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RESUMO
Neste trabalho são analisadas práticas e apropriações efetivadas na passagem da formação de
professores da Escola Normal para a Habilitação Específica para o Magistério (HEM) em 2°
grau, instituída em 1971, com a Lei n° 5692/71. Para tanto, tais práticas e apropriações são
investigadas em duas instituições da cidade de São Paulo, com perfis diferentes, uma pública e
outra particular: a Escola Estadual de 1º e 2º Graus Padre Anchieta e o Colégio de Santa Inês,
que mantinham, na década de 1960, a formação de professores ainda nos moldes de Curso
Normal e continuaram mantendo essa formação na década de 1970, quando, com a Lei
5692/71, a formação de professores em Curso Normal foi substituída pela Habilitação
Específica para o Magistério em 2° Grau. A opção por analisar essas práticas e apropriações
deve-se ao intuito de ampliar as análises que, ao avaliarem a Lei 5692/71, acusam-na de
responsável por degradar a formação de professores na década de 1970. A pesquisa é realizada
com o apoio teórico de Michael de Certeau e Roger Chartier, especialmente no se refere aos
conceitos de representação, prática e apropriação. Com a análise das práticas e apropriações
visa-se investigar como instituições com perfis diferentes se apropriaram da peça legal, como
efetivaram as determinações para a formação de professores e se essa lei foi capaz de realizar
mudanças substantivas, que pudessem ser responsáveis por degradar a qualidade dessa
formação. Como fontes são considerados a Lei 5692/71 em contraste com a Lei 4024/61,
históricos escolares, prontuários de alunos e professores, além de entrevistas com treze agentes
(funcionários, professores e alunos) que vivenciaram a implantação da Lei 5692/71 nessas
duas escolas e com o Ministro de Educação e Cultura à época da implantação da Lei. Os
resultados obtidos permitem perceber que as duas instituições se apropriaram de forma distinta
da Lei 5692/71. Ao analisar os documentos e entrevistar os atores que viveram o período
constata-se que se trata de uma lei que foi bem recebida no contexto escolar da época. Além
disso, a análise dos históricos escolares permite afirmar que não se pode acusar esta lei como
responsável por degradar a formação de professores, transformando-a em uma formação
tecnicista, a despeito das críticas lançadas a ela por vários estudiosos da área de Educação.
Assim, com este trabalho, compreende-se que essas críticas se justificam muito mais por se
tratar de uma oposição ao regime político de ditadura em vigor, do que por análise das práticas
instituídas com a Lei no interior das escolas. Além disso, somente a partir de análises que
considerem as práticas e apropriações é possível perceber o alcance da Lei em confronto com
uma cultura escolar já estabelecida, reafirmando, assim, as considerações de Viñao Frago, que
ao analisar reformas educacionais, aponta que teoria, legalidade e práticas não coincidem.

Palavras-chave: Formação de professores, Lei 5692/71, Habilitação Específica para o
Magistério de 2° grau, Escola Normal.
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ABSTRACT
In this work we analyze practices and appropriations that happened from the teachers’
formation at Normal School to the Specific Qualification to Teaching Work (HEM) in High
School, which were put into practice in 1971, with the Law number 5692/71. For this reason,
such practices and appropriations are investigated in two institutions of the city of São Paulo,
with different profiles, a public and a private institution: the Public State Primary and
Secondary School ‘Padre Anchieta’ and ‘Santa Inês’ Private School, whose courses of
teachers’ formation, in the 1960s, were still based in the Normal School and kept this model
till the 1970s, when, with the Law 5692/71, the teachers’ formation Normal School was
replaced by the Specific Qualification to Teaching Work in High School. The choice for
analyzing those practices and appropriations is due to the intention of increasing the analysis
which evaluated the Law 5692/71, and accused it of being responsible for degrading the
teachers’ formation in the 1970s. This work is accomplished with the theoretical support of
Michael de Certeau and Roger Chartier, especially concerning the concepts of representation,
practice and appropriation. With the analysis of the practices and appropriations, we aim to
investigate how institutions with such different profiles assume the legal piece, how they put
into practice the determinations for the teachers’ formation and whether this law was able to
produce expressive changes, which could be responsible for degrading the quality of this
formation. As sources, we considered the Law 5692/71 contrasting with the Law 4024/61,
school profiles, students’ and teachers’ registers, besides interviews with thirteen agents
(school workers, teachers and students) who were present at the implementation of the Law
5692/71 in both schools and with the current Minister of Education and Culture at the time of
the implementation of the Law. The results obtained allow us to realize that both institutions
appropriate themselves in a different way of the Law 5692/71. When analyzing the documents
and interviewing the subjects who were present during that period, we verify that the Law was
approved in the school context back then. Moreover, the analysis of the school profiles allows
us to affirm that this law cannot be responsible for degrading the teachers’ formation,
changing it into a technical formation, in spite of the critics by numerous researchers in the
area of Education. Therefore, with this work, we understand that those critics are more
justified once there is an opposition to the political system of Dictatorship in operation, than
by the analysis of the practices instituted with the Law in the schools. Besides, only from the
analysis that takes into consideration the practices and appropriations it is possible to realize
the reach of the Law in contrast with an already established school culture, confirming thus the
considerations of Viñao Frago, who analyze the educational reforms, points out that theory,
law and practices do not match.
Keywords: Teachers’ formation, Law number 5692/71, Specific Qualification to Teaching
Work in High School, Normal School.
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descobrir o mar: viajaram para o Sul.
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Quando o menino e o pai enfim alcançaram aquelas alturas de areia,
depois de muito caminhar, o mar estava na frente de seus olhos.
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INTRODUÇÃO

Neste trabalho analisa-se a implantação da Lei 5692/71 nos cursos de formação de
professores em duas escolas na cidade de São Paulo – a Escola Estadual de 1º e 2º Graus Padre
Anchieta e o Colégio de Santa Inês – a fim de verificar como se deu, a partir da promulgação
desta Lei, a transição da formação de professores do Curso Normal para a Habilitação
Específica para o Magistério em 2º Grau.
A definição por essas duas instituições deveu-se, inicialmente, à proposta de analisar
como a Lei 5692/71 foi apropriada em duas instituições com perfis diferentes, cuja diferencial
primeiro está no fato de uma escola ser pública e a outra particular e terem, até 1971,
oferecido a formação de professores em Curso Normal. Além disso, para a escolha dessas duas
instituições foi fundamental a permissão das escolas à pesquisadora para acesso aos seus
arquivos.
Deve-se destacar que o Colégio de Santa Inês é uma instituição confessional salesiana,
cujo propósito educativo no Brasil, desde o Império, seria “(...) abrir colégios para a formação
da classe dirigente e assim se contrapor ao ensino laico, meta dos bispos reformadores”
(Rampi, 2007, p. 35).
Rampi (2007) afirma que foi pela ação educativa, voltada especialmente para o público
feminino das classes médias e altas, que as escolas salesianas participaram do processo
reformista da Igreja Católica no Brasil.
No entanto, no que diz respeito ao Colégio de Santa Inês, a autora explicita que sua
fundação na capital paulista,
(...) coincide com o momento em que as irmãs passaram a ter maior independência em
relação aos salesianos. A obra deveria ser o “novo centro das obras das Filhas de Maria
Auxiliadora”, quando iriam iniciar o processo de alargar a atuação para o Oeste
Paulista, deixando o Vale do Paraíba [onde inicialmente se instalaram no Brasil]. O
bairro do Bom Retiro, com predominância de imigrantes italianos foi o local escolhido
para o colégio, em uma pequena casa conhecida como “chácara dos ingleses”. (Rampi,
2007, p. 37).
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Era o ano de 1907 e o Bairro do Bom Retiro, que surgiu na planta da capital em 1897,
como um recanto de chácaras bucólicas de famílias ilustres, com brasões de nobreza, no ano
de fundação do Colégio de Santa Inês já se caracterizava por ser um bairro operário, onde a
classe média, com possibilidade de poupança, investia na construção de casas geminadas e
vilas, de onde as alunas afluíam numerosas, urgindo, segundo o relatório disponível na
História do Colégio de Santa Inês (1907-1989), oferecer a essas alunas melhores condições
ambientais, impulsionando, assim, a construção de instalações mais adequadas para o
funcionamento do Colégio: “(...) em junho abriram-se os alicerces do edifício projetado pelo
coadjutor salesiano Domingos Delpiano, que afinava seu estilo pelas obras do célebre
arquiteto francês Bossan”. (Livro do Histórico do Colégio de Santa Inês, s/d).
O Colégio iniciou as atividades na forma de externato com dois cursos: o Jardim de
Infância misto, para crianças de até sete anos e o Curso Elementar, em quatro anos, somente
para meninas. Porém, a história contada de forma grandiosa no Livro do Histórico do Colégio
de Santa Inês (s/d) não explicita as dificuldades enfrentadas pelas irmãs salesianas para
implantação desse projeto educativo, sofrendo com constantes visitas de fiscais de ensino, o
que, segundo Rampi (2007), as desencorajava. Além disso, segundo essa autora, as irmãs não
enfrentaram problemas apenas com a fiscalização de ensino, mas em relação à própria
sobrevivência, pois, segundo essa autora, muitas vezes, faltava tudo, até mesmo o que comer.
(Rampi, 2007).
Em texto comemorativo aos 80 anos do Colégio de Santa Inês, em 1987, a Ir. Lúcia Q.
Guimarães deixa pistas do motivo para tanta fiscalização quando da implantação do Colégio
de Santa Inês: a insalubridade do terreno adquirido para instalação do Colégio, o que impediu
o funcionamento imediato da Escola. (Guimarães, 1987).
Apesar de todas as dificuldades apontadas, o Colégio de Santa Inês cresceu
rapidamente e, em dezembro de 1907 foi inaugurado o “(...) corpo central do edifício. A
fachada rouba ao quarteirão o provincianismo de chácara.” (Livro do Histórico do Colégio de
Santa Inês, s/d; Ver Anexo 1). Ao longo da história do Colégio de Santa Inês, da aquisição do
terreno à implantação da Escola Normal Anexa, passando pela incorporação, a partir de 1971,
da Habilitação Específica para o Magistério em 2º Grau ao colégio, muitas foram as alterações
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no espaço escolar. Essas modificações apontam para as considerações de Escolano (2001), ao
defender que

(...) a arquitetura escolar é também por si mesma um programa, uma espécie de
discurso que institui na sua materialidade um sistema de valores, como os de ordem,
disciplina e vigilância, marcos para a aprendizagem sensorial e motora e toda uma
semiologia que cobre diferentes símbolos estéticos, culturais e também ideológicos.
(Escolano, 2001, p. 26).

No caso do Colégio de Santa Inês, ao passo que se investia no incremento de suas
instalações, buscava-se ampliar a oferta de cursos e, mais de 20 anos depois das primeiras
práticas pedagógicas conseguiu-se, em 1928, autorização para implantar a Escola Normal nos
moldes da Lei 2269, de 31 de dezembro de 1927. De acordo com registros no Livro do
Histórico do Colégio de Santa Inês, o Colégio de Santa Inês foi a primeira instituição
particular a adquirir o direito de ministrar o Curso de Magistério, na forma de Escola Normal
Livre.
Em 1929, a Escola Normal do Colégio de Santa Inês recebeu autorização para
funcionar no regime de Internato-Externado, o que permitiu receber moças não só da cidade
de São Paulo, mas de outras cidades e até de outros Estados. A prática do internado vigorou
por quase 40 anos, funcionando até 1968.
A implantação da Escola Normal do Colégio de Santa Inês, segundo Tanuri (1979),
encontrava respaldo na lei que previa a expansão das escolas normais no Estado de São Paulo
a partir do princípio da liberdade de ensino, garantindo o direito às escolas particulares de
abrirem escolas. Essa deliberação veio minimizar as muitas dificuldades que, segundo Tanuri
(1979), no início da República as escolas particulares encontravam para abrir novos cursos.
No que diz respeito ao ensino normal, essa legislação concedia o direito de equiparação das
escolas normais particulares às escolas normais livres e municipais. Porém, de acordo com
essa autora, a despeito de serem denominadas “livres”, as escolas particulares estavam
subordinadas ao Governo, o qual designava um inspetor fiscal para acompanhá-las. A
justificativa para essa fiscalização, segundo Tanuri (1979), seria manter a qualidade e
uniformidade do ensino.
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A equiparação, portanto, funcionava como mais um instrumento de fiscalização do
Estado sobre as escolas particulares. No que diz respeito à Escola Normal do Colégio de Santa
Inês, a equiparação veio em 1952, pelo Decreto 21.321A, de 30 de junho. Deve-se destacar
que a equiparação era uma condição que toda Escola Normal, Municipal ou Livre, deveria
buscar, visto que, caso a escola não conseguisse equiparar-se à Escola Normal oficial, ela seria
fechada (Cf. § 3º do Artigo 508, do Decreto 17.698, de 26 de novembro de 1947). Para tanto,
porém, era preciso cumprir algumas exigências, a saber:
Artigo 493 - Para a concessão do regime de equiparação deverão as Escolas Normais
Municipais e Livres satisfazer as seguintes condições:
1ª - ser mantida por nacionais, associação dirigida por nacionais ou municipalidades;
2ª - dispor do edifício e instalações apropriados sobre o ponto de vista higiênicopedagógico;
3ª - manter na direção brasileiro nato de reconhecida idoneidade que se responsabilize
pelo cumprimento das leis que regem o ensino normal e das determinações e
instruções que a regulem;
4ª provar a capacidade financeira para manter de modo satisfatório o integral
funcionamento da escola;
5ª - manter cursos, programas e regime escolar idênticos aos das escolas oficiais;
6ª - ter curso ginasial reconhecido pelo Governo Federal;
7ª - ter os professores de cadeiras e de aulas do curso profissional previamente
inscritos no Registro de Professores de Escolas Normais Municipais e Livres, do
Departamento de Educação, e bem assim os do curso primário;
8ª - manter a escola, durante o período de funcionamento, franqueada às autoridades
de ensino;
9ª - remunerar condignamente os professores, entendendo-se como tal o pagamento na
base mínima de Cr$ 10,00 (dez cruzeiros) por aula, aos professores do curso
profissional e vencimentos mínimos mensais de Cr$ 300,00 (trezentos cruzeiros),
para qualquer desses professores ou do curso primário; e pagamento nas férias
equivalentes à média mensal do semestre anterior de efetivo exercício;
10ª - estar quite com os cofres públicos;
11ª - somente admitir funcionários de impecável conduta após exame médico oficial e
aprovação da proposta pelo Departamento de Educação;
12ª - manter funcionários capazes na secretaria e nos outros serviços do
estabelecimento, a juízo do Departamento de Educação;
13ª - manter, pelo menos, três classes de cursos primários com matrícula não inferior a
25 alunos em cada classe, regidas por professores normalistas, para prática e
observação dos alunos do curso profissional, e que deverão funcionar em salas
dotadas de requisito higiênico-pedagógico;
14ª - dispor de biblioteca organizada de acordo com instrução oficial;
15ª - manter o serviço da secretaria, segundo padrão oficial;
16ª - estar dotada de material didático suficiente, e adequado, a juízo do Departamento
de Educação. (Decreto 17.698, de 26 de novembro de 1947).
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Deve-se destacar que, uma vez equiparada, a Escola Normal passa a ter existência
autônoma, não podendo funcionar como curso anexo a outros estabelecimentos (Cf. Art. 495,
do Decreto 17.698, de 26 de novembro de 1947), deixando, assim, de ser parte do Colégio de
Santa Inês para ser a Escola Normal de Santa Inês.
Quando do início do funcionamento da Escola Normal do Colégio de Santa Inês,
Rampi (2007) informa que o controle da instituição, bem como o corpo docente era formado,
em sua maioria, por religiosas, à exceção dos professores das disciplinas Inglês, Aritmética,
Álgebra, Geometria, Psicologia e Pedagogia, Organização Escolar, Didática, Higiene e
Puericultura, obedecendo apenas à exigência de que a direção, além de ser brasileira, precisava
ser formada pela Escola Normal da Praça, conforme previam as leis oficiais do período
segundo Rampi (2007). A esse respeito estava definido no Artigo 506, do Decreto 17.698, de
26 de novembro de 1947, que “(...) os diretores das escolas normais equiparadas deviam
possuir diploma de normalista ou de licenciatura em Educação por estabelecimento oficial ou
reconhecido”.
Assim, ao analisar a história do Curso de Formação de Professores no Colégio de Santa
Inês constata-se, primeiro, que a Escola Normal dessa instituição nasceu como uma Escola
Normal Livre anexa ao Colégio de Santa Inês, ou seja, ela funcionava como um apêndice do
Colégio. A despeito de todos os movimentos para o reconhecimento, seja ao tentar se
estabelecer como uma instituição que dava conta de todas as exigências legais às quais se
subordinava, seja ao buscar a equiparação às escolas normais oficiais e, com isso, a separação
do Colégio de Santa Inês, é a partir da promulgação da Lei 5692/71 que o curso normal, que
vigorara até então como Escola Normal, volta a compor o quadro do Colégio de Santa Inês,
deixando de ser uma estrutura à parte.
Porém, no que diz respeito aos profissionais formados deve-se destacar que o curso
normal do Colégio de Santa Inês, seja na forma de Escola Normal, seja como Habilitação
Específica para o Magistério em 2º Grau, caracteriza-se por se voltar a um público
eminentemente feminino.

Embora a escola fosse definida como voltada à educação da

juventude necessitada, tratava-se de uma escola particular, buscada, especialmente, pelas
famílias mais abastadas, preocupadas com a educação de suas filhas. O atendimento às jovens
desamparadas, pelo que se percebe nos textos da instituição, dava-se a partir de bolsas de
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estudos ou de atividades ministradas aos domingos, como o Oratório Festivo, prática realizada
quando da instauração do Colégio de Santa Inês, quando as irmãs recebiam os operários do
Bom Retiro para dar aulas de catecismo e outras atividades religiosas.
Dessa forma verifica-se que, embora nos documentos do Colégio de Santa Inês haja
destaque para o compromisso da congregação com a educação da juventude desvalida, eram as
filhas da elite dirigente que podia pagar pela educação sistemática ali ministrada, o alvo maior
da instituição.
Já o Curso Normal da Escola Estadual de 1º e 2º graus Padre Anchieta nasceu como
Escola Normal do Brás, criada pela Lei 1.359, de 24 de dezembro de 1912, durante o governo
do Dr. Francisco de Paula Rodrigues Alves (Palma, 2004).
Segundo Palma (2004), a instalação da Escola Normal do Brás, em edifício próprio,
cumpria um projeto mais complexo de instauração de um modelo de sociedade republicana,
para o qual o edifício escolar deveria exercer uma função educativa no meio social (Faria
Filho, 2000). Erguer uma escola, neste contexto, significava implantar o modelo republicano
de civilização da sociedade, haja vista se tratar de prédios que se impunham como modelos de
desenvolvimento ao meio onde eram construídos.
No caso do prédio da Escola Normal do Brás deve-se destacar que ele nascera em
1898, quase dez anos após a Proclamação da República, como Grupo Escolar, quando se
tentava colocar em vigor o projeto republicano, para o qual, segundo Faria Filho (2000),
precisava-se investir na construção de grupos escolares em oposição às aulas isoladas que
vigoraram no Império. Desse modo, a reunião dessas aulas em um espaço único, imponente,
daria a ver o projeto de nação que intentava apagar um passado de atraso e vislumbrar um
futuro promissor, desenvolvido.
Palma (2004) aponta que, nesse período, ou seja, no final do século XIX, quando foi
inaugurado o Grupo Escolar do Brás, São Paulo experimentava uma série de transformações
urbanas decorrentes da expansão da cultura do café na região, responsável por tirar São Paulo
de uma situação de atraso, das características de Província, fazendo com que a cidade deixasse
de ser vista apenas como o “Burgo dos Estudantes” (Bruno 1981) e experimentando o
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desenvolvimento, com o surgimento de bancos, escritórios, lojas comerciais e casas de
exportação, impondo, assim, uma série de alterações urbanas.
No entanto, como informa Palma (2004), embora o advento do café tenha trazido o
desenvolvimento a São Paulo, com ele veio o crescimento populacional, saltando de 65.000
habitantes em 1890, para 240.000 em 1900, com os problemas decorrentes disso, haja vista a
cidade não estar preparada para experimentar esse avanço populacional: as ruas passaram ficar
sem asseio, com valas insalubres cortando a cidade, margeadas por uma vegetação que
apodrecia pela ação das águas pútridas e estagnadas, que serviam de despejo público e que
apontavam para a urgência do saneamento. Não menos nocivas eram as condições em que
viviam as pessoas, aglomeradas em casas sem ventilação. Nesse quadro fazia-se necessária a
intervenção do poder público para que São Paulo conseguisse deixar as características
coloniais sem ganhar as feições do caos.
Em 1910, a população da capital já era 375.439, quando, segundo Monarcha (1997),
tende a desaparecer a configuração urbana marcada por acidentes naturais, como as várzeas e
os rios e passam a surgir os subúrbios isolados, decorrentes do crescimento industrial e
urbano.
Porém, as receitas geradas pela cultura do café também serviram para resolver alguns
desses problemas urbanos, no entanto, os investimentos não foram feitos de maneira uniforme
em todas as regiões da cidade. Como informa Palma (2004, p. 30-31):

Com o aumento das receitas gerado pela cultura do café, os serviços urbanos puderam
ser ampliados, entretanto, as melhorias da cidade tiveram como grupo social
beneficiário a burguesia emergente. A melhoria dos transportes serviria para exportar o
café e fazer ligação entre fazendas e casas dos barões do café na capital paulista; a
melhoria gerada pela energia tinha como locus as fábricas; o arruamento e
embelezamento das vias concentraram-se na região Oeste, Campos Elísios,
Higienópolis, Avenida Paulista, City Lapa, bairros que concentravam a população
abastada de São Paulo. Os bairros operários, como o Brás e a Lapa, não foram alvos do
controle ou planejamento. Lá havia falta de moradias, os transportes públicos eram
precários, a iluminação era restrita a uma parte minoritária da população, não havia
coleta de lixo e o saneamento básico era praticamente inexistente.
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O que significava, portanto, instalar um grupo escolar em um lugar onde as condições
de moradia, de transporte e até mesmo de higiene eram tão precárias como o Brás? As
considerações de Faria Filho (2000), embora voltadas para Belo Horizonte, servem
perfeitamente para explicar o que acontecia em São Paulo: a instauração de prédios escolares
imponentes demonstraria o ideal de desenvolvimento buscado pela República recém
implantada, que visava não só colocar o país em um novo momento político, mas também
cultural, para o qual a instituição escolar seria exemplar. A imponência da arquitetura escolar
seria, em uma região como o Brás, ainda muito carente e sem investimentos públicos, um
referente de desenvolvimento.
No projeto de desenvolvimento encontrava-se também a necessidade de formar
professores, não mais nos moldes do Império, mas em Escolas Normais que representassem os
novos ideais republicanos. Nas palavras de Rangel Pestana (1890 apud Palma 2004, p. 65):

(...) ora, não serão os velhos mestres, formados na escola de abusos, de patronato, de
cortezanismo oficial, que hão de desempenhar a nova missão (...) É fora de dúvida que
a República precisa formar novos mestres. E encaminhando os passos da renovação na
instrução pública o ensino normal exige profunda reforma (...) Todo o aperfeiçoamento
da instrução será impossível se não tivermos bons mestres, e estes só poderão sair de
escolas normais, e organizadas em condições de prepará-los.

