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Nos últimos dez anos, pelo menos, tem havido um crescen

te interesse tanto por parte de pesquisadores da ãrea de Educa
ção, como por parte dos õrgãos oficiais do Estado, em estudar a
situação atual da Educação brasileira e, principalmente a forma
ção dos professores em nível de 29 grau. Podemos afirmar que os
estudos e debates revelam que questões fundamentais, tais como:
conteúdos e métodos de ensino, avaliação, formação do educador,
vém sendo aprofundado notadamente na rede pública.
Sabe-se que, ainda há cerca de 30% de crianças e jovens
na faixa etária dos 7 aos 14 anos fora da escola. O quadro no
Paranã, segundo dados da Fundação Pedroso Horta, dá conta que
60% das crianças são excluídas da escola antes de completarem
a 4§ série do 19 grau e 15, de cada 100 crianças, alcançam a
8ë série do 19 grau. Apenas 17,4% da população paranaense, pos
sui 8 anos de escolaridade, sendo que a média de anos de estu
do para a população como um todo é de 3,9 anos. O índice de re
peténcia da lê a 8? série do 19 grau, gira em torno de 30%.
45-.. _

Es§es.dados demonstram que b”fracasso escolar é um pro
blema sério, bem como demonstra que as políticas educacionais
encetadas pelo Estado, não vêm resolvendo a contendo tal situa

ção. É que entre os fatores determinantes do processo escolar
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aparece a inadequada formação dos professores para as séries ini

ciais.
A questão central que colocamos é: o que faz a escola
com suas crianças? Quem é o agente deste processo?
/Sabemos que, o funcionamento de uma escola, sua capacita
ção para a transmissão do saber escolar precisa contar, necessa
riamente, com um profissional qualificado, que possua clareza
sobre conteúdos que vincula, através de sua prática pedagógica,
e que contribua para que o aluno conquiste a sua cidadania e,
conseqüentemente, tome consciência dos direitos de participação
plena na vida econômica, política e cultural da sociedade.
Há mais de 20 anos atuo na escola pública do Estado do
Paraná,_como professora, como orientadora educacional e, atual
mente exerco a função de diretora em escola da Rede Municipal
de Ensino. Durante todos esses anos venho observando a atuação
dos professores recém-formados nas Escolas de Magistério, e,
suas dificuldades encontradas no dia-a-dia.
nPo;tanto¿este-trabalho tem como objeto de análise a FOR
Mação DO PROFESSOR. O professor formado na atual Escola de Ma

gistério, em nível de 29 grau. Portanto, iniciaremos o estudo
pela retrospectiva histõrica da Constituição da Escola de Habi
litação Magistério no ensino de 29 grau, no Estado do Paraná e
z

I

no Brasil, em seguida desenvolveremos a análise da mudança pro
vocada pela Lei 5692/7l e, finalmente, o estudo da situação con
ceitual apresentada pela atual Habilitação Magistério no ensino
de 29 grau.
Com este trabalho oportunizou-se o conhecimento de "o
qué" está se aprendendo nos cursos de habilitação Magistério,
nível de 29 grau, e “para quem" servem estes conhecimentos adqui

ridos neste nível de ensino.

2 OBJETIYQS

O objetivo geral visado é portanto, o de estudar a forma
ção do professor para as séries iniciaishno-Paranã e no.Brasil-\
Especificamente o que se pretende é:

- Reconstituir o processo histõrico de Constituição da
formação Magistério para as séries iniciais.
- Estudar a situação concreta apresentada pela atual Ha
bilitação Magistério no ensino de 29 grau, a partir das
manifestações de seus agentes na sua prática cotidiana,
levando em conta suas possibilidades e limitações, fren

te ã realidade social existente. É
3 c;y1:E:7ToDoLo<3IA

Neste trabalho, procurou-se globalizar questões relati
vas ã Educação brasileira de um modo geral, através de uma revi
são de literatura, tratando de modo especial o Curso de Magisté
rio em nível de 29 Grau, tanto no Estado do Paranã como no Era

sil.
Através das bibliografias consultadas, buscou-se relacio
nar a qualificação docente com a problemática da aprendizagem

nas séries iniciais do l9 grau.

.PROCESSO HISTÕRICO NA CONSTITUICÃO DA ESCOLA DE HABILITACAO

MAGISTERIO NO ENSINO DE 29 GRAU, NO PARANA E NO BRASIL

l PERÍODO COLONIAL

A educação brasileira teve início com a vinda dos Jesuí
tas no período colonial em l549, por interesse da Metrópole. Nos
dois primeiros séculos os Jesuítas desenvolveram uma Educação

que, de início estava voltada para a catequese-da população in
dígena.Criaram escolas elementares para os "curumins", esta edu
cação, acabou por se estender aos filhos dos colonos, depois so
mando a esta obra de catequese, os padres Jesuítas elaboraram
uma educação escolar destinada aos filhos dos donos da terra e
comerciantes. A escola possuía duas funções: a de reproduzir as
relações de dominação e reforçar os ideais da classe dominante.
A economia neste período estava voltada para o modelo agrãrio
exportador e a estrutura social composta por escravos, grandes
fazendeiros, portugueses que vieram para administrar e o clero
formado pelos jesuítas.
A Educação se voltava para uma formação universal, onde

se privilegiava o trabalho intelectual em detrimento do manual,
com isso afastavam os alunos dos assuntos e problemas relativos
ã realidade imediata, distinguia-os da maioria da população e
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alimentava-se a idéia de que o mundo civilizado estava "lã fo
ra" e servia de modelo.
Assim, os filhos das famílias mais abastadas apõs con
cluírem os estudos aqui, seguiam para a Metrópole a fim de fa
zerem-complementação. Até l759, o único sistema de organização
escolar no Brasil estava nas mãos dos padres da Companhia de
Jesus.

Os conteúdos do ensino ministrados pelos jesuítas abran
giam três cursos:
- Humanidades(Retõrica Latina e Grega, Gramática);
- Filosofia (Lõgica, Cosmologia, Matemática, Metafísica,

Etica, Ciências, etc);
- Teologia (estudos baseados na Escolãstica de Sto. To
mâs de Aquino e nas sagradas escrituras, interpretadas
â luz da Igreja).
O conflito entre o Governo Português que através do Mar
quês de Pombal via na Companhia de Jesus o~grande obstáculo ã
modernização do ensino, e os jesuítas culminou com o decreto
de l759 que expulsava a Companhia de Jesus de todos os domínios
do Reino.

Apõs a expulsão dos jesuítas, o sistema educacional atra
vessou inúmeras dificuldades. Fecharam-se as escolas e as opor
tunidades educacionais tornaram-se escassas. Suprimiu-se um en
sino pouco eficiente que foi substituído por outro, melhor or
ganizado,
O maior benefício que o Brasil recebeu com a reforma pom
balina, foi quando um grande número de pessoas que fazia parte

da elite brasileira, formado pela Universidade de Coimbra, in
teiramente renovada em moldes científicos e influenciados pela
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Independência dos Estados Unidos e da Revolução Francesa, vol

tou ao Brasil com disposição de trabalhar pela libertação na-~
cional.
2 PERÍODOIMPEBIAL

Neste período, a vida intelectual seguia como antes, o
modelo europeu, mais precisamente o modelo francês. O ensino
permaneceu fragmentado, sem unidade, atendendo aos interesses
imediatos do governo.
'O quadro educacional, recebeu promessa de alteração apõs
a Independência. Em 1822, o Brasil ensaiou a sua primeira Cons

tituinte, que foi instalada em 3 de maio de 1824.
Em 1824 a Constituição outorgada determina que a instru

ção primária seja gratuita a todos os cidadãos, mas não havia
nem sinal de uma política nacional de Educação.
O Ato Adicional de 1834, atribuía ás Províncias o direi
to de legislar sobre a instrução pública. Ficando sob a respon
sabilidade do poder central o ensino superior do país e o ensi
no público e secundário pertencentes ao município, onde ficava
a Corte.
Entre 1822 a 1834, houve uma evolução lenta em matêria

de Educação- O primeiro curso para a formação de professores
primários no Brasil, foi criado no Estado do Rio de Janeiro,em
Niterõi,no ano de 1835.
Apõs a criação do Colêgio D. Pedro II, em 1837, ê que se
passou a usar o termo secundário (Ensino ministrado nos Liceus,

Ginásios, Institutos, Ateneus).
No Paraná, a primeira Escola Normal foi criada em 16 de
julho de 1876, pelo então presidente Lamenha Lins. O curso fun
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cionava no atual Instituto de Educação do Paraná, tinha duração
de dois anos. No primeiro ano se ensinava: Gramática da Língua
Portuguesa, Pedagogia e Metodologia, Instrução Moral e religio
sa. No segundo ano: Aritmética, Geometria, Geografia, Histõria
do Brasil e Direito Público. Foi anexado ao Instituto umaescola
primária, onde os alunos do curso normal tinham sua prática de
ensino. Mas a Escola Normal não produziu o resultado esperado.
Com a criação da Escola Normal do Paraná, articulava-se

um novo regulamento para a instrução pública, visando a melho
ria da qualidade do professor, porque a Província gastava a quar
ta parte do seu orçamento com o ensino, e este costumava ser de
baixa qualidade.
As causas principais detectadas pelo então presidente
Frederico José Cardoso de Araújo Abranches eram:

-.A falta de instrução profissional do professor;
- O desconhecimento das vantagens da instrução por parte
dos pais;
- O pouco estímulo dado aos professores, pelos baixos
salários (ABRANCHES, 1875).

