q 8.530 , 

de 2 de janeiro), perdurou durante o Estado N'ovo, no que tan 

ge a sua organização, a orientação anterior a 1937. 

1 • V AR G AS, G e t fi 1 i o, O p • c i t. 1 56 
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Demonstrando, porem, a preocupação do governo da 

União com o ensino elementar, to~ instituída, em 18 de no

vembro de 1938, a Comissão Nacional do Ensino Primirio p! 

ra Uestudar e propor as bases po11ticas a seguir em mat~-, 

ria de ensino primirio" e "estabelecer um plano de comba

te ao analfabetismo". Neste mesmo ano, foi criado o Insti 

tuto Nacional de Estudos Pedagógicos - INEP ~ com o objeti-

vo de "promover estudos e centralizar informação acerca Ida 

educação nacional". (Decreto nO 580, de 13 de janeiro). 

Embora, como foi dito, so tenha~sido promulgad~ 

em 1946, um ano após a queda do Estado Novo, a lei Orgâni 

ca do Ensino Normal, bem como a lei Orgânica do Ensino Pri 

mirio, representaram a continuidade da polltica educacio -

nal daquele perlodo. Atraves delas~ veio a União, pela 

primeira vez. a orientar diretamente a polltica de forma

ção do magist~rio primãrio em todo pals, ditando-lhe os 

princlpiose definindo a estrutura e o funcionamemto do ec 

sino destinado a essa formação. 

Como ramo do ensino profissional com vistas a ha
bilitar docentes para escola primiria, o ensino normal or 

ganizou-se de modo a atender os objetivos do ensino primi
rio: 

"proporcionar a iniciação cultural que a todos conduza ao 

conhecimento da vida nacional e ao exerclcio das virtudes 

morais e clvicas que a mantenham e eng~andeçªm, dentro do 

elevado esplrito de fraternidade humana".l • 

l·Lei Orgânica do Ensino Primãrio, art. 10, a. 
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Para atender a ess~ objetivo, ~ Estado procurou dar 

uniformidade ã form-ação do professorado primãrio em todo t~!. 

rit~rio nacional, fazendo com que o e~sino normal, em todo , 

pats, obedecesse aos mesmos princtpios diretores e se desen-' 

volvesse sob as mesmas condições, em relação ao conteúdo pr~ 

gramãtico, mitodos e processos diditicos. Fói estabeleci

do um modelo de preparo do professor que oferecia duas op

çoes: um ensino reduzido, para os locais econômica e cultu -

ralmente mais pobres, e outro mais amplo e aprofundado~ para 

os centros mais desenvolvidos. 

Pela Lei Orgânica, o Ensino Normal foi considerado 

um ramo de ensino de 29 grau com estrutura idêntica a dos 

demais ramos desse grau de ensino. - Apresentava uma divisão 

em dois c1clos: o orimeiro compreendia o Curso de R-egen -

tes de Ensino Primãrio, de quatro anos de estudo, que confe

ria certificado de regente de ensino orimãrio. Deveriam es-

~es cursos localizarem-se, preferencialmente, nas zonas ru

rais, competindo-lhes prover, alêm do preparo intelectual, a 

preparação têcnica-agr1cola do mestre, incluindo em seus cu!. 

rfculos disciplinas de cultura geral~ têcnicas pedag~gicas , 

trabalho manual e têcnicas referentes às atividades econômi-

cas da região. O segundo ciclo correspondia ao ~urso de Fo!, 

mação de P.rofessores Primários, com três anos de duração, que 

conferia diploma de professor primário. (artigo 29). 

Foram criadas três modalidades de in~tituições de 

ensino para formação do professorado primário: 

_ ~scola Normal, que oferecia o 29 ciclo do ensino normal e 

o 19 ciclo do ensino secundário; 
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Curso Normal Regional, oferecendo o lQ ciclo do ensino nor 

mal; 

Instituto de Educação que,al~m dos próprios cursosda esco

la normal, oferecia especialização dO,magisterio e cursos 

de habilita~ão para administradores escolares de grau pri

mãrio. (artigo 4Q). 

o currlculo das escolas normais era formado exc1usi 

vamente por disciplinas e atividades de carãter tecnico-ped! 

gôgico, sendo único para todo pals. (artigo 89). 

De acordo com a 1 e i , o curso de regente de ensino 

primãrio estava articulado com o curso primário e com o cur-

so normal de seaundo ci~lo e este, Dor sua vez, com o aucso 

ginasial. Aos alunos que concluissem o curso normal do se -

gundo ciclo era assegurado o direito de ingressar nas facul

dades de filosofia, ressalvadas, em cada caso, as exigências 

peculiares ã matrlcula. (artigo 69)1 

A organização e a administração do ensino ,normal 

continuaram entregues aos estados, que deveriam adaptar os 

respectivos sistemas de ensino aos princlpios e normas esta

belecidos pelas leis Orgânicas do Ensino Normal. Estas repr! 

sentaram a t~ntativa de implantação de um modelo uniforme 

de ensino para a formação ~o magisterio primário, que nao 

teve continuidade uma vez que,' em 1946, estava o pals em pl! 

no perlodo de redemocratização e entrava em vigor uma nova 

constituição federal - constituição de 18 de setembro de 1946-

l· As condições de acesso ao ensino superior vieram a ser definidas em 
1953 com a Lei n9 34.907. 
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dando aos estados c9mpetincia para organizar' seus sistemas de 

ensino. (artigo 171). 

2.5. A política de formação do masgisterio primário no perío

do de redemocratização - a abertura para ~ aparecimento 

de modelos diferenciados 

Em 29 de outubro de 1945, com a deposi~ão do Presi -

dente Getulio Vargas, retornou o pais ao processo de democra

tizaçio política que tivera início em 1930 e fora' interromPi 

do em 1937. Foi estabelecida uma nova ordem institucional que, 

inspirada nos princípiOS ideológicos da democracia liberal,a

presentava como principal proposta a construçio de uma socie

dade aberta. 

Im conseq~incia, a política educacional voltou a so. 

frer influincia dos educadores liberais que se mantiveram a-

~fastados durante o per;odo ditatorial. Novamente, eram defen

didos os princípios de "democratizaçio do ensino", igualdade 

de oportun1dade e descentralizaçio administrativa dos siste 

mas educativos. A Constituiçio de 18 de setembro de 1946, co~ 

sagrando estes princípiOS, declarava em seu art. 166: "a edu

caçio i um direito de todos e será dado no lar e na escola". 

Ao mesmo temoo. asseQurava comoetincia a União para l~qislar 

sobre as diretrizes e bases da educacão nacional (a~tiQo 5Q. 

XV. d) e permitia aos estados leqislar em ca~ãter supletivo e 

complementar (art. 69), ficando determinado que a eles e 'ao 

O i s t r i t o F e d e r a 1, c om p e t i r i a a o r 9 a n i z a ç i o dos r e s p e c t i vos s i ~ 

temas de ensino (artigo 171). 
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Acentuando mais nitidamente o caráter primordial de 

autonomia dos estados,a lei estabeleceu que a ação da União se 

faria em caráter sup1etivo-"estendendo-se por todo o territ~

r i o n a c i o n a 1 nos e s t r i tos 1 i m i te s das d e f i c i ê n c i a s 1 oc a i s (a r -

tigo 170, parágrafo único). 

Em atendimento ao disposto no art. 5Q, l5,d, foi con~ 

tituída a comissão encarregada de elaborar o ante-projeto da 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Por ocasião 

da inst~ação da referida comissão, representando o pensamento 

oficial do governo, declarava o então Ministro da Educação e 

Sa~de, Clemente Mariani: 

"( ••. ) cuidareis, tambem,de abrir a todos as mais amplas opo..!:, 

tunidades, projetando uma educação das massas em largas propor

çoes e arquitetando um sistema por inj:ennedio doqual seja pos

sível, atraves da escola primária, fazer ascender os indivíduos 

verdadeiramente capazes, embora desprovidos de recursos, ã esf! 

ra dos que, pela educação superior, constituem as classes diri

gentes do país. Porque só assim teremos implantado na Repúbli

ca as condições necessárias para o exercício verdadeiro da demo 

gracia". l 

Com essas palavras o governo reafirmava a tese de que 

a derRocracia tem como fator condicionante a educação escol ar do 

povo e que ao Estado compete criar condições para que essa edu 

caça0 possa ser oferecida. 

Na prática, porém, durante o longo período de tramita-

1. BRASIL. Ministêri~ da Educação e Saúde. Diretrizes e Bases da Educa-
ção Naciona 1, Rio de Janeiro, 1949, p.10. --
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çao'no Congresso da Lei de Diretrizes e Bases (de aproximad! 

mente 13 anos) foi mantida a política educacional do Estado 

Novo,permanecendo em vigor a legislação qUe nele tivera ~r! 

gem - Leis Orginicas - com as alteraç~es estabelecidas pelas 

chamadas "leis" de equivalincia. Essas alterações deram 

nova feição ao ensino media, em seu aspecto formal, possibi

litando articulação horizontal entre o ensino secundirio e 

os ramos de ensino tecnico-profissional e normal e conceden

do aos concluintes desses últimos condição de acesso a cur

sos de- nível superior mediante exame de complementação. 

Referindo-se especialmente ao ensino normal, duas 

dessas "leis" - as de nQ 34.907, de 21 de outubro de 1953 e 

36.081, de 29 de dezembro de 1954· - permitiam que seus con -

cluintes tivessem direito de acesso às Faculdades de Filoso

fia, nos cursos de Pedagogia, Letras clissicas, Letras An

glo-Germinicas, Letras Neolatinas, Geografia, História e Ciên 

cias Sociais, e às Faculdades de Direito. 

As "leis de equivalência, em relação ao sistema de 

formação do magisterio primário, tiveram como conseqOência ! 

centuar o caráter propedêutico do ensino ministrado nas esco 

las normais, ·em detrimento do senti'do profissional que deve

ria caracterizã-lo. 

Neste período, em alguns estados como: Rio Grandedo 

Sul, são Paulo, Rio Grande do Norte, Ceari foram realizadas 

tentativas de implantação de novos modelos de ensino destina 

do ao preparo do docente primário, o que veio a quebrar ari 

gidez do sistema estabelecido pela legislação em vigor. Por 
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seu turno, o gove~no da União, apoiado no artigo 171 da Cons

tituição, iniciou uma ação mais decisiva,uti1i,zando, recursos 

do Fundo Nacional do Ensino Primãrio. 1 

Em seu conjunt6, essas medidas contribuiram para a 

expansao do ensino normal que, noperTodo 1945-1960, apresen

tou u~ crescimento de matrTcu1a da'ordem aproximada de 117%. 

Esse crescimento, embora tivesse posto a disposição da esco-

'la primãria um contigente de cerca de 145 mil novos professo

res, não impediu que continuassem a se~ admitidos professores 

não-titulados, cujo numero, em 1960, atingiu a 44% do total 

de professores em exercTcio. 2 

Esse fato por si só revelava a existência de falhas 

e distorções no sistema de ensino destinado a preparação do 

professorado primãrio. Entretanto,apesar da publicação des -

ses dados pelo MEC, atraves do seu serviço de estatística, e 

I de trabalhos publicados pelo INEP alertarem p'ara o prob lema, 

esse não mereceu maior atenção 'por parte dos legisladores oue.,110 

Congresso,discutiam a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional. Nos projetos apresentados ã Cãmara dos Deputados: 

projeto Clemente Mariani, projeto substitutivo Carlos la cerda 

e projeto substitutivo nQ 2.222C, o modelo de ensino para a 

formação do magisterio primãrio, em sua estrutura formal, po~ 

1. ° Fundo Nacional do Ensino Primãrio foi criado em ~942, pelo Decreto
-lei nQ 4.598, de 14 de novembro.,com vistas a disciplinar o auxTlio 
dado pela União ao estados e municTpios. 

2. Esses dados serão analisados n'o item 2.6 deste capítulo. 
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co se diferenciava do qu~ ~inha sendo adotado e que fora esta

belecido pelas Leis Orgânicas do Ensino Normal, com acriscimo 

das articulações fixadas pelas Illeis" de equivalincia. Em re

lação ao aproveitamento de professores não-tituladn~, somente 

no prqjeto nQ 2.222-C, teve o legislador preocupação em disci

plinã-lo, definindo as condições em que e como pOderia ser re! 

lizado, em artigo que determinava que, quando não fosse sufi -

ciente o numero de professores diplomados, poderiam ser reali

zadosj em escolas normais ou institutos de educação, oficiais 

ou particulares, credenciados pelos Conselhos Estaduais de Edu

caçio, exame de suficiincia a fim de habilitar professores p! 

ra as esc6las primãrias. Em ambos os projetos substitutivos 

esteve presente, como reflexo da luta que no Congresso se tra

vava em torno da questão ensino publico/ensino particular, a 

preocupação de fazer equivaler os direitos dos professores for 

mados em escolas publicas e particulare~ o que, uma vez adota-

~ do, impediria que o Estado assumisse total responsabilidade p~ 

la formação do corpo docente de suas prEprias escolas de acor-

do com a filosofia de educação por ele orientada, como 

acontecendo no Distrito Federal. 

vin~a 

A 20 de dezembro ~e 1961, foi promulgada a Lei de Di~ 

retrizes e Bases da Educação Nacional, Lei n9 4.024, que teve 

como um dos princlpios bãsicos o direito de todos a educação, 

jã estabelecidJ na Carta Constitucional de 1946. Cbm o objeti 

vo declarado de assegurar esse direito. mas reconhecendo as li 

mitaçõ~s imp~stas pela diversidade econ6mica e cultural das di 

ferentes regiões do p~ls,' a L.D.B. insti.tuiu em si~temade en

sino ~e estrutur~ bastante flexlve1 de modo a atender is condi 
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çoes individuais do educ~ndo e is necessidades regionais e 10 

cais (variedades de cursos, flexibilidade de currlculo, des -

centralização do ensino) e capaz de oferecer igualdade de op.2,r 

tunidade de escolarização (obrigatoriedade do ensino primá

rio,gratuidade do ensino primário oficial e do pôs-primário a 

quantos provassen:; falta ou insuficiência de recursos, equiva -

lência dos diferentes ramos do ensino medio que estariam en

tre si articulados). Foi, tambem, estabelecido um conjunto 

de medidas que, uma vez posto em prática, permitiria ao poder 

publico cumprir com as obrigações legalmente determinadas.Oe~ 

tre essas medidas destacavam-se as referentes i criação dos 

Conselhos Federal e Estaduais de Educação (artigo 89 e segs.) 

e a fixação dos criterios de aplicação dos recursos destina -

dos a educação (artigo 92e segs.). 

Por outro lado, a instituição de um curso primário, I 

de quatro a seis anos de dura~ão, obrigatõrio e gratuito, sii 

nificava, implicitamente, o reconhecimento de que ele deveria 

f o r n e c e r e d u c a ç ã o b á s i c a a t o dos o s c i d a dão s, a p a r t i r da qu a 1, 

de acordo com suas condições pessoais, cada indivlduo poderia 

se projetar na sociedade em busca de melhores oportunidades 

de vida e de status mais elevado. Isso se esclarece na medi

da em que o estado sõ se obrigou o oferecer ensino põs-primã

rio gratulto aqueles que, não dispondo de recursos próprios, 

demonstrassem capacidade para prossegUir em seus estudos, o 

que seria avaliado atraves de "exame de admissão". 

Cresceu, portanto, a importância atribulda ao ensino 

primário, quer cpmo ensino básico quer como ensino propedêut! 

co. E a equalização das oportunidades educacionais, que asse 
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guraria o "direito de todos i educação", ficou a depender da C! 

pacidade que os estados e os municlpios tivessem para 

escolas primirias em cpndições de funcionament6, pelo 

manter 

menos, 

aproximadas. Dentre essas condições figurava a constituição 

do corpo docente, o que diretamente dizia respeito i política 

de formação e recrutamento do magistirio, definida em suas li

nhas bilicas pela prEpria LOS. 

Como foi mostrado anteriormente, nao houve por parte 

dos legisladores que participaram diretamente da formulação da 

-LOS maior atenção para o problema da formação do professorado 

primirio. Como os cursos destinados a essa formação integra

vam o sistema regular de ensino, as modificações neles introdu 

zidas 1imitaram~se a acompanhar as.que abrangeram todo o ensi

no midio e que nao lhes eram,conseqQentemente, diretamente en-

dereçadas. 

A.formação de professores, orientadores, supervisores 
~ 

e administradores de escolas primiria continuou a se fazer a-

travis do ensino normal (artigo E2), considerado um ramo do en 

sino midio, ficando como tal dividido em dois ciclos: ginasial 

e colegial. O primeiro, feito em curso de quatro anos de dura 

ção, em escolas normais de grau ginasia1,a1im das disciplinas 

obrigatErias do ensino secundirio ginasial, ministrava prepar! 

ção pedagEgica,habi1itando rege~tes para o ensino primãrio. O 

segundo, realizado em curso de duração mínima de três anos e 

mixima de quatro, em escolas normais de grau solegial ou eminsti 

t~tos de educação, concedia diploma de professor primirio. 

institutos de educação, a1im dos cursos secundãrio e normal , 

Os 

, 

comuns às escolas normais de 29 ciclo, ofereciam cursos de es

pecialização, de formação de administradores escolares e de 
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aperfeiçoamento (artigo 55). Poderiam, tambem, habilitar pr~ 

fessores para as disciplinas pedag5gicas do ensino normal(~r

tigo 59). 

A estrutura do ensino destinado a formação do docen

te primãrio estabalecida pela LOB pouco se diferenciou da an

teriormente adotada, continuando a oroporcionar niveis desi -

guais'de ·preparo. Como inovação, foi proposta nova forma cu..!:, 

ricular que, quebrando a rigidez e a uniformidade dos curr;-· 

culos que ate então vigoravam, permitiu quejnos sistemas est! 

duais, eles se organizassem de acordo com as necessidades e 

possibilidades locais e regionais, cabendo aos Conselhos Es

taduais de Educação e estabelecimentosde ensino, indicar o 

maior numero das disciplinas que as integrariam. Competiria 

ao Conselho Federal de Educação determinar o numero m;nimo de 

disciplinas obrigat5rias, o que viria dar uma certa homogenel 

dade ao preparo do pessoal docente primirio em todo pais, a

traves de uma unidade m;nima de conteudo. (Art. 35, § lQ, 2Q 

e 40-a). 

Em seu todo, a politica de formação do magisterio 

primãrio, com a LOB, nao veio a se constituir numa proposta 

nova que pudesse dar solução a problemas que, hi algum tempo, 

vinharn-se acuMulando, como o da descaracteri zação do ensino nor

mal como ramo de ensino profissional, agravado apos a promul

gação das "leis" de equivalincia; do aproveitamento indiscri

minado de professores não-titulados; do disciplinamento da 

carreira do magisterio de modo a que, definindo deveres epr! 

servando direitos, viesse a ·t6rni~la mais atraente. Essas 

questões foram deixadas em aberto, a criterio dos sistemas es 
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estaduai s de ensi no- que as resolverian segundo suas próprias 

possibilidades, o que determinou, como cons~qOincia natu~al, 

que, nas ãreas econômica e culturalmente mais pobres,as cón-' 

di ções de habi 1 i tação do professorado vi essem a ser das mais 

precãrias. Outro aspecto a observar e que, embora a lei ti

vesse dado ensejo a inovações, permitindo que os sistemas de 

ensino realizassem experiincias pedagógicas com o fim de a

perfeiçoar os processos didãticos, poucos estados com isso 

se preocuparam. 

Pesquisa realizada pelo Instituto Nacional de Estu

dos Pedagógicos, em 1966, revelou que, na maioria dos cursos 

normais estudados, continuava a ser adotado um modelocurri

cular semelhante, quando não idintico, ao estabelecido pelas 

Leis Orginicas do Ensino Normal, em 1946. Os currlculos se 

compunham de disciplinas de cultura geral, aparecendo com 

maior freqUincia: Portuguis, Matemãtica, Geografia do Bra

sil, História Geral e do Brasil, Ciincias Biológicas, Flsi -

ca, Qulmica, Desenho, Canto e Musica, Trabalhos Manuais; e 

de disciplinas pedagógicas: Biologia Educacional, Psicologia 

Educacional, Sociologia Educacional, História da Educação,Fl 

losofia da Educação, Metodologias, Prãtica de Ensino, Admi -

nistração Escolar e Estatística. Foi mostrado tambem que, 

mesmo nas disciplinas pedagógicas, o recurso de ensino mais 

usado era a exposição oral. As tecnicas que permitiriam ao professo

rado um melhor conhecimento dos aspectos da ~alidade de sua 

profissão, como inqueritos, entrevistas, levantamentos,eram 

l-aramente empregadas ~ 1 

1. BRASIL. Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos. A Formação do Pro
fessor priffiãrio no Brasil. Revista Brasileira de Estudos Peda õgicos. 
Rio de Janeiro,.MEC/INEP: S-2TffS -113-136. ju1/set. 1969. 
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A partir de 1961, o Estado propos uma pOlítica educa

cional,mais ativa; cuja orientação se definiu no plano Nacio -

nal de Educação elaborado pelo Conselho Federal Qe Educação,em 

1962, para o exercício de 19'63/1970, em atendimento ao artigo 

92 § 29, da L.D.B. 