Porém, no caso do Brás, somente 14 anos após a implantação do Terceiro Grupo
Escolar Modelo do Braz 1 , como ficou conhecido, seria inaugurado, em 1913, o espaço
destinado à formação de professores: a Escola Normal do Braz, como consequência da Lei
1.359, de 24 de dezembro do ano anterior (1912). Em 1938, por sua vez, o Grupo Escolar
passou a chamar-se Grupo Escolar Rocca Dordal (São Paulo, 2008). Em 1976, por ocasião da
reestruturação da rede oficial de ensino do Estado de São Paulo, conforme Resolução nº 24 D,
de 28 de janeiro, o Grupo Escolar Rocca Dordal foi fundido com o Instituto de Educação
Padre Anchieta, para constituir a Escola Estadual de 1º e 2º Graus Padre Anchieta (publicado
no DOE, de 29.12.1976, p. 18 e 21), adequando-se à Lei 5692/71, a partir da qual, a formação
de professores passa a ser parte constitutiva da formação oferecida em 2º Grau.
1

Deve-se destacar que a palavra Brás/Braz foi encontrada grafada das duas formas. No entanto, o registro com
“z” é corrente nos documentos do final do século XIX e início do XX. Nos documentos atuais é mais comum a
grafia com “s”. Por isso, para efeito deste texto, opta-se por usar a grafia atual.
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O histórico publicado pelo Centro de Referência em Educação Mário Covas (São
Paulo, 2008) destaca que Escola Normal do Brás teve sua nomenclatura alterada ao longo dos
anos, como Escola Normal Feminina da Capital, Escola Normal Padre Anchieta (1920),
Escola Normal e Ginásio Estadual Padre Anchieta e Instituto de Educação Padre Anchieta.
Porém, ao analisar os certificados de conclusão de Curso de Formação de Professores entre as
décadas de 1950 e 1980, verifica-se que a nomenclatura foi alterada na seguinte sequência:
1952-1961 – Instituto Feminino de Educação Padre Anchieta – Curso Normal
1962-1975 – Instituto de Educação Estadual Padre Anchieta – Curso Normal/ Curso
Colegial de Formação de Professores Primários
1976-1980 – Escola Estadual de 1º e 2º Graus Padre Anchieta – Habilitação Específica
para o Magistério (1ª à 4ª série do 1º Grau / com aprofundamento no
Ensino da Pré-Escola), destacando que 1980 diz respeito ao ano limite
desta pesquisa.
Por isso, como o foco desta análise se volta para a apropriação da Lei 5692/71 em
situação concreta (leia-se no Colégio de Santa Inês e na antiga Escola Normal do Brás),
quando se fizer referência a esta instituição será utilizada a denominação Escola Estadual de 1º
e 2º Graus Padre Anchieta, haja vista compreender que a modificação na nomenclatura que se
observa em 1976 decorre da necessidade de a escola ajustar-se às determinações da Lei de
1971.

1. Delimitação do problema de pesquisa: a formação de professores a partir da
implantação da Lei 5692/71

Para detectar as possíveis modificações instituídas pela Lei 5692/71 no que se refere à
formação de professores é preciso confrontá-la com a legislação anterior, a Lei 4024/61. Para
tanto, o primeiro passo é seguir as pistas que a própria organização estrutural desta lei possa
indicar.
Ao observar a estrutura organizacional da lei de 1961 e contrastar com a estrutura da
lei da década seguinte percebe-se, visivelmente, que a Lei de 1971 apresenta uma estrutura
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bem mais simplificada 2 . Essa observação talvez seja a justificativa para que grande parte da
bibliografia consultada tenha acusado a implantação da Lei 5692/71 de responsável por
transformar o ensino normal em uma formação estritamente técnica, que diminuiu a qualidade
do ensino até então ministrado. Assim, o problema fundamental da pesquisa aqui relatada
tem por base inquirir:
 Seria possível afirmar que, na prática, a Habilitação Específica para o Magistério em 2º
Grau, constitui um marco na decadência da Escola Normal?
Desse problema, derivam outros, a saber:
 Seria possível atribuir à promulgação da 5692/71 o declínio na qualidade de formação de
professores?
 Como, na prática, se deu a passagem da formação em Escola Normal para Habilitação
Específica de 2° grau para o Magistério?
 Como docentes e normalistas das Escolas Normais teriam enfrentado a instauração da
5692/71?
 Como Escolas Normais tradicionais se apropriaram da 5692/71?
 Passadas três décadas após a promulgação da 5692/71, como os professores formados
àquela época analisam o curso que fizeram e o que se lembram sobre a instauração da
reforma?
Nesse sentido, tomar realidades distintas – uma escola pública e outra particular – pode
elucidar como instituições de perfis diferentes se adequaram às exigências da Lei 5692/71 e
quais possíveis alterações provocaram no ensino.
Para tanto, é preciso realizar uma investigação sistemática sobre os vestígios que
possam ter ficado daquele momento, agora, expurgado das paixões do período. Para isso, fazse necessário selecionar, entre as possibilidades de instituições disponíveis para a análise,
instituições que possam exemplificar os problemas levantados, pois é sabido que cada
instituição escolar tem particularidades que podem interferir nas apropriações das peças legais
que as unificam. Por isso, a opção nesta pesquisa é investigar como instituições com perfis
diferentes se apropriaram da mesma peça legal: a Lei 5692/71 – o que justifica a opção por
investigar uma escola pública, no caso a Escola Normal de Brás, atualmente Escola Estadual
2

A análise mais criteriosa desse confronto está detalhada no Capítulo II, intitulado O Curso Normal e a Lei
5692/71: posições divergentes.
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Padre Anchieta, em contraste com uma instituição de ensino particular – a Escola Normal do
Colégio de Santa Inês.
Além de serem instituições de matizes diferentes, a isso se soma o fato de que, no que
tange à bibliografia consultada acerca da história de instituições formadoras de professores, a
maior parte dos estudos dedica-se especialmente à Escola Normal de São Paulo, conhecida
como “Escola Normal da Praça” ou “Caetano de Campos”, como se faz referência a ela até
hoje 3 .
A relevância dessa instituição no campo educacional é evidenciada por ser uma escola
centenária, símbolo do projeto educacional republicano, merecendo até a elaboração de uma
obra comemorativa intitulada “Caetano de Campos:” fragmentos da História da Instrução
pública no Estado de São Paulo, organizado por Reis (1994) 4 . Pela análise dessa obra pode-se
perceber que, para elaborá-la, foram mobilizados diversos autores a escreverem acerca dos
mais diferentes aspetos da instituição. Além dos trabalhos presentes nessa coletânea, podem
ser citados ainda Monarcha (1999) e Monteiro (2001).

3

Foi denominada Escola Normal de São Paulo até 1890, quando, com a instauração da República, foi reformada
e instalada na antiga Rua do Carmo, passando a ser conhecida como Escola Modelo ou Escola do Carmo. Em
virtude do empenho do primeiro diretor da instituição, Dr. Caetano de Campos, falecido em 1891, quando, em
1894, a Escola Normal Carmo foi transferida para um imponente prédio na Praça da República, a instituição
recebeu o nome Escola Modelo “Caetano de Campos”, também conhecida como Escola Normal da Praça, e se
transformou em símbolo da política educacional da Primeira República no Brasil. (Cf. Rocco, 1946).
4
Esta obra é composta por dezoito artigos, a saber: Nos tempos da fundação, de Paulo César Garcez Marins;
Uma praça para a República, de Laura Antunes Maciel; O edifício, de Leila Regina Diêgoli e Cássia Regina
Carvalho de Magaldi; A Escola Normal no Estado de São Paulo: de seus primórdios até 1930, de Leonor Maria
Tanuri; A escola do olhar, de Marta Maria Chagas de Carvalho; O jardim de Infância Caetano de Campos, de
Moysés Kuhlmann Jr.; A escola e seus equipamentos, de Maria Antonieta Martinez Antonacci; Escola Normal:
nacional ou estrangeira?, de Silvia Cristina Yannoulas; Masculino/feminino: fragmentos de uma construção
assimétrica, de Miria Lifchitz Moreira Leite; Um olhar de menina, de Odete de Barros Mott; Senhorinha (1884),
de Maria Aparecida dos Santos Rocha; Formação na Escola da Praça, de Maria Isaura Pereira de Queiroz;
Liberdade, liberdade!, de Eliana Cáceres; Memória em rosa e negro, de Rosa Maria Tavares Andrade; Sonhos
anônimos, de Dagmar Ferreira; Poesia e trabalho: lembranças de um aluno negro, de Eduardo de Oliveira; e, A
resistência, de Modesto Carvalhosa. Vale ressaltar que cada artigo é precedido de uma apresentação dos autores,
pela qual se pode perceber que, em sua maioria, são estudiosos, à época, mestres, doutores, mestrandos ou
doutorandos, ligados às mais renomadas instituições de ensino do Estado de São Paulo (USP, PUC, UNESP).
Além disso, os sete últimos autores aqui referidos são identificados também como ex-alunos do Instituto de
Educação Caetano de Campos. A essa informação, segue a indicação de que todos completaram o curso superior,
sendo que a maioria deles também é formada por mestres ou doutores também ligados à PUC, USP, UNESP.
Com isso, pode-se concluir que se trata de uma obra que não só revela a preocupação em agrupar estudiosos
dedicados à Caetano de Campos, quanto mostra o sucesso de seus ex-alunos e a relevância dessa instituição no
âmbito dos estudos acadêmicos. (Cf. Reis, 1994).
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Com essa constatação pode-se afirmar que, embora a Escola Normal da Praça tenha
importância reconhecida, a história de outras instituições, com esse mesmo caráter, ainda está
por ser feita 5 .
Na busca por uma instituição com perfil distinto da Escola Estadual Padre Anchieta,
mas que tivesse mantido entre as décadas de 1960 e ao menos início da década de 1980, o
Curso Normal e a Habilitação Específica para o Magistério, chegou-se ao Colégio de Santa
Inês. Essa instituição, além de preencher esses pré-requisitos e ser uma instituição particular
para contrapor à pública, viabilizou o acesso da pesquisadora ao seu arquivo 6 . Desse modo, o
foco da pesquisa ficou estabelecido no contraste das apropriações da Lei 5692/71 pela Escola
Estadual Padre Anchieta e pelo Colégio de Santa Inês.
Porém, embora seja uma pesquisa que objetiva investigar as apropriações da 5692/71,
nessas duas instituições de ensino, deve-se destacar que, para tanto, é preciso analisar o que
havia antes da instituição dessa legislação, para entender o que ela modificou. Por isso, a
pesquisa consistiu em recortar o período de análise em uma década antes da implantação da
5692/71, ou seja, em 1961, quando entra em vigor a 4024/61, até dez anos após a implantação
da lei de 1971, ou seja, até 1981, quando se considera ter havido tempo suficiente para o
cumprimento, pelas escolas, das prescrições por ela determinada.
A opção por analisar as práticas de duas diferentes instituições justifica-se por
considerar que a análise dos avanços e retrocessos de uma lei em relação à outra não é
possível apenas considerando as duas peças legais. Especialmente no que toca à formação de
professores, para compreender como essas leis foram apropriadas foi preciso considerar as
práticas das escolas para implantação da Lei. Assim, a análise das leis, neste estudo, constitui

5

No que diz respeito a referências à Escola Normal do Braz (atual Escola Estadual de 1º e 2º Graus “Padre
Anchieta”) foram encontradas duas referências: na obra de Rocco (1946), na qual agrupadas informações acerca
de todas as instituições de ensino normal fundadas em São Paulo, de 1846 a 1946. No entanto, os dados dão conta
apenas da data de fundação, nome de alguns diretores, o corpo docente, a variação dos nomes no tempo e os
decretos que as reformam. Vale ressaltar que se reconhece a importância desses dados como orientadores para o
início da pesquisa, embora não representem um estudo sistemático; e no trabalho de Palma (2004) que, em
virtude de ser uma dissertação de mestrado, traz uma abordagem mais sistemática, porém limitada ainda aos
primeiros anos desta instituição, haja vista a autora investigar o processo de instauração do espaço escolar até os
primeiros anos de funcionamento da escola, em 1915, deixando evidente que toda a história da formação de
professores nesta instituição ainda está por ser escrita.
6
Os caminhos que permitiram chegar ao Colégio de Santa Inês estão explicitados no item identificado como
“procedimentos de pesquisa”.
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apenas um meio para se chegar ao fim que é a análise das práticas de apropriação da Lei pelas
escolas e pelos diferentes agentes – professores, alunos, funcionários.
Feitas essas considerações, cabe especificar os objetivos desta pesquisa.

2. Objetivos
Geral:
Investigar como se deu a transição da formação de professores na Escola Normal para a
formação na Habilitação Específica de 2° grau para o Magistério, a partir de 1971, com a
promulgação da Lei 5692/71 em duas instituições de natureza distinta: uma pública e outra
particular.

Específicos:
 Traçar o perfil das instituições em estudo e dos professores que formavam os normalistas
nessas instituições de ensino;
 Verificar o quadro de alunos formados a partir da Lei 5692/71, nas instituições
selecionadas e o perfil de sua formação;
 Analisar os materiais produzidos para as escolas e utilizados por elas a fim de garantir a
implantação Lei 5692/71;
 Analisar a possível alteração do perfil da formação de professores instituído na passagem
da Lei 4024/61 para a Lei 5692/71;
 Sistematizar dados que revelem as apropriações da Lei 5692/71 nas duas instituições de
ensino, seja pela análise dos documentos disponíveis, seja pelos depoimentos de agentes
escolares da época: professores, alunos, funcionários.

3. Procedimentos de pesquisa
Para realização da pesquisa, foram realizados os seguintes passos.
Em primeiro lugar foi feita uma busca da literatura que trata do tema, por meio dos
seguintes descritores: escola normal/formação de professores. Nesse momento, foi utilizado o
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banco de dados da Biblioteca Nadir Gouvêa Kfouri (PUC-SP) e o Dedalus, da USP. Dos
trabalhos localizados foram escolhidos aqueles que diziam respeito ao período e ao tema a ser
investigado.
No Banco de Bados da Biblioteca Nadir G. Kfouri (PUC-SP), com o descritor
formação de professores foram encontrados 1250 títulos. No entanto, o banco de dados
disponibiliza para pesquisa 1000 títulos. Destes, foram selecionados aqueles que pudessem
dizer respeito à formação de professores no período de 1961 a 1981, no âmbito das Escolas
Normais ou nas Habilitações Específicas para o Magistério de 2° grau. Assim, dos 1000 títulos
analisados foram selecionados 15. Esses títulos estão dispostos no Anexo 2, organizados em
um quadro-síntese por sobrenome do autor. A essa pesquisa acrescentou-se a busca com o
descritor Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Com esse descritor, formam
selecionados mais dois títulos, por fazerem referência, especificamente, à Lei 5692/71. Estes
itens estão dispostos no mesmo quadro-síntese, nos números 16 e 17. A essas pesquisas,
seguiu-se outra consulta no banco de dados Dedalus, com os mesmos descritores. Nesta
consulta, não foram encontrados títulos específicos sobre o assunto. Apenas quatro títulos que
dizem respeito à história da escola de modo geral. Estes títulos estão organizados nos itens 18
a 21 do mesmo quadro-síntese que compõe o Anexo 2. Como a pesquisa não revelou uma
bibliografia significativa buscou-se, com a leitura de alguns textos, outras referências que os
autores citaram.
Ao realizar as leituras percebeu-se que o ponto de tensão estava justamente na
passagem, a partir da Lei 5692/71, da formação de professores em Escolas Normais para a
formação na Habilitação Específica de 2° Grau para o Magistério. Por conta disso foi feito um
novo levantamento da bibliografia produzida a respeito, utilizando-se as palavras-chave:
magistério/ formação de professores/ LDB.
Dos resultados obtidos foram desconsideradas as produções dedicadas à análise da
LDB 9394/96, mas considerados, tanto os textos referentes à Lei 5692/71, quanto os dedicados
à LDB 4024 de 1961. Esse critério foi utilizado por considerar-se relevante saber quais
alterações foram impostas em 1971, que modificaram o cenário da formação de professores no
Brasil. Ou seja, para compreender as alterações trazidas com a Lei em 1971 foi preciso
considerar que parâmetro era tomado nas críticas.
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Para isso, em virtude de haver uma vasta produção a respeito foi utilizado o mesmo
critério de seleção dos textos, ou seja, optou-se por aqueles que pareciam ser obras de
referência, tendo em vista a citação reiterada em diferentes autores.
Em um terceiro passo, a bibliografia sobre a Lei 5692/71 foi classificada considerandose os autores que se posicionavam a favor e contra a reforma. Com isso foi possível verificar
que a lei sofreu uma série de ataques de vários autores. Por outro lado, verificou-se também
que as manifestações favoráveis à reforma são daqueles autores, de alguma maneira, ligados a
sua elaboração ou a órgãos oficiais.
Optou-se ainda por visitar as duas instituições definidas para a análise. Já na primeira
visita pôde-se perceber que se trata de duas realidades completamente distintas, não obstante
as coordenadoras das duas escolas terem recebido a pesquisadora de forma muito cordial. A
diferença entre as duas instituições pode ser percebida desde a fachada dos prédios (como
pode ser verificado nas fotos que compõem o Anexo 3.
Já no que se refere, especificamente, à organização dos documentos, ou seja, à
disposição das possíveis fontes para a pesquisa percebeu-se que, na Escola Estadual Padre
Anchieta, o arquivo é tratado como uma parte desprestigiada da escola. A coordenadora da
escola afirma reconhecer a necessidade de organizá-lo, mas argumenta não haver tempo nem
profissional disponível para fazê-lo.
Deve-se destacar que o Colégio de Santa Inês, onde o Curso de Magistério foi
reconhecido em 1927, na época, Escola Normal Livre, arroga para si o mérito de ter sido a
primeira

instituição

particular

desse

tipo

no

estado

de

São

Paulo.

(Cf.

http://www.colegiodesantaines.com.br/valores.htm, em 01 de agosto de 2008) 7 .