No Brasil, o Decreto n9 7247, de 19 de abril de 1879, vi
sa modificações no ensino primário e secundário e regulamenta o
ensino superior em todo o Império. Este Decreto conhecido como
Reforma Leôncio de Carvalho, foi o mais revolucionário do Impé
rio. Tornou livre a freqúéncia aos estabelecimentos de ensino,
podendo assim, qualquer pessoa freqüentar as aulas, facilitou os
exames das matérias, restabeleceu as aulas avulsas, a liberdade
da crença, e dispensou os estudantes não catõlicos do exame de
religião.
A Reforma Leôncio de Carvalho submeteu-se á avaliação de

lui Barbosa eleito para a comissão de Instrução Pública, na
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Cãmara dos Deputados, em 1880, este estabeleceu os limites da

liberdade de ensino.
3 l. REPUBLICA- l889a 1930
Os últimos anos do Império foram marcados por uma série
de fatores de ordem econômica, social e política, que configu
ram na crise da Monarquia, preparando o advento da República.

Esse período de crise, assinalado pelo desenvolvimento de diver

sas questões: abolicionista, republicana, religiosa e militar,
foi a época em que importantes personagens da nova elite inte
lectual abraçaram os ideais do liberalismo burguês.
No campo educacional, o liberalismo teve como principal
característica atribuir ã Educação a tarefa herõica de promover
a reconstrução da sociedade (a crença desmedida no poder da Edu
cação para corrigir os graves problemas do país).
Proclamada a República em 15 de novembro de 1889, alguma

esperança de mudança se ascendeu no quadro educacional, mas lo
go foi frustrada pela forma como as autoridades»governamentais
e as classes dominantes continuaram tratando a Educação popu

lar.
Criou-se também o Pedagogium, um estabelecimento modelo,

para atualização do Magistério, instalado em 1889 e extinto em
l89l, reaberto novamente em l899, mas que desapareceu antes do
início deste século.
No Paranã, as autoridades proclamam a importância do bom

preparo dos professores, em relação ao novo regime, pois reco
nhecem que da escola do professorado, depende o melhoramento
desejado no País. Assim aumenta a campanha pela melhor habili
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tação, agora em vigor em termos de preparação específica para
uma profissão associando-se o curso da escola normal ã condi-

ção de ingresso no magistério.
"A,n3ﬁmeração do professorado somente se conseguirá pe

la eliminação do professor de comissão ou contratado, para dar
lugar ao normalista, só assim, deixará de.converter-se o profes
sorado primário, em sufrágio de todas as profissões" (WACHOWICZ,

l984).

Na escola normal, para o preenchimento das cadeiras va
gas, o governador usava o sistema de apadrinhamento ou compa
drice, porque não havia professores diplomados em número sufi

ciente.

"Suprir pelo critério da moralidade do professor interi
no, moral e sincero devotamento ã Pátria e á Republica" (WACHO
WICZ, 1984). No Brasil, cresce a preocupação com a escola nor
mal, pois esta modalidade de ensino não está alcançando seus

objetivos. Observa-se que o ensino deste curso deveria ser mais
"intuitivo e prático", para melhor preparar o futuro professor.
Desde a Constituição do Império, em 1824, até a Proclama
ção da República, pregava-se o princípio.da gratuidade do ensi
no primário, mas nunca houve qualquer preocupação em estabelecer
com que recurso essa gratuidade seria financiada. Coube ás Pro
víncias durante o Império e, posteriormento aos Estados, no Pe
ríodo Republicano, dar cumprimento a essa tarefa, mesmo que não

se destinassem recursos suficientes para atender as necessida
des educacionais de povo.
As indefinições quanto â Educação na lã República gerou
um certo estrangulamento na ascensão social via escola, porque,

o ensino primário era gratuito a todos, o ensino médio era pago
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(maioria das escolas),_e freqüentado principalmente pelas clas
ses mais favorecidas economicamente, estabelecendo-se assim, um
processo de seletividade na Educação Brasileira.
Mas não foi sô no setor educacional que a República dei
xÓu de promover as mudanças que seriam desejáveis. De fato, o
movimento republicano não tinha interesse em romper com as es
tuturas sociais exploradoras, que sacrificavam a grande massa
da população brasileira. No plano econômico, a riqueza conti-v
nuou centrada nas mãos da oligarquia rural, preservando-se os
traços gerais da estrutura agrário-exportadora herdada desde o
período colonial. Ou seja: uma economia baseada na produção de
matérias-primas e gêneros tropicais os quais eram destinados á
exportação e sujeitos ás diversas oscilações no mercado inter
nacional.
'`

Na primeira década do século XX, o foco principal das

atenções de nossa elite intelectual foi desviado do assunto da
Educação. Nesse periodo, os governos republicanos procuravam
consolidar a hegemonia das oligarquias no comando da política

nacional, assentada no coronelismo, no voto de cabresto e nas
fraudes eleitorais em benefício das oligarquias dominantes.
No Paraná, em 1901, os educadores defendiam a separação
entre os cursos normal e ginasial. Somente os homens eram pro

fessores do normal e da escola ginasial, assim como os inspe
tores e diretores de escolas, com exceção da professora de
prendas domésticas, que recebia salário inferior. Em 1906, se
para-se o ginásio da escola normal, e o diretor geral sugere
que se nomeie um diretor para cada curso, escolhido entre os
docentes daprõ
r' escola. Estabeleceu-se exames de admissãoz
p ia
á escola normal, bem mais rigoroso do que o já existente. Aumen

ta a pressão dos pais por professores mais preparados principal
‹

mente nas maiores cidades. Aumenta também o número de alunos na

escola normal, entre os quais algumas filhas das melhores famí

lias da capital.
No Brasil , quando o mundo sofria o drama da primeira
Guerra Mundial (1914-1918), assistimos a um momento de fervor e
entusiasmo pela Educação de algum modo semelhante ãquele que se
tinha verificado no final do período Imperial. Desenvolve-se um
movimento de republicanos desiludidos com a República existen
te. Esse movimento, de cunho cívico-patriõtico, está associado
ao nome do poeta Olavo Bilac e ã formação da "Liga de Defesa
Nacional" (1916). O movimento postulava em combate ao analfabe
tismo (atingia 85% da população) a valorização da língua portu
guesa e a formação de quadros para nossas forças armadas.

Ressurgia com vigor a tese liberal que insistia em apon
tar a ignorância do povo como causa principal das crises nacio
nais. Aqui entra novamente o curso de Magistério. O curso que
era de três anos de duração, passa a ser feito em quatro anos
e poderia matricular-se os alunos que concluíssem o curso pri
mário (eram as escolas normais regionais, extintas nos anos
60).

No Paraná, o governador Dr. Caetano Munhoz da Rocha,

inaugurava a nova sede da Escola Normal Secundária, como parte
das comemorações do Centenário da Independência do Brasil, no
dia 7 de setembro de 1922, cujo diretor nomeado, era o Dr. Lysí

ﬁaco Ferreira da Costa, que também era diretor geral da Insti
tuição Pública do Paraná.
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Na década de 20, são criadas escolas normais no interior
do Estado com grandes expectativas sobre sua influência na me
lhoria da qualidade do ensino primário regional. Em 1925, o
concurso público para professores primários na capital, exigia
o diploma normalista, como requisito básico, o que já era De
creto de Lei, desde l92l.
4 zíf VRE'P`ÚB_LIÇ,Z>¿ H-q 193,o_ q-V _19,45

Na passagem da Primeira para a Segunda República que se

inicia com a Revolução de 30, chocam-se dois grupos sociais,

com idéias filosóficas e pedagógicas diferentes: os catõlicos
e os pragmatistas pioneiros da Escola-Nova.
Paralelamente ás transformações na vida nacional surge
um grupo de intelectuais brasileiros, preocupados com o proble
ma da Educacáo, introduzem no país o ideário do movimento "Es
cola Nova", influenciados pelas idéias dos educadores norte-ame
ricanos John Dewey e seu discípulo Kilpatrick. Em face do notõ
rio fracasso do sistema educacional brasileiro e do desconten
tamento com o sistema tradicional existente no País, as idéias
do movimento Escola-Nova encontrou um campo fértil de difusáo,

sobretudo nos setores progressistas da burguesia, dos intelec
tuais das classes urbanas e dos tecnocratas espalhadas pelo
governo.