No âmbito do ensino primário, o Plano Nacional de Edu-

caça0 adotou como meta quantitativa a' matrícula, ate a 

quarta serie, de 100% da população escolar de 7 a 11 anos de 

idade e matrícula, nas quintas e sextas series, de 70% da pop~ 

1ação escolar de 12 a 14 'anos. Como meta -qualitativa foi pr~ 

visto que o sistema escolar deveria cont~r, ate 1970, com pro

fessores primãrios diplomados, sendo 20% em cursos de regentes, 

60% em cursos normais e 20% em cursos de nível pôs-colegial. Nas 

normas reguladoras da aplicação dos recursos do Fundo do Esni

no Primário,ficou estabelecido que o governo federal provtde~ 

ciaria a criação de dois centros em cada estado ou territôrio, 

onde fosse necessário, para treinamento e aperfeiçoamento, em 

regime de aprendizado,de professores primários, em cursos in

tensivos de um, dois ou três anos. Os candidatos a esses cur

sos deveriàm ter mais de 20 anos de idade, possuir educação m! 

dia e, em caso contrãrio, fazer exames que corr:provassem educação 

equiva1enteJ- tambem,poderia ser ministrado de forma intensi

va o preparo de candidatos aos referidos cursos. 

Na verdade. desde 1937, ao União iniciou uma açao par! 

le1a a dos estados no sentido de melhorar a fprmação do profes 

sor primãrio. Com o Decreto nQ 378 de l~ de maio,foi criado, 

subordinado ao Ministerio da Educação e Saude,o DepartamentO 

Nacional de Educação, tendo como uma de suas funções:"promo-

ver o aperfeiçoamento, a orientação, o treinamento e a superv! 
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sao dos professores -leigos em todo o pais", Tal açao passou 

a ser mais desenvolvida a partir de 1946, quando, pelo Decr! 

to nQ 9.256, de 13 de maio, foram reguladas as aplicaçõés 

dos recursos do Fundo Nacional de Ensino Primãrio, ficando 

estabelecido que 70% se destinariam a construçã~ de esco

las, 25% i execução de um plano anual de ensino supletivo e 

os restantes 5% i.manutenção dos cursos pedag~gicos do INEP. 

O governo federal teve assim condições para atuar 
de maneira mais direta e efetiva no ensino primário e nor-

mal, atravis da construção de prédios escolares, organiza -

ção de cursos para o aperfeiçoamento de professores primá

rios e de ensino normal, diretores de escolas, pessoal de 

secretarias e departamentos de educaçãoj estudos de progra

mas e apresentação de sugestões metodolEgicas. Com a cria

ção, junto ao INEP, do Centro Brasileiro de Pesquisas Educa 

cionais com sede no Distrito Federal, e dos Centro Regio

nais localizados nas cidades de Recife, Salvador, Belo Hori 

zonte, São Paulo e Porto Alegre (Decreto nQ 38.460,de 28 de 
dezembro de 1955), os cursos de aperfeiçoamento do magisti 
rio passaram a ser por estes orientados. 

Desse modo, a açao supletiva da União, no que se 

refere ao magistério, seguiu duas 1 inhas de atuação:·uma,orie,!! 

ta d a p e 1 o I N E P, a t r a v é s dos C e n t r o B r a s i1 e i r o d e P e s qu f S"ã s 

Educacionais e Centros Regionais de Pesquisas Educacionais, 

que visava, principalmente, o treinamento e o aperfeiçoamento do 

pessoal docente primãrio e normal em exerc;c\o; outra, sob a 

orientação do Departamento Nacional de Educação,destinando~ 

-se, principalmente,i formação de professores não-titulados. 
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A partir de 1963, 'com vistas a possibilitar o alcan

ce das metas previstas no Plano Nacional de Educação e o cum

primento de acordos internacionalmente assumidos, o governo 

federal veio a ativar sua açao no que concerne ao aperfeiçoa

mento do professorado primirio, criando,junto ao Departamento 

Nacional de Educação, o Programa de Aperfeiçoamento do Magis

tirio - PAMP - (Decreto nQ 51.867, de 26 de março de 1963) e 

·amp1iando o trabalho que o INEP vinha realiiando. 

OPAMP tinha como objetivo essencial oferecer treina 

mento, orientação e supervisão ao professorado não-titulado, 

em todo pais. Sua ação se fez por meio de convênios firmados 

com os estados e territõrios nos quais foi executado, junto 

as Secretarias de Educação e Cultura ou Divisões de Educação, 

um programa que abrar.gia a assistência e orientação ticnica, 

diretamente em sala de aula e de maneira constante, ao profe~ 

sor não-titulado; e a elevação do n;vel de conhecimento e do 

'grau de instrução desses profissionais,em cursos de treinamen 

.to de cariter intensivo, realizados nos periodos de firias es 

colares. Esses cursos tiveram inicio em 1965, sendo, ati 

1970, treinados cerca de 84 mil pro~essores.1 

Por outro lado, da· participação do Governo Brasilei

ro na Conferência sobre "educação e desenvolvimento econômico", 

rea1i7ada em Santiago do Chile, em março de 1962, sob o pa -
trocinio da UNESCO, decorreram, entre õutros resultados, o a-

poio tecnico e financeiro de virios organismos internaciooais 
ao projeto apresentado pelo INEP de criação de centros para 

formação de professores primirios em novos moldes, bem como 

t. MINISTtRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA. DEPAiHAMFNTO DE EDUCAÇJS.O FUNDA'fEN -
TAL Programa de Aperfeiçoamento do Magisterio Primãrio, ano 5, nQ 4, 
1971, P. 27. -- --
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aos projetos de'~lanejame~to educacional, nas esferas fede

ral e estadual, e de ampliação e melhoria.do ensino elemen-

tar. 

A 19 de julho de 1963, foi celebrado um convênio en

tre o Governo Federal, atraves do MEC,aUNICEF e a UNESCO, sen 

do,em decorr~ncia, elaborado um "Plano Mestre de Operaç5es p! 

ra um projeto de Educação Primária e NormaT"(Projeto Conjunto ~1EC-

-INEP/UNICEF/UNESCO) a ser desenvolvido no prazo dOe. três anos. 

o a c o r dom li t u o f o i r e n o v a d o em 1 967 e em 1 97 O, q u a n d o f o i f i r

mado o compromisso de desenvolvimento doIII Plano de Opera -

çoes que se prolongaria ate 1973~ 

Do projeto conjunto MEC:INEP/UNICEF/UNESCO consta -

va o Programa de Aperfeiçoamento. Treinamento e Habilita-

ção de Professores para o Ensino Primârio e Normal o qual, em 

virtude da Reforma Administrativa do MEC, em 1971, passou a 

esfera do Departamento de Ensino Fundamental. 

Entretanto, o esforço do governo federal no sentido 

de dar ao docente primârio o necessãrio preparo não impediu 

que o numero de professores sem a devida habilitação conti 

nuasse a crescer, embora, em proporção ao total, houvesse se 

registrado um~ senslvel baixa. 1 Isto se dava, em parte, devi

do ao fato de que, em muitos municlpios,continuavam a ser no-

meados e efetivados professores não-titulados, muitas vezes 

em detrimento dos diplomados ou preparados em cursos de trei

namento. Sobre este aspecto o INEP, atrav~s do documento bã 

sico apresentado ã 11 Confer~ncia Nacional de Educação, reali 

zada em Porto Alegre, em 1966, assim se pronunciava: 

1. Esses aspectos serao analisados no item 2.6.1 deste capitulo . 

• 
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"Não :em sentido, ;:0\' ·exemplo. o qoverno f.ederal preparar lei

gos que possuar. condições mínimas indisoensâveis enQ~anto os 

municipios nomeiam e efetiva~ cutros leigos sem maior crite -

rio." 2 

A partir de 1964, a política Educacional do Estado 

que se propunha alcançar a meta previ~ta no Plano Nacional 

de Educação, de universalização do ensino primário, fez sentir 

ainda mais as deficiênc~as da política de formação e recrut! 

mento do professorado orimãric, passando o próprio governo,nos 

Planos de Desenvolvimento Nacional e em Conferincia Nacional 

de Educação, a exigir sua reformulação. 

2.6. ~ expansão ~ ensino normai ! suasconseaU~ncias no merca
do de trabalho do professorado orimãrio 

Neste item procuraremos situar a.expansão do ensi-

no normal em sua relação com a polltica de formação do magis

terio primãrio desenvolvida no Brasil a partir do final da d! 

cada de 20, considerando que o fato de ter sido atribuído aos 

#cursos normais o privilegio do preparo do docente primãrio e 

entregue aos estados e ao Distrito ~ederal competência para 

organizã-los e administrã-los determinou o rumo dessa expan -
sao com graves reflexos no mercado de trabalho do professor. 

2.6.1. A expansão ~ ensino normal 

No perio~o de 1930 a 194G,a expansao do ensino nor

mal, se comparada a de outros ramos de ensino, foi bastante 

lenta. De 1932 a 19 4 2, registrou-se um ~umento relativo de 

matricula da ordem de l6~, muito inferior ao apresentado pelo 
ensino secundário 250';·; comercial - 196~;; e domestico, 

2. MINISTfRIO DA EDUCACAO E CULTURA. 11 Confer~nc1a Nacional de Educação, 
Porto Alegre, 1966 - Anais, Rio de Janeiro MEC/INEP, 1967, Vo1. 1 p. 

·186. 
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modalidade ofereclda a uma clientela exclusivamente femini -

na, que cresceu em 189~. 

o rit~o de expansão do ensino normal so veio a se 

intensificar a partir de 1950. De 1950 a 1959, o numero de 

alunos matriculados cresceu em 153:: (Tabela 2-2) e no per;o

do seguinte, 1960 a 1969, em 262~. (Tabela 2-3) Esse cres

cimento não foi igual nos dois ciclos de ensino. A matricu

la do primeiro ciclo, durante a decada de 60, foi, de modo 

geral, inferior a 25~ do total de matriculas. (Tabela 2-4). 

Ate a decada de 60, a maioria dos cursos normais es 

tava em maos da iniciativa privada o que determinou que sua 

expansão se verificasse nos centros urbanos, onde era maior 

a parcela da população em ~ondições de custear os estudos 

(classes medias e alta). A oartir de então, a açao do coder 

publico se fez com maior oresenca, o Que permitiu,jãem 1963, 

que o numero de alunos freqUentando escolas normais oficiais 

fosse superior ã freqU~ncia das escolas particulares: (Tabe

la 2-5) 

Como o ensino normal pertencia em sua quase totali-' 

dade, no setor publico, aos governos estaduais, estando, con, 

seqüentemente, na deoendência dos recursos que os mesmos pu

dessem dispor para aolicar no setor ~ducacional e/ou da orien 

tação que dessem ã aplicação, sua expansão continuou a se fa 

zer de modo desigual nas diferentes Unidades da Federação.S~ 

gundo os dadosestat1sticos fornecidos pelo MEC em 1965, 

para todo o país, os estabelecimentos de ensino normal con -

centravam-se nos estados das Regiões Sudeste e Sul, as de 
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maior desenvo1vim~nto econômico, sendo que só o Estado de 

São Paulo possuia mais de 25%.da matrícula de todo este ra 

mo de ensino. Mesmo os cursos normais de lQ ciclo, que p~. 

deriam ser u~a alternativa para os centros economicamente 

mais carentes, tiveram crescimento maior nos estados da Re 

gião Sul que, em seu conjunto, contavam com mais de ~O%dos 

alunos matriculados em todo primeiro ciclo (Tabela 2-6). 

A forma como se processou a expansao do ensino nor 

mal veio a se refletir na composição do corpo d~cente do 

e n s i no p f' i m ã r i o . Os p r i n c i p a i s a s ~ c tos de s s e r e fl e x o f o

ram analisados no documento apresentado pelo INEP i II Con 

ferência .Nacional de Educação realizada em Porto Alegre, em 

1961 • 1 

Com base nos resultados apresentados pelo primei 

ro Censo Escolar do Brasil, foi mostrado que o sistema de 

ensino primãrio era servido por docentes com níveis de for 

mação os mais diversos. Do total em exercício, em -numero 

aproximado de 290 mil professores, apenas 55,80% possuiam 

formação pedagógica, sendo 9,80% obtidas em cursos normal 

de 1Q ciclo, 43,40%, em curso normal de 29 ciclo e 

2,60%, em cursos pós-normais. Dos 44,20% professores nao

titulados em atividade, 12.60% disDunham de estudo de. ní-

Je1 midio e os restantes 31.60% tinham, somente, curso pr! 
mãrio, sendo que, em 9,20% dos casos, não concluído. (Tab! 

la 2-7). 

1 . BRASIL. Instituto Nacional de 'Estudos Pedagógicos. Treinamento, for 
maçao e aperfeiçoamento de professores primãrio. In: 11 Conferên ~ 
cia Nacional de Educarão, Porto Alegre, 1966. Anai~ RTõ de Janelro 
w.r /INEP, 1"907 volo . p. 75 e segs. 
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Embora a maior parte dos professores sem a devida ha 

bilitação exercesse sua atividade profission~l nas areas ru-

rais (73~00S)~ "ia deixava de ser expressivo o numero encon -

trado nas ireas urbanas, principalmente nas zonas economica -

mente menos desenvolvidas~ Norte, Nordeste e Centro Oeste~ue 

apresentavam, respectivamente, um total de 52,~O%, 44,90% e 

54,00c;.(Tabela 2-8). 

Não podecos, porem,considerar que somente .a distribui

çao irregular do ensino normal pelas unidades da federação t! 

nha sido responsivel pelo aproveitamento de pessoal não-titu

lado. Verificando a expansão deste ramo de ensino na decada 

de 60~ podemos constatar que se, de inicio, ela não chegou a 

dar condições para que fosse sati~feita a demanda de profess~ 

res no ensino primirio, a partir da segunda metade deste pe

r;odo isto deixou de ocorrer. 

Um estudo da demanda do ensino primirio~ representa

da pelo crescimento quantitatjvo do quadro docente, em con

fronto com a oferta de professores, representada pelo numero 

de alunos que terminaram o curso normal anualmente, poderi 

nos esclarecer melhor sobre o problema. Neste estudo os ter

mos oferta e demanda, quando usados em relação ao magisterio 

primirio, estarão significando: uma "oferta virtual"~ calcu

lada pela soma do numero de alunos que anualmente, concluiram o 

cu~so normal, sem que nela estejam sendo considerados os pro

fessores excedentes do mercado de trabalho do magisterio· pri-

mirio dos anos anteriores é os concluintes de curso normal 

que não se dispuseram a ingressar no magisteiro; e uma "deman 
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da virtual" calcula~a pelo aumento do n~mero' de professore~,r! 

gistrado anualmente no ensino primário, não sendo nela compu

tados os que foram admitidos para preenchimento das vagas ~

bertas por motivo.de afastamento de profissionais anteriormen

te em atividade. 

De 1962 a 1964, a demanda de professores primários 

foi superior ã oferta, o Gue deu margem a que se registrasse 

um deficit aproximado de 8,5 mil professores. (Tabela 2-9) De 

fato, enquanto nesse per;odo o quadro docente do ensino primá

rio cresceu em, aproximadamente, 92 mil professores, (Tabela 

2-10) no perlodo de 1961 a 1963, conclulram o curso normal cer 

ca de 83 mil normalistas. (Tabela 2-11) Sete estados da fede

raçao, entretanto, já apresentaram excedentes de profissio 

nais: Amazonas, Ceará, Esplrito Santo, São Paulo, Paraná, San 

ta Catarina, Rio Grande do Sul. (Tabela 2-9). 

A patir de 1965, a grande expansão do 'ensino normal 

verificada na decada de 60, bem como a retração do ritmo de 

crescimento de matrlcula no ensino primário, que de um aumento 

de ordem de 19,70%, no per;odo 1962~1964, caiu para 13,50%, no 

per;odo 1965-1967, e Dara 7.30%., no per;odo 1968~19709(Tabela 

2-12) permitiram que no tri~nio 1965-1967, houvesse, em. todo 

pals, uma oferta de aproximadamente 138 mil novos professores 

(Tabela 2-13) para uma demanda de cerca de 32 mil. (Tabela 

2-14) Registrou-se, conseqUentemente, um excedente de cerca 

de 107 mil docentes primários, não havendo excedentes de pro -

fissionais do ensino apenas nos estados do Amazonas, Roraima, 

Pari, Maranhão e G~iás. (Tabela 2-15) 
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Del 9 6 8 a 1 97 O , a. o f e r t a de p r'o f e s s o r e s, r e p r e se n ta -

da por cerca de 225 mil normalistas que se diplomaram nos anos 

de 1967, 1968 e 1969 (Tabela 2-16), continuou a ser superior 

à demanda do mercado de trabalho do magistério primário que, 

no periodo foi apenas de 35 mil professores, aproximadamente. 

(Tabela 2-17) Houve, portanto, um excedente.de 190 mil docen 
tes primários, sendo que, ainda em uma unidade da federação, 

o numero de professores recem-diplomados continuou a ser me -

nor que as vagas abertas no ensino primário. (Tabela 2-18) 

Entretanto, apesar destes numeros., os dados forneci

dos pelo Serviço de Educação e Cultura do MEC, para o ano de 

1970, mostravam que permaneciam em atividade no ensino primá

rio,em todo o pais, cerca de 103 mil professores não-titula -

dos (Tabela 2-19), embora o recrutamento desse tipo de pes

soa1 variasse nas diferentes unidades da federação, tanto no 

que diz respeito a quantidade quanto às condições de preparo. 

Enquanto nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro,Guanabara e 

no Distrito Federal, o aproveitament~ de pessoal não habilita 

I do foi inferior a 20%, nos Estados do Acre, Rio Grande do 

Norte, Paraiba e Goias, ele foi superior a 70%. Quanto ao ni 

vel de escolarização, em sua maioria, os elementos aproveita

dos dispunham apenas de curso primário muitas vezes incompl! 

to. (Tabela 2-20) 

Esses dados revelam, principalmente, que a expansao 

do ensino normal não se fez em atendimento a uma politica de 

formação do magistério orientada em função das 

de ensino primário. 

necessidades 

Analisando este fato, Geraldo Basto Silva, mostra que 
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o desenvolvimento do ensino normal foi determinado pelos 

mesmos fatores sociais básicos que estimularam o cresci -

mento do ensino secundário: as transformacões de ordem 

p o 1 ; t i c a, e c o n ÔI1 i c a e s o c i a 1 que 1 e v a r a m o i n d i v i duo a 

ter na escola, senão a unica, a mais conceituada via de 

ascenção social, sendo que o ensino normal representou es 

sa alternativa para mulher. l Aparecida Joly Gouveia, 

considerou, tambem, que o ensino normal constituia uma for 

ma de conciliação entre as crescentes aspirações de cer -

tas camadas da população e os ideais de depend~ncia econ~ 

mica e intelectual da mulher, tradicionalmente cultivados 

na sociedade brasileira. 2 

Pesquisa realizada por Aparecida Joly Gouveia,em 

1960, sobre o ensino normal nos Estados de Minas Gerais e 

de São Paulo, revelou que, do total de alunos estudado~a-

penas 32% dasejavam exercer o magisterio primári~. Ores 

tante buscava esse ensino tendo outros objetivos, desta-

cando-se entre eles: enriqueEimento cultural - 35%, pre-

paro para a vida do lar - 27~, preparação para estudos de 

nivel superior - 29~.3 

1 - SILVA, Geraldo Bastos. A educação secundária (perspectiva histéri
ca e teoria). são Paulo, Ed. ;~aciona1, 1969, p. 344. 

2_GOUVEIA, Aparecida J. ~ilhares de normalistas e milhões 
de analfabetos. In: Educação e Ciências Sociais, Rio de 
Janeiro, MEC-INEP-:CBPE~ 9(17):-112, maio/ago, 1961. 

3_GOUVEIA, Aparecida J. Professores de amanhã - um estudo de esco
lha ocupacional. São Paulo, L;v~ PlOneira Editora, 1970,-pp. 28 e 
segs. 
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Posteriormente. trabalho realizado De10 Centro Brasi 

leiro de Pesquisas Educacionais - CBPE, em 1968, abrangendo 

oito estados da federação: Pernambuco, Sergipe, Bahia, Minas 

Gerais, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Goiãs, veio CO!)! 

firmar este resultado- mostrando que apenas 59% dos alunos 

que freqüentavam a ultima serie das escolas normais incluí

das na amostra estudada pretendiam exercer o magisterio pri

mãrio e que deste total 27%de~~ja~am ingressar no ensino su

perior, o que indicava que, aproximadamente, 68% daqueles nor 

malistas não estavam interessados em se fixar na 

para a qual se preparavam. l 
profissão 

Tais dados punham em xeque a validade de uma politi

ca de formação do magisterio primãrio com base na utilização 

unica das escolas normais, uma vez que essas instituições, -a 

medida que se expandiam, desvinculavam-se dos objetivos para 

os quais foram institufdas e reforçavam os argumentos daque

les que defendiam maior diversificação dos modelos de ensino 

destinado ao preparo do professdr primãrio. 