7

Deve-se destacar que, antes de chegar ao Colégio de Santa Inês buscou-se contato com a Escola Nossa Senhora
do Sion, instituição particular que, no período de 1961 a 1980, também manteve o curso de formação de
professores. Para tanto, fez-se contato com a coordenadora da instituição, que a princípio não se opôs à proposta
de pesquisa apresentada, porém, não permitiu o acesso da pesquisadora aos arquivos da escola. Esse contato foi
feito em no segundo semestre de 2007, mas a coordenadora declarou que só poderia autorizar o acesso aos
documentos do arquivo a partir da segunda quinzena de maio de 2008. A partir de então, seguiu-se uma série de
tentativas de ter acesso aos documentos, até que, no período por ela estipulado, foi separado uma amostra dos
documentos da instituição. Ela declarou que o arquivo estava completamente organizado, mas pelo grande
volume de documentos, ela havia separado apenas um exemplar para que a pesquisadora analisasse se valeria
fazer um estudo mais sistemático sobre o material. Com esse contato preliminar, pôde-se, de fato, constatar que
se trata de um arquivo organizado, com prontuários de alunos, prontuários de professores, relatórios de ações da
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A fim de analisar os documentos do curso de formação de professores disponíveis no
arquivo do Colégio de Santa Inês foi estabelecido contato com as coordenadoras da
instituição. O encontro com a religiosa responsável pelo arquivo e pela biblioteca da escola, já
que se trata de uma instituição salesiana, foi afável. Sem hesitar, ela indicou duas funcionárias
para ajudar a encontrar o material que pudesse interessar à pesquisa. Como a escola conta com
mais de cem anos de existência, as funcionárias passaram a buscar a documentação no arquivo
morto. Rapidamente, então, constatou-se a organização do arquivo, bem como a existência de
fontes capazes de contribuir para elucidar as práticas de apropriação da Lei 5692/71 pela
escola, como: livros de matrícula; registro das atividades desenvolvidas; atas de reunião de
professores; atas de reunião de conselho de professores; termos de visitas das autoridades de
ensino; histórico do estabelecimento; registro de pontos dos professores; registro de pontos
dos funcionários; planos de curso e de atividades escolares; relatórios e estatísticas da escola;
correspondência recebida; correspondência expedida; prontuário individual de professores,
contendo: documentos, títulos exigidos para o exercício profissional; planos de curso mantidos
pelo estabelecimento; planos escolares; regimento escolar; prontuário individual do aluno,
contendo: documentos exigidos para a matrícula, fichas cumulativas com dados sobre a
escolaridade do aluno.
A atitude do Colégio de Santa Inês ao receber a pesquisadora evidencia que a presença
de uma pessoa estranha ao cotidiano escolar sem dúvida perturba-lhe a rotina, o que leva a
compreender a resistência de algumas instituições em colaborar com esse tipo de trabalho,
porém também demonstra que, sem essa colaboração, qualquer pesquisa torna-se inviável.
Os responsáveis pela Escola Estadual Padre Anchieta, por sua vez, mostraram-se mais
receptivos e, em uma segunda visita, já foi permito o acesso ao arquivo, que, embora
expressasse, de fato, uma grande desordem (Ver foto no Anexo 3) foi possível encontrar uma
grande quantidade de material referente ao período a ser investigado. Em meio a esse material
instituição, planos escolares, com os princípios metodológicos que orientavam as ações da escola, livros de
ponto, históricos escolares, fichas de controle de estágios, relação de atividades extracurriculares, termos de visita
de inspetores, relação de alunos diplomados, programas de cursos, com relatórios dos assuntos ministrados por
disciplina, regimento interno da escola, entre outras informações todas organizadas por período e que só uma
investigação mais minuciosa poderia colocar em relevo. No entanto, após esse contato, seguiu-se uma série de
tentativas para analisar sistematicamente os documentos, porém, a escola foi criando empecilhos que não
permitiram que a pesquisadora tivesse contato com as fontes, o que tornou a pesquisa nesta instituição inviável.
Assim, buscando alternativas para resolver esse impasse foi que se chegou ao Colégio de Santa Inês.
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foram encontrados prontuários de alunos com: filiação, diploma, solicitação de transferência,
solicitação de diplomas, históricos escolares e certificados de boa conduta. Nesses prontuários,
é possível perceber, ainda, anotações dos responsáveis pela organização burocrática desses
documentos. Vale frisar que, já na primeira análise desse material percebeu-se que não havia
uniformidade entre o que solicitava a lei e o registrado na documentação da escola. Assim,
nota-se que, para fazer um estudo mais sistemático do tema seria preciso considerar uma série
maior e mais diversificada de material, para o que seria necessária uma análise mais
meticulosa dos vários documentos do arquivo.
Assim, os procedimentos específicos para coleta de dados da pesquisa incluíram:
 Construção e teste dos instrumentos: Roteiro para análise dos documentos e Roteiros para
entrevistas com: membros da administração das escolas, professores e professoras, exalunos(as) e o Ministro da Educação à época da implantação da Lei 5692/71, o Prof.
Jarbas Gonçalves Passarinho (Ver Anexo 4);
 Localização e análise dos documentos;
 Localização dos sujeitos e entrevistas (gravadas em áudio e transcritas a seguir,
literalmente).
Deve-se destacar que, para efeito desta pesquisa foram realizadas as seguintes
entrevistas:
 No Colégio de Santa Inês: com 03 professoras (sendo que duas são ex-professora do
Curso investigado e uma ainda se mantém na ativa na escola), 02 ex-alunas, e 01
funcionária - a secretária desta que, à época, assinava grande parte dos documentos da
escola e, consequentemente, cuidou da parte burocrática da implementação da Lei
5692/71
 Na Escola Estadual Padre Anchieta: com 03 ex-professores (duas mulheres e um homem)
e 04 ex-alunas, sendo 02 que estudaram na vigência da Lei 5692/71 e 02 que estudaram
na vigência da Lei anterior, a Lei 4024/61;
 01 entrevista com o Ministro da Educação à época da implantação desta Lei, o Sr. Jarbas
Gonçalves Passarinho.
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Assim, para esta pesquisa foram realizadas 14 entrevistas, que trazem vozes de
diferentes lugares.
As entrevistas foram organizadas de forma estruturada a partir de roteiros, com o
objetivo de tematizar as declarações. Os roteiros utilizados nas entrevistas estão disponíveis no
Anexo 4. Porém, nem sempre os roteiros foram seguidos, haja vista os contextos de realização
das entrevistas nem sempre terem sido os mesmos: alguns foram entrevistados
individualmente, outros em grupo. Ou seja, as condições distintas também resultaram em
entrevistas com características próprias, a despeito de um mesmo roteiro. Além disso, os
roteiros preparados para as entrevistas também contrastam com os diferentes traços de
personalidade dos entrevistados, ganhando, assim, contornos próprios, e, nessas condições,
nem sempre o roteiro foi seguido exatamente da mesma forma e na mesma sequência. Essa
situação aconteceu especialmente na entrevista com o ex-Ministro Jarbas Passarinho, o que é
compreensível, porque, como adverte Meihy (2005), quando as declarações são de pessoas
públicas, como é o caso do ex-Ministro, muitas vezes eles estão mais preocupados com um
abordagem triunfalista da própria imagem do que com o fato em si. Segundo Meihy (2005),
“(...) o comprometimento com a aparência faz com que a narrativa dessas pessoas seja sempre
próxima de uma imagem triunfal”. E, talvez por sua própria identidade, o ex-Ministro não
seguiu o roteiro proposto, comentando, muitas vezes, mais sobre fatos diversos do que sobre a
temática proposta. De qualquer maneira, essa entrevista, assim como outras que de alguma
maneira fugiram ao roteiro, não podem ser consideradas menos válidas por isso, uma vez que
também expressam uma apropriação do momento a que se indica lembrar/trazer à tona.
Desde os primeiros levantamentos de fontes para esta pesquisa foi possível perceber
que se tratava de uma pesquisa factível, uma vez que havia fontes disponíveis para análise,
apesar da desordem em um dos arquivos visitados; que se tratava de um tema profícuo, dada a
quantidade de textos a fazer críticas à instauração da 5692/71, todos com um forte teor à
valoração negativa da reforma, sem considerar sua resultante histórica (mesmo porque não
tiveram tempo para isso); e que a distância no tempo poderia se constituir em um aspecto
necessário à compreensão de como se deu a passagem da formação de professores das Escolas
Normais para a Habilitação Específica para o Magistério em 2° grau.
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4. Apoios teóricos e procedimentos de análise

Para dar conta do objetivo desta pesquisa três conceitos ganham destaque: os conceitos
de prática e apropriação, tomados aqui segundo a perspectiva de autores como Chartier
(1990), Certeau (1994 e 1995) e o de representação de Chartier (1990).
Esses conceitos apontam para uma análise em que não basta dedicar-se às prescrições
sobre um evento, mas implicam no estudo de como este evento foi tomado e se manifestou
efetivamente, pois, segundo Certeau (1994, p. 109), “(...) as práticas cotidianas estão na
dependência de um grande conjunto, difícil de delimitar e que, a título provisório, pode ser
designado como o dos procedimentos. São esquemas de operações e manipulações técnicas”.
Com isso pretende-se afirmar que, ao analisar a implantação da Lei 5692/71 no que diz
respeito ao tema da formação de professores, não basta considerar o que se determinou ser
realizado, mas há que se levar em conta a forma como essa lei foi manipulada, como ela se
realizou em situações concretas. Ou seja, como as prescrições foram apropriadas na prática
cotidiana (Certeau, 1994), respeitando a cultura escolar com a qual elas se depararam.
Assim, ao tomar apropriação como conceito central para esta pesquisa aponta-se que a
análise não deixará de considerar as normas e as políticas instituídas, mas também considerará
a cultura do professor e do aluno, ou seja, a formação do professor e o seu lugar e o lugar de
pertencimento do aluno, como origem, perfil socioeconômico, considerando a opção por uma
determinada instituição, que também apresenta uma cultura escolar com tons próprios, com
seus dispositivos de organização, tempos e espaços, haja vista se estar falando da análise de
uma reforma instituída em escolas que já existiam, que já cumpriam uma organização anterior
e que já possuíam uma cultura escolar estabelecida.
Dessa forma, analisar a Lei 5692/71 a partir de uma perspectiva que tenta dar conta de
suas apropriações em situações concretas permite afirmar que esta pesquisa se insere no
campo da História Cultural da escola e dos saberes pedagógicos. E é considerando a
perspectiva da História Cultural que Carvalho e Toledo (2004) afirmam que os conceitos
teóricos de prática e apropriação permitem analisar os deslocamentos e rearticulações de

21

determinados eventos, uma vez que constituem produtos de práticas de apropriação entendidas
como práticas de transformação de matérias sociais específicas; que são objetos culturais
produzidos socialmente.
Ao considerar as práticas como ações de transformação de matérias sociais, a
apropriação supõe que nem sempre o objeto prescrito é apropriado da maneira que se prevê,
mas que pode passar pela criação de um novo objeto, ou seja, partindo do foco desta pesquisa,
a análise das prescrições legais e das modificações que as prescrições instituíram no confronto
com a lei anterior, só faz sentido quando são consideradas situações concretas da apropriação
da Lei, haja vista ser nessa apropriação que a Lei ganha vida e se transforma.
Além disso, como afirma Chartier (1990, p. 16-17), a História Cultural “(...) tem por
principal objeto identificar o modo como em diferentes lugares e momentos uma determinada
realidade social é construída, pensada, dada a ler (...)”, por atores que, em hipótese alguma,
manifestam-se de forma neutra, pois, ao construírem representações do mundo social, fazemno de acordo com seus interesses e percepções. Nas palavras do autor:

As representações do mundo social assim construídas, embora aspirem à
universalidade de um diagnóstico fundado na razão, são sempre determinadas pelos
interesses de grupo que as forjam. Daí, para cada caso, o necessário relacionamento
dos discursos proferidos com a posição de quem os utiliza (Chartier, 1990, p. 17)

Assim, analisar as práticas e apropriações da Lei 5692/71 em duas diferentes
instituições de ensino visa trazer à cena os atores envolvidos, pessoas reais, que
reagem/reagiram de forma real às prescrições ideais. Nesse sentido, considera-se que esses
atores se defrontam com situações-problema que os impelem a apropriações supostamente
distintas do que se prevê. A isso deve-se acrescentar o fato de que nenhuma apropriação é
neutra, pois, como afirma Chartier (1990, p. 17),

As percepções do social não são de forma alguma discursos neutros: produzem
estratégias e práticas (sociais, escolares, políticas) que tendem a impor uma autoridade
à custa de outros, por elas menosprezados, a legitimar um projeto reformador ou a
justificar, para os próprios indivíduos, as suas escolhas e condutas.
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Com isso, deve-se considerar o conceito de apropriação como tática que subverte
dispositivos de modelização, como afirma Certeau (1994), que põe em cena um hiato entre os
usos e suas prescrições. Esse hiato evidencia a complexidade da relação entre modelos
pedagógicos e seus usos, sendo este um problema que está no cerne de uma História Cultural
das práticas e dos saberes pedagógicos, uma vez que, considerando esses usos como táticas, se
tem em vista

(...) um cálculo que não se pode contar com um próprio, nem portanto, com uma
fronteira que distingue o outro como totalidade visível. A tática só tem por lugar o do
outro. Ela aí se insinua, fragmentariamente, sem apreendê-lo por inteiro, sem poder
retê-lo à distância. Ela não dispõe de base onde capitalizar os seus proveitos, preparar
suas expansões e assegurar uma independência em face das circunstâncias. (...) Tem
que constantemente jogar com os acontecimentos para os transformar em “ocasiões”.
(Certeau, 1994, p. 46).

Ou seja, a tática é o “lugar do fraco”, daquele a quem se tenta fazer subordinar. Porém,
como afirma Certeau (1994), o fraco, a todo tempo, tenta tirar partido das forças que lhe são
estranhas, subvertendo a ordem estipulada, apropriando-se, à sua maneira e de acordo com
suas condições e interesses, do que lhe é imposto. Segundo esse autor, ele só consegue isso
“(...) em momentos oportunos onde combina elementos heterogêneos (...). Sua síntese
intelectual, no entanto, tem por forma não um discurso, mas a própria decisão, ato e maneira
de aproveitar a ‘ocasião’” (Certeau, 1994, p. 47), sendo, assim, essa decisão e essa maneira de
aproveitar a ocasião em face do que lhe é disposto é o que se efetiva como prática.
No entanto, nessas searas, sabe-se que é preciso considerar que o conceito de tática
supõe o de estratégia, também tomado de Certeau (1994), que remete a práticas cujo exercício
pressupõe um lugar de poder e designa dispositivos de normatização e modelização. A
estratégia consiste no

(...) Cálculo das relações de força que se torna possível a partir do momento em que
um sujeito de querer e poder é isolável de um “ambiente”. Ela postula um lugar capaz
de ser circunscrito como um próprio e, portanto, capaz de servir de base a uma gestão
de suas relações com uma exterioridade distinta. (Certeau, 1994, p. 46).
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Desse lugar de poder em que são produzidas, as táticas e estratégias regulam práticas
que se inscrevem em um território que lhes é exterior. Falar de práticas de apropriação é falar
de uma matéria dessa apropriação e de operações de transformação dessa matéria que põem
em cena práticas de seleção de um agente, dotado de disposições, expectativas e competências,
a partir das quais faz uso do repertório cultural a que tem acesso em uma situação determinada
(Certeau, 1994; Chartier, 1990, 1994).
Além disso, como afirma Certeau (2005), pelas práticas se pode perceber a cultura,
pois “(...) para que haja verdadeiramente cultura, não basta ser autor de práticas sociais; é
preciso que essas práticas sociais tenham significado para quem as realiza”.
É por conta disso que se optou por esses conceitos como ordenadores da pesquisa, pois
é o sentido que foi atribuído à Lei 5692/71 que se buscará investigar.
A análise das fontes em contraposição ao levantamento bibliográfico permitiu verificar
que há divergências em relação ao sentido atribuído à Lei 5692/71, fato que Chartier (1990),
ao destrinchar o conceito de representação, ajuda a elucidar, porque, segundo esse autor, as
investigações sobre as representações supõem-nas

(...) como estando sempre colocadas num campo de concorrências e de competições
cujos desafios se enunciam em termos de poder e de dominação. As lutas de
representações têm tanta importância como as lutas econômicas para compreender os
mecanismos pelos quais um grupo impõe, ou tenta impor, a sua concepção do mundo
social, os valores que são os seus, e o seu domínio. (Chartier, 1990, p. 17).

Com isso se pretende afirmar que, para analisar as apropriações da Lei 5692/71, tanto
do ponto de vista da crítica, quanto das análises favoráveis é preciso considerar o lugar dos
autores que dela se apropriaram, uma vez que, como informa Chartier, esse lugar nunca é
neutro, porque revelador da concepção de mundo de que toma parte.
Finalmente, resta acrescentar como o relato da pesquisa e redação da tese estão
organizados.
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5. Organização dos capítulos
Para organização dos capítulos desta tese usou-se como referência as fontes que os
subsidiaram.
No primeiro capítulo discute-se a pertinência de atribuir à Lei 5692/71 a
responsabilidade de ter transformado a formação de professores, antes restrita às Escolas
Normais, em uma formação tecnicista quando, a partir de 1971, essa transformação é
incorporada ao 2º Grau, constituindo uma habilitação profissional possível entre tantas outras.
Para tanto discute-se o sentido do “tecnicismo” e sua contextualização ideológica. Privilegiase a análise contrastiva da Lei 5692/71 com a lei que a precedeu, a 4024/61. Ou seja, trata-se
de um capítulo que tem como suporte as aproximações e diferenças entre as duas peças legais.
A opção por trabalhar com este material justifica-se pelo fato de se considerar que a análise
sistemática dessas fontes pode subsidiar a compreensão das práticas e, especialmente, das
modificações que a Lei 5692/71 instituiu.
No segundo capítulo são expostos alguns debates sobre a promulgação da Lei 5692/71,
em contraposição à Lei 4024/61. Com isso objetiva-se expor, na perspectiva de estudiosos do
tema, como a Lei de 1971 foi recebida, quais os pontos de resistência, especialmente no que
diz respeito à formação de professores.
No terceiro capítulo passa-se a uma análise meticulosa dos indícios das práticas de
apropriação colhidos nas duas instituições de ensino escolhidas como recorte para o trabalho:
a Escola Estadual Padre Anchieta e o Colégio de Santa Inês. Neste capítulo são tomados como
fontes privilegiadas os históricos escolares, onde estão depositados os vestígios das
modificações na grade curricular, a fim de investigar se as duas instituições, com perfis
distintos, na prática fizeram uso da mesma grade curricular, ou seja, se elas se apropriaram das
determinações legais da mesma forma. Ao analisar o currículo das duas instituições entre 1961
e 1981 pretende-se verificar se, na linha desse recorte temporal é possível afirmar que a Lei
5692/71 foi a responsável pela implantação de um currículo tecnicista e, ainda, o que
significaram as modificações curriculares implantadas entre 1961 e 1981.
No quarto capítulo objetiva-se discutir como ex-alunos, professores, coordenadores,
secretários das escolas, pessoas que estiveram ligadas à formação de professores nas duas
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instituições tomadas como locus da pesquisa receberam à época e avaliam agora a implantação
da Lei 5692/71. Além desses atores foi entrevistado também o representante do Governo
Federal pela implantação da Reforma do Ensino de 1º e 2º graus na década de 1970, o então
Ministro da Educação – senhor Jarbas Gonçalves Passarinho.
Por fim são apresentadas as conclusões a que chegamos com esta pesquisa.
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CAPÍTULO I
A LEI 5692/71: TECNICISMO NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES?

Para analisar a implantação da Lei 5692/71 em duas instituições com perfis diferentes
optou-se por fazer leituras específicas acerca de trabalhos que tratassem da formação de
professores. Para tanto foram escolhidos alguns textos considerados relevantes para o estudo
desse tema, a saber: Saviani (1982), Warde (1986), Tanuri (2000) 8 .
Com a leitura desses trabalhos, verificou-se que havia uma descontinuidade no que
estava sendo denominado “formação de professores primários”, pois a partir de 1971, a
formação desse professor não mais ficava a cargo das escolas normais, mas da chamada
Habilitação Específica para o Magistério de 2° grau, regulamentada com a promulgação da Lei
5692 9 .
Muitos estudiosos detiveram-se à análise da Lei 5692/71. Warde (1986), por exemplo,
ao avaliar a formação docente no tempo afirma que, na década de 1970 “(...) decresceu
gritantemente a procura pela habilitação ao magistério” (Warde, 1986, p. 77) e isso não só em
São Paulo. Para a autora, em 1971, com a promulgação da Lei nº 5692/71, a formação de
professores na Escola Normal foi profundamente afetada pela profissionalização compulsória:

(...) a antiga sistemática de formação do magistério primário em escolas normais foi
destruída e no seu lugar nasceu um padrão em tudo incompetente. Ao invés de corrigir
a mentalidade escolanovista que grassava naquelas escolas; ao invés de contribuir para
a sua adequação às novas condições da escola primária, complexificada quanto à
clientela e ao funcionamento, a habilitação ao magistério não corrigiu essas e outras
distorções mas, ao contrário, criou novas. (Warde, 1986, p. 77).

8

Vale frisar que, à medida que foi sendo feita a leitura desses autores foram sendo agregados outros trabalhos a
fim de compreender a relação escola normal – formação de professores, como poderá ser observado a partir da
exposição que segue, pois outros autores passam a ser mobilizados.
9
Embora alguns autores se refiram à 5692/71 como “Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional”, na
verdade ela tem um alcance restrito ao ensino de 1° e 2° graus. O ensino superior só aparece na legislação quando
diz respeito à formação de professores para o 2° grau e séries finais do 1° grau.
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Para Warde (1986), a partir de 1971, a formação docente foi descaracterizada. A autora
explicita que estudos realizados em vários Estados apontavam que, assim como em São Paulo,
a Habilitação para o Magistério não formava “(...) nem para aquilo que seria minimamente
necessário ao professor da escola elementar: a capacidade de ensinar as técnicas de escrita,
leitura e cálculo” (Warde, 1986, p. 77) e afirma ainda que:

(...) com o desaparecimento das escolas normais e surgimento da habilitação ao
magistério, muitas escolas normais particulares, leigas e confessionais, que portavam
uma tradição de bom ensino, fecharam suas portas; escolas normais públicas se
descaracterizaram como tal. Um grande espaço foi preenchido por escolas particulares,
mercantis, que literalmente vendem seus diplomas em cursos de fim de semana.
(Warde, 1986, p. 78).

Segundo Warde (1986), a partir de 1971, com a descaracterização dos cursos normais,
a qualidade da formação dos professores decaiu de tal modo, que passou a não haver
diferenças entre os professores diplomados e os leigos quanto às condições técnicas para
assumir uma classe de primeira série.
Além disso, Warde (1986) acrescenta que, a partir de 1969, com a reformulação que
tornou o Curso de Pedagogia (Parecer n° 252/69) compatível com a Reforma Universitária
(Lei 5540/68) e com a reestruturação das escolas de 1º e 2º graus consubstanciada, dois anos
depois, na Lei 5692/71 passou-se a permitir o acesso ao Curso de Pedagogia não só aos
egressos das escolas normais, mas aos estudantes egressos das demais modalidades do ensino
médio. Para a pesquisadora, essas reformulações contribuíram para o incremento tecnicista da
formação do professor no Curso de Pedagogia, pois ele não se destinava mais somente a essa
função, mas à formação de profissionais para as funções administrativas da escola
(administração, supervisão, inspeção escolar e orientação educacional), o que, como
consequência, causava a perda do foco na formação de professores.
Verifica-se que o adjetivo “tecnicista”, nas análises empreendidas por Warde (1986),
remete à exacerbação da crítica que a autora empreendeu à dissociação entre teoria e prática
na formação em nível médio. Essa crítica, por sua vez, aponta para o caráter ideológico
atribuído à educação no sistema capitalista, pois, como afirma essa mesma autora dez anos
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antes (Warde, 1977, p. 87), “(...) a realidade escolar capitalista rejeita a unidade entre teoria e
prática na medida em que na escola capitalista é ela já produto da divisão entre o trabalho
intelectual e o trabalho manual”.
Assim, ao qualificar a formação instituída com a 5692/71 de “tecnicista”, a autora
argumenta que essa legislação trouxe à tona “(...) a estrutura da escola brasileira: instituição a
serviço da reprodução da divisão do trabalho intelectual/trabalho manual ou, o que quer dizer
o mesmo, instituição a serviço da reprodução das relações de exploração e dominação”
(Warde, 1977, p. 89). Para a autora, embora os investimentos se voltem para a formação
profissional, técnica, não é essa formação a valorizada, mas sim a formação intelectual. A
consequência desse tipo de investimento, segundo Warde (1977), seria, portanto, a dificuldade
de acesso aos saberes valorizados na própria sociedade capitalista, já que, “(...) mesmo
havendo uma escolarização toda ela voltada para a formação profissional, a escola capitalista é
sempre centrada no pólo intelectual e cumpre a função de reproduzir a divisão ao desqualificar
o trabalho manual qualificando o trabalho intelectual” (Warde, 1977, p. 87).
Deve-se destacar que, em 1977, Warde (1977) ainda não faz referência ao termo
“tecnicismo” para se referir à formação profissional em nível médio. Nesse momento, a
preocupação da autora, ao analisar a 5692/71, volta-se para as questões ideológicas, que
envolvem a dissociação entre formação teórica e prática, destacando que a profissionalização
do ensino de 2° grau tinha em vista “(...) o aperfeiçoamento das funções de discriminação
social via escolaridade” (Warde, 1977, p. 77). Com essa profissionalização, buscava-se
conferir ao 2° grau uma terminalidade que a autora chama de “(...) excepcional dos ramos
técnicos de ensino, mas de fato predominante, em terminalidade regular” (Warde, 1977, p. 87.
grifos da autora), freando, assim, a demanda pelo ensino superior e contribuindo para a
reprodução das relações de exploração capitalista.
Tecnicismo é o termo utilizado por Saviani (1982) ao analisar a Lei 5692/71, em face
às Leis 4024/61 e 5540/68 10 , afirmando que “(...) a inspiração liberalista que caracterizava a
Lei 4024/61 cede lugar a uma tendência tecnicista nas Leis 5540/68 e 5692/71” (Saviani,
1982, p. 148), destacando que:

10

Mais conhecida como Reforma Universitária.
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(...) enquanto o liberalismo põe a ênfase na qualidade ao invés da quantidade; nos fins
(ideais) em detrimento dos métodos (técnicas); na autonomia versus adaptação; nas
aspirações individuais ao invés das necessidades sociais; e na cultura geral em
detrimento da formação profissional, com o tecnicismo ocorre o inverso. Ora, enquanto
os princípios da Lei 4024 acentuavam o primeiro elemento dos pares de conceitos
acima enunciados, os princípios das Leis 5540 e 5692 inegavelmente fazem a balança
pender para o segundo. (Saviani, 1982, p. 148).