Nesse contexto histórico, desenvolveu-se um ciclo de re
formas de ensino. Ainda em 1930, o governo Federal, cria o Mi
nistério de Educaçáo e Saúde Pública, com Francisco Campos. Com

isso o governo esperava criar uma nova estrutura para a Educa
çáo, por considerar que estes dois fatores deveriam ser trata
dos conjuntamente dentro da mesma estrutura administrativa.
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Com a reforma Francisco Campos, em l93l procurou-se de
finir objetivos próprios para o ensino médio, rompendo com a

prática de se considerá-lo como instrumento de preparação dos
alunos para o ensino superior. Buscava-se.dar um caráter educa
tivo enciclopédico para o ensino médio, formando-se o homem para
todos os grandes setores da atividade nacional.
Porém, tudo não passou de mais ilusão registrada em lei,

destinada a não ter eficácia concreta.
A Reforma Francisco Campos não eliminou a velha concep

ção liberal aristocrática com relação á Educação voltada para
as carreiras liberais, não houve preocupação com o ensino técni
co-científico, o que houve foi a implantação de um ensino alta
mente.seletivo.
No Paraná, a valorização da escola normal como detentora
das possibilidades de melhoria técnica foi ultrapassada, e pas
sou a ser vista como agência-de profissionalização.
E um princípio liberal que encaminhava a profissionaliza
ção no sentido da produtividade.
A qualidade do ensino estava restrita apenas ás cidades
grandes como Curitiba, Ponta Grossa e Paranaguá. O poder de de
Cisão também estava centralizado. A instrução pﬁblica da área
rural estava entregue á prõpria sorte. Era oferecida de acordo
com as possibilidades da população, onde o magistério era impro
visado. Como exemplo cabe citar as escolas normais de Guarapua
va e Jacarézinho, onde os cursos éram feitos em apenas um ano
(incluindo a prática pedagógica).
Em 1932, no Brasil, os educadores de índole liberal expu
seram publicamente suas concepções através do Manifesto dos Pio
neiros daxEducação Nova. O documento reivindicava uma\ação mais
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decisiva do Estado em prol da escola.pública, gratuita, obriga
tõria e laica, que constitui uma das mais antigas reivindica
ções do liberalismo burguês.
Entre os pioneiros da Escola-Nova, identificamos três
correntes de pensamento: os liberais eletistas, liderados por
Fernando de Azevedo, os liberais igualitaristas, cujo líder era
Anísio Teixeira e os socialistas representados por Paschoal Le
me e Hermes Lima.

O movimento teve suas vitõrias e suas derrotas, em fun
ção do desenvolvimento dos acontecimentos políticos e sociais,
da êpoca; apresentava algumas incoerências ao combinar concep
ções avançadas (percepção da Educação como um problema social),
com soluções de cunho liberal-romântico, que procurava resolver

os problemas gerais da Educação enfatizando a ação isolada do
educador. O manifesto apresentou-se contra a escola tradicional
e não contra a.sociedade capitalista burguesa que era a grande

responsável pelas distorções do nosso sistema educacional.
O ensino sofre mudanças e algumas melhorias, mais para
atender os reclamos políticos do que para satisfazer necessida
des sociais. Houve avanços na Educação, sobretudo na Constitui
ção de 1934. Passa a União a exercer competência exclusiva em
traçar as diretrizes da Educação Nacional e também fixar o Pla
no Nacional da Educação. Foram criados: o Conselho Nacional e
os Conselhos Estaduais de Educação e.determinou-se a aplicação
de 20% da renda dos impostos para a Educação Estadual e lO% pa
ra a Educação Municipal.

No Paranã, em 1934, a escola normal secundária ê reestru
turada. O curso geral passou a funcionar em dois anos apenas, o
qual foi transformado em curso ginasial.
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tNa Constituição de l937, aquilo que era um dever do Esta
do, passa a ser uma ação meramente supletiva. Em um artigo des
sa Constituição, falava-se no dever do Estado em oferecer a Edu
cação somente ás crianças e jovens cujos pais não possuíssem
condições financeiras de mantê-los em aulas particulares. Come
ça assim a exploração do ensino particular.
Durante os anos de ditadura de Vargas, vários educadores
de firme formação democrática, como Anísio Teixeira e Paschoal
Leme, foram afastados da cena política e perseguidos pelos õr
gãos de segurança. Outros educadores como Fernando de Azevedo
e Lourenço Filho não foram atingidos, porque em vários momentos

apoiaram as diretrizes do Estado Novo. Em face do patrulhamento

do Estado, diversos setores da cultura nacional, dentre eles o
campo pedagógico, sofreram um processo de estagnação.

O país foi invadido por um grande sentimento nacionalis
ta e por uma onda de paternalismo estatal em relação ao traba
lhador-.O Estado Novo buscou a defesa da Economia Nacional. A

política trabalhista de Vargas, atraiu os operários para o lado
do governo. O movimento de reorganização institucional e norma
tiva atingiu também o setor educacional.
Em 1942, por iniciativa do ministro Gustavo Capanema,
começam as reformas em alguns ramos de ensino. Essas reformas
ficaram conhecidas como Leis Orgânicas de Ensino, abrangeram
o ensino primário e o médio.
As Leis Orgânicas de l942, estabeleciam que o ensino

pré-vocacional e profissional eram destinadas ás classes menos
favorecidas. Em janeiro desse ano, criou-se o Serviço Nacional
de Aprendizagem ¬ SENAI, para profissionalizar e colocar no
mercado de trabalho das indústrias, que se instalavam no País,

l6

pessoas de classe social de baixo poder aquisitivo. Essas Leis
Orgánicas do Ensino, sáo conhecidas como Reforma Gustavo Capa
nema, o entáo Ministro da Educação do Estado Novo. Na gestáo

desse ministro, náo se elaborou um instrumento básico para dis
ciplinar a Educaçáo, enquadrou-se os vários graus de ensino em
leis orgânicas separadas.
5 3?._3F_P_Ú_BpL.I.CÂ,= 1945. -ac .1-9.5.4

O Brasil ingressa na Segunda Guerra Mundial em 1942, lu
tando contra o nazi-fascismo, vive sob um regime de ditadura. Ã
medida em que as potências liberais derrotam as potências na

zi-fascistas, um clima favorável ás idêias liberais democráti
cas espalhava-se pelo mundo. Vargas aproveita o momento para
instaurar medidas redemocratizantes: promoveu o renascimento na
vida política-partidária (foram fundados: UDN-PSD-PTB-PCB etc);
aproximou-se das massas populares. Em 1945, decreta uma lei que

dificulta as atividades do capital estrangeiro no Brasil. Mas
náo conseguiu evitar que a burguesia oposicionista e as Forças
Armadas articulassem o golpe que pôs fim ao Estado Novo.
Apõs a queda do Estado Novo e de Vargas, vieram as Leis
Orgânicas do ensino primário, normal e agrícola em l946.

A Lei Orgânica que regia o ensino normal foi criada pe
lo Decreto Lei n9 8530 de O2/Ol/46 e o currículo estabelecido
incluía a seguinte seqüência:
l9 ano: Português, Anatomia e Filosofia Humana, Física
e Química, Desenho e Artes Aplicadas, Música e Canto, Educação
Física, Recreação e Jogos.

29 ano: Biologia e Psicologia aplicadas ã Educação,
Higiene e Educaçáo Sanitária, Didática da Escola Primária,

Desenho e Artes Aplicadas, Música e Canto, Educação Física, Re

í

CI"€8.Çô.O G Jogos .

39 ano: Psicologia e Sociologia aplicadas â Educação,
Higiene e cuidados com a infáncia, Didática e Prática da Esco
la Primária, Desenho e Artes Aplicadas, Música e Canto, Educa
ção Física, Recreação e Jogos.
Apõs o Decreto Lei n? 8530 de O2/Ol/46, no Paraná, a Es
cola de Professores se transforma em Instituto de Educação do

Paraná e passa a ministrar os seguintes cursos: Jardim de In
fáncia, Primário, Ginasial, Normal de Administração Escolar e
outras de especialização.
O sistema educacional sofre pressões de ajustamento nos
seus objetivos, nesta época, sem que os vetores econômicos e
culturais, com raízes nacionais, sejam os elementos impulsio
nadores.de seu curso,
A população urbana formada por trabalhadores da indús
tria, a classe.mêdia formada por comerciantes e funcionários
públicos já valorizavam a Educação como elemento fundamental
para o progresso econômico, mas náo exerciam pressão sobre o
sistema.