Outros fatores, porem, terão de ser considerados qua,!! 

do se pretende analisar tanto a utilização do pessoal sem a 

devida qualificação, pelo sistema de ensino, como a nao aceita 

ção por parte de grande numero de normalistas da profissão 

de professor primãrio, problemas que, de certa forma, estão 

intimamente ligados e que, em grande parte,decnrreffi das condi 

çoes de trabalho oferecidas ao professor. 

1. BRASIL. Centro Brasileiro de Pesqu;sa5Educ'acionais. Fonnação do profes 
sor primário no Brasil. In: Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos. 
Rio de Janeiro,MEC/INEP: ~ (115): 133, julfset.-r969. 
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2.6.2. As condições de trabalho do professor primário .!!! de

cada de 60 

Desde os anos 30 t a açã6 do poder p~b1ico,notadame~te 

estadual e municipal, se fez sentir de modo cada vez mais de

cidido no ensino primãrio, permitindo ~ue, em 1968, mais de 

90% dos alunos estivessem matriculados em estabelecimentos ofi 

ciais de ensino. (Tabela 2-21) Conseqüentemente, a quase 

totalidade do professorado primário pertencia ã rede de ensi 

no p~b1ico (Tabela 2-22) e os niveis dos salários oferecidos 

variavam conforme as possibil idades dos governos locais, o que 

determinou grande diversidade dos padrões de vencimento em to 

do pais. 

Estudo realizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisas 

Educacionais, em 1968, revelou que a maioria do professorado 

primário, pertencente ao sistemas estaduais de ensino, rece -

bia, por mês, entre um e dois salários minimos,a exceçao do 

Estado de Sao Paulo onde os vencimentos chegavam a· atingir 

dois e mais salãrios minimos e dos Estados do Amazonas, Pará, 

Piaui, Rio Grande do Norte, Paraiba, Sergipe, Mato Grosso e 

~oiãs, em que eram inferiores ao sa1ãrio minimo da região. 

Em relação aos sistemas municipais de ensino a situa 

çao era mais grave uma vez que, em sua quase totalidade, o s! 

lãrio era inferior ao mlnimo local, excedendo-o apenas em mu-

nicipios dos Estados de Alagoas, Rio de Janeiro, Paraná, San-

ta Catarina e Rio Grande do Sul. 

Ficou demonstrado também que, nos sistemas estaduais, 

havia correspondência entre o grau de preparo de professor e 
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as condições salariais, melhores para os que possuia~ nivel 

de formação mais elevado, o que não acontecia nos sistema m~ 

nicipais onde os vencimentos eram iguais,· qualquer que fos-

se a qualificação profissional. Como a maioria das escola's 

localizadas nas .áreas rurais pertencia ã rede municipal,ju~ 

tifica--se o fato de o maior -numero de professores que respond! 

ram ã pesquisa ter declarado não pretender trabaihar nas zo

sas rurais. Justifica-se, também, a grande evasão que ocor

ria, demonstrada quando se pode verificar que o tempo de ser 

viço da maioria dos professores municipais não chegava a a

tingir cinco anos o que, também, acontecia, embora com me -

nos freqQencia, nos sistemas estaduais,mesmo em estados de 

maior desenvolvimento como Minas Gerais, Guanabara e Rio de 

Janeiro. l 

A revelação desses fatos alertou as autoridades e 

levou o governo federal a, pela primeira vez, intervir nas 

relações empregatlcias entre os governos locais e o professor~ 

do primário, estabelecendo os mlnimos a serem pagos. Pelo 

Decreto nQ 66.259, de 25 de fevereiro de 1970, ficou determi 

nado,para os estabelecimentos oficiais de ensino; federa 1 , 

estadual e municipal, o correspondente a 130% do salãrio ml-

nimo regional mensal, para o regime de 22 horas e 30 minutos 

de trabalhos semanais, em se tratando de professores primã -

rios com curso de formação regular, limitando a· 75'" de sa1ã-

L 
BRASIL. Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais. Divisãoàe A-
perfeiçoamento do Magistério. Condição sócio-econômicas dos profes
sores primãrio brasileiro. In: Revista Brasileira de Estudes Pedaaõ 
91COS, Rio de Janeiro, 54(119): 173, jul/set. 1970. 
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rip mlnimo regional mensal, para os que nao tivessem o r~feri

do curso. 

Ao mesmo tempo, o governo prop~s a redefiniçio da 

pol1tica de formação e aperfeiçoamento do magistirio primirio, 

o que veio a ser estabelecido.no capltul0 V, da Lei 5692/71 que 

definiu a reforma de ensino de 19 a 29 graus. 

.- , 



CAP1TUlO 3 

A pOlITICA EDUCACIONAL NA lEI 5692/71 

E A FORMAÇ~O DO MAGIST!RIO 

Este capitulo tem por objetivo analisar a Reforma 

de Ensino instituida pela lei 5692/71 e nela situar a polí

tica de formação do tlagisterio Primãrio. De início procur,! 

remos destacar os fatos que antecederam essa reforma e de -

terminaram sua 1inha,de orientação. 

3.1. Antecedentes ~ lei 5692/71 

. 
Com o móvimentopo1itico-mi1itar de março-abril de 

1964, foi implantado no país um novo modelo político que 

veio a se caracterizar por um regime autoritãrio de governo. 

Este teve a 1egitimã-10 duas correntes ideológicas que se CO!! 

plelF.e'ntárR e se justificam: a "ideologia da ordem", represe.!!, 

tando o pensamento da corrente hegemônica civil-militar que 

assumiu o poder, encontrando justificativa na 

de "segurança nacional" e de "paz soêfal "; e a "ideologia 

tecnocrata"~ esposada pelos lideres dos setores tecnicos do 

governo comprometidos com a promoção do desenvolvimento eco 

nômico. l 

1 • ' 
Esta posição ê criticada por Dunneval Trigueiro Mendes em IIMeias ver-
dades dos liberais ~ dos tecnocratas ll

, FGVIIESAE. Texto mimeografa
do. 
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Esta iúltima passou a orientar a politica educaci~ 

nal definida nos planos globais de desenvolvimento nacio -

na1, elaborados pelos técniços do Ministério do Planejamén

to. 

Os tecnocratas veem a educação escolar como um se

tor de interesse nacional diretamente implicado na promoçao 

do desenvolvimento econ~mico. Acreditam ser.a irea educativa 

um campo de decisões tecnicas e não de decisões pOliticas, 

dai serem suprimidas as reflexões sobre principias e fins 

da educação. A preocupação se volta para o estudo dos meios 

mais capazes de aumentar a produtividade do sistema de ensi 

no~ Como esclarece Vanilda Pereira Paiva,o único vínculo 

com o aspecto político do problema seria indireto, na medi

da em que omiti-lo seria aceitar que a maior eficiincia do 

sistema deve beneficiar a ordem vigente e encaminhar 
para a modernização. l 

.. o pals 

Apõs 1964, nos diagnõsticos que os técnicos do g~ 

verno apresentaram sobre as condições gerais do ensino, o 

prOblemas da eficiência, analisado sob o ponto de-vista da 

rentabilidade foi considerado o de maior importância. A _ 

avaliação desta, feita em termos quantitativos, tinha como 

indicadores a capacidade de absorção e de prOdutividade do 

sistema: a primeira, medida atraves da relação 
criançasern idade escolar/numero de crianças 

numero de 
que freqtJe!!. 

1. PAIVA, Vanilda P. Educação Popular e Educação de Adultos. São Pau 
10, Edit. Loyola, 1973, p. 45. 

r r 



tam escolas, e a segunda Delo numero de alunos promovidos a

nualmente, pelo numero de alunos que concluem os cursos e pe-

la capacidade do sistema escolar satisfazer às necessidades 

do mercado de trabalho. Embora a rentabilidade fosse avalia 

da em termos cuarltitativcs, os aspectos qual itativos não deixa-

ram de merecer atenção uma vez que seu nao atendimento po-

deria influir na obtenção das metas traçadas, impedindo ou 

dificultando o fluxo normal do aluno dentro do sistema. 

Por outro lado, o problema da r"entabil idade remetendo ao da 

racionalização do uso dos recursos materiais e humanos, fez 

com que o problema da efici~ncia estivesse ligado ao do nao 

desperdlcio, ganhando ~nfase , com isso, a questão do planej~ 

mento educacional,da tecnificacão dos metodos e processos de e~ 

sino, do preparo do pessoal docente e de seu melhor aproveita-

mento. 
A partir de 1964, portanto, a influência dos tecnocra

tas se fez sentir mais decisivamente na polTtica educacional e 
I 

os liberais tiveram sua ação limitada ao plano formal das refor 

mas de ensino suqeridas nos planos do governo. 

A educação foi declarada um instrumento de "aceleraçio 

do desenvolvimento econ~mico e de Drogresso social. Em conse

qUência, a democratização das oportunidades educacionais, ga -

rantida atraves de um determinado numero de anos de escolariza 
ção oferecidos gra~uitamente pelo Estado, veio a ser uma das 
metas previstas nos programas governamertais. 1 

1. BRASIL. Mini sterio do ::>Ianejamento e Coordenacão Geral. Diretrizes de 
Governo. Programa estrategico de desenvo1vi mento.Brasilia, julho-1967, 
p. 14. 
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o primeiro governo p6s-64 - governo Castelo Branco 

(1964-l966) - procurou inicialmente dar continuidade ao Pla 

no Nacional de Educação, elaborado pelo Conselho Federal de 

Educação para o periodo 1963/1970. A e~ecução do mesmo exi

gia o conhecimento das reais condiç5e;ldo sistema o que de

terminou a realização, em novembro de 1964, do primeiro Cen 

so Escolar de cariter nacional. Paralelamente, com o objet! 

vo de promover estudos dos problemas educacionais, foi ins

tituída a Conferência Nacional de Educação a ser convocada 

anualmente pelo MEC (Dec. n9 54.999, de 13 de novembro de 

1964, modificado pelo Dec. n9 57.347, de 25 de novembro de 

1965). Com os resultados do Censo Escolar, veio a ser real! 

zado o Diagn5stico Pr~liminar, base do Plano Decena1 de De

senvolvimento Econômico e Social, elaborado para o período 

1967/1977, em suas metas educacionais. 

No governo seguinte - Artur da Costa e Silva (1967-

1969) - as linhas gerais da po1itica educacional foram defi 

nidas no Programa Estrategico do Desenvolvimento para o pe

ríodo 1968/1970.Foi declarado que o objetivo final: 

( ... ) consistirã, efetivamente, e~ proporcionar um mínimo de 

escolarização obrigatória a todos os brasileiros, e incent! 

vos que estimulem o acesso aos níveis mais elevados doensin~ 

num programa nacional que ajuste o sistema educativo às deman 

das do mercado de trabalho, sob a coordenação e orientação g~ 
1 ra1 do governo. 

1. BRASIL. Ministerio do Planejamento e Coordenação Geral. Diretrizes 
de Governo. Programa estratégico de desenvolvimento. Brasília, ju
lho - 1967, p.95. 
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Com esse sentido seria dada prioridade ã preparação 

de recursos humanos para atender aos programas de desenvol

vimento nos diversos setores, adequando o sistema educacio-

nal às crescentes necessidades do pais, principalmente no 

que se refere à formação de profissional de· nivel medio e 

ao aumento de mão-de-obra qualificada. Para tanto seria pr~ 

ciso aumentar a produtividade do sistema de ensino no que se 

refere às práticas administrativas, aproveitamento de insta 

lações e equipamentos, trabalho escolar, 

fessores. l 
atuação dos pro-

Os objetivos considerados mais importantes, no pro

grama educacional traçado, no que se refere ao ensino pri-

mãrio, foram: - cumprimento à determinação constitucional 

de obrigatoriedade escolar para toda a população de 7 a 14 

anos, inicialmente nas capitais e grandes centros urbanos ~ 

progressivamente, atingindo os nucleos menores; reformulação 

do ensino primário. visando à sua integração com o ensino m~ 

dio num sistema comum e ao aumento da cipacidade de absor

çao de novos alunos, com a eliminação do estrangulamento re 

presentado pelos altos ;ndices de reprovação, repetincia e 

deserção; aperfeiçoamento do magisterio, pelo treinamento de 

professores titulados e não-titulados, expansão do quadro 

de supervisores, administradore5 escolar~s e orientadores p~ 

dagõgicos e aprimoramento do ensino normal; criação de con

dições de trabalho mais favoráveis para o professor. 

1. BRASIL. Ministerio do Planejamento e Coordenadoria Geral. 

Op. cito p.96. 
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No que se refere ao ensino médio, foi previsto: - sua 

reformulação para que viesse a se constituir com o ensino 

primário um sistema fundamental que assegurasse a formação 

básica do educando e sua preparação para as atividades eco

nômicas; - ampliação das oportunidades de m~tricula pela ex

pansão do ensino püblico e do sistema de bolsas; - elevação 

do nTvel do pessoal docente. Quanto ao ensino superior, foi 

proposta a reforma universitária com vistas a tornar o ensi-

no mais eficiente, mediante sua modernização, revisão curri

cular e flexibilidade administrativa. Previa-se, também, a 

ampliação das matriculas. especialmente nas formações profis

sionais consideradas prioritárias pelo seu caráter social e 

interesse no processo de desenvolvimento n~cional.l 

No terceiro governo p6s-64 - Emilio G. Medici (1968-

1971) - a politica educacional foi fixada no Plano de Metas 

para a Ação do Governo el aborado para o período de 1970/1973, 

havendo preocupação em dar continuidade às propostas conti-
, ' 

das no plano anterior. Dentre as r~alizações previstas na 

área do ensino estavam: 

- a expansao do ensino elementar e'ampliação do tempo a ele 

destinado, obtida pela inte~ração do curso primário com o, 

curso ginasial; 

reformu1ação do ensino medio com vi~tas ã eliminação do 

dualismo existente entre o ensino secundário e o ensino 

profissional, devendo o segundo ciclo ser programado de mo 

1. BRASIL. Ministerio do Planejamento e Coordenação 

Op. cjt. p.98 'e segs. 

Geral. 
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do a se' constituir no primeiro nlve1 de preparação para o 

trabalho, assegurando aos seus conc1ui'ntes uma profissão; 

- expansão controlada do ensino superior, atendendo às ãreas 
I 

prioritariamente definidas; formaç~o de professores de ní-

vel midi~ e superior, profiss~es dJ sáade, ãreas tecno16-

gicas e carreiras curtas de nlve1 superior. 1 

A adoção dessa p011tica, embora justificada pela ne

cessidade de adequar o sistema de ensino às condiç~es do de

senvolvimento do pais, se impunha em face da crescente deman 

da de ensino medio e superior que vinha obrigando os poderes 

públicos a investir cada vez mais no setor educacional. Tor

nava-se necessãrio o estabelecimento de um sistema de ensino 

que, atendendo a essa demanda, pudesse elevar o nlvel de es

colarização do indivlduo a custos menores que o empregado p~ 

10 sistema anteriormente adotado, podendo, desse modo, ser 

acesslvel a uma parcela maior da população. A efetivação des 

sas medidas determinou a revisão da legislação do ensino o 

que teve inlcio, em 1968, com a Reforma Universitãria, Lei' 

nQ 5.540, de 28 de novembro r e culminou, em 1971, com a Re

forma do Ensino de 1Q e 29 Graus, Lei 5.692, de 11 de agosto. 

A revisão da LDS, nos aspectos que se referem ao en

sino primãrio e medio, teve inicio em 1969, quando, pelo De-

creto nQ 65.189, de 18 de setembro, foi criado um grupo de 

trabalho "para propor a reforma do ensino fundamental". Em 

dezembro do mesmo ano, o grupo foi desfeito em virtude do,fa 

1. BRASIL. Presidência da Repablica. Metas e bases para a 
açao do governo. Brasilia, 1970. p.54 e segs. 
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. 1ecimento do Pr~sidente Costa e Silva e do estabelecimento de 

um novo governo. Foi apresentado ao Ministro ~a Educação o 

relatório no qual a sistemãtica de trabalho adotada ê anali
! 
\ 

sada e onde são formuladas sugest~es ~e1ativas ao ensino pri 
\ -

mãrio e sua articulação com o ensino de grau media, o ensino 

media em geral. formação de professores, ensino supletivo e 

sobre recursos para educação. O grupo de trabalho declarou 

que se absteve de elaborar o projeto definitivo por conside

rar que a reforma do ensino deveria se integrar às linhas da 

po11tica do novo governo e por compreender que, como o ensi

no primãrio e o ensino fundamental, por ele proposto~ eram 

da competincia dos estados, que apresentam problemas especl

ficas na ãrea da educação, caberia uma consulta mais ampla 

às unidades da federação. 1 

Em 20 de maio de 1970, pelo Decreto nQ 66.000, foi 

criado o novo grupo de trabalho incumbido de apresentar, no 

prazo de sessenta dias, a contar de sua instalação, seus es

tudos e projetos. A 14 de agosto do mesmo ano. o grupo en-

viou ao Ministro da Educação o resultado de seus trabalhos 

sob a forma de um anteprojeto de l~i, acompanhado de um re1a 

tório onde são esclarecidas e justificadas as opções adotadas. 

Enviado ao Congresso, o anteprojeto recebeu emendas 

que nao vieram ~ m6dificar sua linha de orientação e sim re-

1. Relatório do Gr'uro de Trabal ho instituido pelo Decreto· nQ 
65.189, de 18 de setembro de 1969. In: Ensino de 19 e 29 
graus, MEC/CEF, Rio de Janeiro, Liv. Jos~ Olympio Edit., 
1971,' pp.29 e segs. 
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forçá-la, resultando do seu conjunto o substitutivo que se 

transformou na Lei 6.592, sancionada pelo Presidente da Re

p~blica a 11 de agosto de 1971~ 

3. 2. O e n s i no de 1 9 e 29 grau s 

, Ao instituir a Reforma de Ensino de 19 e 29 graus, 

que tinha como objetivo declarado promover a "expansio" e a 

"atualização" do ensino destinado a crianças e adolescentes, 

a Lei 5.692 alterou, em grande parte, a LOS. Foi preservado, 

porem o Capitulo l, referente aos fins da educação, como a 

indicar que a filosofia da pOl;tica educacional permanecera, 

visto que as modificaç~es cingiam-se aos aspectos relativos 

aos meios de ensino. Na realidade tal não acontecia, pois, 

como vimos, a Reforma do Ensino se definiu em função de uma 

nova politica de governo e em atendimento a novos princ;pios 

~ideolõgicos. Como esclarece Oermeval Savianoi, enquanto a 

orientação liberal da LOB enfatizava os fins (ideais), as as 

piraç~es individuais, a cultura geral, a orientação dada -a 

organização do ensino pela Lei 5.692 ressaltou os meios (re

cursos, metodos e tecnicas), as necessidades sociais e a for 

f · . 1 1 maçao pro lSSlona . 

C om o o b j e t i v o 9 e r a 1, a L e i e s t a bel e c e u u m ~ n i c o que 

seria a s;ntese dos que aparecem na legislação anterior para 

os diferentes n;veis e ramos de ensino: -desenvolvimento 

das potencialidades do educando, como elemento de auto-rea~ 

1. SAVIANI, Dermeval, Anãlise critica da organização escolar brasileira 
atraves das Leis 5.540 e 5.692. In. GARCIA, Walter (org.) Educação 
brasileira contemporânea: organização e funcionamento. São Paulo. 
f,1cCr'lW-Hlll, do Brasl1'

o
l'J/6, p. ISS. 
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1izaçio, qua1ificaçio para o trabalho e preparo para o exer

clcio consciente da cidadania,lI (art. 1Q). Tal, objetivo seria 

atingido atrav~s de um ensino que se organizaria em dois ni

veis: - o l~ grau, com oito anos de duração, destinado i edu 

caça0 escolar da criança e do pr~-adolescente; - o 2Q grau, 

com d~ração de três a quatro anos, destinado ã educação esco 

lar dos adolescentes. 

Resultado da integração do ensino primário como o 

primeiro ciclo do ensino medio, o ensino de 1Q grau veio a 

se constituir num novo modelo, cujos conteudos e metodos va

riariam de acordo com as fases de desenvolvimento dos alu

nos. Com ele procurava-se atender a Constituiçio de 1969, no 

que determina a obrigatoriedade escolar dos' 7 aos 14 anos, e 

a demanda de ensino pós-primário, principalmente, pelo ensi

no secundário, que desde 1945 vinha crescendo nos centros ur 

banos e que trazia como causa e conseqüincia a elevação dos 

requisitos educacionais de grande parte das ocupaçoes que 

compunham o mercado de trabalho nas grandes cidades. 