A partir dessa afirmação de Saviani (1982) entende-se que as críticas que esse autor faz
à Lei 5692/71, no âmbito da formação de professores, devem-se ao fato de que, para ele, a
formação de professores, quando deixou de ser ministrada em Escolas Normais e constituiu
uma habilitação profissional em nível de 2º grau equiparada a tantas outras, ela passou a
investir na quantidade em detrimento da qualidade, na adaptação em vez da autonomia, na
formação profissional em detrimento da cultural geral.
Para Warde (1986), que engrossa as críticas de Saviani (1982) à Lei 5692/71, o
tecnicismo instituído por essa Lei determinou, no âmbito da formação de professores, um
declínio da qualidade na formação docente.
Silva et al (1991), ao analisarem as condições pelas quais passou a questão da
formação de professores, desde o Império até 1930, também chegam à constatação, com base
na leitura de diversos trabalhos voltados ao tema da formação de professores, de que, a partir
da Lei 5692/71, houve uma descaracterização do Curso Normal, quando foi perdida a
especificidade que esse curso tinha até então. Para tanto, segundo os autores, foi
desconsiderada a história desse curso, ou seja, de um passado com escolas orientadas à
formação do magistério, a Habilitação tornou-se, simplesmente, mais um curso de formação
técnica, “(...) equiparado a tantos outros de menor relevância social” (Silva et al, 1991, 135) 11 .
Com a análise desses autores percebe-se que as críticas à Lei 5692/71, que a tomam
como tecnicista têm por base as distinções entre formação integral, formação geral e formação
específica, expressas na Lei 5692/71, na seguinte diferenciação: a formação geral deveria
11

Apesar de os autores afirmarem que esta constatação tem por suporte “diversos trabalhos voltados
principalmente à análise e discussão de como o professor é formado” (Silva et al, 1991, p. 135), eles não
explicitam quais seriam esses trabalhos.
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acontecer prioritariamente no 1° grau, de 1ª à 4ª séries, nas quais os investimentos estariam
centrados mais no núcleo comum do currículo, ao qual se acrescentava também a parte
diversificada e atividades. A formação específica começaria a acontecer a partir da 5ª série,
indo até a 8ª, nas quais aconteceria, além da formação geral, o “início da sondagem das
aptidões para o trabalho”. A diminuição da formação geral e o aumento da carga horária e
investimentos na formação específica aconteceriam no 2° grau, quando além do núcleo
comum e da parte diversificada, estavam previstas também disciplinas profissionalizantes.
Porém, segundo informa Campos (2006), a distinção entre formação integral versus
formação profissional não se pode atribuir à Lei 5692/71, mas a iniciativas do governo militar
que, em São Paulo, encontrou respaldo no Decreto 59.133/68, a partir do qual se instituiu a
formação de professores em quatro anos, retomando a duração do curso que existia na
Primeira República e que havia sido alterada pela Reforma Fernando de Azevedo, em 1933,
que estipulou três anos de duração para o Curso Normal. No entanto, apesar dessa deliberação,
nas fontes consultadas, como prontuários de alunos e históricos escolares da década de 1960,
não se verificou, até a implantação da Lei 5692/71, a realização do curso de formação de
professores em quatro anos.
Porém, segundo Tanuri (1979) foi o Decreto de 1968 o responsável por instituir as
primeiras alterações profundas na formação de professores para as primeiras quatro séries do
então ensino primário, dentre as quais a principal foi a elevação do período de formação para
quatro anos, dividido em duas etapas: nos dois primeiros anos seria dada uma formação geral,
comum ao 2º ciclo do Ensino Secundário, e somente nos dois últimos seria dada a formação
pedagógica, de modo que não se pode atribuir à Lei 5692/71 a responsabilidade por inaugurar
a distinção entre formação geral e profissional.
Mas, para que Saviani (1982) chegasse à conclusão de que a 5692/71 era tecnicista, ele
comparou esta lei com a anterior, a 4024/61, buscando apreender o “espírito” que moveu
ambas as legislações, informando que, “ (...) quando se indaga a respeito do espírito de uma
lei, o que se pretende saber é qual a sua fonte inspiradora, qual a sua doutrina, quais os
princípios que a informam; enfim, como se diz correntemente, qual a sua ‘filosofia’” (Saviani,
1982, p. 134).
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Na busca pelo “espírito” da 5692/71, no que tange à relação entre formação específica
e formação geral, Saviani (1982) destaca que a 5692/71, apesar de afirmar que, no ensino de
2° grau, o foco seria investir na formação integral dos adolescentes, apresentava uma

(...) estrutura didático-pedagógica segundo a qual “o currículo pleno terá uma parte de
educação geral e outra de formação especial, sendo organizada de modo que no ensino
de 2° grau predomine a parte de formação especial” (art. 5°, § 1°, alínea b) e determina
em seguida que “a parte de formação especial do currículo terá o objetivo de
habilitação profissional no ensino de 2° grau” (art. 5°, § 2°, alínea a). Portanto, no
ensino de 2° grau, deve predominar a formação especial que tem como objetivo a
habilitação profissional. Diante disso, é lícito indagar se essa ênfase na habilitação
profissional é compatível com a formação integral do adolescente. (Saviani, 1982, p.
137).

Esse questionamento, tendo em vista a opção metodológica do autor, revela seu
descrédito acerca da possibilidade de que se conseguisse, com a formação dos adolescentes
dividida em geral e profissional, com ênfase nesta, atingir uma formação integral. E mais,
revela ainda uma crítica à possibilidade de à escola de 2° graus ser destinado o papel de
conferir uma formação profissionalizante.
Alguns anos mais tarde, Lelis (1989) defende que o declínio da qualidade da formação
de professores, a partir de 1971, esteve diretamente relacionado à expansão desse nível e
modalidade de ensino sem a devida inspeção. A isso se aliava o fato de que, “(...) dado o
caráter do curso, o qual não exigia instalação e equipamentos complexos e vultosos, ele passou
a ser uma habilitação ‘fácil’ de ser oferecida, tanto nas escolas da rede pública como
particular” (Lelis, 1989, p. 12). Porém, como afirma Tanuri (2000), não se pode atribuir à Lei
5692/71 a expansão dos cursos de formação de professores, mas à Lei Orgânica de 1946,
quando, ao orientar aos estados e ao Distrito Federal a competência de organizar seus
respectivos sistemas de ensino, desde que se respeitassem as determinações federais,
possibilitou um movimento expansionista da rede escolar, em decorrência, segundo Tanuri
(2000) da ampliação da demanda.
No entanto, do mesmo modo que Lelis (1989) entende que o aumento do número de
cursos de formação de professores estava associado à profissionalização do professor a partir

32

de 1971, ela também afirma que a profissionalização do ensino em nível de 2º grau se
caracterizava, neste período como “mecanicista”. Essa concepção, segundo a autora, “(...)
tinha como pressuposto a diluição da educação geral, do ‘núcleo comum’, em nome de
supostos aspectos ‘instrumentais’” (Lelis, 1989, pp. 12-13), tendo sido esse, portanto, para
essa autora, um fator decisivo para a descaracterização do Curso Normal.
Lelis (1989) também afirma que a formação de professores de caráter mais geral era o
problema que assolava as Escolas Normais no Brasil, no início do século XX. Segundo as
palavras da autora, “(...) quanto ao currículo, os cursos compunham-se de disciplinas de
cultura geral e apenas algumas de caráter pedagógico, precárias do pondo de vista da
formação técnica” (Lelis, 1989, p. 38) (grifos meus). Ela ainda afirma que foi a partir do final
da década de 1920 que, em São Paulo, Minas Gerais e Distrito Federal, podem ser encontradas
as “(...) primeiras tentativas de tornar o ensino normal um ramo do ensino profissional e de
estabelecer um modelo de ensino destinado efetivamente à formação do professor primário”
(Lelis, 1989, p. 40).
Assim, ao observar as aproximações e distanciamentos entre os argumentos utilizados
por Saviani (1982) e por Lelis (1989), por exemplo, verifica-se que a oposição entre a
formação integral e a que separa a formação geral da específica, acabam por constituir a
oposição entre formação integral e tecnicismo, também denominado por Lelis (1989) como
“mecanicismo”.
A crítica que se faz à formação profissional em detrimento da técnica é reapresentada
nas análises de Brandão (1982), para quem, ao contrário dos que criticam o conhecimento
prático por compreendê-lo como a manifestação do tecnicismo/ mecanicismo, tal
conhecimento prático se contrapõe aos estudos teóricos na formação docente.
Para essa autora, a ênfase conferida aos estudos teóricos, seja de caráter filosófico ou
sociológico, em detrimento dos investimentos em aspectos práticos do trabalho pedagógico
seria responsável por produzir um corpo profissional inadequado à alfabetização de crianças e
argumenta que:
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Nossa tradição de ensino nas escolas normais e Faculdades de Educação esteve
inicialmente muito marcada pelo caráter “filosófico” do problema da educação. Para
uma segura fundamentação da ação pedagógica, requeria-se sobretudo, a elucidação do
problema da “natureza humana” sob o suposto de que a concepção do homem a ser
educado marcaria de forma irreversível a ação, adequada ou não, do futuro
professor/educador. (Brandão, 1982, p. 54)

No âmbito da formação teórica, a autora aponta a existência de disciplinas como
Filosofia Educação, Psicologia da Educação, Sociologia da Educação e História da Educação
que investem muito mais em questões teóricas do que em questões práticas. Mesmo a
Sociologia da Educação, segundo ela, não dava conta de discutir as condições sociais
concretas a que os professores formados seriam expostos, porque:

(...) ainda aqui [com a ênfase na Sociologia da Educação] estávamos longe de ter os
elementos necessários à compreensão adequada do homem(s) brasileiro(s) a ser
educado e do contexto social. Durante muito tempo, a sociedade é estudada como
bloco único e homogêneo, de forma bastante genérica, levando a colocações que, se
por um lado serviam a tudo, deixavam as características específicas de cada contexto
educativo completamente a descoberto. (Brandão, 1982, p. 54)

Para essa autora, a inadequação dos cursos formação de professores às condições de
uma escola real se agravou com o processo de democratização da escola, ou seja, com o
acesso das camadas populares à instrução escolar, que impôs uma formação homogeneizadora
e acrítica à heterogeneidade das camadas que, até então, não ocupavam os bancos escolares.
No entanto, Brandão (1982), ao fazer a crítica à formação de professores no início da
década de 1980, não delimita o período de que está tratando, a que bases legais está fazendo
referência e qual (quais) instituição(ões) está tomando como parâmetro.
Candau e Lelis (1983), no que se refere à dicotomia “teoria-prática”, também
reafirmam o deslocamento apontado, argumentando que:
(...) a separação, e mesmo oposição, entre a teoria e a prática é frequentemente
denunciada pelos educadores ao mesmo tempo em que explicitado o desejo de buscar
novas formas de relacionamento entre estas duas dimensões da realidade. Trata-se para
muitos de uma das questões básicas da formação do educador e, para alguns, o ponto
central de reflexão na busca de alternativas para a formação destes profissionais.
(Candau & Lelis, 1983, p. 12)
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No entanto, para discutir essa questão, as autoras também o fazem de modo genérico,
sem tratar de nenhuma situação concreta. Discutem tendências educativas para a formação de
professores, mas sem precisar sob que parâmetros estão fincando suas análises. E, assim, sem
desmerecer o esforço analítico, as autoras parecem apresentar uma argumentação abstrata do
tema.
Tanuri (2000), ao analisar o momento de transformação das Escolas Normais em
Habilitação Específicas para o Magistério de 2º Grau afirma que, com a 5692/71, a Escola
Normal, ao passar a fazer parte do quadro da profissionalização obrigatória adotada para o
segundo grau, “(...) perdia o status de ‘escola’ e, mesmo, de ‘curso’, diluindo-se numa das
muitas habilitações profissionais do ensino de segundo grau, a chamada Habilitação Específica
para o Magistério (HEM).” (Tanuri, 2000, p. 80).
É bom lembrar, como faz Tanuri (2000), que em 1961, com a Lei 4024, de 20 de
dezembro, manteve-se a dualidade na formação de professores para as séries iniciais do ensino
primário, prevendo-se: Escolas Normais de nível ginasial, com quatro séries no mínimo e
Escolas Normais de nível colegial, com três séries no mínimo. Na década de 1960, segundo
essa autora, havia uma preocupação maior em elevar o nível de formação do professor, para o
que, no âmbito do ensino superior, se passou a introduzir disciplinas de formação geral nos
cursos de Pedagogia.
Porém, essa autora adverte também que as transformações pelas quais passou a Escola
Normal no início da década de 1970, com a promulgação da lei 5692/71, não representaram de
todo uma novidade em São Paulo, uma vez que um movimento no sentido da
profissionalização do professor já se fazia sentir desde os anos de 1930, quando se tentava
investir em uma formação mais especializada do professor. Para tanto, São Paulo inspirava-se
nas reformas que estavam sendo implantadas no Distrito Federal (à época o Rio de Janeiro).
Na década de 1950, na euforia desenvolvimentista, as reformas educacionais, por sua
vez, tentavam responder ao acordo MEC/INEP e a USAID que, segundo Tanuri (2000, p. 78),
tinha por objetivo prioritário inicialmente a instrução de professores das escolas normais,
trazendo para o Brasil, inovações no âmbito da metodologia de ensino existentes nos Estados
Unidos, procurando adaptá-las às especificidades de nosso país. Por conta disso, justifica-se a
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prioridade conferida aos cursos de formação de professores, pois estes eram considerados os
multiplicadores adequados a disseminar as inovações
Com isso, a autora destaca que para se chegar à Lei 5692/71, de alcance federal, que
formalizou a profissionalização de professores, equiparando-a a outras formações
profissionais, conferindo à formação de professores tons mais técnicos, iniciativas nesta
perspectiva já se faziam sentir em diferentes Estados da Federação de forma descentralizada.
Em 1930/ 1940, vigorava, por exemplo, o movimento ruralista que, segundo a autora, trazia
propostas e iniciativas com a intenção de

(...) ajustar os currículos da escola primária e normal às peculiaridades do meio.
Buscava-se utilizar a escola para reforçar os valores rurais da civilização brasileira para
criar uma consciência agrícola e assim se constituir num instrumento de fixação do
homem ao campo. Com vistas à preparação de professores especializados para o
magistério na zona rural. (Tanuri, 2000, p. 74-75, grifo nosso).

Porém, a autora destaca que, apesar de haver movimento desde a década de 1930, para
tornar a formação de professores mais especializada, a Lei 4024/61 não conseguiu responder a
esse movimento. Segundo a autora,

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 4.024, de 20/12/1961) não
trouxe soluções inovadoras para o ensino normal, conservando as grandes linhas da
organização anterior, seja em termos de duração dos estudos ou de divisão de ciclos.
Registre-se apenas a equivalência legal de todas as modalidades de ensino médio, bem
como a descentralização administrativa e a flexibilidade curricular, que possibilitariam
o rompimento da uniformidade curricular das escolas normais. (Tanuri, 2000, p. 78).

Tanuri (2000) explicita ainda que, embora fosse permitido às Escolas Normais
estaduais adequar seus currículos às necessidades locais, elas se limitaram a alguns ajustes
curriculares, conservando o sistema dual, com escolas normais de nível ginasial, com quatro
séries no mínimo, e as de nível colegial, com três séries no mínimo. A escola de nível médio,
para formação de professores para o ensino primário não se concretizou na maioria dos
estados: “(...) Quanto ao curso normal de nível colegial, apesar de iniciativas de algumas
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unidades da Federação no sentido de estendê-lo para quatro séries, apenas o estado de São
Paulo logrou fazê-lo ainda antes da Lei 5.692/71” (Tanuri, 2000, p. 79). Porém, se São Paulo
conseguiu estender mesmo o curso de formação de professores para quatro anos, antes da
promulgação da Lei 5692/71 é o que será discutido ao analisar a implantação desta lei em duas
situações concretas: no Colégio de Santa Inês e na Escola Estadual Padre Anchieta.
A ampliação do tempo para formação de professores seria, pelo que explica Tanuri
(2000), uma demanda social. Porém, adequar o currículo das escolas de formação de
professores às necessidades sociais era uma preocupação que remontava à década de 1930 e,
em São Paulo, foi realizada uma reforma voltada ao ensino secundário e normal ainda na
vigência da Lei 4024/61, em 1968 (Decreto 50.133, de 20/8/68), que, segundo a autora, teve
como objetivo

(...) adiar o momento da opção pelo curso normal e possibilitar a ampliação dos
estudos de formação geral, a reforma unificou os dois primeiros anos do curso
secundário e normal, organizou uma terceira série diversificada por áreas (artes,
ciências administrativas, ciências humanas, ciências físicas e biológicas, letras e
educação) e criou uma quarta série dedicada especificamente às disciplinas
profissionalizantes da educação, elevando a duração dos estudos para o preparo do
professor. (Tanuri, 2000, p. 80).

Com essa medida buscava-se elevar a duração dos estudos para o preparo do professor,
explicitando a preocupação, de acordo com Tanuri (2000, p. 80), em:

(...) sustar o crescimento da procura pelo curso normal bem como a expansão
desordenada de sua rede de escolas, com consequente deterioração do nível e da
qualidade do ensino. Pretendia-se ainda resolver o problema da opção precoce e
fornecer uma sólida cultura geral que aumentasse a maturidade e o discernimento para
o estudo das ciências humanas e pedagógicas.

Como já se afirmou, o crescimento que experimentavam as Escolas Normais era
consequência da Lei orgânica promulgada no final da década de 1940 (Decreto-Lei 8.530, de
2/1/1946), com o intento de
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(...) dar uniformidade à formação de professores nos vários estados, especificando as
condições para ingresso, regulamentando a “outorga de mandatos”, ou seja, o
reconhecimento oficial para cursos municipais e particulares, a transferência de alunos
e até os trabalhos escolares e as práticas pedagógicas (...). (Tanuri, 2000, p. 76).

Esse processo proporcionou o crescimento desenfreado das escolas

normais,

acompanhando a política expansionista da rede escolar, especialmente devido à iniciativa
privada, que tentava, no período desenvolvimentista, responder à ampliação da demanda
(Tanuri, 2000).
Além disso, segundo essa autora, uma tentativa de reorganizar a formação de
professores aconteceu em São Paulo antes da promulgação da Lei 5692/71, na administração
de Ulhoa Cintra, que objetivou, ao criar uma quarta série dedicada exclusivamente às
disciplinas profissionalizantes, elevar a duração dos estudos para o professor, pretendendo,
assim, sustar o crescimento da procura pelo Curso Normal, bem como sua expansão
desordenada e a consequente deterioração do nível e da qualidade de ensino, resolvendo o
problema da opção precoce, de modo que se aumentasse a maturidade e o discernimento para
o estudo das ciências humanas e pedagógicas. Tal tentativa acabou, segundo Tanuri (2000),
atingindo objetivos quantitativos, no que diz respeito à diminuição da procura pelo curso
normal, “cujas matrículas caíram drasticamente, de 93.762 em 1968, para 12.856 em 1971”
(Campos, apud Tanuri, 2000, p. 80), o que significa um decréscimo de mais de 85%.
Em contrapartida à diminuição pelo Curso Normal em São Paulo no final da década de
1960, a autora também destaca que não se conseguiu valorizar o curso de formação de
professores, uma vez que,

(...) pesquisas realizadas poucos anos depois indicavam o agravamento das deficiências
referentes à formação profissional do professor e o baixo nível cultural e intelectual de
sua clientela, para o que a reforma pode ter concorrido ao encaminhar para o colegial
integrado todos os ingressantes do segundo grau, talvez “desviando” do curso normal
os melhores alunos. (Tanuri, 2000, p. 80)
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Assim, percebe-se que, se por um lado, tanto a Lei 4024/61 quanto a Reforma Ulhoa
Cintra em São Paulo (1968) buscaram frear a expansão das escolas normais, por outro, ao
ampliar a formação geral em detrimento da formação profissional, também deixou de
responder à demanda por professores habilitados para o exercício do magistério.
A Lei 5692/71, segundo Tanuri (2000) teria intensificado esse quadro de
descaracterização da formação de professores, pois, para essa autora, o problema estava na
possibilidade de fragmentar as habilitações específicas para formação de professores, em três
ou quatro séries, “(...) ou seja, a habilitação para o magistério em escolas maternais e jardinsde-infância; em 1ª e 2ª séries; em 3ª e 4ª séries, em 5ª e 6ª, entre outras, com conteúdos
correspondentes a cada uma delas” (Tanuri, 2000, p. 81). Nas palavras da autora:
Essa fragmentação do curso refletia a tendência tecnicista, que acabou por conduzir a
uma grande diversificação de disciplinas, específicas de cada habilitação – por
exemplo, Psicologia da Criança, Psicologia do Desenvolvimento do Pré-Escolar,
Problemas da Aprendizagem –, e a um evidente prejuízo no que diz respeito às
questões concretas da escola de 1° grau. (Tanuri, 2000, p. 81).