Em l948, o presidente Dutra, através do ministro Cle
mente Mariani, apresentava o projeto de reforma educacional,
conhecido como: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional,
encaminhado ao Congresso neste ano votado treze anos depois,
em l96l.
Em l948, houve uma preocupação em adotar no País uma

legislação educacional.mais democrática por influência dos
ideais dos antigos pioneiros da Educação.
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O Projeto de Lei de Diretrizes e Bases da Educação Na
cional, teve como presidente da comissão de sua elaboração o
Brofessor Lorenço Filho, que se inspirava no movimento renova
dor da Educação brasileira, iniciada na década de 20 e também
nas idéias de Fernando de Azevedo, que em 8 de setembro de 1927
já fazia um discurso intitulado "As Bases e Diretrizes da Edu
cação".

O projeto foi arquivado em 1948, graças ao parecer con
trário do Deputado Gustavo Capanema, ex-ministro da Educação
do Estado Novo.

Em l95l, já no segundo Governo de Vargas, a Cámara dos

Deputados ressucita o projeto, mas este havia sido extraviado.
Criam-se várias subcomissões que ficam apenas nos estudos do
projeto (ROMANELLI, 1978). A Associação Brasileira de Educação,

elabora outro projeto que foi anexado ao que restou do primei
ro, este se arrastou pelo congresso até l955, quando foi apre
sentado o substitutivo Carlos Lacerda, que defendia o aspecto
mercantilista do ensino no Brasil (ensino privado).
O texto definitivo da Lei de Diretrizes e Bases da Edu
cação Nacional (LDB) é sancionado somente em 20 de dezembro de

l96l, com o número 4024. A Lei de Diretrizes e Bases previa
que: "A Educação é direito de todos". Cabe aos pais escolherem
que tipo de escola querem para os filhos.

E1

6 4- ÊBÚBEl.CP:_:_;l 25.4 '_,}2.3_§..

Os anos subseqüentes a 1964, foram marcados por "acor
dos de cooperação" entre USAID e o Ministério da Educação, atra
vés de convênios o MEC entregou a reorganização do sistema edu

cacional brasileiro aos técnicos pela AID (Agency for Interna
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tional Development). Esses convênios lançaram as principais
bases das reformas que se seguiram.
Os acordos MEC-USAID, agravaram a crise educacional bra

sileira. A Educação mais uma vez é vítima de um processo bas
tante conturbado. Assim como a economia e a cultura as técnicas

e valores desenvolvidos no processo de ensino são determinados
pela influência externa de acordo com os interesses de uma mi
noria da população. As deficiências educacionais ampliam-se em
todos os níveis.

Os cinco presidentes militares que se sucederam (Caste
lo Branco, Costa e Silva, Médici, Geizel e Figueiredo), supri
miram qualquer tipo de liberdade, usaram a repressão policial,
a tortura, o exílio e o extermínio dos inimigos do regime auto
ritârio, para manter a sociedade coerente com os princípios da
propriedade privada, da civilização cristã, do mundo livre.
Neste período hã unidade política e um trabalho de de
senvolvimento econômico a ponto de chegarmos a ter um "milagre

econômico", cujos resultados são vistos até hoje: a dívida ex

terna, inflação, déficit público, injustiça social e salarial,
criminalidade, deterioração da qualidade de ensino, e valores
morais destruídos, etc.
Há um empenho do Governo para a participação de todos

no desenvolvimento econômico, e para isso, é preciso instru
mentalizar as massas para força de trabalho.
A escolarização fundamental passa a ser valorizada como
requisito básico, para uma posterior preparação para o traba
lho.

O poder público se compromete em ministrar o ensino
nos diferentes graus, mantendo paralelamente a liberdade de
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ensino da iniciativa privada particular e a promessa de amparo
técnico e financeiros dos Poderes Públicos e esta iniciativa,
incluindo a concessão de bolsas de estudo, das quais no caso

do ensino superior, deveriam ser reembolsados.
Em l965, pelo Decreto Lei 55.551, de l2 de janeiro, o
Governo estendeu a obrigatoriedade de contribuição para o sa
lário-educação a todos os empregadores, públicos e privados,
aumentando, com isso, essa fonte de recursos. Esse Decreto se
v

tornou Lei em 1966.

A Constituição de l967 obriga a participação das empre
sas na oferta de Educação. Devendo os empregadores manter o en
sino primário gratuito para seus empregados e filhos destes,
além de cooperar na aprendizagem de seus trabalhadores menores
O ano de 1968, assinala o início das mudanças mais pro
fundas na vida>da sociedade e da economia, foi a época em que
a expansão foi retomada de forma mais acelerada, constatou-se
também, o crescimento da demanda social da Educação, o que pro
vocou um agravamento da crise do sistema educacional, que já
vinha de longe.
Em l968, foi criada também o Grupo de Trabalho da Re
forma Universitária, para estudar a reforma da Universidade

brasileira, visando a sua eficiência, modernização, flexibili
dade administrativa e formação.de recursos humanos de alto ní
vel para o desenvolvimento do país. De acordo com os estudos
feitos por este GT, criou-se a Lei 5540, de 28 de novembro de
l968, reformulando-se assim o ensino universitário.
Em 1969, promulga-se nova Constituição, que repete as
mesmas disposições sobre Educação da Constituição anterior.
Nesta Constituição de 1969, escreve-se sobre a Educação como
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direito de todos e "dever do Estado”, torna-se clara a inten
ção de cobrar a formação média e superior (artigo l76), e a~
política de bolsas de estudo.
O Governo reajusta os índices de aplicação financeiras
para o custeio das despesas educacionais, devendo a União apli
car na Educação, nunca menos que 13% da receita de impostos re
colhidos e os Estados e Municípios, no mínimo.25%.
Com relação aos professores do ensino primário no Bra
sil, nesta época a maioria das vezes não tinham o curso de nor
malista, no dizer de Otaiza Romanelli, mais de 20% não tinham'
o curso primário completo, e que as crianças iam á escola por
causa da alimentação oferecida, que a maioria reprovava na pas
sagem da primeira para a segunda série.
~A Lei 5692, de l97l, conservou dispositivos legais que
fatalmente.impediram.o sucesso das novas medidas; como, a ma
nutenção dos benefícios para o ensino, retirando do Estado a
responsabilidade precípua da Educação. Modificava o ensino e
á empresa privada o que interessava não era o ensino, mas o
negõcio do ensino.
Dentre as mudanças introduzidas pela Lei 5692/71, quan
to ã estrutura do ensino, está a ampliação da obrigatoriedade
escolar do ensino de 19 grau, para faixa etária que vai dos 7
aos l4 anos. Essas modificações se fizeram com a junção do
curso primário com o curso ginasial, num sõ curso fundamental
de 8 anos. Eliminando-se com isso, os exames de admissão que
representavam um ponto de estrangulamento na passagem do pri
mário para o ginásio.
Ocorreram mudanças também no que diz respeito á elimi
nação do dualismo antes existente entre escola secundária e
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escola~técnica, com a criação de uma escola única de 19 e 29
graus.

O 19 grau com vistas â educação geral e fundamental e
a sondagem de aptidões vocacionais. O 29 grau visando ã habi
litação profissional de grau médio.
Quanto ao Currículo do curso de Magistérioa Lei 5692/71
é detalhada no Parecer 853/71 e na Resolução 8/71, do Conselho
Federal de Educação, expressa que o currículo pleno se distri
bua em Educação Geral e Formação Especial.
A parte curricular de Educação Geral é comum ás demais

habilitações de 29 grau, ã Formação Especial está de acordo
com o Parecer n9 349/72 do Conselho Federal de Educação.
No Paraná, as Deliberações n9 85/74 e 42/77, do Conse
lho Estadual de Educação fixam normas para a elaboração do Cur
rículo de Ensino de 29 grau, e determinam o minimo de 2550 ho

ras de duração para os cursos técnicos.
Essas Deliberações,'consideram a necessidade de se de
finir uma linha comum a ser seguida, com vistas á melhoria da
organização e funcionamento dos cursos de magistério e conse
qüentemente o aprimoramento do ensino.

Em 1978, o Departamento de Ensino de 29 grau da Secreta
ria de Estado da Educação do Paraná, promove um seminário de

Estudos, envolvendo professores licenciados e vários educado
res, com a finalidade de discutir o problema da diversidade
existente quanto á nomenclatura, ordenação e seqüência das dis
ciplinas â Habilitação Magistério nas escolas estaduais e pro
por soluções para o mesmo.