Segundo Celso Beis;egel, a oferta de educação esco

lar de nível ginasial ã população trabalhadora urbana quer! 

sultou,· de início, da barganha pOlítica que se estabeleceu 

com a retomada do processo eleitoral, em 1945, na qual a ins 

talação de escolas era um dos meios preferidos, permitiu que 

parte dos trabalhadores ofertasse sua força de trabalho dis 

pondo de melhor nível de escolarização, o que determinou . a 

elevaçio dos requisitos educ~cionais. Este fato fez crescer 

a procura de ensino a esse riivel, ex~gindo a intervenção do 
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Estado no sentido de promover sua generalização. l 

A criação de um sistema de ensino que, atendendo a 

essa demanda, pudesse elevar o nível de escolarização do in-
\ 

divlduo a custo menor que o dispendid9 pelo sistema anterior, 
\ 

podendo, desse modo, ser acesslvel a uma parcela maior da p~ 

pu1ação, veio a ser defendido pelo governo pós-64 e sugerido 

nos planos de desenvolvimento nacional e na III Conferincla 

Nacional de Educação, realizada em Salvador, em 1967, espe

cialmente convocada para tratar desse tema. 

o ensino de 19 grau nos moldes estabelecidos pela 

Lei 5.692 atenderia a esse objetivo, na medida em que sua im 

plantação seria mais econômica do .que a simples expansão dos 

antigos ensino primãrio e ginasial, isto porque: 

19 - os quatro anos de escolarizaçãa,correspondentes ao pri

meiro ciclo do ensino medio, integrando-se ao ensino prl 

mãrio num todo único de oito anos de estudos continuos, 

possibilitaria que este se fizesse num único estabeleci 

mento de ensino, de modo geral nas próprias escolas prl 

mãrias que para isso seriam devidamente adaptadas, com 

a ampliação do pr~dio e a cria~ão de turnos extras. Tal 

medida resultaria na diminuição de despesas com constru 

çio e equipamento de predios escolares e com o pessoal 

administrativo nele utilizado; 

29 - o currículo das quatro últimas series do 19 grau passou 

a ser organizado por ãreas de estudos o que, independe~ 

1. BEISIEGEL, Celso. Estado e educacão popular, (capítulo I), 
São Paulo, Ed. Pioneira, 1975 3 PP.12 e segs. 
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temente das razões 'de ordem psicopedagõgica que o recomendas 

sem, representaria uma economia em relação às despesas com o 

pessoal docente. Em lugar de um curriculo formado por dez ou' 

onze disciplinas anuais ter-se-ia um curricul0 formado por 

três ãreas de estudos: Comunicação e Expressão, Estudos So

ciais e Ciência~ e fuais quatro disciplinas obrigatõrias: Edu 

caça0 Moral e Civica, Educação Física, Educação Artística e 

Programa de Saúde, devendo cada uma ser desenvolvida por um 

único professor, com conseq~ente diminuição do quadro docen

te. 
Quanto ao ensino de 29 grau, a lei introduziu duas 

modificações básicas, em relação ao antigo segundo ciclo do 

ensino medio: a integração dos cursos, no plano horizontal, 

dando unidade ao ensino que, embora sendo úni~o, pOderia ra

mificar-se em diferentes cursos integrados atraves de uma b! 

se comum de estudos (a'rt. 3); a habilitação profissional que 

~aria a seu concluinte condições para ingressar no mercado de 

trabalho, devendo, tambem, oferecer condições para a conti

nuação de estudos em n;veis mais elevados. A escolha das ha

bilitações profissionais a serem oferecidas pelos estabeleci 

mentos de ensino deveria considerar as necessidades do merca 

do d~ trabalho (art. 5, 3 29, item b) e seriam selecionadas 

da relação fixada pelo Conselho E$tadual de Educação ou com 

a aprovação deste órgão. 

Pretendia-se com as inovações introduzidas aten~ 

der a três objetivos distintos, anteriormente realizados em 

escolas diferentes: - fornecer a todos os jovens uma expe-

riência comum em educação~ responder às exigências da socie-
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dade em materia de- mão-de-obra qualificada de nível medio; 

preparar jovens para o ensino superior. 

A nova organização 

reformulação da política de 

do sistema!de ensino impunha a 
- '\ 

formaçao d~ professor que se de 
I 

dicaria aos diferentes graus de ensino. 

No que se refere ao 19 grau, que viria a se consti 

tuir na educação bãsica a ser oferecida oportunamente a to

da a população escolarizãvel, seria exigido um grande nume

ro de professores habilitadosv Tornava-se necessãrio expan

dir o ensino destinado ã formação do magisterio, para su

prir a demanda e, em relação ao ensino nas últimas series, 

estabelecer uma nova modalidade de preparo do professor, pois, 

a nível de 29 grau, seriam habilitados aqueles que atuariam 

nas series iniciais do 19 grau e, nos cursos superiores de 

graduação plena, os que se especializariam em determinadas 

I disciplinas. Para o 29 grau, carecia estabelecer novas ha

bilitações a nível de graduação, de modo a atender as disci 

plinas e/ou atividades profissionalizantes. 

Alem das necessidades criadas pela organização do 

sistema de ensino, as próprias condições profissionais do 

magisterio impunham nao só a reorientação da política de for 

mação do professor, mas tambem o disciplinamento, em termos 

mais efetivos, de sua atividade profissional. Essa exigin

cia se fazia, por outro lado, em virtude de inumeros acoroos 

internacionais firmados, em que apareciam recomendações co-

mo as seguintes: 

"Que os governos latino-americanos aprovem estatutos para a 
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carreira do magisterio, com o fim de melhorar as condições 

de vida do professor."l 

"Que os governos melhorem ou estabeleçam, onde quer que não 

existam: a) estatutos legais do pessoal dos diversos ramos 

e niveis de ensino, que assegurem a estabilidade e os di

reitos dos mestres e do professor. ( ... )"2 

"r indispensivel que todos os paises estabeleçam um estatu

to relativo ãs condições econômicas, sociais ou profissio

nais do pessoal docente. Esse estatuto não pode deixar de 

contribuir para assegurar o lugar que por direito corres

ponde aos pl~ofessores primários na coletividade ( ... ) 113 

"Mediante estatutos ou disposiçôes oficiais pertinentes, de 

ve-se assegurar ao pessoal docente os seguintes direitos 

bãsicos: segurança e estabilidade no desempenho de sua fu~ 

ção,possibilidade de acesso atraves de estudo e de um trabã 

lho eficaz, retribuição que lhe pennita dedicar-se exclusi 

vamente as 

mica . .,4 

suas tarefas sem preocupaçao de ordem -eco no-

1. Conferência Regional sobre educação na America Latina, Pe~l, lima, 
1956. In: Revista Brasileira de Estudos Peda ó icos. Rio de Janeiro, 
MEC/IN~: 2(64: 69. ~u /set. 1956. . 

2. IV Reunião do Comitê Consultivo :nterQovernamentaldo Projeto Prin 
cipal para Extensão e a ~lelhoria da Educação Primãria na A'1lerica La 
tina, Santiago do Chile, 1962. In: Revista Brasileira de Estudos 
Pedagógicos. Rio de Janeiro, MEVI"lEP: 34(89): 104, jan/rnar. 1963. 

3. XXVI Conferência Internacional de Instrução PGblica. Genebra, 1963. 
In: Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos. Rio de Janeiro, MEC/ 
TNEP: 37( 92): 97, out/dez. 1963. 

4. Terceira Reunião Interamericana de Ministros de Educação, Bogotá, 
1963, In: FERRAZ. Esthel~ de Figueiredo. Esplrito e Objetrvo5dos 
arts. 29, 36 e 39 da Lei n9 5.692/71. In: Documenta nQ 154, set. 
1973, p.45 e segs. 
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Ao subsc.rever a recomendação relativa a situação do 

professorado, como participante da Conferência Intergovern! 

mental Especial sobre a situação do Pessoal Docente, reali

'zada em Paris, em outubro de 1966, sob o patrocínio da 

UNESCO, o Brasil comprometeu-se a ampliar em seu território 

o conjunto das normas e medidas comuns, tidas, pela unanimi 

dade dos participantes, como capazes de resolver os prOble

mas ligados ã condição do pessoal docente. 

Havia, portanto, fatores de ordem interna (necessl 

dades criadas pela organização do sistema de ensino) e de 

ordem externa (compromissos internacionais assumidos), de

terminando a redefinição da polít~ca de formação do magist! 

rio, como foi estabelecido na própria Lei 5.692. r de notar 

que, enquanto na legisla~ão de ensino anterior, as quest6es 

relativas ã formação do professor e as concernentes a sua 

atividade profissional eram tratadas separadamente, nesta 

elas são consideradas em conjunto, num capítulo especial, 

como a marcar uma nova visão do problema e a importância 

que ele mereceu. 

3.3. A política de formaçâo do magist~rio 

o CapítulO V da Lei 5.692/71 veio a definir a no

va orientação a ser dada ã formação e ao aperfeiçoamento 

do magisterio e a regulamentação de sua atividade profis

sional. 

Conforme foi esclarecido no relatório do grupo de 



trabalho] e na exposição de motivos do Ministro d~ Educação 

que acompanhou o anteprojeto enviado i apreciação do Presi

dente da República, a política de formação do professor te

ria a nortei-la o principio de "valorização do magistirio", 

interpretado como: melhoria de suas condições de qualifica

çao profissional, melhoria das condições profissionais e 

elevação do status do professor. A primeira seria obtida 

atraves da adoção de novos criterios de formação e aperfei

çoamento e as demais atravis da melhoria das condições sa

lariais e do disciplinamenio da atividade profissional. 

No que se refere à formação, sua orientação far-

se-ia de acordo com a filosofia explicitamente definida no 

artigo 29, que determinava: "a formação de professores e es 

pecialistas para o ensino de 19 e 29 graus seri feita em n; 

ve i s que se. e 1 e vem . p r o g r e s s i v a m e n te, a jus ta n d o - s e à s d i f e r e n -
# 

. ças culturais de cada região do pais, e com orientação que 

atenda aos objetivos especificos de cada grau, às caracte

risticas das disciplinas, ãreas de estudos ou atividades e 
..... 
as fases de desenvolvimento do educando". 

De acordo com o que afirma este artigo, uma s5 fi-

losofia deveria orientar a formação do professorado de 19 e 

1. A partir do item 3, do Capitulo 3, a referência a grupo 
de. trabalho quando não segJida de qualquer esclarecimen
to, indicarã o Grupo de Trabalho institu;do pelo Decreto 
numero 66.600, de 20 de maio de 1970, responsãvel pela 
elaboração do anteprojeto da Lei 5.692/71. 
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29 graus, uma ve~ que ta1 orientação teria por base os mes

mos principias norteadores: orogressividade, ajustamento a 

realidade, flexibilidade de orientação. 

O Drincioio de progressividape aparece na Lei nao 

como um imperativo, mas como uma possibilidade, já que te

ria a condicioná-lo o Drincipio de ajustamento ã realidade, aí 

compreendido como a dependência das condições econômicas e, 

conseqüentemente, das possibilidades de cada sistema de en

sino local. 

O princlpio da IIflexibilidade de orientação" presi 

diria a definição dos otjetivos e a organização dos diferen

tes níveis de ensino destinados a habilitar professores, 

atendendo aos objetivos, características da clientela e dos 

currículos do ensino a que essas habilitações dariam direi 

to. 

Como vimos, a Lei fefiniu o objetivo geral e espe

cificou os destinatários de cada grau, determinando que o 

Conselho Federal de Educação estabelecesse os objetivos e a 

amplitude das mat~rias relativas ao n~cleo comum (art. 4, 

19, I). Ficou decidido que, para efeito de organização cur

ricular, essas mat~rias se apresentariam sob a forma de ati 

vidades, areas de estudos e/ou disciplinas (art. 79), sendo 

que as primeiras comporiam o currículo das s~ries iniciais 

do 19 grau, as segundas (áreas de estudos) o currículo das 

series finais e as terceiras (disciplinas) o curriculo do 

29 grau. 
O ensino· destinado ao preparo do professor, por-

tanto, seria organizado de modo a habilitar docentes capa-
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zes de: trabalhar.em turmas de l~ a 4~ séries do 19 grau, 

orientando a aprendizagem de crianças (de 7 a 11 anos) e d~ 

senvo1vendo um currlculc Dor atividades; e/ou de trabalha~ 

em turmas de 5~ a 8~ series, orientando a aprendizagem de 

pré-adolescentes (de 11 a 14 anos.), desenvolvendo um currt

culo por ãreas de estudos; e/ou de trabalhar em turmas de 

29 grau, orientando a aprendizagem de adolescentes (de 15 a 

18 anos), desenvolvendo um currfculo por disciplinas. l 

Em conformidade com esses principios, a Lei defi-

niu modalidades diferentes de preparo do professor~ de modo 

a permitir diferentes nTveis de formação e habilitação: 

- formação a nTvel de 29 grau, com três anos de duração, ha 

bilitando para o magisterio de 19 grau, em turmas de le a 

4a - . - serles; (art. 29,a); 

- formação a nlvel de 29 grau, obtida em estudos adicionais 

aos três anos regulares de 29 grau, com um ano de duração, 

permitindo a atividade docente em turmas de 5~ e 6ª séries 

do lQ grau; (art. 29, parâgrafo primeiro); 

- formação a n;vel de graduação, representada por licencia

tura de 19 grau, obtida em cursos de curta duração, habi-

1. Conforme esclarece o Parecer n9 853/71, do Conselho Federal de Edu
caça0, a divisão do curr;culo cor~esponderia tania i amplitude do 
campo abrangido, quanto ã forma de abordagem com vistas ao conheci
mento: nas atividades a 30rendizagem se faria através de experiên
cias concretas; nas áreas de estudos, que sêriam formadas pela inte
gração de conteúdos afins, as si~uações de experiência tenderiam a 
se equilibrar com os conhecime~tos siste~atizados, e nas disciplina~ 
basear-se-iam, predominantemente, scbre 
zados. 

ccnhecimentos siste~ati 
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1itando para oexercicio do magistirio em turmas de 1~ a 
8a - . - senes do 19 grau; (art. 29, b); 

- formação a nivel de graduação, obtida em estudos 
I 

adicio ...... 
nais aos cursos de licenciatura de curta duração, com o 
minimo de um ano de duração, habilitando para o magistirio 
em todo o 19 grau e na primeira e segunda series do 29 
grau. (art. 29, parágrafo segundo). 

- formação a nivel de graduação, obtida em cursos de 1icen
ciaturaplena, habilitando ao magistirio de 19. e 29 graus. 
(art. 29. c). 

Foram ainda previstqs. no art. 77 das "disposiç5es 
transitErias~dois outros esquema.s que, éxc~pcionalmente, s! 
riam usados, quando houvesse carência de pessoal com as ha
bilitações regulares. De acordo com o primeiro, poderiam le 
cionar:-no magistirio de 19 grau., ati a oitava serie, os di 
plomados com habilitação para o magistirio a nivel de 4~ 
sirie de 29 grau (estudos adicionais); - no ensino de 19 grau, 
ate a 6~ sirie, os diplomados a nivel de 3ê sirie d029 grau; 
- ate a série final do 29 grau, os portadores de diploma r! 
lativo ã licenciatura de 19 grau. Determinava o segundo es
quema, estendendo ainda mais as condições de habilitação p! 
ra a atividade docente que, quando. atendidas as condições 
anteriores. persistisse a falta real de professores, pOde
riam lecionar: no ensino de 19 grau, ati a 6ª sirie, candi
datos que tivessem concluido a 8ª sirie e viessem a ser pr! 
parados em cursos intensivos; - no ensino de 19 grau, ati 
a 5ª sirie; candidatos habilitados em exames de capacitaçã~ 

regulados nos vários sistemas de ensino pelos respectivos 
Conselhos de Educação; para o exercicio no 29 grau, candid! 
tos habilitados em exames de suficiência regulados pelo Co~ 
selhoFederal de Educação. realizados em instituições de en 
sino superior indicadas pelo mesmo Conselho. 

Excetuando o determinado nas "disposições transitõ 

rias", ficaram, p~rtanto, estabelecidas, para a formaçã6 do 

Professorado de 19 e 29 graus. modalidades de ensino que se-
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ri"am regidas por legislações distintas: - a nível de 2Q grau, 

Lei n9 5.692/71, - a nível de graduação, Lei" 5.540/68. 

, a 
Segundo a Lei 5.692/71, a atividade docente nas S-

e 6ª siries poderia ser exercida por docente habilitado em 

estudos adicionais de 29 grau. l Estes vieram a ser regula

dos pelo Parecer n9 155/72 do Conselho Federal de Educação 

que assim o definiu:_"( ... ) um mecanismo de, ao mesmo tem-' 

po, aperfeiçoamento e de formação do magisterio"; - esclar~ 

cendo que "como aperfeiçoamento, sig~ifica acrescimo a um 

preparo tido como suficiente para o seu nível" e como for

mação regular, ofereceria condições para que o profissional 

pudesse atuar em níveis progress1vamente ,mais altos. Foi de 

clarado, tambem, que representaria uma opção para os cen

tros que não dispusessem de estabelecimento de ensino supe

rior, ao mesmo tempo que uma ligação entre a formação a ní-

vel de 29 grau e a nível superior, uma vez que seus estu-

dos poderiam ser utilizados .nos cursos de graduação, res-

peitadas as condições estabelecidas (art. 29, parãgrafo ter 

ceiro). 

Quando em nível de graduação, o ensino destinado ã 

formação de magistirio veio a ter, em linhas gerais, sua es 

trutura definida pela Instrução nQ 22, de 8 de fevereiro de 

1973, do Conselho Federal de Educação. Os cursos de licen-

1. A habi 1 i tação de professores para as 'quatro primei ras seri es serã ob 

jeto de anãlise do Capltulo 4 deste trabalho. 
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ciatura foram concebidos de modo a compreender amplos cam-

pos de conhecimento e a atender a uma dupla 

- de curta e plena duração. 

terminal idade 

Os cursos de curta duração teriam por finalidade 

preparar professores para trabalhar em currículos organiza

dos por ireas de estudos que seriam desenvolvidas numa per! 

pectiva global de amplo campo de conhecimento, o quecaracte 

rizaria o ensino nas s~ries finais do 19 grau. Nos 

de duração plena, o currículo seria organizado de 

cursos 

modo a 

permitir um aprofundamento em disci'plinas especificas. Fi

cou estabelecido que cada habilitação especifica requereria, 

alem do dominio dos respectivos c~nteudos, o domínio das 

orientações metodológicas exigidas para as atividades, ireas 

de estudos e disciplinas, pois que a preparação dada ao fu

turo professor deveria capaciti-lo a trabalhar nos diferen-

tes graus de ensino. Conforme foi declarado, haveria, poste 

riormente, indicações de conjunto, para o campo de educação 

geral, para o 'campo de educação especial e para o campo dos 

estudos superiores em educação. Estas seriam seguidas de i~ 

dicações especificas que fixariam os principios complement! 

res e os minimos de conteudo e duração a observar nos res-

pectivos cursos. 

Com o conjunto dessas instruções completar-se-ia o 

quadro de formação do magist~rio. 

Não se limitou a Lei a regular a formação de pro

fessores, vindo, também, a estabelecer os criterios relati

vos ã regulamentação de sua atividade profissional. Ficou 

determinado que: - o ingresso no magisterio publico se fa-
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ria unicamente mediante concurso publico de provas e de ti

tu10s, com predominância dos titulos sobre as .provas ( art. 

34); - aos professores e especialistas admitidos em regime 

de Leis Trabalhistas aplicar-se-ia exclusivamente as condi

ções desta legislação (art. 35); - a remuneração dos profe~ 

sores ,e especialistas deveria ser fixada tendo em vista sua 

maior qualificação em curso e/ou estãgios de formação, aper 

feiçoamento, especialização, sem distinção dos graus· escol! 

res em que estivessem atuando (art. 30). Foi declarado, no 

relitorio do grupo de trabalho, que tal crit~rio visava in

centivar o professor a se qualificar continuamente, mas a 

fazê-lo sem se deslocar do seu tipo de atividade e que, com 

ele, objetivava-se fazer desaparecer as diferenças de status 

entre os professores das s~ries iniciais do 19 grau e dos 

demais níveis de ensino. A Lei determinou, também, que cada 

sistema elaboraria um Estatuto do Magistério em que a car

reira do docente de 19 e 29 graus se organizaria em acessos 

graduais e sucessivos. 

Pretendia, portanto, o legislador compelir os sis

temas de ensino ã definição de um conjunto de normas que 

disciplinassem a atividade docente, dentro dos moldes e pa

drões impostos pela Lei 5.692/71 e obrigã-los a inserir, e! 

tre essas normas, preceitos que dessem aos cargos e funções 

docentes e tecnicas educacionais a estrutura de uma carrei

ra. Para o cumprimento desses dispositivos, ficou condicio

~ado que o auxilio federal aos sistemas de ensino estaduais 

só seria efetuado mediante o estabelecimento do estatuto. 