Tanuri (2000) evidencia ainda que, em São Paulo, assim como em outros estados, a
preocupação em possibilitar uma formação geral em detrimento de uma formação profissional
coloca no centro da discussão a separação entre teoria e prática (no caso a prática pedagógica).
O privilégio conferido à primeira em detrimento da segunda justifica as críticas dirigidas à Lei
5692/71, ao acusá-la de tecnicista. A partir do trabalho de Tanuri (2000), evidencia-se, no
entanto, que as críticas ao tecnicismo precisam ser compreendidas a partir da teoria marxista
que culmina, na educação, na Teoria do Capital Humano, que se adensaram, especialmente, na
conjuntura brasileira pós-64, quando

(...) as preocupações da literatura educacional, dos conteúdos curriculares e dos
treinamentos dos professores deslocam-se principalmente para os aspectos internos da
escola, para os “meios” destinados a “modernizar” a prática docente, para a
“operacionalização” dos objetivos – institucionais e comportamentais -, para o
“planejamento, e coordenação e controle” das atividades, para os “métodos e técnicas”
de avaliação, para a utilização de novas tecnologias de ensino, então referentes
sobretudo a “recursos audiovisuais”. (Tanuri, 2000, p. 79).
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Para a autora, tal perspectiva tecnicista acentua a divisão do trabalho pedagógico e a
formação de especialistas, buscando “(…) tornar a escola ‘eficiente e produtiva’, ou seja, de
torná-la operacional com vistas à preparação para o trabalho, para o desenvolvimento
econômico do país, para a segurança nacional” (Tanuri, 2000, p. 79).
A partir desses investimentos compreendem-se as críticas feitas à pretendida eficiência
da escola, pois, na perspectiva marxista, esses investimentos tinham a ver com a oposição
entre formação geral e profissional e, para autores como Warde (1986) e Saviani (1982), a
valorização da formação profissional em detrimento de uma formação mais geral, significaria
negar aos trabalhadores a possibilidade de um conhecimento mais amplo do mundo e das
relações de trabalho e, consequentemente, de sua própria condição, contribuindo, assim, para a
expropriação do trabalhador de sua capacidade intelectiva. Por essa perspectiva de análise, a
formação profissional (ou técnica) restringe a atuação do trabalhador, limitando-o à execução
de uma tarefa, condenando-o à reprodução social.
Para Tanuri (2000) os investimentos em uma formação de professores mais voltada
para a prática pedagógica tinham a ver com a preocupação do período, por um lado, na

(...) “descaracterização” profissional dessas escolas e desperdício de recursos, tendo
em vista o desinteresse de seus egressos pelo exercício do magistério (...). De outro, a
falta de preparo adequado do professor da escola normal, já que as Metodologias e a
Prática do Ensino Primário não estavam geralmente incluídas nos currículos dos cursos
de Pedagogia até 1969 e nem mesmo se exigia dos professores dessas disciplinas, em
muitos estados, a prática docente nas várias séries do ensino primário. (Tanuri, 2000, p.
79).

Além disso, essa autora informa que já na década de 1960 os cursos normais já
estavam perdendo importância, “(...) funcionando como um simples curso a mais, sem maior
significação, dentro de um conjunto de cursos médios” (Tanuri, 2000, p. 80).
Essa autora destaca que, em São Paulo, no ano de 1968, na gestão de Ulhoa Cintra à
frente da Secretaria Estadual de Educação, a partir do Decreto 50.133, de 20 de agosto,
buscou-se adiar o momento da opção pelo Curso Normal e possibilitar a ampliação dos

40

estudos de formação geral, unificando os dois primeiros anos do curso secundário e normal,
organizando uma terceira série
A partir das análises realizadas por Tanuri (2000) percebe-se que a Lei 5692/71 veio,
portanto, responder a uma demanda no que diz respeito à formação de professores, haja vista o
propagado despreparo dos docentes egressos das escolas normais. No entanto, a autora
corrobora com autores como Saviani (1984) e Warde (1986), ao afirmar que, apesar de a Lei
5692/71 ter adotado um “(...) esquema integrado, flexível e progressivo de formação de
professores” (Tanuri, 2000, p. 80), refletia uma tendência tecnicista, pois contribuía para a
fragmentação do ensino. A esse respeito, a autora afirma que:

(...) com exceção de Estrutura e Funcionamento de Ensino de 1º grau, que acrescentava
ao conjunto o conhecimento das questões pertinentes ao ensino de primeiro grau no
contexto da realidade educacional brasileira, as demais matérias não trouxeram
praticamente qualquer alteração em termos de conteúdos a ser contemplado no
currículo. Entretanto, muito ao gosto do período, previa-se a possibilidade do
fracionamento do curso em habilitações específicas, em três ou quatro séries, ou seja, a
habilitação pra o magistério em escolas e jardins-de-infância; em 1ª e 2ª séries; em 3ª e
4ª séries, em 5ª e 6ª, entre outras, com conteúdos correspondentes a cada uma delas
(Tanuri, 2000, p. 81).

A consequência, segundo informa Tanuri (2000), foi

(...) o “esvaziamento”, a “desmontagem”, a “desestruturação”, a “perda de identidade”
ou a “descaracterização” sofrida pela escola normal no período, tendo-se vislumbrado
inclusive sua “desativação” nos anos imediatamente posteriores à reforma, devido à
queda considerável da procura, ao fechamento de inúmeros cursos, paralelamente ao
descaso de políticas nacionais e estaduais (Tanuri, 2000, p. 81).

No entanto, Tanuri (2000) explica que a introdução de disciplinas técnicas nos cursos
de formação de professores, até chegar à exacerbação do tecnicismo apontado por Saviani
(1982) e Warde (1986), decorreu de um processo de transição que já vinha de anos anteriores,
quando foi conferida aos Conselhos Estaduais a atribuição de fixar disciplinas
complementares e arrolar optativas a serem escolhidas pelos estabelecimentos de ensino, pois,
com isso, se abria o precedente para serem introduzidas disciplinas de formação técnico41

pedagógica nos currículos das Escolas Normais, o que permitiu o aparecimento de disciplinas
novas em alguns currículos, como Administração e Organização Escolar. Além disso,
constata-se que não se pode atribuir, em São Paulo, a diminuição da procura pelos cursos de
formação de professores às medidas instituídas pela Lei 5692/71, mas por ações que tiveram
início em 1968, na gestão de Ulhoa Cintra.
A análise dos argumentos desses autores demonstra, portanto, que a crítica à formação
docente, na qual se opõe teoria versus prática, é consequência de análises anteriores, que
imputaram à Lei 5692/71 o atributo de tecnicista. No entanto, verifica-se que as análises,
apesar de igualarem a oposição entre teoria e prática ao tecnicismo, não tratam das mesmas
questões, pois, percebe-se que, quando se referem a “tecnicismo” é preciso levar em
consideração a carga ideológica que esse termo carrega. Além disso, é preciso saber quanto,
na prática, as determinações instituídas pela Lei 5692/71 inauguraram algo novo.
O que se observa é que as críticas à Lei 5692/71 tem mais a ver com o regime político
que ela representava e menos com a instauração de um sistema de formação de professores
diferente do que já vigorava. Por isso, vale tentar compreender o momento de instauração da
Lei 5692/71.

1.1. O momento de instauração da Lei 5692/71

Deve-se destacar que a Lei 5692/71 foi promulgada no período de ditadura militar,
com a finalidade de estabelecer as diretrizes e bases da para o ensino de 1° e 2° graus.
Alves (2005) esclarece que, com o golpe de 1964 e a instauração do chamado “Estado
de Segurança Nacional” 12 foi anunciado o programa de governo que seria posto em vigor:
restauração da legalidade, reforço das instituições democráticas ameaçadas, restabelecimento
da composição federativa da nação, rompimento com o poder excessivamente centralizado do
12

Alves (2005) afirma que os teóricos brasileiros da Doutrina de Segurança Nacional, sustentavam a necessidade
de um Estado forte, capaz de aplicar uma série de incentivos e penalidades fiscais para regular o modelo de
desenvolvimento econômico numa economia quase toda centralmente planejada, buscando apoio popular em
nome do restabelecimento da ordem democrática nacional e do combate aos perigos da subversão e do
comunismo.
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governo federal e desenvolvimento dos poderes dos Estados. Além disso, fincavam esse
programa na promessa de “eliminar os perigos da subversão e do comunismo, punindo os que
enriqueceram pela corrupção”. Essas propostas tinham em foco as medidas que vinham sendo
tomadas pelo presidente João Goulart (1961-1964), deposto pelo golpe, por apresentar
aproximação e compromisso com os “ideais comunistas”.
Deve-se destacar que apesar de João Goulart (Jango) dispor de grande aceitação
popular, devido às medidas de favorecimento às classes menos abonadas (como o aumento de
cem por cento conferido ao salário mínimo, por exemplo), esperava-se que as classes
populares pudessem, com o golpe, sair em defesa do presidente deposto, o que, segundo Alves
(2005) não aconteceu. Por isso pode-se afirmar que o programa anunciado pelos militares em
1964 conseguiu alcançar a massa 13 .
Por outro lado, no Estado de Segurança Nacional, com o intuito de reforçar a
democracia e restabelecer a legalidade, fez-se uso de forças de repressão cada vez maiores, a
fim de suprimir as dissensões originais. A materialização dessas medidas se deu com a
promulgação de sucessivos atos institucionais 14 .
No entanto, Alves (2005) informa que, já com a promulgação do primeiro Ato
Institucional (que só foi assim designado após a promulgação do segundo) setores da
sociedade perceberam que as propostas de restauração da democracia se contrapunham às
primeiras medidas dos militares, o que provocou uma onda de oposição ao regime,
especialmente pela imprensa. Dessa forma, afirma a autora, “o Ato Institucional n° 1 rompeu o
apoio tácito à coalizão civil-militar, dando origem à dialética Estado/oposição” (Alves, 2005,
p. 65).

13

A massificação da sociedade, segundo Welffort (2003) é consequência de medidas populistas, que proletariza,
de fato e não conscientemente, as camadas mais amplas da sociedade, desvinculando os indivíduos de seus
quadros sociais de origem e reunindo-os na “massa”, um “conglomerado multitudinário de indivíduos,
relacionados entre si por uma sociabilidade periférica e mecânica” (Welffort, 2003, p. 26).
14
Os Atos Institucionais foram decretos emitidos, no Brasil, após o Golpe militar de 1964 e serviram como
mecanismos de legitimação e legalização das ações políticas dos militares, estabelecendo para eles próprios
diversos poderes extraconstitucionais, atuando, assim, como mecanismos para conferir legalidade aos atos dos
militares, pois, sem esse mecanismo, a Constituição de 1946 inviabilizaria o regime militar, já que impedia a
concentração de poderes pelo executivo, a exemplo do direito de cassar mandatos de deputados eleitos, como, por
exemplo, possibilitou o AI-1 entre as medidas instituídas, que limitava os poderes do Congresso Nacional,
ampliava o do Executivo e reduzia as liberdades democráticas. Deve-se destacar que, de 1964 a 1969, foram
decretados 17 atos institucionais regulamentados por 104 atos complementares.

43

Com a promulgação do AI-1 foram limitados drasticamente os poderes do Congresso
Nacional, já que parte dos poderes legislativos era transferida ao Executivo, conferido aos
militares o poder de alterar a constituição, cassar mandatos legislativos, suspender direitos
políticos por dez anos e demitir, colocar em disponibilidade ou aposentar compulsoriamente
qualquer pessoa que tivesse atentado contra a segurança do país, o regime democrático e a
probidade da administração pública.
Já a partir desse primeiro Ato Institucional foi promulgada uma lista de pessoas que
perderiam imediatamente seus mandatos eleitorais e teriam suspensos seus direitos políticos.
O nome do presidente deposto João Goulart encabeçava a lista, seguido de 40 nomes de
membros do Congresso Nacional e de mais 100 pessoas que perdiam os direitos políticos por
dez anos (Alves, 2005).
Pelo Ato Institucional seguinte, promulgado em 27 de outubro de 1965, foram extintos
todos os partidos políticos. Ao povo não cabia mais eleger o presidente e o estado de sítio
poderia ser decretado por 180 dias, sem que para isso fosse preciso consultar o congresso.
Foram criados os decretos-lei, que entravam em vigor sem votação.
O AI-3, promulgado em 5 de fevereiro de 1966, acabou com as eleições diretas para
governador e prefeito e esses cargos só seriam ocupados por pessoas escolhidas ou aprovadas
pelos militares. Mais tarde, o AI-4, de 7 de dezembro, convocou o Congresso a discutir, votar
e promulgar uma nova Constituição que incluísse todas as determinações dos atos
institucionais, atos complementares e decretos-leis anteriores. Isso foi feito, mas, de qualquer
forma, a Constituição continuou sendo desprezada. Passeatas e comícios em geral eram
considerados crimes. Em agosto de 1967, a Universidade Federal de Minas Gerais foi fechada
e a Universidade de Brasília foi invadida pela Polícia Militar, à caça de estudantes,
professores, funcionários e pesquisadores que se opunham ao estado geral das coisas.
Mesmo com as medidas coercitivas já em vigor, o AI-5, de 13 de dezembro de 1968 é
considerado um dos mais duros, pois, além de determinar que presidente podia intervir nos
estados e nos municípios sem respeitar os limites impostos pela constituição, cassar qualquer
mandato eletivo, confiscar os bens de quem ele julgasse que tivesse enriquecido ilicitamente e
suspender a garantia de habeas corpus de qualquer um, forçou o Congresso a entrar em
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recesso por tempo indeterminado, prendeu diversos jornalistas e políticos contrários ao
governo. Parecia, assim, que o exercício do poder pela força estava distante de encontrar seus
limites. Pelo AI-15, possibilitava-se até a pena de morte por fuzilamento. Como consequência,
o saldo eram estudantes, artistas, intelectuais e jornalistas presos como “inimigos do regime”,
muitos tendo sido torturados, assassinados ou exilados do país. Nesse contexto, nenhuma
manifestação contra o governo era tolerada. Deve-se destacar que o último Ato Institucional
foi promulgado em 14 de outubro de 1969, mas o AI-5, por exemplo, só foi revogado em 1979
(cf. Alves, 2005).
A Lei 5692/71 foi promulgada, portanto, como “cria” desse regime. As críticas à lei se
deram paralelamente à intensificação das críticas ao exercício da força no país. Mesmo o
Brasil tendo experimentado, de 1968 a 1973, o chamado “milagre econômico”, quando
conseguiu ter um crescimento de dois dígitos, isso não conseguiu atenuar as críticas ao regime
e a tudo que partia dele, o que parece justificar o combate feito à Lei 5692/71. Mesmo assim,
não se pode afirmar que todos eram contrários à nova lei, mas que poucos foram os que se
manifestaram favoravelmente à instauração da Lei 5692/71.
Bueno (1993) adverte, porém, que apesar de a Lei 5692/71 se tratar de uma
determinação federal, as tentativas de implantação das determinações desta lei em São Paulo
traduziram-se de forma diferenciada ao longo dos três governos estaduais, a despeito de se
tratarem de governos “‘biônicos’ e perfeitamente articulados com a esfera federal” (Bueno,
1993, p. 103).
Para essa autora, a implantação da profissionalização compulsória enfrentava um
imenso problema, pois dispunha de uma ampla rede de escolas secundárias e de um reduzido
número de escolas técnicas. Em virtude disso, outros problemas se colocavam, a saber: “(...)
como enfrentar a pressão popular pela abertura de vagas no 2º ciclo da rede estadual e desviála para a iniciativa privada? Como restringir a gratuidade de ensino num Estado onde
prevalecia a exigência do ensino público e gratuito?” (Bueno, 1993, p. 103).
Bueno (1993) destaca que, para resolver a pressão popular para abertura de cursos
profissionalizantes em São Paulo, o Conselho Estadual de Educação aprovou o Parecer 77/77,
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que ficou conhecido, segundo essa autora, como “solução paulista” (Bueno, 1993, p. 104).
Neste Parecer, determinava-se, no artigo 11º que a

(…) educação profissionalizante não deve ser entendida como treinamento
profissional. A educação profissionalizante não se restringe `a transmissão de um
conhecimento técnico limitado e pouco flexível. Visa a permitir ao aluno melhor
compreensão do mundo em que vive, ao mesmo tempo em que lhe dá uma base de
conhecimento que permitirá readaptar-se `as mutações do mundo do trabalho. (Parecer
CEE 77/77, Diário Oficial de São Paulo, 17 de fevereiro de 1977, p. 17).

Com isso evidencia-se que a formação profissional, embora, como afirmou Bueno
(1993, p. 104), “enquadrada de forma ortodoxa” na Lei 5692/71, ganhou tons próprios no
Estado de São Paulo em virtude das condições reais das instituições escolares, onde, em vez
de se investir na formação estritamente técnica, aproximou essa formação da formação geral,
sob o seguinte argumento: “1) A profissionalização não pode prescindir de uma sólida base de
educação geral; 2) Estudantes que dedicam mais tempo `a aprendizagem de princípios gerais,
revelam-se mais flexíveis e adaptáveis diante das mudanças tecnológicas.” (Parecer CEE
77/77, Diário Oficial de São Paulo, 17 de fevereiro de 1977, p. 17).
Em virtude disso, percebe-se que para analisar as implicações da Lei 5692/71 não basta
considerar seus princípios básicos de investimento na ampliação da formação profissional em
nível de 2º grau, mas é preciso considerar as condições concretas em que essa Lei foi
apropriada. No caso da formação de professores, devem-se analisar as possíveis modificações
instituídas na passagem da formação docente em Escolas Normais para Habilitação Específica
para o Magistério em 2º Grau.

1.2. Análises contrapondo a Lei 5692/71 à Lei 4024/61
Entre os estudos que se dedicaram à análise da Lei 5692/71 em contraposição à Lei
4024/61 há o estudo de Berger (1976), no qual o autor destaca que, entre a década de 1950 e
1970, várias foram as reformas educacionais que representaram apenas tentativas de
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“aproximação do sistema educacional às aspirações existentes na sociedade” (Berger, 1976, p.
177).
Para o autor, a Lei 4024/61, discutida por mais de uma década, logo após a sua
aprovação provocou tantos debates que culminaram na promulgação de outras medidas legais,
impossibilitando, assim, que houvesse tempo hábil para que fossem avaliados seus resultados
e tiradas as consequências dos erros cometidos.
A promulgação da Lei de 1961 se deu, segundo esse autor, em um momento de grande
ebulição social, política e econômica, perante a qual o sistema educacional não poderia passar
imune 15 . Neste ambiente, sindicatos, estudantes e partidos políticos exigiam uma reforma de
base na educação. Segundo o autor, o momento de promulgação da Lei 4024/61 significou
tentativas de dar respostas a esse movimento que, se por um lado mostrava força para que
fossem dados novos rumos à educação nacional, por outro mostrava também a fragilidade do
sistema educacional existente, pois muito ainda precisava ser feito.
O golpe de 1964, que Berger (1976) chama de “Revolução de 1964”, representou uma
“ruptura de continuidade” no movimento que vinha em curso, não porque a educação tenha
sido relegada a segundo plano nos governos militares, mas porque nesses governos não existia
um conceito educacional global efetivamente realizável e isso se devia, segundo o autor, a
duas razões fundamentais: o problema do financiamento da educação que ainda não havia sido
solucionado e o processo de profissionalização do magistério que, em 1976, ainda não havia
sido definitivamente realizado 16 .
Porém, segundo esse autor, ao realizar o que chamou de “apreciação crítica da
reforma” (Berger, 1976, p. 180), ele questiona se a Lei 5692/71 teria sido a “última reforma
15

Politicamente devem-se considerar a renúncia de um presidente (J. Quadros) e a deposição do seu sucessor (J.
Goulart), passeatas de estudantes, greves dos sindicatos e mobilização de trabalhadores rurais (Ligas
camponesas); economicamente houve a queda geral dos índices de crescimento econômico, o aumento da
inflação e a nacionalização de companhias estrangeiras (Cf. Berger, 1976).
16
Deve-se destacar que, se o autor aponta para a profissionalização do magistério, ele está fazendo referência à
Lei 5692/71, promulgada durante a vigência do regime militar. Porém, se ele cobra que a profissionalização do
magistério ainda não havia sido realizada em 1976 é porque deixou de considerar que tendo sido a lei promulgada
em 1971, os estados e municípios dispunham de 05 anos para se adequarem à lei. O período de 1971 a 1976,
portanto, deve ser visto não como um período em que a lei estivesse já efetivada, mas um período no qual as
instituições, estados e municípios estivessem trabalhando para implantá-la. Isso faz com que estudos sobre o
processo de apropriação dessa peça legal se mostrem tão relevantes, pois não basta cobrar a implantação da lei, já
que nenhuma lei consegue se impor de uma hora para outra, mas há que se analisar como esse processo se
efetiva.
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educacional fracassada” (Berger, 1976, p. 283). Essa reforma, segundo o autor, teria sido
consequência de medidas anteriores, que já apontavam que, nos círculos governamentais pós1964, já se reconhecia que “a escola secundária acadêmica tradicional” (Berger, 1976, p. 179)
estava alienada da realidade e não correspondia “às exigências do desenvolvimento da
sociedade global” (Berger, 1976, p. 179).
Entre as medidas que permitem ao autor chegar a essa conclusão estão: o censo escolar
realizado em 1964 (pelo qual se pôde, ao abranger todas as crianças nascidas de 1950 a 1964,
ter uma base segura para o planejamento de um programa de alfabetização); decretação do
“salário educação” (Lei n° 4.400, de 27 de outubro de 1964 – com a qual se estabelecia que
cada indústria ou firma “deveria pagar 2% de imposto equivalente ao salário mínimo de cada
trabalhador a favor do sistema educacional, e, dessa forma, buscava-se resolver o problema do
financiamento da educação”); a criação do MOBRAL em 1967 (Lei n° 5.379, de 15/12 –
destinado a programar, orientar e financiar uma campanha intensa de alfabetização de
adultos); a criação, em 1969, do Grupo de Trabalho (Decreto 56.169, de 18 de setembro – ao
qual coube a tarefa de preparar um plano de re-estruturação e adaptação da escola de nível
médio). Esse Grupo de Trabalho projetou os Ginásios Polivalentes que, segundo o autor,
baseavam-se na comprehensive school norte-americana – projeto com o qual se pretendia
separar o conteúdo intelectual da escola secundária, incluindo conteúdos “orientados à
prática”.
Essas medidas, acrescida da Reforma Universitária, culminaram na Lei 5692/71. Sobre
esta, o autor afirma:

O objetivo da última e ousada reforma (cf. MEC, Lei 5692) é transformar o sistema
escolar de tal modo que a escola primária seja completada estruturalmente pelo ciclo
da escola de nível médio. A duração da escola de 1° grau eleva-se com esta medida
legal a 8 anos de duração, sendo que os últimos deverão propiciar ao aluno uma visão
teórica e prática do mundo das ocupações. A escola de 2° grau deverá, a seguir,
dedicar-se propriamente à formação profissional de seus educandos. (Berger, 1976, pp.
179-180).

Se, por um lado, esta lei estabelecia a formação de professores para os anos iniciais da
escolarização em nível médio, por outro, o autor destaca que o problema da profissão docente
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não estava, necessariamente, posto no nível da formação, mas no pouco prestígio a ela
atribuído e essa situação faz girar um círculo vicioso na formação docente. Nas palavras do
autor:

(...) Como o professor tem pouco prestígio (social e econômico), também quase sempre
é mal preparado, permanecendo assim a qualidade do ensino relativamente baixa. Não
se pode, por outro lado, esperar que este problema se solucione através do mecanismo
de mercado, isto é, que através da falta de professores se eleve a qualidade. A falta de
professores é superada, em geral, através do emprego de pessoas não suficientemente
preparadas (onde para a qualificação basta apresentar um diploma). (Berger, 1976, p.
196).