A Deliberação n9 22/79, apresenta os seus objetivos e
sugere pontos wbásicos a serem considerados no desenvolvimento
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das atividades considerando a profissionalização como finalida
de fundamental das Escolas de 2Q grau, reconhece a necessidade
da Prática de Ensino como elemento de controle e avaliação na
área profissionalizante.
A Prática de Ensino deve proporcionar aos alunos que se
habilitam para o magistério:
l) Condições de reconhecer o que ensina, como ensina e
como agir para que a criança aprenda.
2) Conhecimento da estrutura e funcionamento das leis
que regem o ensino de 19 grau, tornando-os capacitados para o
exercício docente e desempenho de cargos administrativos e pe
dagõgicos dotando-os de consciência profissional, através da
utilização dos métodos e técnicas da direção da aprendizagem,
tornando-os capazes de alcançar os objetivos a que se propõem
a atingir a sua meta que é a.de preparar o educando para o
exercício da cidadania e conseqüentemente para a vida.
f De acordo com essa Deliberação o curso tem duração de
3 anos, com uma carga horária de 2890 horas, tanto para o diur
no como para o noturno.
Quanto ás matérias:
a) Núcleo Comum: Comunicação (Língua Portuguesa e Lite

ratura Brasileira, Língua Estrangeira Moderna).
,Estudos Sociais (Geografia e Histõria e Organização

Social e Política Brasileira);
b)

Ciências (Matemática e Ciências Físicas e Biolõgicas)
Artigo 79: (Lei 5692/71) -( Educação Moral e Cívica,
Educação Física, Educação Artística, Programas e Saú
de, Ensino Religioso);
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c)

d)

Específicas da habilitação: Fundamentos da Educação,
Estrutura e Funcionamento do Ensino de l9 Grau e Di
dática;
Parte Diversificada: Estudos complementares: Educa
ção Geral e Formação Especial.

A Deliberação vigorou até 1986, quando o curso de Magis

tério no Paraná passa a seguir as normas estabelecidas no Pare
cer n9 001/86 aprovado em 20/ll/86. Esse parecer vem regulari
zar a vida escolar dos alunos matriculados no ano de 1986, na
Rede Estadual de Ensino, na Habilitação Magistério.
A Lei 7044/82,altera os dispositivos da Lei 5692/7l, no
que se refere á profissionalização do ensino de 29 grau. Esta

profissionalização que era obrigatória, passa a ser facultati
va. A proposta de qualificação para o trabalho, expressa no
objetivo da Lei 5692/7l, é colocada sob a preparação para o
trabalho.

No artigo 22 desta Lei, está escrito que a duração míni
ma para o ensino de 29 grau é de 2200 horas de trabalho escolar
efetivo, a ser desenvolvido em pelo menos três séries anuais.
Quanto á formação para o magistério, a referida Lei exi
ge como formação mínima para o ensino de 19 grau nas quatro
primeiras séries, habilitação específica de 29 grau (artigo
30).

Atualmente no Paraná a prática de ensino sob forma de'
Estágio supervisionado segue orientações da Instrução 06/86 do
Departamento de Ensino de 29 grau da Secretaria de Estado da
Educação, que visa normalizar estágios Curriculares para o Sis
tema Estadual de Ensino.
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Os objetivos da referida Instrução são: regulamentar
para o Sistema Estadual de Ensino, o Estágio Curricular dos

cursos de 29 grau, nivel técnico, a finalidade de atender ã
Lei n9 6494/77 e o Decreto n? 87497/82 as reivindicações das

escolas para que se dé aos estágios curriculares força legal,
constituindo-os em parte integrante do Regimento Escolar, asse
gurar linhas básicas de ação que norteiam os Estágios Curri
culares nos três setores da economia: primário, secundário e

terciário.
Para o curso de Magistério, no qual o Estágio Curricular
é obrigatõrio, nunca poderá ser inferior a um semestre letivo,
ou um mínimo de 360 horas.
7 A NOVAHREPÚCBPÍCÂ I. 1285.

O ano de 1985, estabeleceu um marco na vida brasileira.
Apõs 2l anos da tomada do poder pelos militares, o País, de
pois de uma mobilização social, retornou ao poder civil. É a

perspectiva de eleições diretas em todos os.níveis políticos,
com uma nova Constituição, a ser elaborada por uma Assembléia

Nacional Constituinte, a ser eleita pelo povo em 1986.
O poder político é conquistado, a classe política mobi
liza o povo através de manifestações de rua. Ã frente desse mo
vimento está o líder político Tancredo Neves, considerado o
único capaz de proceder a transição democrática, sem traumas.
Tancredo é eleito (eleição indireta), em 15 de janeiro
de 1985, pelo Colégio Eleitoral, não toma posse, foi hospita
lizado na véspera (14 de março), vem a falecer em 2l de abril
deste mesmo ano.
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Assumiu o poder o Vice-Presidente.da República, Sena
dor José Sarney, que não possuía a legitimidade aclamatõria

das massas e era visto com certa reserva pelos partidos de
oposição.
O resumo acima, fez-se necessário devido o contexto

educacional não caminhar desvinculado do político, social e
econômico do País.

O sistema educacional do momento, estava extremamente

carente, tanto a nível de quantidade como de qualidade. Pade
cendo de incertezas e indefinições por parte dos governantes,
que não se interessam pelo avanço da sociedade como um todo,
mantendo para si os privilégios adquiridos, dando continuida
de a uma sociedade desigual e um elevado grau de ignorância da
população.

Observa-se na história da educação brasileira que, sem
pre quando as crises aparecem, a atuação educativa - essencial
mente a educação das massas - passa a ter prioridade e, os gru
pos comprometidos na luta política lançam-se ao campo educacio
nal com a esperança de fortalecer, através dele, suas respecti
vas posições e, nesse momento não foi diferente, os discursos
se voltaram para a educação democrática.
Mas na prática nada considerável aconteceu. O ensino
continuou de baixa qualidade em todos os níveis, assim como a
evasão e repeténcia, principalmente nas séries iniciais do l?
Grau.

Educadores de todo o País, preocupados com a situação
do ensino, procuram soluções para melhorar a qualidade da for
mação dos professores que atuam de lê a 4? série do 19 Grau.
Esta preocupação leva as universidades, principalmente
as federais a colaborarem com as secretarias estaduais e muni
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cipais no sentido de melhorar a atuação dos professores da rede
pública de ensino, através de treinamentos, seminários, pales
tras e discussões,_onde se objetivasse o comprometimento desses
profissionais com a criança que freqüenta a escola pública.
O Brasil da década de oitenta assume um compromisso de
formação de uma consciência crítica, que foi bastante debatido

na Constituinte de l988, o que resultou na nova Lei de Diretri
zes e Bases da Educação Nacional, em tramitação_no Congresso
Nacional.
No dizer de Jorge HAGE, o compromisso de alguns parlamen
.tarés com a Educação:

Logo apõs a promulgação da Constituição~

de 5 de outubro de I988, os deputados
mais comprometidos com a Educação come
çaram a se mobilizar e promover encon-~
tros preliminares com grupo de educado

res, para troca de idéias em torno da
o Dep. Octávio Elisio apresentou um pri
futura L.D.B. Em dezembro daquele ano,

meiro Projeto. Em março de l989 o Dep.
Ubiratan Aguiar, então Presidente da Co
missão, propôs a organização de um Gru
po de Trabalho que teve o Dep. Flores
tan Fernandes como Coordenador e o sig
natãrio desta Apresentação como Relator

(P. 83). E

O documento enfatiza e prioriza a formação dos profis
sionais da educação, sobretudo o professor. Procura-se garan
tir na L.D.B. os planos de carreira do magistêrio. Segundo Jor
ge HAGE "não hã como, entretanto, cuidar de diretrizes e ba
ses da educação nacional sem estabelecer as diretrizes da car
reira e da formação do professor" (p. 90).
No Capítulo X - Do Ensino Medio

Art. 53, inciso 39 prescreve sobre
a modalidade normal se destina ã prepara
ração de professores para a Educação In
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fantii e as quatro primeiras séries do En

sino_bãsico, os conteüdos pedagógicos ne
cessários a prática docente e ao domTnio`
teórico-prático do processo educativo, os
estudos humanisticos e as tecnologias edu
cacionais (p. Bü).

A nível de Estado do Paranã, houve modificações no Cur
so de Magistério através da Deliberação n9 002/92, aprovado eme

21/02/90 e, sobre o qual falaremos no Capitulo II, deste traba
lho.