Tal determinação foi justificada, por ser considerado que 
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este daria a ativi-dade docente um carãter "verdadeiramente 

profissional ll
• 

A lei 5692/71, portanto, criou um sistema de ha

bilitação de professores mais flexível e, ao mesmo tempo, 

definiu a carreira do magistirio que teria por base o ní

vel de qualificação docente. 

Como vimos, foi declarado qUê o objetivo dessas 

determinações seria levar o professor a um constante aper

feiçoamento, fixando-o, porim, na ãrea de ensino em que e! 

tava atuando. Esta afirmativa demonstra que o alvo princi

pal da política de formação do magistirio era o professor 

de lQ grau, mais precisamente o que lecionava nas quatro 

primeiras siries, cujo rendimento, avaliado em termos de 

repetência e evasão de aluno, constituia motivo de preocu

paçao. 



CAPITULO 4 

A FORMAÇAO DO PROFESSOR PRIM~RIO 

NA LEI - 5.692/71 

Neste capítu10 procuraremos mostrar como veio a 

se deiinir a política de formação do magisterio primário 

na Lei 5.692/71 e analisar as justificativas ap.resentadas 

para a adoção dos novos criterios de habilitação do profe~ 

soro 

4.1. A redefinição da política de formação do magisterio 

primário 

A tomada de posição do governo no sentido de re

ver a legislação referente à formação do professorado pri

mário foi conseqUência da política educacional que se vi-

I nha implantando desde 1964 e para a qual a situação desse 

professor, tanto no que se refere a sua formação quanto as 

condições de trabalho, aparecia como obstáculo, pondo em 

risco qualquer tentativa de reforma do sistema educacional. 

Como vimos anteriormente, a política de formação 

do magisterio primário vinha sendo objeto de severas críti 

cas, uma vez que o modelo ad~tado para oferecer essa forma. 

ção não correspondia às exigências e às necessidades do 

sistema de ensino. Os resultados de Censo 'Escolar, realiza 

do em todo o país em 1964, p6s em evidência a precariedad~ 

das condições de preparo do· docente primirio, o que aler-
tou ainda mais para o problema. l . 

1. Os resultados do Censo Escolar, no 9ue se refere ao professorado 
primãrio, foram apresentados no Capltul0 2 deste trabalho. 

BfBLI01t(;A 
FUNDACAo GE i 111 fi \I 
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Durante a 11 Conferincia Nacional de Educação~ 

realizada em Porto Alegre, em 1966~ convocada para debater 

as questões referentes ao desenvolvimento do ensino primi

rio, a anilise dos dados fornecidos pe~o Censo Escolar pe_r 
\ " " 

mitiu que fossem colocadas entre as ca~sas relevantes da 

deficiência desse ensino a formação defeituosa e inadequa

da do professor e as falhas do sistema educacional que im

plicavam no abandono desse profissional a si mesmb~l 

No documento apresentado pelo INEP, para servir 

de base aos debates durante a realização "da Conferência, 

foram feitas recomendações com vistas a solucionar o pro-

blema,destacando-se dentre elas a~ seguintes: 

- que o tratamento dado aos problemas do magisterio primã-

rio se fizesse em termos nacionais, considerando, porem, 

a problemãtica peculiar às diferentes zonas ou ãreas ge~ 

grãficas; 

- que fossem adotados modelos de ensino para a ~ormação do 

professor primãrio, funcionando como alternativa para os 

locais que não dispusessem de escolas normais. Dentre es 

tes merecer.am destaque os Centros' de Treinamento do Ma-

gistirio que preparariam os candidatos ao ensino nas es

colas primiri~s em cursos intensivos de um ou dois anos 

de duração; 

- que se criassem condições de estímulos ao ingresso na 

1. BRASIL. 11 ConferÊncia Nacional de Educação - Anais. Op. cito 
p. 145. 
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carreira do magtstério primário; 

que fosse firmado termo de compromisso entre os governos 

e s ta d u a i sem uni c i p a i s e o g o ver n o fie d e r a 1 ~ no q u a los 

primeiros se comprometessem a obedecer às condições sala 

riais determinadas no Plano Nacional de Educação e a nao 

utilizar pessoal não-titulado, enquanto houvesse em dis-

ponibilidade professores diplomados e/ou tr~inados pelo 

PAMP, sob pena de perder o auxilio federal previsto no 

referido plano. 1 

Posteriormente, nos planos governamentais procu

rou-se também equacionar o problema. No Programa Estratégi 

co de Desenvolvimento deu-se prioridade aos programas des 

tinados ao aperfeiçoamento do magistério, treinamento de 

professores não-titulados, formação de um quadro de super-

visores e orientadores, aprimoramento do ensino normal e 

melhoria das condições de trabalho e remuneração do profe! 

sorado. 
Quanto ao r~crutâmerto, foi recomendado que a con 

tratação de pessoal docente e administradores, para aten

der ã expansãp do ensino primãrio, somente fosse efetuada 

depois de um estudo com vistas ã melhor utilização do pes

soal em função .. Igualmente, so se deveria cuidar de expan

dir o ensino normal quando esgotadas as possibilidades de 

atrair para o magistério primário grande numero de profes

sores formados que não exerciam a profissão por não ter es 

1. BRASIL. 11 Conferência Nacional de Educação - Anais. Op. cito pp. 
171-3. 
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timulo suficiente·para fazê-lo. Foi tambem considerada a 

necessidade de amortecimento do ritmo de expansão do ensi-

no normal, sendo declarado que, o sistema continuando a 

crescer de acordo com sua tendência his~5rica, verificar-
I 

-se-ia, em curto prazo, o desemprego em\m~ssa ou o subem-

prego desse tipo de pessoal·, em seu campo de trabalho. 1 

o governo previa, portanto, o desenvolvimento de 

uma polTtica de contenção do ensino normal, nas ãr·eas urba 

nas. o que estava ligado à polTtica relativa ao ensino su

perior, cuja expansão deveria se fazer emãreas previamen

te definidas, as quais, em relação ao magisterio, se limi

tavam às do ensino medio e superior. Foi declarado que "o 

pais necessitava de tecnicos de grau medio, assim como de 

professores normalistas" e que o desejo generalizado de in 

gressar no curso superior parecia indicar que o fato de com 

pletar um curso de grau colegial não tinha nenhum valor pri 

tico se não o de permitir candidatar-se aos estabelecimen

tos de ensino de nível ·mais elevado".2 

Pensavam os tecnicos do governo que, na medida em 

que o curso normal se limitasse a satisfazer às necessida-

des do mercado de trabalho, adquirindo seu diploma um "va-

lor prãtico", e se desse ao professor primãrio condições 

de trabalho satisfatórias, reduzir-se-ia a procura de in-

1. BRASIL. Ministerio do Planejamento e Coordenação Geral, Programa Es 
trategico de Desenvolvimento, pp. 14-5. 

2. Ibid. p. 72. 
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gresso no ensino superior por parte desses orofissionais que se 

fixariam na atividade para a qual se habilitaram. 

Quanto ao problema do professorado nas ãreas ru-

rais, ficou ~eterminado o prosseguimento dos programas que 

vinham sendo 'd e s e n v o 1 v i dos desde 1 963 .,.P A ~1 P e Projeto M E C / 

UNICEF/UNESCO. l 

No plano de Metas e Bases para a Ação do Governo, 

elaborado para o exercício 1968-1973. o problema de magist~ 

rio mereceu atenção especial, figurando em dois projetos co~ 

siderados prioritirios: pr~jeto operacão escola e o pro

jeto remuneração do magisterio primário e medic . O primei 

ro previa lia expansão da capacidade instala~a, a racionali

zação do uso de equipamentos e material de ensino, o aper

feiçoamento dos professores, o ajustamento dos programas e 

currículos e a modificação dos sistemas de promoção, deven-

~ do tudo isso ser feito considerando-se as características 

regionais". O segundo tinha como objetivo a estruturação da 

carreira do magisterio e a fixação de uma política salarial 

IIjusta e digna" capaz de proporcional~ incentivos para os 

professores titulados e~ exercício e de atrair o expressivo 

contingente dos que não estavam em fur.cão, de forma a solu

cionar os problemas ocasionados pelo aoroveitamento de cer

ca de 44~ de professores não-titulados. 

A efetivação dessas medidas seria feita dentro de 

uma reforma que abrangeria o ensino orimário e media a ser 

1. Para melhor esclarecimentos ver pp. 66 e 67 deste trabalho. 
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realizada. Para estudi-la ~oi instituido um primeiro grupo 

de trabalho l que, em relação ao problema do magisterio pri

mário, apresentou sugestões que se identificavam com as pr~ 

postas contidas no documento básico da 11 Conferência Nacio 

na1 da Educação: - aperfeiçoamento do curso normal, - zonea 

menta do ensino normal e racionalização dos recursos pGbli

cos a ele destinados, através do estudo da demanda de pro

fessores e da capacidade de matricula das instituições de 

ensino primáriO existentes: - elaboração, pelos sistemas es 

colares das Unidades da Federação, de planos globais abran

gendo a habilitação do magistério leigo e o preparo do pro

fessor em caráter regular ou de emergência para suas virias 

zonas; - prestação de assistência'tecnica e financeira do 

governo federal aos planos estaduais que oferecessem condi

çoes de eficiência e racionalização relativamente a forma

çao, aperfeiçoamento e habilitação do magisterio; - estrutu 

~ ração da carreira do magisterio dentro de normas fixadas p! 

la União; - diversificação das modalidades de instituições 

de ensino destinado ao preparo do professor primário. 

Coube, porem, ao segundo grupo de trabalho instituí

do pelo Decreto nQ 66.600, apresentar o projeto de reforma 

do ensino de 19 e 29 graus que veio a redefinir a política 

de formação do magistério primário. 

1. Os esclarecimentos sobre a atuação do primeiro grupo de trabalho fo 
ram dados no Capítulo 3, p. 86. 

,> "I 
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4.2. A formação do professor primário após a Lei 5.692/71 

Como vimos no capítulo anterior, a Lei 5.692 intro 

duziu grandes modificações no processo de formação do magi~ 

tirio. Para o exercício da· atividade docente no ensino pri

mário, ficou estabelecido que seria exigida, como condição 

mínimà, habilitação a nível de 2Q grau, podendo, tambim,ser 

exigida, dependendo das condições dos sistemas de ensino, h! 

bilitação a nível de graduação obtidas em curso superior de 

duração curta ou plena. Excepcionalmente, em caso de real 

falta de professores titulados, seria permitida a admissão 

de candidatos que houvessem concluído a 8~ sirie e viessem 

a se preparar em cursos intensivos ou, ainda, candidatos ha 

bilitados em exames de capacitação regulados pelos Conselhos 

Estaduais de Educação. 

Ficou, portanto, criado um leque de alternativas o 

que possibilitaria aos sistemas de ensino dispor de docen

tes com diversos níveis de formação. 

Por outro lado, a estrutura dada pela Reforma ao 

ensino de lQ e 2Q graus pôs fim aos cursos normais de lQ e 

2Q ciclos. Os primeiros deixaram de existir no momento em 

que o cu rso ginasial desapareceu e a faixa de escolarização 

a ele correspondente passou a·compor as series finais do 1Q 

grau. O segundo foi substituído por "cursos de formação de 

professores de 1 ~ a 4~ series do 10 grau" oferecidos em es-

.tabelecimento de ensino de 2Q.grau, junto a outras moda1ida 

des de habilitação profissional, devendo este oferecimento 

se fazer em consonância com as necessidades do mercado de 
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Por determinação legal, cabia ao Conselho 

de Educação fixar os minimos curriculares para os 

tes niveis de ensino. 1 Atuando nesse sentido, este 

aprovou, em 6 de abril de 1972, a Instrução.n9 6, 
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Federal 

diferen-

orgao 

relativa 

ao ensino destinado a habilitar docentes a nivel de 29 grau. 

Como foi declarado no Parecer n9 349/72, que ·deu origem a 

referida Instrução, caberia aos cursos de formação de pro

fessores fornecer uma educação geral que oferecesse o con

teúdo bãsico indispensável ao exercício do magisterio prim! 

rio e permitisse, ao mesmo tempo, estudos superiores mais 

complexos e uma formação especial que correspondesse ao mi

nimo indispensável ã atividade profissional, fundamentando 

teoricamente a prática pedag5gica e desenvolvendo a meto-

dologia a ela referente. Desse modo, seria dada, aos concl~ 

intes desses cursos, oportunidade para o exercício imedia

to de uma profissão e para a continuação dos estudos em ni-

vel mais elevado. 

Na exposição de motivos do grupo de trabalho, foi 

declarado que os cri terias estabelecidos para a formação do 

magisterio dariam condições para que fosse satisfeita a de- .' 

manda de professores que, naturalmente, adviria em virtude 

da pr5pria politica educacional que tinha como uma das me

tas básicas o atendimento a determinação constitucional de 

obrigatoriedade escolar na faixa etária correspondente ao 

ensino primário. Permitiria. também, que os centros menos 

desenvolvidos pudesse dispor de um numero suficiente de pr~ 

1. L.D.B. artigo 9, item e. 
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fessores habilitadqs o que evitaria o aproveitamento de pes

soal nio qualificado; isto porque a habi1itaçio seria possi

ve1 desde que houvesse, no local, estabelecimentos de ensino 

de 2Q grau. Foi considerado 

cursos oferecendo diferentes 

I 
que o fat~ de ter perto de 

. I 
modalidad~s de habi1itaçio 

si 

pro-

fissiona1 permitiria uma opçio mais consciente por parte dos 

alunos, levando a sõ procurar os cursos destinados i forma

çio pedagõgica aqueles que se sentissem atraidos para o ma

gistirio. Supunha-se que, se a oferta de ensino destinado a 

formação do professorado primârio se fizesse em consonância 

com as necessidades do mercado de trabalho, nio haveria exce 

dentes de profissionais, o que evitaria um problema que, nas 

grandes cidades, começava a preocupar e que, se agravado, tr! 

ria conseqU~ncias de ordem individual: frustração daqueles 

que não poderiam exercer a atividade para a qual se prepara

ram, e de ordem social: desvalorização econômica da profis

sao, pois haveria condições para o não atendimento das rei-
. . 1 

vindicações salariais dos professores. 

Por outro lado, ao estabelecer que a habilitação do 

magistirio primârio poderia se faz~r em cursos de nive1 sUp! 

rior, a Lei 5.692 deu continuidade e definiu uma po1itica que 

começara ase esboçar em 1962, quando o Conselho Federal de 

Educação ao fixar os minimos curriculares e de duraçio do 

1. BRASIL. Conselho Federal de Educação. Ensino de 19 e 29 Graus - Re1a
tõrio do Grupo de Trabalho instituído pelo Dec. n9 66.600/70. Rio de 
Janeiro, Liv. Jose 01impio Edit., 1971 pp. 53-6. 
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Curso de Pedagogia, no Parecer n9 251/62, aventou a hipóte

se de que ate 1970 a formação do professor primãrio se fa-
. .. : 1 1 rla a esse nlve . Em 1969, essa política começou a se 

configurar, quando, comp1etamentando a Lei 5.540/68, o Con

selho Federal de Edu~ação empreendeu a revi~ão dos currícu

los e da dura~ão dos cursos superiores e estabeleceu, atra

ves do Parecer n9 252/69, referente ao curso de Pedagogia, 

que a capacitação profissional resultante do diploma de Pe

dagogia incluiria o exercício do magisterio na escola primá 

ria, sempre que tivesse sido estudada a respectiva metodolo 

gia e prãtica ·de ensino. Entretanto, considerou-se que se

ria prematuro' criar u~a habilitação especial para essa ati

vidade profissional. 2 Somente a partir da Lei 5.692/71 a 

formação do magistério primário a nível superior veio a ap! 

recer como uma habilitação específica. 

De acordo com a Indicação n9 22 de 8 de fevereiro 

de 1973, a formação do magisterio primário a nível de gra

duaçã.o foi colocáda no campo dos "estudos superiores em ed~ 

cação" que compreendia os cursos e/ou habilitações destina

das aO'preparo de professores: 

para as atividades inerentes aos anos iniciais de escola-

rização; 

- para educação especial; 

- para a habilitação pedagógica ministrada em nível de 29 

grau; e de profissionais para o exercício de especiali-

1. DOCUMENTA n9 11. Rio de Janeiro, MEC/CEF, pp. 58 e segs. 
2. DOCUMENTA nQ 100, Rio de Janeiro, MEC/CFE, 1969, p. 101. 
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dades educacionais em escolas e sistemas escolares. l 

Segundo a mesma instrução,haveria uma indicação bã 

sica e indicações especificas disciplinando as referidas ha

bilitações. 

Nesse sentido, o Conselho Federal de Educação apro

vou, a 2 de setembro de 1975, a Indicação nQ 67 que estabel~ 

ceu que a formação do professor primário' se faria "em cursos 

de duração curta ou plena com vistas ao ensino por ativida

des, predominante ate a fase em que o curriculo passa a se 

desenvolver por ãreas de estudo ll
•
2 Posteriormente, deveria 

ser fixada Instrução Especial regulamentando esses cursos. 

Quanto ao preparo do professor não-titulado, pelo 

qual se vinha responsabilizando, quase que exclusivamente, o 

Governo da União, atraves do Departamento Nacional de Educa

çao e do INEP, a Lei 5.692/71, ao estabelecer que "os siste

mas de ensino estimulariam o aperfeiçoamento e a atualização 

constante de seus professores e especialistas" (artigo 38), 

transferiu esse encargo aos estados. Procurava-s~, desse mo

do, fixar a responsabilidade dos governos estaduais que, "co

mo a maioria do professores não diplomados se encontrava nos 

sistemas municipais de ensino, omitiam-se face ao problema. 

Ficou estabelecido que ã União competiria prestar assistên-

cia técnica e financeira aos estados, em caráter supletivo 

(artigo 52), condicionando-a, porém, ao atendimento a crite-

1. CHAGAS, Valnir. Formação do magistério -"novo sistema. Rio de Janeir~ 
Edit. Atlas, 1976, pp. 23 e segs. 

2. CHAGAS, Va1nir. QE.. cit., pp. 701 e segs. 
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rios bisicos que assegurassem a articulação entre estados e 

municípios. 

Com a orientação dada ã política de formação do ma 
I -

gisterio \ -pela Lei 5.692/71, buscava-~e apresentar soluçoes 
! 

para os principais problemas apontados em relação ao profe~ 

sorado primãrio, quais sejam: 

a) deficiente preparo do professor: - foram estabelecidos vã 

rios esquemas de formação pedag5gica, dando margem a que 
, , 

os sistemas de ensino, conforme a demanda do mercado de 

trabalho do professor primirio e as condições econômicas 

e culturais do meio, pudessem exigir, para a constitui

çao de seu corpo docente, requlsitos educacionais cada 

vez mais elevados. Ao mesmo tempo foram fixadas as con

dições para melhoria dos vencimentos, variando de acordo 

com os cursos de aperfeiçoamento profissional realizados; 

b) carência de professores diplomados nas ireas rurais e ex 

cesso nos centros urbanos: - ,não mais seria exigido que 

a formação do professor se fizesse em instituição de en-

sino especiais, mas em cursos especializados que pode-

riam ser oferecidos pelos estabelecimentos de ensino de 

29 grau, o que propiciando a redução dos custos deste 

ensino faci'litaria sua manutenção pelos sistemas escola 

res nas regiões economicamente mais pobres. Por outro la 

do, o fato de poder ser exigida habilitação a nível su

perior, onde houvesse possibilidade de fazê-lo, notada

mente nos centros urbanos, poderia eliminar o problema 

dos excedentes uma vez que haveria maior dificuldade pa-
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ra o ingresso no magisterio primário, em virtude nao. -so 

do n~mero relativamente pequeno de instituições de ensi 

no a este nivel, como pela impossibilidade, por motivos 
, 

de ordem econômica e/ou intelectual ~ de grande parte dos 
! 

alunos que concluem o 20 grau pross~g~ir em seus estudos; 

c) falta de estimulo para o ingresso ou permanência no magi~ 

terio primário: - o Decreto nQ 66.259/71 garantia aos p~ 

fessores primários dos estabelecimentos de ensino. ofi

ciais direito a 130% do salário minimo da região. A lei 

5.692/71,ao determinar que os vencimen~os dos professores 

corresponderia ao seu nivel de formação profissional sem 

distinção dos graus de ensino e~ que atuassem, abriu cami 

nho para que, de acordo com as possibilidades econômicas 

dos sistemas de ensino, esses vencimentos fossem elevados. 