A esse problema se soma, segundo o autor, o fato de o desenvolvimento das escolas
destinadas à formação de professores só terem se dado, no Brasil, muito tardiamente, uma vez
que as primeiras escolas normais só foram fundadas no país na segunda metade do século XIX
e a formação em nível superior, na década de 1970, estava apenas se iniciando. Segundo o
autor, fazendo dele as palavras de Fernando de Azevedo (A Cultura Brasileira):

Até a fundação da primeira faculdade de Filosofia no ando de 1934, o magistério era
“ou campo experimental para autoridades ou acadêmicos frustrados ..., ou área de
estabelecimento de jovens à procura de trabalho a fim de financiarem os estudos
universitários, ou profissionais liberais que se encontravam no início da carreira e
consideravam o magistério como solução intermediária” (Azevedo, apud Berger, 1976,
p. 197).

Assim, no âmbito da formação profissional, a Lei 5692/71 é vista pelo autor como um
avanço, pois já era chegada a hora de o sistema educacional dar alguma contribuição ativa ao
desenvolvimento, para o que seria, segundo ele, “(...) a superação de valores tradicionais
(como o do preconceito negativo frente à profissionalização)” (Berger, 1976, p. 286).
Porém, para o autor, esta Lei, que iniciava a reforma a partir do caráter léxicoterminológico, enfrentaria uma série de problemas concretos, uma vez que, estendendo a
escolarização obrigatória para 08 anos, dos 07 aos 14 anos, seria preciso construir muitas
escolas e treinados muitos professores, pois até 1971, quando se determinava que era preciso
manter as crianças, pelo menos durante 04 ou 05 anos nas escolas, não se conseguia,
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efetivamente, mantê-las por mais de dois anos. Dessa forma, a Lei 5692/71, para esse autor,
deparava-se não diante de problemas filosóficos ou ideológicos, mas diante de situações
concretas, para o que valia perguntar:

(...) deve uma lei formular uma meta já, desde o início, inalcançável? Ou se
superestima a forma transformadora de uma lei, enquanto que talvez lhe seja atribuído
um poder mágico? Ou se pretende simplesmente continuar a tradição que angariou ao
Brasil a fama de possuir as melhores leis do mundo, sem que estas tivessem um efeito
correspondente sobre a realidade? (Berger, 1976, p. 286).

Assim, o autor, favorável à profissionalização, ainda no que tange à Lei 5692/71,
questiona: “(...) o sistema educacional foi de tal modo construído que é preciso ter completado
o 8° ano letivo para se poder receber uma formação profissional especial. O que acontece, no
entanto, com aqueles (...) que não chegam a esse ponto?” (Berger, 1976, p. 286).
Saviani (1982), por sua vez, adverte que a Lei 5692/71 se justifica, não apenas pelo
conteúdo que nela está imposto, mas pelo processo que a originou. Para explicar essa
advertência, o autor analisa o papel do Congresso Nacional até a promulgação do texto final
da lei. Para ele, o processo que resultou na Lei 5692/71 deveu-se ao fato de o Legislativo, que
apresentou 362 emendas ao projeto original da lei (cf. Saviani, 1982), ser composto por uma
elite política que não representava a sociedade civil, em um momento em que vigorava a “ (...)
‘democracia excludente’, quando amplos setores da sociedade civil são, deliberadamente e
sistematicamente, excluídos do processo político” (Saviani, 1982, p. 158). Isso, segundo o
autor, justificaria o fato de, apesar do número de emendas, o Congresso ter agido com vistas à
“preservação” das propostas do Executivo.
O objetivo de tal atuação, da qual resultaram não apenas a Lei 5692/71, mas também,
anteriormente, a Lei 5540/68, segundo Saviani (1982), visava à reorganização do aparelho
escolar com o intuito de “(...) garantir, prolongar e perpetuar a hegemonia da sociedade
política” (Saviani, 1982, p. 159). Como consequência, o que o autor diz verificar foi um
processo de resistência à aceitação da peça legal, instaurando-se uma crise educacional, em
consequência da crise política, derivada, segundo ele, da “falta de representatividade da
sociedade política”.
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Teria sido, para o autor, a legislação promulgada em 1971, uma peça utilizada para
“(...) garantir, prolongar e perpetuar a hegemonia da sociedade política” do período, pois, com
ela, à escola convencional de 1° grau, que receberia as camadas desfavorecidas da sociedade,
caberia o papel de “(...) dotá-las dos instrumentos fundamentais de participação numa
sociedade urbano-industrial” (Saviani, 1982, p. 171), limitados esses instrumentos à formação
da força de trabalho imprescindível ao desenvolvimento do processo produtivo, reproduzindo,
assim, segundo o autor, “(...) o caráter seletivo e discriminatório da escola de 1° grau”
(Saviani, 1982. p. 171). Dessa forma, o autor adverte que às crianças das camadas menos
favorecidas, já a partir da formação de 1° grau, seria negada uma formação equiparada à
formação destinada à elite.
No que diz respeito à formação de professores e às alterações que a Lei 5692/71
instituiu, Saviani (1982) destaca que as Habilitações instituídas por esta lei reproduzem a
formação destinada às crianças das camadas desfavorecidas, pois impossibilitam uma
formação mais geral e, nas palavras do autor, “(...) se caracterizam por uma inconsistência
teórica e daí a dificuldade em constituírem um campo de conhecimento; e se caracterizam
também por uma inconsistência ‘empírica’, quer dizer, por uma não correspondência com as
necessidades objetivas” (Saviani, 1982, p. 173).
A esse respeito, Saviani (1982) põe em relevo o fato de que a compartimentalização da
formação das crianças das classes menos favorecidas, que se expande na formação de
professores em nível de 2° grau e superior, apresenta reflexos também na pós-graduação, pois,
segundo ele, quando há um aluno mais crítico, ao chegar à pós-graduação, ele se afasta dos
conhecimentos técnicos relativos às habilitações específicas e se aproxima das questões
relativas às chamadas áreas básicas. Nas palavras do autor,

(...) na medida em que isso ocorre, as áreas chamadas técnicas tendem a perpetuar a
inconsistência e a reproduzi-la. O que vamos constatar é que começam a surgir
Mestrado em Orientação, Mestrado em Supervisão, com pessoas que trabalham nessas
áreas, de cuja inconsistência teórica se ressentem, e que passarão, ao nível de mestrado,
a formar mestres nessas áreas, em seguida doutores nessas áreas, caracterizando, com
isso, aquilo que a gente poderia chamar de “reprodução da mediocridade”. (Saviani,
1982, p. 183).
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A partir dessa abordagem, o autor se refere aos malefícios advindos com a Lei
5692/71, uma lei promulgada por uma elite política que, fazendo uso de uma “democracia
excludente”, não deu ouvidos aos apelos da sociedade civil e visava apenas manter no poder
essa elite, ou seja, manter a hegemonia da elite política dominante, para o que os pressupostos
aprovados na Lei, que impediam uma formação mais geral e crítica dos que ingressavam no
sistema de ensino, nos diferentes níveis, do 1° grau à formação superior, serviam
perfeitamente.
No entanto, vale perguntar: será que os problemas da formação geral, da manutenção
hegemônica de uma elite dominante, da reprodução social são postos, de fato, a partir da
década de 1970 ou, mais precisamente, a partir da chamada Revolução de 1964? Será que a
elite dominante que chegou ao poder em 1964, da qual resultou a Lei 5692/71, foi a
responsável pela implantação de uma educação excludente? Para responder a essas questões,
as análises feitas por Florestan Fernandes (1986) podem ser elucidativas.
Fernandes (1986) destaca que o problema da formação de professores não pode ser
posto a partir de uma determinação legal ou a partir de um marco temporal, mas constitui um
problema do que ele denominou de “tradição cultural brasileira” (Fernandes, 1986, p. 13). Ele
acrescenta ainda que essa tradição é responsável por implicações “(...) na limitação do
horizonte cultural do professor, menos na teoria que na prática”.
Com o intuito de explicitar tal afirmação, Fernandes (1986), usando como referência as
reflexões de Karl Marx, impressas nos Manuscritos Econômico-Filosóficos de 1844, compara
o professor ao proletário, afirmando que “(...) o professor foi objetificado, e ainda o é, na
sociedade brasileira” (Fernandes, 1986, p. 14). Para Fernandes (1986), essa “coisificação”, ou
“brutalização cultural” a que são submetidos os professores brasileiros, não seria um aspecto
novo na sociedade brasileira, mas viria de um passado longínquo e dela não escaparia nenhum
professor, nem a “professorinha de uma escola em uma fazenda”, nem o “professor
considerado como uma referência teórica”, pois, a esse respeito, afirma ele: “(...) Todos somos
professores. Todos somos, fomos e seremos brutalizados” (Fernandes, 1986, p. 14).
Essa sentença de Fernandes (1986) imposta aos professores decorre das análises que
ele faz do sistema econômico brasileiro, pois, sendo o Brasil um país subdesenvolvido, é
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formado por uma sociedade com desenvolvimento desigual muito marcante e, portanto,
apresentando contrastes e contradições muito violentas. Esses contrastes e contradições, por
sua vez, vêm desde o período colonial que, segundo ele, não foram interrompidos com a
Independência, nem com a Proclamação da República. E, especialmente no que diz respeito à
educação, afirma Fernandes (1986, p. 15):

(...) Mesmo as reformas pombalinas da instrução pública tiveram repercussões
modestas no Brasil. Não se chegou a transferir para o Brasil o conjunto de
transformações que ocorreram na sociedade portuguesa, e isto porque Portugal
entravava o processo de crescimento cultural da colônia, e a aristocracia senhorial,
posteriormente, tratou o Brasil como a antiga Coroa: fechou os horizontes. De modo
que a grande tradição cultural brasileira é de elitismo cultural fechado, cerrado, numa
sociedade na qual se cultivou, sempre, o conhecimento, o livro e até a filosofia de
ilustração.

Nessa sociedade brasileira analisada por Fernandes (1986), a formação intelectual, de
elite, voltava-se para as atividades administrativas e políticas e “(...) o papel do professor
interessava à medida que era um agente puro e simples de transmissão cultural” (Fernandes,
1986, p. 16). Nesse sentido, o autor analisa, tanto a formação da elite, quanto o lugar do
professor nessa formação, ao afirmar que a relação deste com o estudante

(...) não era sequer uma relação criadora. Era a de preservar os níveis alcançados de
realização da cultura por imitação. Nesse contexto, o intelectual era, por assim dizer,
domesticado, quer fosse de origem nobre ou de origem plebéia, automaticamente se
qualificava como componente da elite e, quando isso não ocorria, como sucedeu com
os professores de primeiras letras, ele era um elemento de mediação, na cadeia
interminável de dominação política e cultural (Fernandes, 1986, p. 16).

O que se percebe, por esta análise é que o lugar do professor na história do Brasil,
nunca foi um lugar de elite, ao contrário, além de o professor vir, segundo o autor, muitas
vezes das camadas mais inferiores, ele serviu, desde sempre, como um instrumento de
dominação, ou seja, de reprodução social. Nas palavras do autor:
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(...) O professor era aquele que ia saturar as páginas em branco, que caíam sob suas
mãos, e ia marcá-las com o ferrete daquela sociedade. (...) A criança ia para a escola,
não para se desenvolver como uma pessoa, mas, para ser uma espécie de maquininha
na sociedade em que iria viver. A diferença se faria naturalmente pela capacidade das
famílias de re-enriquecer esse empobrecimento cultural, porque era, de fato, um
empobrecimento aprender técnicas divorciadas da capacidade de pensar e de ser
diferente. (Fernandes, 1986, p. 17).

Fernandes (1986) adverte que não se pode compreender o papel da formação de
professores no Brasil sem considerar a história do país, ou seja, sem que se pondere o que
tenha sido a história política que constituiu esta nação. Para Fernandes (1986), a história do
Brasil é marcada por uma “democracia restrita” (Fernandes, 1986, p. 18): “(...) no Império a
democracia era a dos senhores. Na República foi uma democracia de oligarcas” (Fernandes,
1986, p. 17) e, nessa “democracia restrita”, a cultura cívica “(...) é acessível somente àqueles
que fazem parte de uma minoria privilegiada, em termos de riqueza, em primeiro lugar, em
termos de poder, em segundo lugar e em termos de saber, em terceiro lugar” (Fernandes, 1986,
p. 18), sendo estas três coisas interdependentes e interligadas. A esse respeito, o autor
acrescenta ainda que:

(...) No horizonte intelectual predominante para aqueles que eram formados à luz da
imaginação, da personalidade – status dos membros das classes dominantes, das
aspirações sociais das suas elites culturais –, não cabia a ideia de que há uma cultura
cívica que é de toda a nação. A nação eram eles. Aquele pequeno nós coletivo, que era
o mesmo, praticamente, de norte a sul. (Fernandes, 1986, p. 18).

A educação, estando, portanto vinculada a esta sociedade, não poderia expressar um
outro tipo de sociedade e, para Fernandes (1986), mesmo quando houve momentos em que se
tentou alguma perspectiva revolucionária, como o Manifesto dos Educadores de 1959, por
exemplo, ela esbarrou nos interesses arraigados da sociedade brasileira, para a qual:

(...) a cultura cívica era a cultura de uma sociedade de democracia restrita, inoperante,
na relação da minoria poderosa e dominante com a massa da sociedade. Essa massa era
gentinha, e, para a gentinha, a educação seria como uma pérola, que não deveria ser
lançada aos porcos. (Fernandes, 1986, p. 19).
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Nessa sociedade, o que se vê, quando se analisa a formação de professores é que não se
pode esperar que a criação da Escola Normal pudesse representar uma ruptura social.
Fernandes (1986) adverte que a Escola Normal, desde a sua criação, esteve impossibilitada de
representar essa ruptura, pois, se investia em fazer os futuros professores “(...) aprenderem
Biologia Educacional, Psicologia Social, Sociologia Educacional, Didática Geral, Didática
Especial” – e o que se obteve foram compartimentos, sem investimentos em uma capacitação
política. Dessa forma, o que o autor destaca é que as expectativas depositadas na criação da
Escola Normal e na formação de professores não passaram, desde de sua criação, de
expectativas utópicas.
Mesmo com a implantação da República, quando se imputou ao Estado a
responsabilidade em ampliar a escolarização obrigatória, quando “(...) a educação deixou de
ser uma educação dos príncipes para ser uma educação da massa dos cidadãos” (Fernandes,
1986, p. 20), o que se verificou, segundo o autor, foi a exigência de uma “neutralidade ética do
professor ” (Fernandes, 1986, p. 21). No entanto, Fernandes (1986) destaca que essa exigência
só servia à manipulação, destinada à manutenção dos interesses dominantes, pois ao formar
professores, despojando-os da condição de cidadãos, em nome de uma “neutralidade ética”, só
se fazia reproduzir o que o autor chamou de “pobreza do circuito da cultura civil” (Fernandes,
1986, p. 22).
Com o desenvolvimento capitalista no Brasil, Fernandes (1986) observa que a situação
do professor não foi alterada. Ao contrário, se por um lado, organizaram-se grupos de
intelectuais céticos, que não acreditam no papel transformador da escola, por outro,
continuava faltando aos professores, tal qual nos períodos anteriores, uma consciência política
capaz de lhes permitir fazer análises críticas da situação do professor e da escola no Brasil.
Com isso, é reproduzida a “condição coisificada do professor”, agravada pelo desnivelamento
profissional e econômico, que acaba sendo também cultural, pois, ao perder prestígio como
profissional, perde renda e também tempo e condições para adquirir cultura e melhorá-la.
Assim, o que ganha destaque, nas análises empreendidas por Fernandes (1986) é que,
para ele, o principal problema da formação de professores está centrado na falta de
investimentos em sua formação política. Esse problema, por sua vez, precisa ser
compreendido, segundo o autor, como sendo consequência de um traço marcante na história
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da cultura brasileira, pois não se explica apenas se analisada a história recente, ou
contemporânea do autor, no momento em que ele produz o seu texto, no final da ditadura
militar, no clima pela reabertura democrática, mas se considerada toda a história do país,
desde a colônia, passando pelo Império e pela República, quando a formação e a função dos
professores nunca foram pensadas com ênfase em uma formação política. Por isso, para
Fernandes (1986), a formação de professores sempre foi deficiente e voltada à manutenção da
hegemonia dominante, por ser sempre, muito mais conformadora que transformadora.
Assim, a partir das análises de Fernandes (1986), valeria perguntar: seria lícito atribuir
à implantação da Lei 5692/71 os problemas da formação de professores? Se, por um lado, as
ponderações desse autor fazem ampliar a objetiva em relação a esse problema, por outro,
permitem pensar que mais explicativo que buscar culpados para o problema de formação de
professores é analisar como essa formação se deu em diferentes momentos, como
determinadas instituições se apropriaram das determinações legais que visaram modificá-la,
como as apropriações se manifestaram em práticas concretas.
Warde e Ribeiro (1980) também compreendem a necessidade de analisar
historicamente as modificações que se tentaram imprimir na educação brasileira,
considerando, para tanto, alguns marcos, como as reformas educacionais da década de 1920; o
Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, em 1932; os reflexos dos debates realizados nas
constituições de 1934 e 1937; o período do Estado Novo e da interrupção desse debate, só
retomado a partir de 1946 e estendendo-se até a década de 1950, o que culminaria com a Lei
de Diretrizes e Bases da Educação em 1961.
Mas, segundo essas autoras, até chegar à Lei de 1961, o Ministério da Educação e
Cultura organizou, em 1958, as classes experimentais. Essas classes teriam sido uma tentativa
de equacionar o problema da articulação da formação secundária acadêmica com a formação
profissional, considerada necessária ao desenvolvimento de uma sociedade agora urbanoindustrial, pois, a partir da década de 1940, novos grupos passaram a chegar ao ensino
secundário e a reivindicar, consequentemente, o acesso aos estudos superiores. Esses grupos,
no entanto, diversificados, não viam seus interesses contemplados em uma formação
acadêmica desvinculada do mundo do trabalho. Assim, o ensino secundário deixava de ser
uma formação exclusiva das camadas mais abonadas da sociedade.
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Para responder a essa nova demanda foram organizadas, na década de 1950, as classes
experimentais, que visavam aproximar a formação acadêmica da formação para o trabalho. No
entanto, como advertem as autoras, essas medidas não foram suficientes para desfazer a “(...)
existência de uma rigidez na estrutura escolar que maninha dicotomizadas a escola de tipo
propedêutica (para alguns) e a escola de tipo profissional (para os outros)” (Warde & Ribeiro,
1980, p. 197).
Segundo Warde e Ribeiro (1980), o movimento que se opunha à dicotomia trabalho
intelectual/trabalho manual justificava a crítica com o argumento de que:

(...) a sociedade brasileira havia sofrido uma série de transformações estruturais que
não comportava mais essa separação entre o intelectual e o manual. Isso porque, a
sociedade moderna, em sua fase urbano-industrial, como que determinava a superação
da dicotomia – típica da sociedade tradicional, ou seja, a de base agrário-comercial. E
não só isso, a dicotomia entre aqueles tipos de escola significava uma discriminação
inconcebível numa sociedade que se abre à democracia. (Warde & Ribeiro, 1980, p.
197).

No entanto, a despeito das críticas feitas a essa dicotomia, as autoras reconhecem que
ela se manteve e que as tentativas de minimizá-la não obtiveram sucesso, bem como
reconhecem que o que aconteceu com a Lei 5692/71 foi que, só muito superficialmente,
conseguiu propagar algumas dessas inovações na rede comum de ensino.
Deve-se frisar que, para essas autoras, essa Lei precisa ser compreendida como
consequência de um momento de escalada do autoritarismo e repressão que se manifestou
entre 1964 e 1969. Assim, as autoras defendem, assim como Fernandes (1986) e Saviani
(1982), que não se pode explicar uma lei como a 5692/71 a partir dela mesma, ao contrário, é
preciso considerar o contexto que a gerou.
Ao analisar os argumentos de Warde e Ribeiro (1980) a respeito da Lei 5692/71
percebe-se uma postura bem menos contundente do que a manifestada, seis anos mais tarde,
por Warde (1986), quando imputou a essa Lei a responsabilidade de desagregar a formação de
professores que vigorara até 1970. No entanto, o que fica evidente é que, para esta autora,
tanto na publicação de 1980, quando na publicação de 1986, a lei de 1961 havia sido
consequência de análises de educadores sobre a situação educacional do país, que tentaram,
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com a LDB, imprimir algumas modificações no sistema de ensino nacional. No entanto, essas
modificações foram interrompidas pelo regime político repressor e autoritário, que não tinha
interesse em renovações mais substantivas.
Embora o tema desta pesquisa esteja voltado para as alterações que a Lei 5692/71
instituiu no âmbito da formação de professores, não se pode negar que um dos pontos mais
discutidos desta reforma tenha sido a extinção do exame de admissão, que possibilitou a
articulação entre a formação primária e a secundária, denominadas, a partir de 1971, de
primeiro e segundo graus respectivamente. A esse respeito, Azanha (1987) coloca em relevo
que, em São Paulo, na Administração do Professor Ulhoa Cintra em frente à Secretaria de
Educação do Estado, entre 1967 e 1970, ou seja, mesmo antes da promulgação da lei federal,
já se havia tentado integrar a formação primária à secundária. A esse respeito, o autor destaca
que:

(...) o ensino primário e o secundário ginasial, na Lei 4024, não eram fases de um
mesmo processo educativo: do ponto de vista legal eram segmentos autônomos. Havia
uma ruptura entre esses dois níveis de ensino, comparável pela inexistência de um
processo pacífico de articulação entre eles. A Lei exigia que, na passagem do primário
ao secundário, ficasse comprovada suficiente escolaridade. Na prática, essa exigência
instituiu, legalmente, o que já existia de fato, o exame de admissão ao ginásio.
Tínhamos, então, na exigência desse exame, um impedimento legal à articulação plena
entre dois segmentos que deveriam, pelos próprios objetivos fixados na Lei, ser
considerados como fases de um mesmo processo educativo de formação geral.
(Azanha, 1987, p. 106-107).