QAEÍIQLQLLL

FORMAÇÃO. E QUALIFICAÇÃO DO PRoFEssoR DE 1? A 4@ SÉRIE
DO ENs1No DE 19 GRAU

A qualidade do ensino no curso de Magistério no Brasil
nunca foi considerada õtima, mas se agravou ainda mais, com a

criação.da Lei de Diretrizes e Bases de n9 4024/61.
Até o início da década de 60, somente os professores for
mados em escola normal oficial, pública e gratuita, tinham aces
so ao Magistério da Rede Estadual. Com a implantação da referi
da Lei, beneficia-se a escola privada. Isto acontece quando se
aprova que, os professores graduados ou que vieram a se graduar
em estabelecimentos oficiais ou particﬁlares reconhecidos, te
riam direito ao ingresso no magistério primário oficial ou par

ticular.
Com a aprovação desta Lei, descaracterizam-se as escolas
normais oficiais, enquando formadoras de um professor bem pre
parado e a rede pública de ensino começa a receber professores
formados em qualquer escola, que sô precisam de um "bom padri
nho" para serem nomeados.

'Também,_é_a partir da década de 60 que o Magistério nas

séries iniciais do 19 Grau, passa a ser visto como uma profis
são feminina, exercida pelo setor da classe média assalariada.
A crise no_Magistério nessa época é fruto do seu ajuste ãs trans
formações da sociedade brasileira em todos os sentidos: social,
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político e econômico, configurando-se o país como urbano-indus
trial. Desde então, a categoria vem sofrendo um processo de pro

letarização característico da classe média.
Durante muito tempo, a maioria das mulheres ingressavam

no Magistério, porque a profissão dava status, além de ser uma
profissão indicada para mulheres que percebiam como normal o
tratamento homogeneizado e pseudo-afetivo de "tia" que recebiam,
substituindo até mesmo a identificação do seu nome prõprio, que
é posse e marca de cada um. Não se dando conta que com esse' tratamen

to familiarizado estava se descaracterizando o valor da profis
são.

Os insignificantes salários da profissão,ffe;Acom que a
maioria dos homens abandonassem o magistério das séries iniciais
do lÇ Grau, e os que ficaram, o fizeram para dirigir os estabe
lecimentos de ensino.
Grande parte das mulheres ingressava na profissão com a
expectativa de abandoná-la em favor da maternidade ou de even
tual deslocamento do marido.
Hoje o quadro está mudando, devido o momento histórico

do país, pois as mulheres começam a encarar o trabalho fora de
casa como obrigação para ambos os sexos. Esta visão de mulher
trabalhadora e a sua inserção no sistema de produção pode auxi
liar na caminhada para uma definição de melhores condições pro

fissionais e salariais do professorado.
A sociedade brasileira mudou e, assim também a escola
deve mudar. A realidade é totalmente diferente de 30 anos atrás,
portanto não podemos pensar em qualidade de ensino, conteúdos

das disciplinas a partir de uma escola já superada.
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Conforme fala Ildeu Moreira COELHO,

... a formação dos professores não aten
de de modo algum aos interesses e neces
sidades da classe trabalhadora pois eles
são treinados para repetir fõrmulas pron
tas e modelos acabados, cujas decisões fo
ram tomadas a nivel de Ministério de Edu
cação (MEC) Conselho Federal de Educação
(CFE) (1989).

É necessário que em sua formação, esse profissional adqui
ra uma postura político-pedagógica que lhe dê condições de en
frentar as questões presentes no momento histõrico brasileiro,
principalmente aqueles que dizem respeito ao sistema educacio
nal.
A participação nas decisões mais amplas sobre planejamen

to, currículo e avaliação, requer preparo e senso crítico do
professor. Ou então, as decisões implantadas a nível de sistema
correm o risco de serem aceitas ou rejeitadas sem crítica, con
tinuando a tarefa docente como sempre esteve, isto ê, obedecen
do o sistema.
Segundo Dea Fenelon,

... as medidas tomadas apõs a criação da
lei 5692/7l, tinham uma intençao delibe
rada de desqualificar e desvalorizar o
professor do ensino de l? e 29 graus. En
curtando sua formaçao destituindo-a de
qualquer sentido critico, sobretudo pela
total negaçao da pesquisa como atividade
necessaria a sua formaçao (I986).

Até por volta dos anos 70, a preparação do professor
do ensino primário se dava em um período de tempo bastante re
duzido, algumas vezes representada apenas a freqüência ao nível
imediatamente superior ao primário (era a já extinta Escola Nor
mal Regional), sem nenhuma exigência de preparação específica.
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Apõs a reforma de ensino de l9 e 29 Grau, Lei 5692/7l,

a obrigatoriedade escolar do ensino de l9 grau se estende para
oito anos, englobando ensino primário e o antigo ginásio. O
curso normal colegial, passa a ser o Curso de Magistério de
nível médio, exigindo uma nova estrutura curricular. Mas con
tinua não favorecendo o desenvolvimento da profissão.
Ainda na Lei 5692/7l, se propõe a formação dos profes
sores em diversos tipos de estabelecimento, resguardando assim
o interesse das instituições privadas já existentes ou cuja
criação fosse facilitada pela legislação constituída ou pelo
Conselho Federal de Educação.
Acontece aqui mais um golpe no ensino público, pela am

pliação das instituições privadas, na maioria de má qualidade,
que se transformam nas grandes formadoras de professores.
Com a criação da Lei 5692/71, o Magistério é transforma
do em um dos muitos cursos profissionalizantes, nenhum espaço
é percebido como específico e prõprio do curso de Magistério.

Entre os cursos profissionalizantes de 29 grau, o de Ma
gistério é o menos discutido a nível federal, não houve pronun
ciamento do C.F.E. ou de outro órgão do MEC. O curso é deixado
ao encargo de autoridades estaduais, com a explicação de que o

ensino das séries iniciais de l9 grau, estaria ao encargo dos
Estados e Municípios.
Na base de toda a legislação, sempre houve muito tecni
cismo e burocratismo. Com uma teoria ideológica funcionalis

ta/positivista, tendo como conceitos políticos centrais as
idéias do "milagre econômico" brasileiro. Houve maior preocupa
ção com o setor produtivo, deixando ao descaso a formação de

professores a nível de 29 grau.
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As Leis e os Atos do Conselho Federal de Educação, dos
Conselhos Estaduais de Educação, neste período, criam uma es

cola ilusõria, na qual não tem lugar professores e alunos reais
As inovações curriculares se inspiram no tecnicismo de
um lado e no escolanovismo de outro, sem no entanto criar condi
ções de aprofundamento nessas correntes teóricas.
A formação se centrava na psicologia e na biologia o que

veio a contribuir para que a culpa do fracasso escolar fosse
atribuída a problemas de deficiência mental, desajuste emocio
nal ou carência cultural do aluno, reforçando a imagem do alu
no pobre, como "anormal", eximindo o professor de qualquer cul
pa pelo fracasso ou evasão escolar.
Houve verdadeiro descaso com relação ás características

e necessidades da criança de classe popular. As disciplinas
ofertadas no Curso de Magistério eram de conteúdos abstratos
ou importados de outras realidades. Os estágios eram realizados
sem controle e supervisão adequados.
A partir de 1975, aumenta a quantidade de professores
formados a nível de 29 grau nas escolas que atendem as quatro

primeiras séries do 19 grau. A partir desta época percebe-se
que é necessário a definição de políticas educacionais capazes
de melhorar a qualificação destes profissionais, políticas que
apontem as condiçées estruturais que devem ser levadas em conta
em qualquer proposta que se pretenda colocar em prática, como a
questão salarial por exemplo.
Atualmente, a situação profissional e salarial do pro
fessorado em todo o país, é humilhante, mas em pior situação
o professor das quatro primeiras séries do 19 grau. Nenhum com
promisso sério com a democratização da escola, poderá ser con
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ciliado sem que a situação profissional e salarial do profes
sor seja enfrentada.
Qualquer política educacional que não tenha como priori
dade a remuneração do professor, está destinada ao fracasso.