Partia-se do pressuposto de que os centros economicamente 

mais desenvolvidos teriam condições de melhor remunerar 

seus professores e, conseqüentemente, deles exigir nivel 

de formação mais elevado. Desse modo, pretendia-se tor

nar o magisterio primário uma profissão mais atraente, quer 

sob o ponto de vista de remuneração como de status social, 

uma vez que, na sociedade brasileira, este está bastante 

relacionado ao nivel de escolarização do individuo; 

d) maior apoio do Estado ao professor primário: - a obrigat~ 

ried~de -da elaboração pelos sistemas de ensino de um Es

tatuto do Magisterio, sob pena de perderem o auxilio fed! 

ral, como ficou legalmente estabelecido, tinha em vista 

a estruturação de uma carreira de professor que lhes asse 
gurasse deveres e di rei tos, fi xando ao mesmo tempo as obri-
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'gações a serem cumpridas pelos orgaos responsãveis. 

A reformulação da política de formação do magiste-

rio em geral e, em particular, do magisterio primirio era 
I 

- I um dos meios que o Estado lançava mao\para obter melhor ren 

dimento do sistema de ensino, buscandó,atraves dela, a1can-

çar maior produtividade de seus professores. 

A ani1ise dos criterios estabelecidos p~ra a for

maçao do professor primirio em confronto com a realidade do 

ensino, em todo o país, constderando-se os aspectos quanti

tativos, dava porem, o seguinte quadro: 

- em 1971, o numero de estabelecimentos que ofereciam ensi-

no de 29 grau, nao chegava a atingir a 7 mil. (Tabela 4.1) 

Neles, a matrícula geral era de, aproximadamente, 961 mil 

alunos. (Tabela 4.2) Esses estabelecimentos concentra-

vam-se na Região Sudeste - 56,49%, (Tabela 4.1) atendendo 

a uma clientela que correspondia a cerca de 58,27% da po-

pu1ação escolar de 29 grau. (Tabela 4.2) 

-- em 1972, em todo o corpo docente das primeiras quatro se-

ries do 19 grau cerca de 36,47% dos professores não eram 

titulados. (Tabela 4.3) A presença desses profissionais, 

que representava as necessidades do sistema em relação ao 

magisterio primãrio, se fazia maior nas regiões Norte -

53,69%, Nordeste - 58,25~ e Centro-Oeste - 58,45%. (Tabe

la 4.3) Nelas o ensino de 29 grau era bastante limitad~ 

correspondendo, respectivamente, a 2,04%, 18,98% e 5,11% 

do total de numero de estabelecimentos existentes no pais 

e a 2,66%, 18,46% e 4,32% do total do numero de alunos ma 
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triculados.(Tabela~4.1~4.2>Este fato estava a indicar que o 

sistema de ensino de 29 grau, nestas regiões, não tinha cp~ 

diçõe~ para responder is necessid~des do ensino primirio,em 

relação i formaão de professores, o que só seria possive1 

nos centros mais desenvolvidos, notadamente na região Sudes 

. te. 

Outro aspecto a observar e que, apesar das condi

çoes oferecidas para valorizar o magisterio e servir como 

incentivo i profissão, o n~mero de matricula nos cursos de 

formação de professor a nível de 2Q grau nao chegou a apre

se n t a r , no p e r í o d o de 1 9 71 a 1 97 4, c r e s c i me n tos i g n i f i c a t .!. 

vo, elevando-se, apenas, em cerca.de 22 mil alunos. (Tabela 

4.4) 
Quanto a professores com habilitação a nível de gra 

duação, somente os estabelecimentos de ensino dos centros 

urbanos poderiam dispor, uma vez que, geralmente, apenas nas 

·cidades maiores seriam encontradas instituiç~es de ensinosu 

perior. 

Os criterios estab~lecidos viriam, desse modo, a 

concorrer para que grande nGmero de docentes primirios, em 

determinadas regiões, fosse preparado dentro dos esquemas de 

habilitação considerados "provisórios" nos quais a condição 

de acesso ao ensino seria o exame de cdpacitação, organiza

do de acordo com os criterios locais (art. 77, parigrafo,Gni 

co, item b) e que, conseqUentemente, apresentariam grandes 

variações. 

A política deformação do magisterio primirio, ado 

tada a partir de 1971, portanto,estaria acentuando a tendên-
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cia à ampliação do grau de diferenciação dentro do magisté

rio primário, nos aspectos que Se referem às condições ,de 

preparo do professor. Em conseqOência, ela contraria a poli 

tica educacional do Estado que tem co~o principio básico a 

"democratização do ensino" e como uma das metas principais 

a melhoria do ~endimento escolar. Principio e meta reafirma 

dos no Plano Setorial de Educação elaborado para o periodo 

1975/1979, onde se lê: 

U{ ••• ) Antes de tudo, importa assinalar com ênfase, que a d! 

mocratização da educação não se reduz ã igualdade de acesso 

ã escola. Esta e uma condição necessária, mas não suficien 

te.,A democratização do ensino, alem de oferecer a escola a 

todos, ate mesmo a extensão das possibilidades de acesso 

aos diferentes niveis, implica criar igualdade de oportuni

dades de ensino, isto é, proporcionar aos alunos meios, de~ 

tro do sistema, para que ele possa atingir com êxito a for

maçao a que tem direito." 14 

14. BRASIL. Ministério da Educação e Cultura. Plano Setorial de Educa
çao e Cultura. 75/79. Brasilia, fevereiro de 1974. 



CAPTTULO 5 

CONSIDERAÇOES FINAIS 

As diferentes partesde uma politica nao podem ser 

compreendidas quando isoladas de seu todo. Se a afirmativa 

e vãlida quando se toma a politica educacional em relação ã 

politica do Estado, também o é quando se procura refletir 

sobre a politica de formação do magistério. Esta e fundamen 

tal dentro de uma politica de "educação, pois, através dela, 

se vão definir as condições que permitirão ao sistema de en 

sino preparar e selecionar os recursos humanos que utiliza

rã no desempenho de funções que lne permitirão alcançar os 

objetivos previstos nos planos de governo. Ela é, portanto, 

uma politica de meios, cuja linha de orientação só serã al

terada quando os fins que. com ela ou através dela, se pre-

• tender alcançar forem modificados. 

No desenvolvimento da politica de formação do ma-

gistério primirio~ no Brasil, esta condiçâo esteve 

presente. 

sempre 

Enqu~nto a politi:a educacional se voltou para os 

interesses de uma elite pr~dominantemente agrãria. o ensino 

primãrio publico" ficou sob a responsabilidade das instân-

cias inferiores, estados e municipios, que. te~do de organ! 

zã-lo com seus próprios recursos. limitaram-se a atender, 

principalmente. às camadas medias da população. 

Não se pode afirmar que nesse periodo chegasse a 

se definir uma politica qu~ viesse a orientar a formação do 
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professorado primário, apesar do surgimento de instituições 

de ensino com o objetivo declàrado de oferecer essa forma

ção - escolas normais - uma vez que seu estabelecimento se 

deveria mais·à admiração que os modelos educativos europeus 

provocavam do que a uma necessidade realmente sentida. Des 

se fato resultou que essas escolas, dado o prestígio que em 

grande parte por sua origem desfrutavam, passassem a desem 

penhar uma função que come~ava a ser reclamada, ou seja, a 

de proporcionar educação pós-primária às jovens das classes 

alta e m~dia, função que acabaria po~ caracterizá-las e que 

continuariam a desenvolver, embora fossem introduzidas re

formas com vistas a tornar o ensino por elas oferecido es

tritamente profissional. 

A preocupaçao com o ensino primário e, com ela, a 

preocupação com o preparo de seu professorado só veio a se 

I impor quando o desenvolvimento urbano-industrial e as condi 

ções políticas passaram a reclamar, dos individuos perten

centes às camadas populares~ novas formas de comportamento 

e habilidades às quais a escola foi considerada capaz de d~ 

senvolver. Nesse momento surgiram movimentos educativos qu~ 

defendendo princípiOS da ideologia liberal e inspirados nas 

correntes pedagógicas mais em evidência, vieram a influen

ciar os poderes públicos no sentido de realizar reformas de 

ensino que, uma vez adotadas, acabaram por imprimir a esco

la uma nova organização. Nelas foram atribuídas ao profes~ 

sor funções mais amplas do que as que vinha desempenhando o 

que exigiu que lhe fosse dado melhor preparo. Como, porem, 

a educação escolar nao foi sentida como uma necessidade por/ 
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, 
para toda a população, mas para um segmento dela - população 

urbana - a politica que veio definir os critérios de forma

çao do magistério primãrio passou a se orientar em função 

dos interesses desse segmento. E, apesar da liberdade que 

legalmente foi atribuida is Unidades da Fede~ação para pro-

mover o prepa~o de ~eu professorado, limitaram-se elas, 

quaisquer que fossem suas condições econômicas, a manter,nas 

capitais e nas cidades maiores, instituições de ensino nor

mal organizadas. segundo os padrões adotados nos centros mais 

desenvolvidos do pais. Somente o governo federal, atuando 

em cariter supletivo, conforme veio a determinar a Consti

tuição Federal, realizou tentativ~s no sentido de adot~r mo 

delos diferenciados de ensino, sem, contudo, assegurar-lhes 

a necessãria continuidade. 

Desde o inicio, portanto, a po1itica de formação do 

, magisterio primãrio voltou-se para atender ao sistema de en 

sino primirio urbano, sentido que, apesar de experiincias 

realizadas com vistas ã implantação de escolas normais ru

rais, as próprias condições de desenvolvimento de ensinonor 

mal e do ensino primãrio acabaram por acentuar. 

No que se refere ao ensino normal,o fato de ter fi 

cada, por longo tempo, na dependincia. da iniciativa privada 

fez com que ele viesse a se concentrar n~s centros urbanos 

uma vez que as escolas particulares atendiam a uma cliente

la de classe alta e media que ai residia. 

Quanto ao ensino primirio, o fato de ter sido sua 

expansao resultado da ação dos governos locais fez com que 
'esses passasssem a dispor d~ maior mercado de trabalho para 



o professor. ConseqUêntemente, só os centros economicamente 

mais desenvolvidos, em geral as ireas metropolitanas, pude

ram oferecer condições de saiirios capazes de atrair o doceri 

te melhor quálificado, o que indiretamente concorreu para 

que a politica de formação do magistério primãrio procura! 

se atender às necessidades desse mercado de trabalho. Entre 

tanto, por provocar a expansão do ensino normal nas grandes 

cidades, essa politica acabou por fazer com que a .oferta de 

profissionais habilitados fosse superior ã demanda do sist! 

ma de ensino o que, desequilibrando o mercado de trabalho, 

permitiu que, em sua maioria, os órgãos empregadores manti

vessem os padrões salariais desses profissionais nos niveis 

minimos de salãrios legalmente determinados, uma vez que 

poderiam contar com grande numero de pessoal habilitado dis 

posto a prestar serviço quandO para isso fosse solicitado. 

A continuidade dessa politica veio a se refletir 

no rendimento do sistema de ensino primãrio que, prinCipal 

mente nas ãreas rurais, passou 'a ser servido por prOfissio

nais menos preparados, uma vez que as condições d~ trabalho 

ali oferecidas faziam com que o magisterio deixasse de atrair 

o professor em condição de melhor se qualificar. 

Quando~atendida grande parte da população urbana, 

a preocupação se voltou para as necessidades do ensino nas 

cidades menores e ãreas rurais e quandO o baixo rendimento 

da escola primãria passou a contrariar uma politica educa

cional em que a educação foi considerada "um investimento", 

devendo, em conseqUência, o rendimento do sistema de ensi

no ser avaliado em função de seu custo. a politica de forma 

çao do magistério, como uma politica de meios voltada para as ques 
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tões relativas ao aproveitamento e utilização dos recursos 

humanos, veio a ser objeto de novas preocupaçoes, acabando 

por determinar a sua reformulação. 

As principais propostas da nova política de forma

çao do magisterio foram: melhoria do nível de qualificação 

do pessoal docente com vistas ã maior produtividade do sis 

tema de ensino e melhoria das condições profissionais do 

professorado como meio de valorização da profissão. Uma ana 

1ise dos criterios adotados para sua efetivação nos permi

te, porem, traçar as seguintes considerações: 

ao contr~rio do que foi declarado, ela nao se constituiu 

numa proposta totalmente nova, uma vez que sua linha de 

orientação continuou a estar voltada para os problemas do 

ensino primirio urbano. Este fato se revela nas formas ado 

tadas para o preparo do professor, desenvolvidas em esta

belecimentos de ensino de 2Q grau e/ou de nível superior, 

de modo geral, s5 encontrados nos centros urbanoi~ Para 

as ~reas que não disponham de instituições de ensino a es 

tes níveis, foram previstos esq~emas considerados transi

tórios que, como tal, poderão não merecer a atenção que o 

problema requer; 

- os criterios estabelecidos oificirmente poderão resolver 

os problemas ligados ã atividade profissional do profes

sor primirio, mesmo nas grandes cidades. Primeiro, por 

ter sido aberta a possibilidade de que qualquer estabele

cimento de ensino de 29 grau possa habilitar docentes pri 

mãrios, O que concorrerã para agravar as condições de sa-
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turação do mercado de trabalho deste profissional e suacon 

seqUente desvalorização econ~mica. Segundo, porque para o 

exercicio desse magistério bastarã a habilitação obtida em 

cursos a nivel de 2Q grau, o que permitirã que os órgãos em 

pregaàores, segundo suas possibilidades e/ou conveniênclas, 

limitem-se a exigir para os seus profissionais níveis míni-

mos de habilitação. pois que esses corresponderão a salã-

rios mais baixos. Somente os estabeiecimentos particulares 

que atendam a uma clientela da mais alta renda, que requel 

ra para seus filhos ensino de melhor qualidade, poderão dis

por de professor de nível de qualificação mais elevado. 

A análise. portanto, nos permite considerar que a 

política de formação do magisterio primário, adotada com a 

Lei 5692/71, cria condições para que o sistema de ensino se 

ja servido por professores com níveis de preparo desiguais 

e que essa desigualdade se faça em prejuízo da população dos 

centros menos desenvolvidos, o que contraria ao que o -pro-

prio Estado de~ara como princípio básico de sua filosofia 

educacional - a democratização do ensino - e como uma das 

metas prioritárias - a melhoria do rendimento do sistemaes 

colar. Entretanto, embora possa não atender aos objetivos 

declarados, ela,· de fato, não se opõe nem se afasta da poli 

tica educacional dn Estado. Isto porque permitirá ao gover

no expandir o sistema de ensino sem se desviar da política 

de contenção de despesas por ele· empreendida, dando-lhe con 

dições de contar com os recursos humanos necessários, sem 

fugir dos limites financeiros previstos. Acredita-se que is 
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to pode rã ocorrer uma vez que a pressao por aumento sala-

rial, por parte do professorado primirio, dev~rã diminuir 

em razao de que sera considerado que depende do próprio pr~ 

fessor a melhoria de suas condições profissionais. Abre-se, 

desse modo, possibilidade para que sejam atendidos, ainda 

que de modo forma~oscompromissos assumidos em acordos inter 

nacionais com vistas ã difusão do ensino primãrio e a eleva 

çao do nivel de qualificação do seu professorado, propostas 

que passaram a fazer parte, como metasprioritãrias, dos 

planos nacionais de desenvolvimento. 
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T A B E L A S 



~ 

RAMOS DE 

Secundário 

Comercial 

Tabela 2-1 

ENSINO MtDIO 

CRESCIMENTO RELATIVa 

DE MATRICULAS, SEGUNDO RAMOS DE ENSINO 

BRASIL, 1932-1942 

MATRIcULAS 
ENSINO 

1932 1942 Crescimento 

•...•.• -56 ,208 . 197.130 250 

. . . . . . . . 19.268 57.120 196 

Normal . . . . . . . . . . . 27.243 31.470 16 

Industrial . . . . . . . 14.638 15.106 3 

Agrícola • e _ e e • • • e 387 763 97 

Doméstico . . . . . . . . 15.714 45.448' 189 

TOTAL .••••••••. 133.458 347.037 160 

136 

relativo 

" 

Fonte: Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos. 11(4): 
88, outubro/novembro, 1944. 



~ 

Tabela 2-2 

ENSINO MtDIO 

CRESCIMENTO RELATIVO DE MATRtCULAS, 

SEGUNDO RAMOS DE ENSINO. BRASIL, 1950-1959 

RAMOS DE t-tATRrCULAS 
! 
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ENSINO 1 ~) S () 19 5~) I Crescimento relativo 
I 
I 
I 

Secundário 406.920 817. 078 101 

Comercial ..... 76.455 176.108 130 . 
Normal ........ 33.455 84.604 153 

Industrial .... 19.436 22.942 18 

Agrícola ...... 2.099 5.772 174 

TOTAL ....... 538.346 1.106.504 105 

Fonte: MEC/SEEC. Estatística da Educaçio Nacional -1950-
19bO. 
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Tabela 2-3 

E N SI N O ~1! D I O 

CRESCIMENTO RELATIVO DE MATRIcULAS, 

SEGUNDO RAMOS DE ENSINO. BRASIL, 1960-1969. 

RA~tOS DE MATRIcULAS 

138 

ENSI:\O 1960 1969 Crescimento relativo 

Se clD1dár i o · ..... 904.252 2.689.458 197 

Corrercial · ..... 194.124 402.268 107 

Nonnal · ..... 93.600 337.917 262 

Industrial · ..... 26.081 141.453 442 

Agrícola · ..... 0.428 18.262 168 

IDfAL · ..... 1. 224.485 3.589.658 192 

Fonte: ~n:C/SEEC. Estatística da Educação :-Jacional - 1960/1971 



Tabela 2-4 

E N S I N O N O R'~ A L 

DISTRIBUIC~O PERCENTUAL DAS MATRIcULAS NO 

INICIO' DO ANO, SEGUNDO O CICLO DID~TICO 

BRASIL~ 1960-)970 

139 

DISTRIBUIÇ~O PERCENTUAL DE MATRIcULA 
ANOS 

Ciclo Didático 
TOTAL I 

lQ Ciclo ~ 2Q Ciclo 

1960 · . . 100,00 28,61 71 ,39 

1961 · . . 100,00 27,84 72,15 

1962 · . . 100,00 27,27 72,73 

1963 · .. 100,00 24,68 75,32 

1964 · .. 1.00,00 33,70 66,30 

1965 · .. 100,00 22,90 77,10 

1966 · .. 100,00 21 ,08 78,92 

1967 · .. 100,00 32,14 ó7,86 

1968 · . . 100,00 18,22 81 ,78 

1969 · .. 100,00 18,80 81,20 

1970 · .. 100,00 24,48 75,52 

F o n te: ti E C I S E E C. E S Ll t; s t i c a d a Edu c a ç ã o N a c i o n a 1 -

- 1960/1971. 



ANO 

1957 

1960 

1963 

1966 

1969 

Tabela 2-5 

ENSINO NORMAL 

DISTRIBUIC~O PE~CENTUAL DAS MATRICULAS 

SEGUNDO DEPENDENCIA AbMINISTRATIVA 

BRASIL, 1957-1969 

DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA 

Ens ino PÚb li co Ensino Particular 

47 ,30 52,70 

48,70 51,30 

50,30 49,70 

56,30 43,70 

51.60 48,40 
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Fonte: ~1EC/SEÊC. Estatística da Educação Nacional - 1950/1960 
~IEC/SEEC. Estatística da Educação :\acional - 1960/1971 
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Tabela 2-6 

ENSINO NORMAL 
. 

MATRIcULA NO INICIO DO ANO, SEGUNDO UNIDADES 

DA FEDERAÇ~O E CICLO DIDATltO 

1965 

\ 
~-

UN IDADES t-t..\ T R f CULA NO INfcIO 001 ANO 

DA Ciclo Didático 
TOTAL 1 ç Ciclo I 2 9 Ciclo 

FEDERAÇÃO 

Rondônia 
.. 4.cre ..••...... ~ ... 
Amazonas ......... . 
Roraima o o ••••••••• 

P a rã ............. . -Amapa .•........... 
Maranhão .... 0 ••••• 

Piauí" •............ 
Cea rã ............ . 
Rio Grande do ~ortc 
Paraíba o •••••••• o • 

Pernambuco ....... . 
'Alagoas .......... . 
Sergipe .......... . 
B ah i a ............ . 
Minas Gerais .... .. 
Espírito S3nto .. .. 
Rio de Janei ro ... . 
Guanaha ra ........ . 
São Paulo., ...... . 
Paraná ........... . 
Santa Catarina •..• 
Rio GranJ~ do Sul .. 
Mato Cros:,o ...... . 
Go i ás ............ . 
Distrito Fedcr~ll .. 

'RR:\S I L •...•..... 

1'0 ,-

7'1 
209 

1.489 
68 

5.'7'/1 
589 

3.410 
1.501 
6.612 
3.555 
1. ô'(" 

10. '/'/4 
1.833 
1.634 

14.963 
34.521 
7.809 

16.964 
9.4 g'l 

6'/.111 
24. '/12 
21.0.<=, I 

21.244 
1. '105 
5.6;)8 
1.8.16 

265.':"29 

I ~ 

O,n3 
0,08 
0,56 
0,0.1 
2,1'( 
0,22 
1,28 
0,56 
2,49 
1,34 
0,6.1 
4,05 
0,69 
0,61 
5,63 

12,99 
2,9'/ 
6, :38 
~S, 57 

25,25 
9,30 
ri , (.;'.~ 

'1,99 
0,6 4 
2,12 
0,69 

100,00 

X~ 

58 
123 
841 
15 

2.,')10 
42'1. 