Com essa declaração, o autor aponta que, na vigência da Lei que antecedeu a Lei
5692/71, o que havia era uma descontinuidade pedagógica entre a formação primária e
secundária. A relevância que o autor confere à administração de Ulhoa Cintra em frente à
Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, entre outros aspectos, deve-se ao fato de que,
no âmbito da formação secundária, tentou-se ampliar o atendimento ao aluno. Para tanto, a
despeito do impedimento legal, as escolas tinham autonomia para realizar tais exames. Com
isso, o que se verificava, segundo o autor, era um movimento das escolas em dificultar o
acesso ao ensino secundário, elaborando exames que não correspondiam à formação primária,
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isso porque as condições de atendimento das escolas não correspondiam à procura pelo ensino
secundário, faltando, especialmente, professores habilitados.
Para resolver tal situação em São Paulo, o que se conseguiu, segundo Azanha (1987),
foi a unificação dos exames de admissão, para o que a Secretaria obteve a autorização do
então Conselho Estadual de Educação, sob o argumento de uma necessária racionalização.
Assim,

Desde que a unificação foi estabelecida, a medida complementar foi a de facilitar os
exames de admissão. As provas fundaram-se não em um eventual critério estabelecido
pelo professor secundário, como exigência mínima a que os alunos deveriam atender
mas, principalmente, nos próprios programas da escola primária. Com isso, os alunos
que concluíam a 4ª série conseguiam, praticamente, ingressar no ginásio. O ingresso
foi de ordem de 90% - quando era, até então, da ordem de 10% a 15%. (Azanha, 1987,
p. 112)

Desse modo, o que se verificaria mais tarde, com a implantação da Lei 5692/71 em
nível federal, já se percebia em São Paulo: a ampliação maciça do número de alunos na escola
secundária, articulando esta à formação primária.
No entanto, essa modificação, como afirma Azanha (1987), não se deu sem
resistências. Ao contrário, as resistências aconteceram especialmente dentro da escola
secundária, pois, se por um lado, os políticos (prefeitos, deputados, vereadores) apresentavamse sensíveis à ampliação do atendimento na escola secundária, de outro, os professores não
eram concordes com essa nova situação. O principal motivo para a resistência dos professores
à articulação entre a formação primária e a secundária, como se experimentou em São Paulo
ainda no final da década de 1960, devia-se ao fato de que, nas palavras de Azanha (1987, p.
113):

(...) o professor secundário, pelo menos na época, era um homem despreparado para
trabalhar num curso daquela natureza e com os objetivos do curso ginasial.
Usualmente, o professor secundário é alguém que passou por uma Faculdade de
Filosofia e que desenvolveu um amor ou propensão a dedicar sua vida à pesquisa.
Depois que sai da Faculdade de Filosofia, descobre que essa pretensão não tem
fundamento pessoal ou institucional e que o mercado de trabalho disponível é o ensino.
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Dessa forma, o que se verifica, pela argumentação de Azanha (1987) é que o professor
formado até a promulgação da Lei 5692/71 não recebia o preparo suficiente para atuar na
educação secundária. Ao contrário, recebia uma formação para a elite e trabalhar com o ensino
apresentava-se como algo menor, de menos prestígio. Nesse quadro, democratizar o acesso à
formação secundária seria ampliar esses lugares de tensão. Assim, para esse tipo de professor
interessava que a formação secundária continuasse sendo para poucos, pois, desse modo, seria
menos exposto a situações de enfrentamento com demandas pedagógicas diferenciadas.
Com isso, verifica-se que o argumento de atribuir à Lei 5692/71 a responsabilidade de
descaracterizar a formação de professores precisa ser visto com mais cuidado, pois, como
aponta Azanha (1987), embora também faça duras críticas à Lei 5692/71, muitos eram os
problemas que já havia quando se falava em “professor formado”. Ou seja, pelos exemplos
dados pelo autor, não se pode afirmar que as deficiências na formação de professores tenham
sido inauguradas com a Lei 5692/71. Ao contrário, o que o autor destaca é que a resistência do
professorado em apoiar a ampliação do acesso ao ensino secundário se deve ao fato de tentar
esconder as próprias deficiências de formação, ou despreparo para atuar em situações
adversas:

(...) Os professores do ensino secundário não compreenderam que o ingresso maciço de
crianças na escola secundária era um problema de política educacional, de
democratização da Educação, num dos únicos sentidos legítimos em que o termo
democratização do ensino pode ser usado. Eu admito outros sentidos, mas nenhuma
democratização do ensino pode ser feita para poucos. Nenhum padrão de ensino
altamente democratizado para poucos representa uma política de democratização do
ensino. (Azanha, 1987, p. 113-114).

Para esses professores não interessava, portanto, a democratização do ensino, não
porque discordassem de seus princípios, mas porque não estavam preparados para enfrentá-la.
Com isso, verifica-se que as resistências ocorridas em São Paulo, antes da implantação da Lei
5692/71, apresentavam-se como uma amostra do que a educação nacional enfrentaria na
década de 1970. A isso se acrescenta o fato de que, neste período, além das resistências às
modificações educacionais poder-se-ia usar como argumento a resistência a um regime
totalitário, de opressão, ao qual a oposição se justificaria per si.
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Porém, pela leitura do texto de Azanha (1987) percebe-se que as práticas educativas,
relativas às apropriações feitas pela Lei 5692/71, não são consideradas pelo autor. Ao
contrário, verifica-se que a crítica dele a esta peça legal direciona-se à formação profissional
em nível de 2° grau, para quem o argumento utilizado de que a nação precisava de mão-deobra formada nesse nível de ensino não passava de um pretexto, pois, para tanto, não foi feito
estudo em escala nacional que diagnosticasse essa alegada necessidade. Para o autor, para a
instituição da profissionalização em nível de 2° grau “(...) prevaleceu a solução simplista dos
tecnocratas” (Azanha, 1987, p. 128). O autor destaca ainda três erros que considerou graves
nesta reforma:

1) a precoce e injusta destinação profissional de jovens que ainda estavam a meio de
sua formação intelectual; 2) o abandono do superior objetivo da escola de 2° grau, que
é a formação para uma plena cidadania, a partir de uma extravagante concepção
tecnocrática a serviço de interesses imediatistas e mal detectados; 3) a
descaracterização do ensino normal de tão viva tradição em São Paulo, e que foi
transformado numa confusa e ineficiente “habilitação para o magistério” (Azanha,
1987, p. 128).

Porém, o que seria esse “ensino de tão viva tradição em São Paulo”, se o próprio autor
reconhece que ele não atendia as demandas educacionais do Estado? Por um lado, as
argumentações de Azanha (1987) e Fernandes (1986) apontam que os problemas do
magistério não podem se restringir a essas questões, mas precisam ser considerados diversos
outros fatores. Por outro lado, para analisar as implicações que, de fato, a Lei 5692/71 impôs à
formação de professores, não basta considerar a alteração da formação das escolas normais
para a formação em 2° grau, imputando a esta a responsabilidade de desqualificação da
formação docente, pois é preciso considerar como essas alterações foram apropriadas e que
alterações, de fato, empreenderam.
Azanha (1987) corrobora com essa necessidade quando afirma, como o fez Fernandes
(1986), que o magistério enfrentava uma situação de degradação social e profissional. Essa
situação, no entanto, como destaca o próprio Azanha (1987), não nasceu com a Lei 5692/71,
embora ela também não a tenha resolvido. Com isso, verifica-se que os problemas enfrentados
pelo magistério a partir da promulgação da Lei 5692/71 não podem ser explicados apenas pela
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passagem da formação de professores das escolas normais para a Habilitação em nível de 2°
grau, apesar de Azanha (1987) afirmar que essa passagem tenha “(...) descaracterizado o
ensino normal de tão viva tradição em São Paulo” (Azanha, 1987, p. 128).
A esse respeito vale lembrar aqui também as análises empreendidas por Tanuri (2000)
em estudo no qual, ao fazer referência à pesquisa de Lúcia Marques Pinheiro, em 1965, em
oito estados da Federação, abrangendo um total de 84 escolas normais, destaca que não se
pode afirmar como satisfatória a situação da formação docente em escolas normais, afirmando
que:

(...) as escolas normais, e com freqüência os próprios Institutos de Educação, vêm
funcionando como simples curso a mais, sem maior significação, dentro de um
conjunto de cursos médios. Assim, de 84 escolas normais de nossa amostra só duas
funcionam em condições administrativas gerais para constituir uma escola profissional,
com a necessária autonomia e condições mínimas de instalações (Pinheiro, apud
Tanuri, 2000, p. 80).

Essas considerações reforçam, portanto, a necessidade de analisar como, na prática, as
apropriações da Lei 5692/71 se deram. Além disso, se o termo “tecnicista”, utilizado
recorrentemente pelos autores quando se faz referência à Lei 5692/71 deve, de fato, ser
atribuído, uma vez que ele carrega consigo uma carga semântica extremamente negativa,
talvez não seja possível avaliar se o pior era tentar investir em instrumentalizar os futuros
professores a lidar com questões específicas do nível de formação a que se destinavam, ou
continuar formando professores em descompasso com as exigências da demanda educacional.
Com essas considerações percebe-se que a problemática da formação docente é um
tema sobre o qual ainda se tem muito a discutir, o que justifica a existência de um considerável
número de eventos acadêmicos e, consequentemente, de pesquisadores dedicados a esse
estudo 17 . Como parte dessas preocupações há o trabalho de Giovanni e Marin (2007), que se
voltaram a:
17

Entre os eventos acadêmicos, podem ser citados os Congressos Estaduais Paulistas sobre Formação de
Educadores (CEPFE), realizados bianualmente; os Encontros de Didática e Prática de Ensino (ENDIPE),
realizados em âmbito nacional também bianuais; além dos Grupos de Trabalho específicos das Reuniões Anuais
da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd). (Cf. Giovanni & Marin, 2007).

62

(...) Problematizar as relações entre docência e formação para compreender as
características da educação no Brasil, focalizando seus âmbitos específicos. Assim, o
objetivo se explicita ao focalizar a docência e a formação de professores para os anos
iniciais da escolaridade básica como problemas educacionais detectados desde 1950
até o momento atual, buscando-se detectar aspectos que se mantiveram constantes e os
que foram alterados nos debates acadêmicos e ações políticas das últimas décadas,
resgatando-se os problemas dos modelos formativos propostos e implantados nesse
período estudado, pois se trata de período que abrange a expansão da escolaridade para
as camadas da população anteriormente não atendidas. (Giovanni & Marin, (2007), p.

1).

A respeito da formação de professores anterior à promulgação da Lei 5692/71,
Giovanni e Marin (2007) apontam, a partir da análise do trabalho de Werebe (apud Giovanni
& Marin, 2007, p. 3), vários problemas relativos a esse assunto, como “desarticulação dos
conteúdos, ocasionando noções contraditórias, incapacidade de fazer sínteses para o ensino
das crianças, formação desvinculada da realidade”. A esses problemas as autoras acrescentam
a existência de outros, com base no trabalho de Marin (apud Giovanni e Marin, 2007), a saber:

- Resistência a inserir modificações no trabalho diário de sala de aula;
- Dificuldade de relacionamento entre os profissionais da escola;
- Desatenção às condições de vida precárias dos alunos;
- Programas mal dosados e desvinculados da realidade;
- Dificuldades de relacionamento entre professores e alunos;
- Insegurança e insatisfação dos professores;
- Rebaixamento gradativo das exigências escolares em relação aos alunos. (Giovanni &
Marin, 2007, p. 3).

Na década de 1970, para as autoras, o que se percebe é um investimento, com a
promulgação da Lei 5692/71, na formação profissional em nível de 2° grau. Porém, sem negar
o agravamento dos problemas educacionais, não apenas da formação docente, as autoras
destacam que um dos motivos que justificam esse agravamento se relaciona ao fato de ter
havido uma “(...) drástica diminuição dos recursos para a educação pública e a ampliação do
subsídio ao ensino privado” (Giovanni & Marin, 2007, p. 4).
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Ao analisar os problemas educacionais da década de 1970, as autoras destacam que
“(...) igualmente são detectadas, nessa época, a continuidade de problemas vigentes nas
décadas anteriores e a inocuidade das alterações advindas das propostas de reorganização dos
cursos de formação de professores” (Giovanni & Marin, 2007, p. 4):
- Professores inseguros quanto a conhecimentos a serem transmitidos;
- Utilização inadequada de material didático;
- Problemas relacionados à indisciplina;
- Classes superlotadas e heterogêneas;
- Desconhecimento do meio em que vivem as crianças;
- Dificuldades para lidar com as diferenças entre alunos, relativas a gênero, raça e
desempenho escolar. (Giovanni & Marin, 2007, p. 4).

Tais problemas têm muito a ver com a massificação da educação, ou seja, com a
entrada, na escola, de crianças que antes não tinham acesso à escolarização e não só com os
problemas da formação de professores. É claro que um aspecto acaba por influenciar no outro,
haja vista evidenciar que os investimentos na formação de professores na década de 1970 não
deram conta desta nova situação, porém, o que se verifica é que, mesmo antes da entrada de
uma massa heterogênea na escola, a formação de professores em escolas normais não estava
isenta de problemas.
Tudo isso só vem a corroborar o fato de que, mais importante que atribuir a uma peça
legal a responsabilidade de descaracterizar uma modalidade de ensino, vale analisar como tal
peça legal foi apropriada, quais alterações, de fato, foram realizadas na prática, contrastando
com o período que a antecedeu, a fim de ter a dimensão das modificações efetivadas – análise
específica a ser realizada no capítulo a seguir.
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CAPÍTULO II
DO CURSO NORMAL À HABILITACAO ESPECÍFICA PARA O
MAGISTÉRIO EM 2° GRAU

Neste texto objetiva-se analisar de que forma a Lei de Diretrizes e Bases para o ensino
de 1° e 2° graus – a Lei Federal 5692/71 – passou a organizar a formação para o magistério,
que modificações essa lei impôs à legislação anterior – a LDB 4024/61 – e quais têm sido os
posicionamentos favoráveis e contrários a essas alterações.
Vale ressaltar que, embora a Lei 5692/71 tenha sido promulgada a 11 de agosto de
1971, as discussões para sua elaboração começaram no ano anterior, quando foi instituído o
GT – Grupo de Trabalho – responsável pela elaboração do projeto de lei que seria levado à
Câmara dos Deputados para aprovação. No Quadro 1, a seguir, pode-se observar o
cronograma das ações desenvolvidas até que a referida lei fosse aprovada.

QUADRO 1
CRONOLOGIA DA 5692/71 – DA INSTAURAÇÃO DOS TRABALHOS À
APROVAÇÃO DA LEI
ANO
1970

1971

DATA
20 de maio

AÇÃO
Promulgação do Decreto n° 66.600, que institui o GT para
elaboração do Projeto de Lei para a reforma educacional

15 de junho

Início das atividades do GT

14 de agosto

Apresentação do relatório ao Ministro da Educação Jarbas
Passarinho

30 de março

Exposição de motivos do Ministro da Educação ao Presidente da
República, Emílio G. Médici

25 de junho

Mensagem do Presidente da República ao Congresso Nacional para
votação do Projeto de Lei

11 de agosto

Promulgação da 5692/71

Fonte: Diário Oficial do Estado de São Paulo, 28 de setembro de 1971, pp. 6-21.
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Mas, para investigar como se deu, na prática, a transição da Lei 4024/61 para a Lei
5692/71, no que se refere à formação de professores, o primeiro passo consiste em analisar
como a 5692/71 tratou a formação de professores. A análise da estrutura organizacional da lei
na Figura 1 pode dar algumas pistas a esse respeito.

FIGURA 1
Organização estrutural da 5692/71

Lei 5692/71
CAPÍTULO I
Do Ensino de 1° e 2° Graus
CAPÍTULO II
Do Ensino de 1° Grau
CAPÍTULO III
Do Ensino de 2° Grau
CAPÍTULO IV
Do Ensino Supletivo
CAPÍTULO V
Dos Professores e Especialistas
CAPÍTULO VI
Do Financiamento
CAPÍTULO VII
Das Disposições Gerais
CAPÍTULO VIII
Das Disposições Transitórias
Fonte: Lei 5692, de 11 de agosto de 1971.

66

Pela Figura 1 é possível perceber que a formação para o magistério está contemplada, à
primeira vista, no Capítulo V, intitulado Dos Professores e Especialistas. Nesse Capítulo,
definia-se:

Art. 29. A formação de professores e especialistas para o ensino de 1° e 2° graus será
feita em níveis que se elevem progressivamente, ajustando-se as diferenças culturais de
cada região do País, e com orientação que atenda aos objetivos específicos de cada
grau, às características das disciplinas, áreas de estudo ou atividades e às fases de
desenvolvimento dos educandos. (Lei n° 5692, de 11 de agosto de 1971).

Ao explicitar as exigências de formação para os professores é trazida à tona a
destinação prevista para o corpo docente formado, ou seja, o ensino de 1° e 2° graus. Mas o
que seria isso?
Verifica-se, ao analisar a Lei, que a alteração mais visível instituída pela Lei 5692/71
diz respeito à organização do sistema de ensino em graus. Até então, quando vigorava a LDB
anterior (Lei 4024/61), o sistema de ensino estava dividido em níveis primário, médio e
superior. O nível primário, por sua vez, dividia-se em educação pré-primária e ensino
primário; e o médio, em ensino Secundário, Técnico e Normal – este último destinado à
formação para o magistério de ensino primário.
Essa alteração é demarcada no primeiro parágrafo do artigo primeiro da lei de 1971, no
qual se esclarecia que, para efeito do que dispunham os Arts. 176 e 178 da Constituição
Nacional, o ensino de 1° grau passava a corresponder ao antigo ensino primário acrescido do
primeiro ciclo do antigo ensino médio (o ginasial) e o de 2° grau, ao segundo ciclo do antigo
ensino médio (o colegial). A formação de professores para o ensino primário e pré-primário,
antes realizadas em curso específico a esse fim – o Ensino Normal – passa, com essa lei, a
constituir uma das habilitações do ensino médio – Habilitação Específica para o Magistério
em 2º Grau.
A formação de professores, como fica evidente pela análise do artigo 29 da Lei
5692/71, deveria ser progressiva, ou seja, para atuar nos diferentes graus de ensino seriam
feitas exigências distintas, como fica explicitado no artigo 30 da lei:
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a) no ensino de 1° grau, da 1ª à 4ª séries, habilitação específica de 2° grau.
b) no ensino de 1° grau, da 1ª à 8ª séries, habilitação específica de grau superior, ao
nível de graduação, representada por licenciatura de 1° grau obtida em curso de
curta duração.
c) Em todo o ensino de 1º e 2° grau, habilitação específica obtida em curso superior
de graduação correspondente à licenciatura plena.
§ 1° - Os professores a que se refere a letra <a> poderão lecionar na 5ª e 6ª séries do
ensino de 1° grau se a sua habilitação houver sido obtida em quatro séries ou, quando
em três mediante estudos adicionais correspondentes a um ano letivo que incluirão,
quando for o caso, formação pedagógica. (Lei n° 5692, de 11 de agosto de 1971, art.
30).

O Quadro 2, a seguir, sintetiza esse conjunto de alterações:

QUADRO 2.
ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE ENSINO PROPOSTO PELAS
LEIS 4024/61 E 5692/71
LEI 4024/61
Ensino Superior
Ciclo Colegial
(3 Séries):
- Secundário
- Técnico
- Normal (formação de
professores para o
Educação de Grau
ensino primário e préMédio
primário)
Ciclo Ginasial
(4 séries):
Comum
Técnico
Normal*
Exame de Admissão
Ensino primário
(4 séries)
Educação de Grau Educação pré-primária
(escolas maternais,
primário
jardins de infância para
crianças menores de 7
anos)

LEI 5692/71
3° Grau

Ensino de 2° Grau (3 ou 4 séries)
– Habilitações profissionalizantes
incluindo a formação de
professores

Ensino de 1° Grau (8 séries)

* Destinado à formação em nível ginasial de regentes de classe para o ensino primário.
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Assim, observa-se que o tema da formação de professores não se limitava ao capítulo
V, relativo aos professores e especialistas, mas também estava contemplado no 2° grau, uma
vez que a formação nesse nível de ensino permitiria que o aluno se qualificasse para ser
professor de 1ª à 4ª séries do 1º. grau ou, ainda, fazendo um ano adicional de estudos
específicos, ser professor até a 6ª série desse grau de ensino.
Esse ano adicional estava referido no artigo 22, no qual ficou definida a organização do
ensino de 2° grau. Nesse artigo, pode-se ler: “(...) o ensino de 2° grau terá três ou quatro séries
anuais, conforme previsto para cada habilitação” (Lei n° 5692, de 11 de agosto de 1971, art.
22). Por essa determinação fica evidente que, no 2° grau, coexistiriam, além da Habilitação
Específica para o Magistério, outras habilitações e isso é confirmado em outros artigos e
parágrafos da Lei:

§ 3° - Para o ensino de 2° grau, o Conselho Federal de Educação fixará, além do
núcleo comum, o mínimo a ser exigido em cada habilitação profissional ou conjunto
de habilitações afins.
§ 4° - Mediante aprovação do Conselho Federal de Educação, os estabelecimentos de
ensino poderão oferecer outras habilitações profissionais para as quais não haja
mínimos de currículo previamente estabelecidos por aquele órgão, assegurada a
validade nacional dos respectivos estudos. (Lei n° 5692, de 11 de agosto de 1971, art.
4°, alínea III, grifos meus).

Esses trechos demonstram, portanto, que, em 1971, quando promulgada a nova
reforma do ensino de 1° e 2° graus, a formação para o magistério estava contemplada no 2°
grau, sendo uma habilitação profissional entre outras possíveis. Mas, para compreender que
alterações essa legislação instituiu, vale confrontar essas determinações com o que era previsto
pela legislação anterior, a Lei n° 4024, de 20 de dezembro de 1961.