Salário digno, estabilidade na carreira, garantia de
emprego, são condições básicas para posterior cobrança do com
promisso e competência do professor para com a Educação.
Por outro lado, não se construirá uma Educação nova,
adequada á clientela escolar que freqüenta a escola pública,
apenas melhorando o salário do professor. Portanto, é preciso
que o professor participe das reformulações a serem adotadas,
tanto a nível de sistema como a nível de organização interna
do estabelecimento onde trabalha. É necessário que lute para

lelamente em defesa dos seus interesses e dos interesses e ne
cessidades de seus alunos. Para isso, faz-se necessário que o
professor receba uma formação com qualidade, adquirindo uma am

pla consciéncia da realidade, adquirindo uma consistente for
mação teõrica que o torne capaz de interpretar, interferir e
direcionar esta realidade.
Tenho observado que o professor ao chegar ã escola, es
pecialmente nas primeiras séries do 19 grau, não tem uma visão
teõrica abrangente sobre a prática pedagógica, também desconhe
ce a realidade da clientela escolar, principalmente dos alunos
que freqüentam a escola pública na periferia da cidade.
Durante o curso de Magistério, ouve-se discursos e adqui
re-se técnicas ao invés de teoria e prática dinamicamente arti
culadas. Portanto, há necessidade de profunda revisão no Curso
de Magistério, na sua estrutura, no seu funcionamento e na sua
articulação com a escola de 19 grau.
1
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A forma de ensinar nas séries iniciais, ainda na década
de 80, está marcada pela repetitividade, tanto das atividades`
quanto das técnicas utilizadas, propostas na Lei 5692/7l.
O professor, usa freqüentemente a cõpia, o livro didáti
co e exercícios mimeografados, listagens de conteúdos gramati
cais. O atendimento dado ã turma é generalizado. As atividades
propostas são padronizadas. Nada favorece a socialização e o
cooperativismo. A competição e o individualismo são bastante
estimulados, num clima mecânico e rotineiro. A formação de há
bitos e atitudes predomina em detrimento da prõpria aprendiza
gem, os valores priorizados estão permeados pelo modelo do bom
aluno.

No início da década de 80, os profissionais da Educação
se reorganizam e começam a pensar e indicar mudanças educacio
nais necessárias ao país.
O movimento cresce e se organiza, graças ao fortaleci
mento das associações já existentes como Sindicato de Professo
res, Centro de Professores do Brasil, além da criação de outras
Associações: Associação Nacional de Educação - ANDE, Centro de
Estudos, Educação e Sociedade - CEDES, Associação Nacional de
Pesquisa de Põs-Graduação em Educação - ANPED, Associação Na
cional dos Docentes do Ensino Superior - ANDES.

Em 1982, como já citamos no capítulo anterior, a Lei
7044, reposiciona as exigências do ensino profissionalizante.
A formação do professor a nível de 29 grau readquire foros de
prioridade. E assim em todo o Brasil ecoam feitos e interações
de revitalização do Curso de Magistério.
São desenvolvidas pesquisas que ajudam a identificar e
organizar as principais linhas de força das discussões sobre o
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curso. Entre outras sobressai-se as pesquisas desenvolvidas
sobre o Magistério a nível de 29 grau, feitas pela Fundação
Carlos Chagas, sob a coordenação de Bernadete Gatti, em segui
da de Miriam Warde.

_ No Paraná (Curitiba, novembro de 83) houve um seminá

rio de Especialista, sobre a Problemática do Magistério, cujo
objetivo era organizar indicadores referentes ao tema Magisté

rio para as séries iniciais do l9 grau.
A partir de 1985, são propostas a nível de Estado do
Paraná, reformas para o curso de Magistério, visando a recupe
ração da relação teoria e prática educativa.
Segundo a professora Maria Cecília Busnardo, o proje
to: "Magistério Novas Dimensões" da SEED do Paraná representa

80% de melhoria na formação e qualificação do professor. Proje
to este, já implantado em todo o Estado em caráter experimental
Mas segundo Busnardo, como sempre existem várias dificuldades,
principalmente porque os professores que estão operacionalizan
do a nova proposta não foram preparados adequadamente para

colocá-la em prática, além das questões financeiras enfrentadas
pelo Departamento de 29 Grau da SEED do Paraná.

Este projeto visa a valorização da qualidade da forma
ção do futuro professor e conseqüentemente do aluno de 19 a 49
série do_primeiro grau, priorizando o produto final da aprendi
zagem que é o aluno da escola pública do Paraná.
Como resultados de estudos feitos, a Superintendência
da Educação e o Departamento de Ensino de 29 Grau da Secretaria
de Estado da Educação, resolvem aprovar a Deliberação 002/90 de

2l/02/90 as novas Diretrizes Curriculares, para a Habilitação
Magistério no Sistema Estadual de Ensino.

De acordo com a Deliberação 002/90 do Conselho Estadual

de Educação, a partir de 1991 (Artigo 79) a Habilitação Magis
tério terá duração de 4 amos, com carga horária de 4.104 ho
ras-aulas para o período diurno de 3.572 horas-aula para o pe
ríodo noturno (divididos conforme mostra a grade curricular
anexa).

Reza no Art. 10 que: Os currículos da habilitação ma
gistério serão compostos de três partes: assim divididas:
a) Núcleo Comum - com 1.836 a 1.520 horas-aulas nos

turnos diurno e noturno respectivamente.
Compreendendo as disciplinas, Língua Portuguesa e Lite
ratura, Língua Estrangeira Moderna, História, Geografia, Orga
nização Social e Política do Brasil, Matemática, Física, Quí
mica, Biologia, Educação Artística e Educação Física.

b) Parte diversificada com 1.764 e 1.586 horas-aula,
nos turnos diurno e noturno, onde abrangerá as disciplinas
profissionalizantes de Fundamentos da Educação, Estrutura e

Funcionamento do Ensino e Didática. *
c) Estágio supervisionado com um total de no mínimo
504 e 456 horas, nos turnos diurno e noturno, respectivamente.

ARTIGO 13 - II - A inclusão da disciplina de Introdu
ção á Metodologia Científica nos Estudos Complementares é
obrigatória para todo o Sistema Estadual de Ensino.
No Artigo 19 dessa Deliberação diz o seguinte: "As dis
ciplinas do Núcleo Comum e da Parte Diversificada, bem como o
Estágio supervisionado serão desenvolvidos ao longo das quatro
séries, concomitantemente".
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No anexo I desta Deliberação, fala-se sobre o encami
nhamento metodológico do-estágio supervisionado.

Por entender ser a disciplina fundamental para os pro
cedimentos e atividades do Estágio, Fundamentos de Educação de
Adultos, Literatura Infantil e Fundamentos da Educação Espe

cial.
O estágio, poderá ser desenvolvido através de:

l - Pesquisa: feita através de identificação de uma es
cola, estudo de caso, pesquisa comparativa e outras.
2 - Atividades ligadas á recuperação e outras ativida
des relacionadas ao processo de aprendizagem: com vistas a co
locar os alunos e professores do Curso de Magistério em conta
to com falhas de aprendizagem escolar nas séries iniciais do
19 grau. Essa metodologia envolve: diagnóstico da situação/pro

blema, análise das variáveis sociais e psicológicas e interven
ção direta, através de projetos de recuperação em pequenos gru
pos.

3 - Seminários, Debates, Reuniões, Cursos de pequena
duração, como recursos metodológicos que visem atender ás de
mandas do grupo e necessidades da instituição.

4 - Oficina de material didático, com a finalidade de
preparar material didático para as diversas situações educa
cionais
5 - Ação docente: Experiências vividas nas classes de
pré-escola a 4a. série do 19 grau, envolvendo observação crí
tica, a participação e atuação em classes e a reflexão sobre
esta prática observada e vivenciada.
.As experiências vivenciadas pelos alunos do Magistério
do Estágio supervisionado, deverão retornar ao Curso para
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reflexão teórica nas disciplinas do Currículo do Curso.
Observa-se que da maneira como está colocado no Do

cumento, o Estágio passa a ser uma disciplina integradora en
tre as outras disciplinas do Curso, sendo feito de modo a ar
ticular não só as disciplinas da Parte Diversificada como tam
bém do Núcleo Comum.

Outros fatores que contribuem para a má qualidade do

ensino nas séries iniciais do 19 Grau: a organização do traba
lho escolar, a divisão social do trabalho, a burocratização
das relaçóes e a alienação dos professores quanto ao caráter
pedagógico de sua ação. Além disso, os especialistas que atuam
nas unidades escolares (orientador e supervisor), trabalham
cada um dentro da sua especificidade, contribuindo assim para
fragmentar o processo educativo, sem que sua formação a nível
de 39 grau favoreça uma compreensão crítica e dialética do sa
ber de qualidade do qual os alunos das classes populares de
vem se apropriar.

A divisão do trabalho escolar, é fruto do tecnicismo,
do planejamento racional e da burocratização da administração
dos alunos de autoritarismo político pelo qual o Brasil pas
sou.