1.328 
269 
369 

2.124 
131 
265 
153 
'(42 

1.8'(2 
1.585 
3.640 

103 

192 
13. 5/~1 
14.612 

7.9(,0 
5.')1 

2.06'2 
~17 

56.141 

'FOilt·,: ~lr(:/sEEC, s~· t' ." '- ,lnop~e 1:,Stat 1St l~a do 

I :'/ 

0,10 
0,22 
1,50 

,0,0.') 
4,11 
0,76 
2,~7 

0,48 
0,68 
.'), '/8 

0,23 
0,4'1 
0,2'7 
1,32 
3,3., 
2,82 
é,48 
O,lE 

o,~4 

24,05 
26,02 
14, '/9 

0,95 
.3,6'/ 
1, €,;5 

100,00 

I N~ 

t:",t 
• ... ·u 

2.854 
162 

2.082 
1.232 
6.240 
1.4;)1 
1.~.46 

10.509 
1.680 

892 
13.091 
~2.936 

4.240 
16.861 

9.49'1 
ôfi.919 
11. '·Zl2. 

6.445 
13.2'/6 

1.171 
3.576 

019 
209.588 

1 C,;~ 

C,Ol 
0,04 
0,31 
0,03 
1,3fi 
0,08 
1,00 
n,5S 
2,98 
0,68 
0,'14 
5,01 
0,80 
0,43 
6,25 

15, 'lI 
2,03 
6,04 
4,53 

31,92 
5,3,S 
3,(,8 
6,33 
0,56 
1,'11 
0,44 

100,00 

_. 



Tabela 2-7 

E ~~ SI NO P R I M~ R I:) 

CORPO DOCENTE EM REGtNCIA DE CLASSE, 

SEGUNDO QUALIFICAC~O E LOCALIZAÇ~O 

BRASIL, 1954 

NTvEL DE 
ZONAS DE 

GERAL 
Urbana 

QUALIFICAÇ;5;O NQ I ;J NQ f % /O 

Total de professo -
res • • • • • • • o • • • • ~ e e 289.865 100,0 184.796 63,70 

I. Diplomados . . . . . 161 .986 55,80 133.597 45,90 

a) Pós-Graduações .• 7.656 . 2,60 . 5.958 2,00 
b) Norma1istas e e '"' • 125.834 43,40 105.667 36,40 

c) Regentes o o • • • • & 28.486· 9,80 21.972 7,50 

11. Não diplomados. 127.879 44,20 51.199 17.60 
I 

a) Nível Medio .... 36.270 12,60· 25.449 8,80 

2Q ciclo .eooo •• 18.671 6,50 14.334 4,90 

lQ ciclo .. ~ .... 17.599 6,10 11.165 3,90 

b) Nível primãrio . 91.609 31 ,60 25.700 6,80 

Concluído co ••••• 65.022 22,40 20.562 7 ,10 

Não concluído .. 26.587 9,20 5. 138 1 ,70 

. 
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LOCALIZAÇ;5;O 

Rural 

NQ -' 
0/ 
/O 

105.069 36,30 

8.389 9.90 

1. 708 0,60 
20.167 7,00 
6.514 2,30 

76.680 26,60 

10.771 3,80 

4.337 1 ,6·0 

6.434 2,20 

65.909 22,80 
44.460 15,30 
21.449 7,50 

Fonte: Censo Escolar Brasileiro - Volume I - In. Anais da 11 Con 
ferência Nacional de Educação. Porto Alegre, 1966, p. 75~ 



Tabela 2-8 

ENSINO PRIMÂRIO 

DISTRIBUIçN:> PEOCFN'IUAL ros PROFESOORES, SEGUNOO A u:x:N...IZ.nt;NJ E QUALIFlCAÇk>. BRASIL, 1964 

BRl\SII. 
- O=ra1 

LOCALIZAÇÃO 

Regiões e Ârea'3 

(UrbeJ1a e Rural) 

-

- UrOOna •••••••••••••••••••••• 
- Rural ••••.•.••..•..••..••••• 

OOR!'E 
- ~ral .............................. .. 

Urbarla. .................................. .. 
Rural ........................................ .. 

OORDESTE 
ce.ral ........................................... .. 
Urbana .......................................... . 
Rural ........................................... .. 

LESTE 
- ce.ra].. .. .......................................... .. 

Uroarla ......................................... .. 
Rtlral ........................................... .. 

SUL 
ce.ral ......................................... .. 
UrOOrla .......................................... .. 
Rural ............................................ .. 

CENrfO-OFSI'E 
- ~ral ........................................... .. 

Urbarla ........................................ .. 
Rural .......... ~ ............................ .. 

Total Total 

289.685 55,80 
184.796 72,30 
105.069 67,00 

12.021 32,50 
7.736 47,70 
4.285 4,90 

57.767 36,30 
32,826 55,10 
20.941 6,90 

90.552 54,40 
60.068 66,30 
30.484 17,80 

123.864 68,90 
71.876 84,50 
47.988 44,10 

9.661 
8.290 46,00 
1.371 

DIPLOMADOS NÃO DIPLOMADOS 

Nível de Formação 
Total 

Nível de Instrução 

29 ciclo I 19 ciclo Médio I Primário 
-

46,00 19,80 44,20 12,60 31,60 
60,40 11,90 27,70 13,80 31,90 
20,80 6,20 73,00 10,30 62,70 

23,00 9,50 67,50 15,80 51,70 
34,10 13,60 52,30 21,00 31,30 
2,80 2,10 '95,10 6,10 89,00 . 

24,60 . 11,70 63,70 11,50 52,20 
38,20 16,90 44,90 16,10 28,80 

3,20 3,70 93,10 . 4,50 88,60 
.--_._--_ ... 

44,70 9,70 45,60 13,20 32,40 
54,30 12,00 35,70 13,80 11,80 
14,60 3,20 82,20 10,60 71,60 

59,50 9,40 31,10 11,00 20,10 
75,20 9,30 15,50 9,80 . 5,70 
34,60 9,50 55,90 12,90 43,00 

37,90 8,10 54,00 30,00 24,40 - ' 

Fonte: Censo Escolar do Brasil - I VolUIre - Apurações Pxel1ininal:es. Na6-est:âo a::npreendidos os dados do Estado da 
GuanabilI'a· (geral.] urbana e rural) e do Estaoo de Goiás (geral e rural). In. 11 Conferencia Nacional de 
Educaçoo. Porto Jüegre, 1966 - Anais. . 

~ 

4Ia 
w 



Tabela 2 - 9 

QUADRO COMPARATIVO DO NúMERO DE ALUNOS 

CONCLUINTES DO CURSO NOIDtAL NO PERIoDO 

1961-1963 E DO NúMERO DE PROFESSORES AD-

MITIDOS NO ENSINO PRIMÁRIO NO PERIoDO 

1962-1964, SEGUNDO UNIDADES DA FEDERAÇÃO 

! 

\ UNIDADES i Conc1uintcs Professores 
i de curso I admitidos no 

DA I nonna1 magistério ,Variação 
! . ..... ' pnmarIO 

I FEDERAÇAO ! 1961-1963 1962-1964 
i 

Rondônia · ............. 94 94 
Acre ...................... 159 463 -304 
Amazonas · ................. 781 110 671 
Roraima · .............. 49 54 -5 
Pará ..................... 866. 2.836 -1. 970 
Amapá · .................. 31 252 -221 
Maranhão · . . . . ........ 959 1. 795 -836 
Piauí · .................. 5ó 7 1.823 -1.256 
Ceará · ................... 2.713 2.697 16 . 
Rio Grande do :-.Jorte .. 752 1. S4 5 -793 
Paraíba · ............. 844 2.017 -1.173 
Pernambuco ........... 3.614 4.277 -663 
Alagoas · ............. 949 1. 387 -.438 
Sergipe · ................ 273 4"''' 6-6- -149 
Bahia · ................ 5.382 5.900 -618 
Minas Gerais ................ 12.082 16.096 -4.014 
Espírito Santo ............ 1.780 1.180 600 
Rio de Janeiro ............ 4.743 7.947 -3.204 
Guanabara ...................... 4.244 4.307 -63 
São Paulo ...................... 17.989 14.149 3.840 
Paraná ............................ 7.8R1 6.709 1.172 
Santa Catarina ............ 5.559 2.995 2.564 
Rio Grande do Sul. ... 8.481 7.393 1. 088 
Mato Grosso .............. 491 L 269 -778 
Goiás · .................... 1. ·1 S 3 2.360 - 887 
Distrito Federal .... 182 793 -611 

BRAS I L · ........... 83.283 91. 808 -8.523 

Fonte: ~tF:C/S[EC. Est~ltística da Educaçüo Nacional - 1960/1971. 
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Tabeia '2-10 

ENSI~m PRIMÁRIO 

CORPO DOCENTE (PROFESSOR), 

SEGUNDO UNIDADES DA FEDERAÇÃO, 

NOS ANOS 1962-1964 E DIFERENÇA 

CORPO DOCE~TE (PROFESSOR) 

145 

UNI DADES 
DA 

FEDERAÇAO 1962 1964 Diferença 

Rond6nia ........... . 
Acre ............... . 
Amazonas ........... . 
Ror aima ............ . 
Pa rá ............... . -Ama p a .............. . 
Maranhão ........... . 
Piauí .............. . 
Ce a rã .............. . 
Rio Grande dq ~orte .. 
Paraíba ............ . 
Pernambuco ......... . 
Alagoas ............ . 
Sergipe ............ . 
B ah i a •...........••. 
Minas Gerais ....... . 
Espírito Santo ..... . 
Rio de Janeiro ..... . 
Guanabara .......... . 
São Paulo .......... . 
Paraná ............. . 
Santa Catarina ..... . 
Rio Grande do Sul .. . 
Mato Grosso ........ . 
Go i ás .............. . 
Distrito Federal .... 

BRAS I L •••••••.•••• 

305 
371 

1.947 
, 97 

4.595 
357 

3.424 
2.413 

10.109 
4.028 
5.225 

11.220 
2.803 
1.992 

13.927 
33.289 
4.703 

11.805 
11.340 
53. 036 
17.612 

9.,950 
31.462 

3. 767 
4.771 

468 
245.095 

300 
834 

2.057 
151 

7.431 
609 

5.219 
4.236 

12.788 
5.573 
7.242 

15.497 
4. 190 
2.414 

19. 835 
49.385 

5.883 
19.752 
15.647 
67.185 
24. 321 
12.945 
38.855 
5. O 36 
7.131 
1. 261 

336.903 

-5 
463 
110 

S4 
2.836 

252 
1. 795 
1. 823 
2.697 
1. 545 
2.017 
4.277 
1. 387 

422 
5.900 

16.096 
1.180 
7.947 
4.307 

14.149 
6.709 
2.995 
7.393 
1.269 
2.360 

793 
91.808 

Fonte: MEC-SEEC. Estatística da Educação Nacional 
19óO/1971. 



Tabelõ 2-11 

ENSINO NORt.1AL 

caNCLUS~O DE CURSO, SEGUNDO 

UNIDADES DA FEDERAÇ~b 

1961-1963 

LNID.-\DES CONCLUSÃO 
DA 

FEDER.\Ç-3.0 1961 1962 1963 

Rondôn i a · ....... 29 32 33 
Acre ............ 36 53 70 
Amazonas · ....... 255 253 273 
Roraima • •••• I ••• 16 16 17 
Pará ............ 247 283 336 
Amapá · .......... 6 12 13 
Maranhão · ....... 264 293 402 
Piauí · .......... 101 211 255 
Ceará · .......... 807 854 1. 052 
Rio Grande do :\orte 231 286 235 
Paraíba · .... . '.' . 247 326 271 
Pernambuco . . . . . . 1. 131 1.163 1. 320 
Alagoas • • I •• ' .••• 378 305 266 
Sergipe · ........ 79 66 128 
Bahia · .......... 1. 575 1. 766 2.041 
Minas Gerais .... 3.112 4. 147 4.823 
Espírito Santo · . t,06 581 593 
Rio de Janeiro · . 1. 220 1. 642 1. 881 
Guanabara ....... ·1.27i 1.463 1. 504 
São Paulo ....... 5.319 6.297 6.373 
Paraná •••• •. 1 •••• 22.072 2.682 3.125 
Santa Catarina · . 1.792 1. 738 2.029 
Rio Grande \.10 Sul :2 • 247 2.445 3.789 
Mato Grosso ..... 128 1 73 190 
Goiás · .......... 377 494 612 
Distrito Federal. -'l 

;) .. 48 102 
BRASIL · ....... 23.992 27.630 31. 661 
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Total 

94 
159 
781 

49 
866 

31 
959 
567 

2.713 
752 
844 

3.614 
949 
273 

5.382 
12. 082 

1.780 
4. 743 
4.244 

17.989 
7.881 
5.559 
8.481 

491 
1. 4 83 

182 
83.283 

Fonte: ~EC-SEEC. Anuário Estatístico do Brasil, 1961,1962, 1963 



Tabela 2-12 

ENSINO PRIM~RIO 

. QUADRO COMPARATIVO DO AUMENTO DE MATRIcULA 

. BRASIL, 1962-1970 

MATR!CULAS 
A~OS 

147 

Aumento Aumento relativo 

1962-196~ 

1965-1907 

1968-1970 

1. 682.250 

1. 340.404 

868.'523 

19,70 

13.50 

7 • 30 

Fon te : ~IEC/SEEC. Estatística da Educação i\aciona1 - 196 O / 19 71 
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Tabela 2-13 

:::~SINO NORMAL 

CONCLUSÃO DE CURSO,SEGUNDO 

U~IDADEE DA FEDERAÇÃO 

1964-1966 

Unidades CONCLUSÃO DE CURSO 
da 

Fede ração 196.t 1965 1966 I Total 

Rondônia · ........... 35 6 8 49 
Acre . . . . . . . . . . . ..... 57 56 20 133 
Amazonas · ........... 218 204 328 750 
Roraima · ............ 8 16 6 30 
Pará ................ 540 813 567 1. 920 
Amapá • ••••••••• s •••• 26 49 20 95 
~taranhão 

. .439 407 454 1.300 · ......... ~. 
Piauí · .............. 208 232 272 712 
Ceará · .............. 1. 180 1.306 2.179 4.665 
Rio Grande do ~orte .. 317 520 428 1. 265 
Paraíba · ............ 359 282 408 1.049 
Pernambuco .......... 1. 604 1. 871 2.878 6.353 
Alagoas · ............ 314 316 401 1.031 
Sergipe · ............ 168 173 235 576 
Bahia · .............. 2.188 2.373 3.534 8 .. 095 
Minas Gerais ......... 5.595 6.983 8·.070 20.657 
Espírito Santo · ..... 716 1. O 32 1.128 2.876 
Rio de Janeiro · ..... 3.382 4.254 4.782 12.418 
Luanabara ........... 2. 39 i 2.754 2.970 8.121 
são Paulo ........... 6.062 11.324 14.497 31.883 
Paraná .............. 3.321 3.852 3.056 10.229 
Santa Catarina · ..... 2.624 3.031 1. 718 7.373 
Rio Grande do Sul ... 4.097 4. 842 3.761 12.700 
r.1a to Grosso ......... 242 273 253 768 
Goiás · .............. 912 898 954 2.764 
Distrito Federal .... 142 2-23 224 589 

BRASIL ............ 37.151 48.090 53.101 138.342 

Fonte: MEC-SEEC. Anu~rio Estatístico do Brasil, 1964-
-19b5-190b 



Tabela 2-14 

ENSINO PRDfJ!;RIO 

CORPO DOCENTE (PROFESSOR),SEGUNDO 

UNIDADES DA FEDERAÇ~O, NOS ANOS 

1965 e 1967 E DIFERENÇA 

UNIDADES 
DA 

CORPO DOCENTE (PROFESSOR) 

FE DE R.-\ç.:\O 

Rond6nia ............ . 
Acre ................ . 
Amazonas ............ . 
Roraima ............. . 
Pa rá ................ . -Ama p a .........•..•... 
Maranhão ... o •• o ••• o • o 

Pi auí ............... . 
Ce a r â ............... . 
Rio Grande do ~orte .. 
Paraíba ............. . 
Pernambuco .....•..... 
Al agoas •.......•..•.. 
Sergipe ............. . 
Bah ia ............... . 
Minas Gerais ..... 0.0. 
Espírito Santo ...... . 
Ri o de J an e i ro ...... . 
Guanabara .......... .. 
São Paulo ........ o •• o 

Paraná .............. . 
Santa Catarina o. o o o •• 

Rio Grande do Sul 0.0. 
Mato Grosso. o o o. o. o' o 

Go i ás ............... . 
Distrito r:cdcra1 o •••• 

BRASIL ............ . 

1965 

363 
904 

3.330 
176 

6.580 
593 

5.450 , 
4.093 

13.121 
b.472 
7. 768 

15.436 
4.309 
2.509 

19.674 
54.501 

5.210 
20 • .127 
18.713 
69.114 
.26.739 
18.885 
36.978 

·L 732 
7.680 
1.315 

351.466 

1967 

389 
821 

2.132 
225 

8.560 
565 

8.329 
4.277 

13.130 
6. 815 
8.758 

17.586 
4. 897 
2. 703 

22.178 
60.014 

6.908 
20.971 
19.007 
iO.155 
29.930 
1.t.613 
43. 383 

5.433 
10.447 

906 
~S2.132 

Diferença 

26 
-83 

-1.198 
49 

1. 980 
-28 

1. 749 
184 

9 
343 
990 

2.150 
588 
194 

2.504 
5.513 
1. 698 

544 
294 

1.041 
3.191 

-4.272 
6.405 

701 
2.767 

-409 
31. 666 

Fonte: ~EC-SEEC. Serviço de Estatística de Educaçã~ e 
Cultura, Estatística da Educação Nacional -1960-
-1971. 
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Tabela 2-15 

QUADRO COMPARATIVO DO NOMERO DE ALUNOS 

CONCLUINTES DO CURSO NORMAL NO PERíODO 

1964-1966 E DO NúMERO DE PROFESSORES AD-

MITIDOS NO ENSINO PRIMÂRIO NO PERíODO 

1965-1967, SEGUNDO UNIDADES DA FEDERACÃO 

Ui\ID:\DES Cor~cluintes Professores 
de curso admitidos no Variação 

magistério DA nonna1 . - . pnmarlO 
FEDERAÇÃO 19b4-1966 1~lbS-1967 

Rondônia · ......... .t9 26 23 
Acre .............. 133 83 50 
Amazonas · ......... 750 1.198 -448 
Roraima · .......... 30 49 -19 
Pará .............. 1. 920 1.980 -60 
Amapá · ............ 95 28 67 
~Iaranhão · ......... 1. 300 1. 749 -449 
Piauí · ............ 712 184 528 
Ccará · ............ 4~66S 9 4.656 
Rio Grande do Norte 1. 265 343 922 
Paraíba · .......... 1.049 990 159 
Pernambuco ........ 6. 3S 3 2.150 4.203 
Alagoas · .......... 1. O 31 588 443 
Sergipe · .......... 576 194 382 
Bahia · ............ 8.095 2.504 5.591 
Minas Gerais ...... 20.657 5.513 15.144 
Espírito Santo · ... 2.876 1.698 1.178 
Rio de .Janeiro · ... 12.418 544 11.874 
Guanabara ......... 8.121 294 7.827 
São Paulo ......... 31. 883 1.041 30. 842 
Paraná . . . ......... 10.229 3.191 6.038 
Santa Catarina · ... 7.373 4.272 3.101 
Rio Grande do Sul .. 12.700 6.405 6.295 
Mato Grosso ....... 768 701 67 
Goiás · ............ 2. 764 2.767 -3 
Distrito Federal ... ' 589 409 180 

BRAS IL · ... ~ ..... 138. 342 31. 666 106.676 

Fon te: ~n:C/SEEC. EstatÍst ica 'da Educaçi'io :-.4aciona1 - 1960/1971. 
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Tabela 2-16 

ENSINO NOR~lAL 

CONCLUS~O DE CURSO, SEGUNDO 
t 

UNIDADES DA FEDERACÃO 

1967-1969 

UNIDADES CONCLUSÃO DE CURSO 
D:' I FEDEkAÇÀO 1967 1968 

·1 
1969 

Rondônia . . ........... 18 19 24 
Acre .............................. ·l8 52 38 
Amazonas ...................... 417 571 631 
Roraima ........................ 13 23 25 
Pará .... a ......................... 860 889 1.041 
Amapá ............................ 37 52 55 
Maranhão ...................... 599 999 1. 030 
Piauí ............................ 408 698 725 
Ceará ............................ 2.043 2.-l75 2.923 
Rio Grande do Norte. 386 615 524 
Paraíba ........................ 481 565 649 
Pernambuco .................. 3.526 3.624 4.165 
Alagoas ........................ 568 744 801 
Sergipe ........................ 260 349 293 
Bahia ............................ 4.097 3.422 4.885 
Minas Gerais .............. 11 . 030 . 12.043 13.494 
Espíri to Santo .......... 1. 274 1. 590 1.716 
Rio de Janeiro .......... 5.333 5.848 6.280 
Guanabara .................... 3.184 3.218 3.123 
São Paulo .................... 19.646 24. 319 27. 1 79 
Paraná .......................... 3.357 3.380 4. 704 
Santa Catarina .......... 2.098 2.166 2.611 
Rio Grande do Sul .. 4.306 4.R19 4.099 
Mato Grosso ................ 300 500 588 
Goiás ............................ 1. 193 1. 381 1. 703 
Distrito Federal .... 383 382 525 

BRASIL .................. 65.877 75.193 83.829 . 