'Nas reuniões e conselhos de classe na maioria das es
colas, estão ausentes as discussóes pedagógicas, imperando as
questóes administrativas e de ordem de organização interna da

instituição escolar.
A escola, enquanto instituição social, deve cumprir a”
função que lhe é própria, isto é, oferecer um ensino de boa
qualidade e socializar o saber. E necessário que seja acessí
sível às camadas sociais dominadas que são a maioria da popu
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lação. Para isso ê de fundamental importância qualificar o
professor formadoem1niwﬂ_ de 29 grau, dando-lhe condições de
transformar o saber historicamente acumulado em conteúdos es

colares a ser ministrado aos alunos pobres que freqüentam a
escola pública.
- Este professor, deve estar preparado para superar a

contradição existente entre as classes sociais. Sua prática
pedagógica, deve estar voltada para as necessidades da massa
popular. Seu compromisso e seu esforço deve ser para auxiliar
os menos favorecidos a pensar criticamente sua realidade e
sair da condição de dominados e se colocarem em pé de igualda
de com a classe dominante, assim sendo, faz-se necessário que
ele saiba reconhecer que a prática pedagógica isolada não con
duz â transformação da sociedade.
Atualmente, a formação do professor e a qualidade do
ensino nas séries iniciais do 19 Grau, ê uma preocupação cons
tante não sõ de educadores de todo o País, mas de todos os
segmentos da sociedade civil organizada, que procuram partici
par da Educação, com o intuito de defender o direito de serem
ouvidos sobre este problema que diz respeito ã Educação de seus
filhos, e já não esperam passivamente que o Estado resolva so
zinho. A exemplo disso pode-se citar as constantes reuniões
das Associações de Moradores da Zona Sul de Curitiba, nos bair
ros do Pinheirinho, Xaxim e Alto Boqueirão, onde são discuti
das com professores, diretores das escolas públicas a quanti
dade de escolas e a qualidade do ensino oferecido ã população
da região.

í

Diante do exposto sobre a Educaçáo brasileira, desde o
século passado me ocorre a seguinte questáo:
- Qual o procedimento ideal para tornar o ensino-aprendi
zagem mais democrático e de melhor qualidade?

Uma das condições essenciais para modificar a atual si
tuação deverá ser a conscientização dos profissionais da Edu
caçáo frente a sua prática e seu firme propõsito de transfor
má-la.

Caberá ao professor a tarefa principal neste processo,
pois, a sala de aula ê o espaço principal onde se processa o
ensino. E o professor quem dirige o trabalho, sabe qual é o
conteúdo e o método de ensino necessário ao aluno para dominar

o saber. E na sala de aula que o professor dispondo de recur
sos de fácil alcance, pode minimizar o problema da aprendiza
gem.

Apõs ler e analisar criticamente livros e documentos de
vários educadores ficou claro que os problemas educacionais bra
sileiros náo podem ser resolvidos fora do contexto sócio-econô
mico e político, mas cnnsuﬁxm-se que a escola pode ser um agen
te transformadora da realidade social. Que o professor da es
cola pública embora trabalhe sob condições Íhumilhantes, tanto
por questões salariais, quanto pela situaçáo precária das esco
las ê um agente transformador da sociedade, basta que saiba
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se organizar em colegiado na escola, em entidade de classe, pa
ra lutar e exigir o que lhe cabe por direito mostrando assim
que é um verdadeiro professor.
A preocupação com a má qualidade da formação e qualifi
cação do professor para as séries iniciais do lÇ Grau, é resul
tado de pesquisas, debates, seminários, envolvendo educadores
de todas as regiões brasileiras e, principalmente do Paraná.
Os cursos de Magistério, tanto na rede pública como na
particular, tem deixado a desejar, no que se refere ã sua ta
refa específica que é a formação de qualidade do professor. E
o que se observa nos resultados dos concursos para o Magisté
rio, ou o que acontece em Curitiba atualmente com a implanta
ção da proposta Currículo Básico, onde se exige do professor
uma formação de cunho mais científico da alfabetização, o que
ainda não existe nos cursos de magistério, ou ainda com rela
ção aos resultados dos vestibulares, principalmente da Univer
sidade Federal do Paraná, sobram vagas no Curso de Pedagogia,
onde se supõe que os candidatos sejam oriundos dos cursos de
Magistério, além do alto nível e índice de evasão e repeténcia
nas séries iniciais do 19 grau.
Observa-se que não há adequação entre os conteúdos mi
nistrados nos cursos de Habilitação ao Magistério e as reais
necessidades de formação do professor (como alfabetização, me
todologia para as diferentes áreas de ensino, Educação do meio

rural, características sõcio-culturais dos alunos) não são tra
tados no Curso.

No_que se refere ã Parte Diversificada do Currículo,
as disciplinas não visam uma melhor formação do professor: as
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escolas tendem a pulverizar e dispensar essa parte do currí
culo, piorando ainda mais a qualidade da formação pedagógica,
tanto no Núcleo Çomum como nos Mínimos Profissionalizantes.

Não há integração entre as disciplinas: não existe pla
nos de trabalho que sejam concebidos operacionalizados de for
ma articulada entre os professores de Habilitação ao Magisté
rio, dificultando assim uma compreensão global dos problemas
que.ocorrem na Escola de 19 Grau, e a transferência dos con
teüdos aprendidos nas diferentes disciplinas.
Quanto aos estágios, o número de escolas acessíveis

aos alunos estagiários é insuficiente, os conteúdos ministra
dos na Habilitação Magistério, não se articulam com os progra
mas desenvolvidos nas séries iniciais do 19 Grau. Assim, os
estágios se transformam na maioria das vezes em meros momen

tos de observação. Em geral, os estágios são realizados sem
controle e supervisão adequados, principalmente por não haver
escolas de l. a 4. series anexas a Escola de Magisterio. Ou
então, alunos que moram em bairros distantes realizam estágios
em escolas próximas de sua casa.
Outra questão diz respeito aos alunos egressos dos cur
sos supletivos. O curso de Magistério não dá conta de suprir a
precariedade de ensino destes alunos.
íA questão salarial do professor da Habilitação Magisté
rio é outro fator que contribui para a precariedade do ensino,
o professor se obriga a lecionar em várias escolas e ministrar
aulas nas disciplinas as quais não teve preparo suficiente.
Os cursos universitários que formam professores para
atuar.na Habilitação Magistério, não conseguem preparar sufi
cientemente o aluno (futuro professor da Habilitação Magisté

aa-.l.-.

rio).
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Com a aprovação da Deliberação n? 002/90, no Paraná,

as dificuldades dos atuais professores e alunos do Curso de
Magistério são retomadas, e cria-se uma nova estrutura para o
curso de Magistério.
As finalidades do Curso, prevista no documento, visam
um profissional competente, com uma consciente formação de for
ma a assegurar ao futuro professor condições de selecionar con

teüdos e metodologias, de acordo com os avanços científicos
tecnológicos e sociais condizentes com a realidade atual do
país.
No entanto, a transformação do curso de Magistério no
Brasil por mais rápida e competente que seja sempre estará vol
tada para a qualificação dos futuros professores mesmo reconhe
cendo a urgência dessa transformação, ê preciso perceber ao
mesmo tempo, seus limites, identificando as armadilhas comuns
a determinadas argumentações mecanicistas que atribuem á forma
ção passada a responsabilidade eia culpa pela situação atual e
entregam aos professores formados no presente a responsabilida
de pelas soluções futuras.
Gs profissionais da Educação da rede pública de ensino
conscientes da necessidade de encontrar soluções para a quali
ficação dos professores que já estão atuando, organizam treina
mentos, assessoramentos ou encontros para trocas de experiên

cias entre professores.

\

u

Mesmo quando a formação dos professores a nível de 29

grau, tiver sido universalizada e possuir a qualidade necessá
ria para instrumentalizar efetivamente os professores, ainda
assim, a formação em serviço nas escolas continuará sendo um
espaço fundamental para a reflexão coletiva e aprimoramento
constante da prática pedagógica.
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Para se efetivar a aprendizagem, cabe ao professor:
a) elaborar estratégias pedagógicas que articulem a sua
teoria ã prática de ensino;
b) criar recursos e procedimentos para diversificar as
atividades em sala de aula;
c) ser pesquisador e criativo;
d) dar oportunidade de expressão e criatividade por par
te dos alunos;
e) intervir no processo, direcionando-o, para que acon
teça a aprendizagem.
Concluindo:

A formação do professor ë de vital importância para que
ele possa direcionar sua prática educativa.
Por outro lado, sabemos _que a educação _ê um fato políti
co e requer a participação da sociedade como um todo, ou sejaš
universidades, professores, educadores e entidades representa
tivas de toda a sociedade.
Portanto, a formação do professor deverá muní-lo de con
dições para adaptar conteúdos, metodologias de ensino de acor
do com a realidade da clientela escolar, alêm de desenvolver

neste profissional senso crítico para poder participar nas de
cisões mais amplas da escola como currículo, planejamento e
avaliação, que venham de encontro com as necessidades do povo
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