Fonte: ~lEC/SEEC . Série rctrosncctiva do ensino 
de '::9 ciclo - 1 ~} 6 (1 / 19 ! l) • 
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I 
I Total 

61 
158 

1. 947 
61 

2.790 
144 

2.628 
1. 831 
7.441 
1. 525 
1.695 

11.315 
2.113 

902 
12.404 
36.567 
4.580 

17.461 
9.525 

71.144 
11.441 
6.875 

13.224 
1. 388 
4.277 
1. 290 

224.899 

médio 



Tabela 2-17 

ENSINO PRI~RIO 

CORPO DOCENTE (PROFESSOR), SEGUNDO 

UNIDADES DA FEDERAÇÃO NOS'i ANOS DE 
I 

1968 e 1970 e DIFERENCl • ! 

152 

UN IDADES 
DA 

FEDERAÇÃO 

CORPO DOCENTE (PROFESSOR) 

Rond6nia ........•..•. 
Ac re ................ . 
Amazonas ...•........• 
Roraima ......•....... 
Pa r â ................ . -Ama p a .....•.•........ 
f.1aranhão ........... .. 
Piauí ............... . 
Ce a rã ............... . 
Rio Grande do Norte .. 
Paraiba ..•.........•. 
Pernambuco ....•.•..•. 
Alagoas ............. . 
Sergipe ............. . 
B ah i a ............... . 
Minas Gerais ........ . 
Fc;piri to Santo .....•. 
Rio de Janeiro ...... . 
Guanabara ....••...... 
São Paulo ...•..•...•• 
P a r an á .............. . 
Santa Catarina ...... . 
Rio Grande Jo Sul ... . 
Mato Gross~ ......... . 

. Go i ás ............... . 
Distrito Federal ..... 

BRAS I L ..... ' ....... . 

I 1968 1970 J Diferença 

'454 
948 

2.132 
241 

9.187 
632 

9.136 
632 

16.660 
7.490 
9.333 

19.763 
5. 397 
3.048 

23.524 
64.705 

7.567 
23.670 
21. 318 
74.307 
33.253 
16. 352 
-lb.5b5 
6.788 

11. 318 
1.897 

423.145 

512 
·1.042 

3.841 
313 

9.852 
682 

9.764 
682 

17.642 
7.935 

10.190 
20.866 

5.997 
3.714 

25.702 
66.464 

8.504 
26.696 
21.924 
85.381 
36.438 

.17.441 
47.730 

7.050 
13.665 

2.751 
458.001 

58 
94 

1. 709 
72 

665 
57 

628 
57 

982 
445 
857 

1.103 
600 
666 

2.178 
1.764 

937 
3.026 

606 
1. 074 
3.185 
1. 089 
1.165 

262 
2.347 

854 
34.856 

Fon te: MEC/SEEC. Estat íst ica da Educação ~acional - 1960/1971. 



Tabela 2-18 

QUADRO COMPARATIVO DO NOMERO DE ALUNOS 
I 

I 
CONCLUINTES DO CURSO NORMAL NO PERToDO 

1966-1969 E DO NOMERO DE PROFESSORES 

ADMITIDOS NO ENSINO PRIMARIO NO PERlo

DO 1967-1970, SEGUNDO UNIDADES DA FEDE 

RAÇAO. 

UNIDADES 

DA 

FEDERAÇAO 

Rondôni a ............ . 
Ac re ................ . 
Amazonas ........•.... 
R o ra i ma ......•.•..... -I Para ................ . 
Anlapã ............... . 
Maranhão ............ . 
Piau; ............... . 
Ceari ............... . 
Rio Grande do Norte .. 
Pa ra ;ba ............. . 
Pernambuco .......... . 
Alagoas ............ .. 
Sergi pe ............. . 
Bahia ............... . 
Mi~as Gerais ........ . 
Esp;rito Santo ...... . 
Rio de Janeiro ...... . 
Guana b a ra ........... . 
São Pau lo ........... . 
Pa ranã .............. . 
Santa Catarina ...... . 
Rio Grande do Sul ... . 
Mato Grosso ........ .. 
Goiãs ............... . 
Distrito Federal .... . 

BRASIL ............ . 

Conc1uintes 
de curso 

normal 

.1.9 6 6 - 1 9 69 

61 
158 

1. 947 
61 

2.790 
144 

2.628 
1 .831 
7.441 
1.525 
1 .695 

11.315 
2.113 

902 
12.404 
36.567 
4.580 

17.461 
9.525 

71.144 
11.441 

6.875 
13.224 

1.388 
4.277 
1 .29 O 

224.899 

Professores 
admitidos no 

magisterio 
primário 

1967-1970 

58 
94 

1 .709 
72 

665 
57 

628 
57 

982 
445 
857 

1 .103 
600 
666 

2.178 
1 .764 

937 
3.026 

606 
1. 074 
3.185 
1 .089 
1. 165 

262 
2.347 

854 
34.856 

-
153 

Vari ação 

3 
64 

238 
9 

2.125 
87 

2.000 
1 .774 
6.459 
1 .080 

838 
10.212 

1 .513 
236 

10.32ó 
35.803 

3.643 
14.435 

8.919 
70.070 

8.256 
5.786 

12.059 
1 .126 
1. 930 

436 
190.033 

Fonte: MEC/SEEC. Estatistica da Educação Nacional - 1960/1971. 



fl'abela 2-i9 

J!;NSlID pRJJJIARIo 

OORPO IX'CENI'E EM ~IA DE CIASSE, SEGUNOO UNIDADES D.7\ FEDER1\Ç1\o E QUALIFICAÇÃO, 1970. 

UNIDADES COP.PO DOCENTE - Regentes de classe, segundo a qualificação 
Normal1s~s I Nao NOrTIuIis f.as 

DA TOTAL prioorio 
FEDERAÇÃO 

. -
--Rondonla ......... . 

Ac re ...... ~ ....... _ 
Amazonas ......... . 
Roraima .......... . 
Pa rã ............. . 
Ama!.vá 
Maranhão 
Piauí ..... 
Ceará 
Pio Grande do Norte 
Par~líba ........... . 
Pernambuco ....... . 
Alagoas .......... . 
Sergipe .......... . 
Bah i a ••..•.•...... 
Minas Gerais •..•.• 
Espírito Santo .•.• 
Rio de Janeiro ..•. 
Guanabara ......... . 
são Paulo •....••.• 
Paraná ........ ' ... . 
Santa Catarina •.•• 
Rio Grande do Sul • 
Mato Grosso ...... . 
Goi ás ............. . 
Distrito Federal .. 

BRASIL .:.: ........ . 

455 
921 

3.726 
287 

9.489 
619 

.9.522 
5.599 

1.6.926 
7.557 
9.771 

20.085 
5.576 
3.527 

24.982 
58.623 

8.063 
23.117 
19.053 
70.319 
30.742 
16.055 
44.913 
6.711 

13.029 
2.4Q3 

412.HiO 

19 ciclo 

66 
122 
315 

63 
799 
191 
538 
155 
822 
530 

1.017 
1. 543 
1.003 

134 
2.688 
3.751 

658 
907 
316 

3.902 
2.027 
2.894 
8.679 

227 
478 

45 

29 ciclo 

98 
103 

1.357 
34 

1.262 
128 

1.809 
1.787 
5.348 
1.416 
1.186 

10.285 
1.707 

990 
10.456 
33.412 

4.610 
19.708 
17.448 
66.123 
10.554 

6.611 
19.057 

2.105 
3.297 
2.443 

33.870 225.134 

Médio 29 ciclo 

- -51 
14 

125 
12 

358 
61 

292 
272 
630 
230 
570 
695 
255 
214 
513 

2.130 
450 
657 
917 
149 

2.367 
1.061 
2.655 

652 
1.218 

1 

16.550 

fONTE' r1EC'/sr'~I1:. EstatIstica da Educação Nacional - 1960/1971. 

Médio 19 ciclo 

77 
lOS 
289 

6S 
843 

(19 

715 
590 
989 
439 

1.198 
~78 

317 
633 
800 

2.922 
483 
711 
360 

60 
4.281 

.1.593 
6.848 

920 
2.115 

')8.130 

C .. .onclUl(lo 

95 
S47 
956 
102 

3.454 
133 

4.093 
1.430 
4.534 
3.442 
3.736 
4.017 
1.387 

924 
5.961 

·T5:0S7 
1.787 

940 
12 
85 

10.589 
3.554 
7.322 
2.534 
5.574 

4 

82.269 

.tCO! 10 
61f"·-
]0 

ó8i1 
! 1 

773 
7 

2.075 
1.364 
4.603 
1.500 
2.064 
2.667 

907 
632 

4.564 
1.351 

75 
194 

924 
342 
352 
273 
347 

25.807 ..., 
CJ'I 
.~ 



Tabela 2-20 

ENSINO PRIMARIO 

DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DOS PROFESSORES EM REG~NCIA DE CLASSE; SEGUNDO UNIDADES DA FEDERAÇAo E 
QUALIFICAÇ~O 1970 

UNIDADES CORPO DOCENTE - Regentes de classe segundo a qua1ificacão 
nA TOTAL ~orma1istas N20 normalistas 

FEDERAÇAo GERAL Medio Primário 
TOTAL 19 ciclo ·29 ciclo TOTAL 19 ciclo 129 clc10 Cono1uldolNãa cQncluldc o 

- ~------
Rond5nia .••.••••••• 100,00 36,05 14,51 21,54 63,95 11,20 16,92 20,88 14,95 J\cre . . . . . . . . . . . . . . . 100,00 24,43 13,25 11,18 75,57 1,52 11,40 59,39 3,26 AIl1azonas . . . . . . . . . . . 100,00 44,87 8,45 36,42 55,13 3,35 7,76 25,136 18,36 Horaima •..•..•..... 100,00 33,80 21,95 11,85 6fi,2 0 4,18 22,65 35,54 3,83 Pará . . . . . . . . . . . . . . . 100,00 42,80 8,42 34,38 57,20 3,77 8,88 36,40 8,15 Arnapii ••.•.•••••••••• 10C,00 51,53 30,85 20,68 48,47 9,85 15,99 21,49 1,14 r-1aranhão ....•...•.. 100,00 24,65 5,65 19,00 75,35 3,08 7,50 42,98 21,79 PiauI . . . . . . . . . . . . . . 100,00 34,70 2,78 31,92 65,30 4,87 10,53 25,54 24,36 Ceará r ••••••••••••• 100,00 36,48 4,86 31,62 63,52 3,67 5,85 26,80. 27,21 Rio Grande do Norte. 100,00 25,76 7,02 18,74 74,24 3,05 "5,80 45,54 19,85 Paralba ....••..••.. 100,00 22,55 10,41 12,14. 77,45 5,83 12,26 38,24 21,12 Pernambuco ...••...• 100,00 -58,89 7,68 51,21 41,11 3,46 4,37 20,00 13,28 Alagoas -, 100,00_ 48,60 17,99- 30,61 51,40 4,57 5,69 24,87 16,27 

. . . . . . . . . . . . 
Sergipe . . . . . . . . . . . . 100,00 31,87 3,80 28,07 68,13 6,07 17,95 26,20 17,92 Bahia .............. 100,00 52,61 10,76 41,85 47,39 2,06 3,20 23,86 18,27 Hinas Gerais ....... 100,00 63,40 6,40 57,00 36,60 3,63 4,98 25,68 2,31 Esplrito Santo ••.•. 100,00 65,34 8,16 57,18 34,66 5,58 5,99 22,16 0,93 Rio de Janeiro ... ;. 100,00 89,17 3,92 85,25 10,83 2,84 3,08 4,07 0,84 ::';uanabara ...•...... 100,00 93,24 1,66 91,58 6,76 4,81 1,89 0,06 são Paulo •••••••••• 100,00 99·,58 5,55 94,03 0,42 0,21 0,09 0,12 -::> ~ 

100,00 40,92 6,59 34,33 59,08 7,70. 13,93 34,44 3,01 
t arana ............. 
Santa Catarina ••••• 100,00 59,20 18,03 41,18 40,80 6,61 9,92 22,14 2,13 Rio Grande do Sul •• 100,00 61,75 19,32 42,43 38,25 5,91 15,25 16,30 0,78" Mato Grosso •••••.•• 100,00 34,75 3,38 31,37 65,25 9,72 13,70 37,76 4,07 Goiás . . . . . . . . . . . . . . 100,00 28,98 3,67 25,31 71,02 9,35 16,23 42,,78 2,66 ~istrito Federal ••• 100,00 99,80 1,81 97,99 0,20 0,04 0,16 BRASIL ••••••• 100,00 62,89 8,22 54,67 37,11 4,02 6,87 19,96 6,26 
Fonte: MEC/SEEC. Estatlstica da Educação Nacional - 1960/1971 

~ 
UI 
c:r. 
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Tabela 2-21 

ENSINO PRH1~RIO 

DISTRIBUIÇ~O PERCENTUAL DAS MAT~IcULAS NO INTcIO 

DO ANO SEGU;WO D~PEND~NCIAADMINISTRATIVA . 

BRASIL, 1960, 1964 e 1968 

DEPEND~NCIA PERCENTUAL DAS MP.TRTcULAS 

ADMINISTRATIVA 1960 1964 1968 

1- PUBLICO ~ " '!' •••••• 88,46 88,02 90,25 

a- Federal ~ . ~ ... 0,45 0,J7 0,54 

b- Estadual •••• to 63,02 62,99 61 ,78 

c- Municipal . . . . 24,99 24,66 27,93 

2- PARTICULAR .. ., ..... 14,54 11 ,;8 9,75 

T O T ft. L ......... 100,00 100,00 100,00 

Fonte: MEC/SEEC. Estatlstica de Educ~ç~o Nacional, 1960/71 . 

• 



:\~OS 

1960 
19b1 
19l)2 
1963 
19t14 
1965 
19ób 
19b7 
1908 
19b9 
1970 

Tabela 2-22 

ENSINO PRIM~RIO 

CORPO D~CENTE, SEG~NDJ A DEPE~OrNCIA 

ADMINISTRATIVA. BRASIL, 

1960-1970 

CORPO DOCEi\'tE 

Dependência Administrativa 
TOTAL 

Púhlico 
Total . , ,~Particular 

; federal I Estadual it-lunicipal! 

:':5.5t)9 l~)S. 1-13 1.OolS l-H.907 55.191 27.426 
245.09(1 21b.5SS 1. ~ 18 158.102 5'7.238 28.538 
2-~.1)59 2·40. 1~) 1 1.273 17-L881 64.037 32.868 
302.191 2~)b. 1 S-1 1.306 191.0.tl 73.256 36.58b 
3~6. 903 296.1 !-\-l 1. 305 215. 77' 79.102 40.719 
351. .:loS ~12 .199 1.902 229.199 81.099 39.266 
393.001 350.450 1. ~)52 2bb.1Gl 82.403 42.545 
383.132 3·H .993 2.345 2-l8.968 90.685 41.154 
423.145 399.330 2.183 288.847 108.310 43.805 
433.292 394.05(' 2.510 273.864 117.686 44.242 
45~ .40b 412.527 2.820 285.475 124.232 44.879 

Fonte: ~IEC/SEEC. Estatística da Educasão ~aciona1- 1960/1971. 

157 



Tabela 4.1 

ENSINO DE 2Q GRAU 

DISTRIBUIÇ~O DO ~ONE~O DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO 

SEGUNDO REGIOES GEOGR~FICAS 

1971 

REGIOES rSTABELECH!E:\TO DE ENSINO 

GEOGR:\F I C\S ~~ o. o 

Norte 133 2,04 

NCrde5te 1.232 18,98 

Sudeste' 3.668 56,49 

Sul 1. 128 17,38 

Cen t ro-Oe5 te' 322 5,11 

BRASIL tl.483 100.00 

158 

Fonte: ~IEC/SEEC. Sinops(.~ Estatística do Ensino de 2 9 

G r a lI. l~) -1 . 



Tabela 4.2 

ENSINO DO 2Q GRAU 

DISTRIBUIÇ~O DO NOMERO DE MATRIcULAS NO INIcIO DO ANO, 

SEGUNDO REGIOES GEOGR~FICAS 

1971 

159 

MATRIcULAS 
REGHlES GEOGR~FICAS ---------t--------

Norte • • • • • • • • ~ o • 

Nordes:e •.•.•••• 

Sudeste •.••••••. 

Sul ...•... e e •••• 

Centro-Oeste .•• : 

BRASIL • e e • • ~ • • • • 

NQ 

25.551 

177.686 

560.180 

156.821 

41.554 

961 .792 

2,66 

18,46 

58,27 

16,29 

4,32 

100,00 

Fonte: MEC/SEEC. Sinopse Estatística do Ensino de 2Q 

Grau, 1971. 



Tabela 4.3 

ENSINO DE 19 GRAU 

-1~ a 4~ series -

DISTRIBUIC~O DO NUMERO DE PROFESSORES 

E DE PROFESSORES N~O-TITULADOS, SEGUN 

DO REGIOES GEOGR~FICAS 1972 

REGIOES CORPO 

160 

DOCENTE 

TOTAL :PROFESSOR ~ÀO-TITULADO 

GEOGRÁF I C\S j\9 ~ 

" 

Norte 16.814 9.029 53,69 

Nordeste 119.688 69.721 58,25 

Sudeste 186. 861 29.005 15,52 

Sul 95'. 805 39.230 40,94 

Centro-Oeste 25.925 15.154 58,45 

BRASIL 445.093 162.139 36,47 

F o n te: ~ tE C/ S E E C. S i n o p s (' E s t 3 t í s t i c a d o E n s i n o deI 9 

Grau, 19~2. 



• .. 
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Tabela 4.4 

ENSINO DE 29 GRAU 

I 

CURSOS CE" FOP.'1hC~O DO t-1AGISTtRIO 

MATRIcULA ~O INIcIO 00 ANO,· SEGUNDO UrnlOAOES DA FEDERAÇ~O 

UNIDADES DA 

FEDERACJ!:O 

Rondônia 
Acre 
Amazonas 
Roraima 
Parã 
Amapã 
r~a ra n hão 
Piauí 
Cearã 
Rio Grande do Norte 
Páraíba 
Pernambuco 
Alagoas 
Sergipe 
Bahia 
Minas Gerais 
Espírita Santo 
Rio de Janeiro 
Guanabara 
São Paulo 
Paraná 
Santa Catarina 
Rio Grande do Sul 
Mato Grosso 
Goiãs 
Distrito Federal 
BR~SIL 

Fonte: MEC/SEEC. 

r~EC/S E EC. 

SinoDse 
i 971 . 
SinoDse 
'974 . 

19':'1-197 t 

1 9 i i 

489 
357 

2.663 
78 

3.271 
666 

5.347 
3.225 
9.397 
2.422 
3.071 

13. 183 
4.201 
2.2!6 

20.103 
S 1 .229 
6.854 

22.877 
12.593 
24.725 
21.903 

9. 71 6 
11.799 

3.497 
8.553 
~.328 

248.798 

Estatística 

Estatlstica 

r w al1 C I O o o A NO 

do 

do 

1974 

197 
1 .150 
1 .224 

73 
5.771 

833 
9.663 
5.403 
9.002 
2.896 
3.249 

14.963 
4.888 
3.489 

20.834 
49.400 

8.894 
14.960 
14.650 
31.832 
25.887 
12.361 
13.630 

3.948 
9.587 
1 .933 

270.723 

Ensino de 29 

Ensino de 29 

Grau 

Grau 
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-.. __ •. _ ..... "_ •• ___ ._.10, ....... -....... _ ... ... ~ .-.•.••• -
. " .... __ . ..._._ .. _~ ... , -- - ... -.------- ...... ..~. -... _ .. -- - .. -

Nome dos Comp~ 

nentes da ban-
ca examinadora 

.. 

Tese apresentada aos Srs.:· 

___ ,~ $.';' 9, ••• A~ 3~ ~ ,_. ____ .____ c::-. 

Visto e permitida a impressão 

R i o de J a n e i r o ) J. / j J. / ) q i s . 

Coordenador Geral do Ensino 
",-