2.1. A formação de professores no confronto entre a 5692/71 e a 4024/61
A fim de perceber as possíveis modificações instituídas pela 5692/71 no que se refere à
formação de professores, no confronto com a legislação anterior, a 4024/61, o primeiro passo
é seguir as pistas que a própria organização estrutural desta lei possa indicar. Por conta disso,
vale observar a Figura 2 que expressa essa estrutura.
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FIGURA 2.
Organização estrutural da LDB 4024/61
LDB 4024/61
TÍTULO I
Dos Fins da Educação
TÍTULO II
Do Direito à Educação
TÍTULO III
Da Liberdade do Ensino

CAPÍTULO I*
Da Educação Pré-Primária

TÍTULO IV
Da Administração do Ensino
TÍTULO V
Dos sistemas de Ensino
TÍTULO VI
Da educação de grau primário

TÍTULO VII
Da educação de grau médio

CAPÍTULO II**
Do Ensino Primário
CAPÍTULO I*
Do Ensino Médio
CAPÍTULO II*
Do Ensino Secundário
CAPÍTULO III*
Do Ensino Técnico

TÍTULO VIII*
Da Orientação Educativa e da Inspeção

TÍTULO IX
Da Educação de Grau Superior
TÍTULO X
Da Educação de Excepcionais
TÍTULO XI
Da Assistência Social Escolar
TÍTULO XII**
Dos Recursos para a Educação

CAPÍTULO IV*
Da Formação do Magistério para
Ensino Primário e Médio

CAPÍTULO I
Do Ensino Superior
CAPÍTULO II
Das Universidades
CAPÍTULO III
Dos Estabelecimentos Isolados de
Ensino Superior

TÍTULO XIII**
Disposições Gerais e Transitórias

Fonte: Lei 4024, de 20 de dezembro de 1961.
Nota: * Revogado totalmente pela legislação posterior / ** Revogado parcialmente pela legislação posterior.
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Ao observar a estrutura organizacional da lei de 1961 e contrastar com a estrutura da
lei da década seguinte percebe-se, visivelmente, que a Lei de 1971 apresenta uma estrutura
bem mais simplificada. No que diz respeito à formação de professores pode-se observar que,
em 1961, esse tema estava contemplado no Título VII, referente ao ensino de grau médio, com
um capítulo dedicado exclusivamente a ele, intitulado Da formação do Magistério para o
Ensino Primário e Médio.
No entanto, embora o título VII fosse formado por quatro capítulos, permitindo supor
que cada um deles dizia respeito a uma modalidade de ensino, a análise interna da Lei permite
observar que o primeiro capítulo consiste em uma disposição geral do que se entendia por
formação média e os demais capítulos eram, portanto, variações dessa modalidade de ensino.
Pela Figura 3, a seguir, fica explicitada a organização dada à educação média pela 4024 de
1961.
FIGURA 3.
Organização da Educação Média (4024/61)
TÍTULO VII
DA EDUCAÇÃO DE GRAU MÉDIO

CAPÍTULO I
Do Ensino Médio
CAPÍTULO II
Do Ensino Secundário

CAPÍTULO III
Do Ensino Técnico

CAPÍTULO IV
Da Formação do Magistério para
o Ensino Primário e Médio*
Fonte: Lei 4024, de 20 de dezembro de 1961.
* Para o magistério no Ensino Médio, prevê-se a formação dos professores nas Faculdades de Filosofia, Ciências e Letras ou
nos Institutos de Educação, desde que dentro das normas estabelecidas para as Faculdades.
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Na Lei estava explicitada que a educação de grau médio era aquela ministrada em
prosseguimento à escola primária, destinada à formação do adolescente (cf. Lei 4024, de 20 de
dezembro de 1961, art. 33). Dividida em curso ginasial, de quatro anos e colegial, de três, a
formação média compreendia, portanto, o Curso Secundário (ou propedêutico), o Técnico e o
Ensino Normal (para a formação do magistério para o ensino primário e pré-primário). Previase que o aluno poderia pedir transferência de um tipo de ensino médio para outro, contanto
que se submetesse a “provas de adaptação”.
Embora não houvesse nenhuma restrição explícita aos cursos técnicos e de formação
de professores no que diz respeito à continuidade de estudos em cursos superiores, pois o que
se exigia para fazer cursos superiores era ter concluído o curso colegial e ser aprovado em
exames de seleção, era o curso secundário que, estritamente, mais se voltava ao preparo do
aluno para prosseguimento de estudos superiores. Isso se justifica por ser, nesses cursos,
incluída uma disciplina dedicada à orientação vocacional. Os demais cursos, talvez por já
conferir aos alunos uma profissão, apresentava preocupações muito mais voltadas para a
formação profissional que a disposição de conhecimentos gerais.
No que se refere à formação mais específica consta, na Lei, que o ensino técnico era
formado pelos cursos industrial, agrícola e comercial, embora se previsse que outros cursos
também pudessem existir, contanto que fossem subordinados aos regulamentos dos diferentes
sistemas de ensino. Ressaltava-se que os cursos técnicos também seriam ministrados
obedecendo à divisão do ensino médio, em curso ginasial, de quatro anos e colegial, de três.
Nessa divisão de formação média, a formação de professores constituía uma categoria
à parte. Destacava-se que a finalidade do ensino normal era formar professores, orientadores,
supervisores e administradores escolares destinados ao ensino primário e ao “(...)
desenvolvimento de conhecimentos técnicos relativos à educação da infância” (Lei 4024, de
20 de dezembro de 1961, art. 52).
Assim, constata-se que às Escolas Normais cabia formar um corpo profissional que se
destinava à educação primária e infantil. Mas, pela Lei, ficava ainda estabelecido os diferentes
níveis de formação que se exigiam para ser professor em cada nível de ensino. No Quadro 3, a
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seguir, fica evidenciada a relação entre formação/destinação profissional prevista pela
4024/61.
QUADRO 3.
RELAÇÃO FORMAÇÃO/EXERCÍCIO PROFISSIONAL (LEI 4024/61)
FORMAÇÃO

Exercício profissional

Escola Normal Ginasial

- Regente do ensino primário

Escola Normal Colegial

- Professor Primário

Faculdades de Filosofia Ciências e Letras

- Formação de Professores para o Ensino
Médio, obedecendo às especificidades da
formação para os cursos específicos
(licenciaturas).

Institutos de Educação

- Formação de professores para o Ensino
Normal (dentro das normas estabelecidas
pelos cursos pedagógicos da Faculdade de
Ciências e Letras).

Fonte: Lei n° 4024, de 20 de dezembro de 1961.

Observa-se, assim, que embora a formação para o magistério fosse, pela 4024/61, uma
formação à parte, distinta do ensino técnico, não se pode deixar de considerar que era, também
ela, uma formação técnica, tendo em vista sua terminalidade. O caráter distintivo, porém, pode
ser compreendido por ser uma modalidade de educação que preparava quadros profissionais
para atuar nas demais modalidades de ensino.
No entanto, com a instituição da 5692/71, todos esses artigos que tratavam da educação
média e da formação de professores foram revogados. A habilitação para o magistério, com a
Lei 5692/71, deixa de ser uma formação e passa, então, a compor, efetivamente, o quadro das
possíveis formações técnicas em nível de 2° grau. Com isso, a partir de 1971, não se faz mais
referência à escola / curso ou ensino normal, substituídos pela chamada “habilitação
específica de 2° grau para o magistério” (Lei n° 5692, de 11 de agosto de 1971, art. 30).
Porém, se contrastado apenas esse aspecto das duas leis, percebe-se que esse tipo de
habilitação já estava contemplado na lei anterior, pois, apesar de ser uma formação
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profissional que não se confundia com as demais formações técnicas, estava situada no âmbito
da formação média colegial, como se pode observar na Figura 4.
FIGURA 4.
Divisão da Educação Média em Ciclos na LDB 4024/61
Lei 4024/61

TÍTULO VII
Da Educação de
Grau Médio

Ciclo Ginasial

Ciclo Colegial

Curso Secundário
Curso Técnico
Curso de Formação de
Professores para o ensino
primário e pré-primário

Fonte: Lei 4024, de 20 de dezembro de 1961.

Desse modo, a fim de verificar as alterações instituídas pela Lei 5692/71 em relação à
Lei 4024/61 é preciso avançar na análise contrastiva das duas peças legais.
Além de atentar para o fato de a formação para o magistério, em 1971, passar a compor
o ensino de 2° grau, equiparando-se às demais formações técnicas e não mais sendo uma
categoria à parte, é preciso também estar atento para outras modificações, como, por exemplo,
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a explicitação, na 5692/71, de que o ensino de 1° grau equivaleria ao ensino primário e
ginasial e o de 2° grau, ao ensino médio/ciclo colegial.
Como já foi apontada, a correspondência entre os níveis de ensino toma por referência
os Arts. 176 e 178 da Constituição vigente 18 . No entanto, ao analisar esses artigos, verifica-se
que, por ensino primário, entendia-se aquele definido como obrigatório às crianças dos 7 aos
14 anos. Porém, ao cruzar essa informação com a Lei 4024/61 constata-se que, nesta Lei, o
ensino primário já não era o mesmo ao qual a Carta Constitucional de 1967 fazia referência.
Pela Lei de 1961, o ensino primário, como pode ser observado pelo Organograma 2,
compreendia também a formação pré-primária, voltada a crianças menores de sete anos,
embora só a partir dessa idade fosse considerado obrigatório.
O problema é que, até 1961, o ensino primário, destinado à formação da criança, era
de, no mínimo, 4 anos, podendo ser estendido a seis anos, contanto que fosse para ampliar os
18

À época estava em vigor a Constituição de 1967, na qual os Arts. 176 e 178, inseridos no Título IV, intitulado
“Da família, da Educação e da Cultura”, previam:
“Art. 176. A educação, inspirada no princípio da unidade nacional e nos ideais de liberdade e solidariedade
humana, é direito de todos e dever do Estado, e será dada no lar e na escola.
§ 1° O ensino será ministrado nos diferentes graus pelos Poderes Públicos.
§ 2° Respeitadas as disposições legais, o ensino é livre à iniciativa particular, a qual merecerá o amparo técnico e
financeiro dos Poderes Públicos, inclusive mediante bolsas de estudos.
§ 3° A legislação do ensino adotará os seguintes princípios e normas:
I – o ensino primário será ministrado na língua nacional;
II – o ensino primário é obrigatório para todos, dos sete aos quatorze anos, e gratuito nos estabelecimentos de
ensino oficiais;
III – o ensino público será igualmente gratuito para quantos, no nível médio e no superior, demonstrarem efetivo
aproveitamento e provarem falta ou insuficiência de recursos;
IV – o Poder Público substituirá, gradativamente, o regime de gratuidade no ensino médio e no superior pelo
sistema de concessão de bolsas de estudos, mediante restituição, que a lei regulará;
V – o ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplina dos horários normais das escolas oficiais de
grau primário e médio;
VI – o provimento dos cargos iniciais e finais das carreiras do magistério de grau médio e superior dependerá,
sempre, de prova de habilitação, que consistirá em concurso público de provas e títulos quando se tratar de ensino
oficial; e
VII – a liberdade de comunicação de conhecimento no exercício do magistério, ressalvado o disposto no artigo
154.
§ 4º Anualmente, a União aplicará nunca menos de treze por cento, e os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios, vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, na manutenção e
desenvolvimento do ensino.
(...)
Art. 178. As empresas comerciais, industriais e agrícolas são obrigadas a manter o ensino primário gratuito de
seus empregados e o ensino dos filhos destes, entre os sete e os quatorze anos, ou a concorrer para aquele fim,
mediante contribuição do salário-educação, na forma que a lei estabelecer.” (Constituição da República
Federativa do Brasil, de 24 de janeiro de 1967).
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conhecimentos do aluno e o iniciar “(...) em técnicas de artes aplicadas, adequadas ao sexo e à
idade” (Lei n° 4024, de 20 de dezembro de 1961, Parágrafo único do art. 26). Assim, pode-se
concluir que, pela Lei de 1961, o ensino primário era obrigatório para crianças entre 7 e 10
anos.
Ao definir, contudo, que o ensino de 1° grau equivaleria ao ensino primário, ao fazer
referência aos artigos 176 e 178 da Constituição vigente, que indicava como obrigatória a
escolaridade até os 14 anos, percebe-se que, pela Lei 5692/71, com a instituição do 1° grau, na
verdade, passou-se a atender não só as crianças do primário, mas também as crianças do
antigo primeiro ciclo do ensino de grau médio, denominado de ginasial, pois, sendo o ensino
de grau médio dividido em ginasial e colegial, o primeiro organizado em quatro anos e o
segundo, no mínimo, em três, previa-se que, com 14 anos, o aluno concluísse o ginásio, como
pode ser observado na Figura 5.
FIGURA 5.
Duração dos ciclos do Ensino Primário e Médio pela Lei 4024/61
Lei 4024/61
Educação de Grau
Primário
Educação Pré-primária
(Para menores de 7 anos)
Ensino primário
(Duração de 4 anos – obrigatório a partir dos 7 anos)

Educação de Grau Médio
Ciclo Ginasial
(Duração de 4 anos)

Ciclo Colegial
(Duração de 3 anos)

Curso Secundário

Curso Técnico
Curso de Formação de Professores
para o ensino primário e pré-primário

Fonte: Lei 4024, de 20 de dezembro de 1961.
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Dessa forma, como se pode observar pelo que está disposto na Figura 5, com a Lei
5692/71, o ensino de 1° grau, por tomar como referência os artigos 176 e 178 da Constituição
de 1967, passava a compreender, além do antigo ensino primário da Lei 4024/61, também o
primeiro ciclo da Educação Média, ou seja, o ensino ginasial, passando de quatro para oito
anos obrigatórios.
Como consequência da ampliação da obrigatoriedade e gratuidade de ensino com a
expansão do ensino de 1° grau foi extinto também o exame de admissão exigido, enquanto
vigorou a 4024/61, para que os estudantes pudessem ter acesso ao curso ginasial, como
constava no art. 36 da lei de 1961:

Art. 36. – O ingresso na primeira série do 1° ciclo dos cursos de ensino médio depende
de aprovação em exame, de admissão, em que fique demonstrada a satisfatória
educação primária, desde que o educando tenha onze anos completos ou venha a
alcançar essa idade no correr do ano letivo. (Lei n° 4024, de 20 de dezembro de 1961).

Já a partir de 1971 bastava que o aluno tivesse concluído o 1° grau para ter, garantido,
o acesso ao 2° grau, sem ser preciso submeter-se a qualquer tipo de exame. A extinção do
exame de admissão é explicitada no parágrafo único do artigo 21 da Lei 5692/71, no qual
consta que, “(...) para ingresso no ensino de 2° grau exigir-se-á a conclusão do ensino de 1°
grau ou de estudos equivalentes” (Lei n° 5692, de 11 de agosto de 1971, art. 21).
Essa medida revela o intuito de estabelecer, entre os diferentes graus de ensino, uma
graduação sem solução de continuidade, haja vista ser de conhecimento público de que o
exame de admissão, até a promulgação da 5692/71, atuava como uma barreira, muitas vezes
intransponível, entre os estudos primários e médios, fazendo com que muitos estudantes
parassem de estudar ao concluir o ensino primário, por não conseguir aprovação no exame de
admissão.
A compreensão das modificações que implicaram a passagem do ensino primário para
o ensino de 1° grau e do ensino médio para o 2° grau é decisiva para compreender as
alterações no que tange à formação de professores e à respectiva destinação. No Quadro 4, a
seguir, é possível visualizar essas mudanças ocorridas da 4024/61 para a 5692/71.
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QUADRO 4.
RELAÇÃO ENTRE FORMAÇÃO DE PROFESSORES-EXERCÍCIO
(4024/61 versus 5692/71)
4024/61

5692/71

FORMAÇÃO
Escola Normal
Ginasial

EXERCÍCIO
Regente Primário
(alunos de 7 a 10
anos)

FORMAÇÃO
2° Grau - HEM

EXERCÍCIO
1ª à 4ª séries do 1°
grau (alunos de 7 a
10 anos)

Escola Normal
Colegial

Professor Primário
(alunos de 7 a 10
anos)

2° Grau + 1 ano
adicional

1ª à 6ª séries do 1°
grau (alunos de 7 a
12 anos)

Faculdade de
Filosofia Ciências e
Letras

Professor de Ensino
Médio: Ginasial
(alunos de 11 a 14
anos) e Colegial
(alunos de 15 a 17
anos)

Superior ou
Licenciaturas curtas

1ª à 8ª séries do 1°
grau (alunos de 7 a
14 anos)

Instituto de Educação
(Ensino Normal –
Colegial)

Professor Primário
(alunos de 7 a 10
anos)

Superior Licenciatura
plena

1° e 2° graus (alunos
de 7 a 17 anos)

Fonte: Leis n° 4024, de 20 de dezembro de 1961 e 5692, de 11 de agosto de 1971.

Por esse quadro verifica-se que, com a promulgação da Lei 5692/71, tendo sido
reestruturado o ensino em 1° e 2° graus, o primeiro grau passou a incorporar o que, na
vigência da 4024/61, era a formação ginasial. Também foram alteradas as exigências no que
diz respeito à formação de professores para os diferentes níveis de ensino.
Se, para ser regente primário 19 , na vigência da 4024/61, bastava que o candidato
tivesse feito a Escola Normal Ginasial, a partir da 5692/71 passa-se a exigir formação em nível
19

No Brasil, não foram encontrados trabalhos que tomassem como objeto de investigação o regente primário.
Estudos mais sistemáticos foram feitos em Portugal, a exemplo dos trabalhos de Rias (1997, 1998), Mendes
(2001) e Guinote (2006), nos quais se argumenta que a criação dessa função esteve ligada, em Portugal, à política
estatal de expandir postos de ensino com o mínimo de encargos para o orçamento, para o que se exigia, quando
instituída a função, apenas atestado de idoneidade moral e intelectual. Com o avanço da presença do regente
primário e com a comprovação da falta de preparo dos que se ocupavam dessa atividade, anos mais tarde, passouse a exigir um exame de aptidão, o que, segundo informam os autores, excluiu muitos candidatos. No Brasil, a
referência ao regente primário é percebida com a promulgação do Decreto-Lei n° 8530, de 2 de janeiro de 1946,
mais conhecido por Lei Orgânica do Ensino Normal. Por este Decreto-Lei, a formação dos regentes para o ensino
primário é articulada com a formação normal, explícita no art. 36, pelo qual ficava determinado que “aos alunos
que concluírem o curso de primeiro ciclo de ensino normal será expedido o certificado de regente de ensino
primário; aos que concluírem o curso de segundo ciclo dar-se-á o diploma de professor primário” (Decreto-Lei n°
8530, de 2 de janeiro de 1946, art. 36). Desse modo, percebe-se que, no Brasil, a presença do regente primário,
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de 2° grau, ampliando, assim, a exigência de formação para o exercício do magistério nas
primeiras séries escolares.
Já para ser professor primário, a promulgação da 5692/71 não alterou as determinações
da legislação anterior, pois a formação de segundo grau, equivalente à formação em Escola
Normal Colegial, conferia ao graduado a habilitação para ministrar aulas para crianças de 7 a
10 anos. No entanto, a partir de 1971, se o aluno, do curso de formação de professores em
nível de 2° grau fizesse mais um ano de estudos adicionais, ele poderia ministrar aulas não só
para alunos de 1ª à 4ª séries, com idade entre 7 e 10 anos, mas também para alunos até a 6ª
série, com idade até 12 anos.
Ao considerar que a 5ª e a 6ª séries do 1° grau, a partir de 1971, equivaliam aos dois
primeiros anos da formação ginasial na Lei de 1961 e que, por esta Lei, para ministrar aulas no
ensino ginasial era necessário ser formado na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras
(FFCL), conclui-se que, com a 5692/71, foi reduzida a exigência de formação para ministrar
aulas nesse nível de ensino.
Com a 5692/71, essa redução também se revela no que diz respeito à exigência para
professores dos dois anos finais do 1° grau, ou seja, 7ª e 8ª séries, o que equivalia, em 1961,
aos dois últimos anos da formação ginasial. Se em 1961 exigia-se a formação superior na
FFCL, em 1971 bastava que o professor tivesse concluído curso de licenciatura curta,
ministrado, à época, nas mais diversas instituições de ensino certificadas para tal.
Essas verificações poderiam levar à conclusão de que, em 1971, houve um
aligeiramento da formação necessária para o exercício da profissão docente. No entanto, essa
conclusão precisa de ressalvas, pois, como se pode observar no Quadro 3, para ser professor
no Ensino Normal, pela lei de 1961, bastava que o professor fosse formado em Institutos de
embora só referida em 1946, é bem mais antiga, pois durante grande parte da história educacional brasileira, em
consequência da falta de instituições que formassem professores, uma vez a primeira Escola Normal só ter sido
fundada no final da primeira metade do século XIX, a maioria dos professores de primeiras letras exerciam a
função também em virtude de atestados de idoneidade moral e intelectual, sendo que, a respeito do que seria essa
idoneidade intelectual, não se possa mensurar qualquer formação escolar prévia. Desse modo, a referência a essa
função, pode-se afirmar, surge como consequência da instalação das primeiras escolas normais que passaram a
formar quadros especializados para a instrução, fazendo-se necessário, assim, distinguir entre os que tinham
formação escolar para o ensino e os que só dispunham de autorização para ministrar aulas em virtude da
apresentação de atestados expedidos por padres e delegados. Conclui-se que a exigência também para o regente
primário de uma formação escolar mínima é consequência da sedimentação do papel das escolas normais na
constituição de um corpo técnico especializado para a educação (cf. Nagle, 2001).
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Educação (desde que obedecidas as regras vigentes para as faculdades), mas, a partir de 1971,
passando o Curso Normal a fazer parte da formação de 2° grau e sendo exigido para ser
professor do 2° grau formação superior em licenciatura plena, a constatação de que, em 1971,
se exigia menos formação especializada para o exercício da profissão docente precisa de
análises mais cuidadosas. Ou seja, a afirmação de que a formação de professores para o ensino
das 1ªs séries do 1° grau foi aligeirada com a Lei 5692/71 também merece ressalvas e precisa
ser melhor analisada, uma vez que desaparece o regente primário e a exigência para a docência
nas séries iniciais passa a ser, no mínimo, o 2° grau.
Desse modo, verifica-se que o contraste das duas leis, analisando os avanços e
retrocessos de uma em relação à outra, não é possível apenas analisando as duas peças legais.
Especialmente no que toca à formação de professores, para compreender as motivações que
levaram às alterações realizadas em 1971 é preciso buscar elementos em outras fontes, a
exemplo dos debates travados à época, que revelam os posicionamentos favoráveis e
contrários ao tema.

2.2. Manifestações favoráveis à Lei 5692/71

Deve-se destacar que a primeira manifestação favorável à Lei 5692/71 é encontrada no
Relatório do Grupo de Trabalho (GT) instituído pelo Decreto n° 66.600, de 20 de maio de
1970, a fim de realizar “(...) estudos e sugestões para a atualização e expansão” do então
ensino primário e médio. Evidentemente deve-se destacar que não se poderia esperar uma
postura diferente, haja vista que aqueles que propunham a lei deveriam ser os primeiros a
defendê-la.
Compunham o GT: P. José de Vasconcellos, como Presidente; Valnir Chagas, como
relator; além de Aderbal Jurema, Clélia de Freitas Capanema, Eurídes Brito da Silva, Geraldo
Bastos Silva, Gildásio Amado, Magda Soares Guimarães e Nise Pires.
Para compreender a formação desse grupo vale destacar algumas informações sobre os
personagens envolvidos, especialmente no que diz respeito ao período de ingresso no GT, a
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fim de tentar perceber as justificativas que os levaram a ser indicados para realização desse
projeto.

Pe. José de Vasconcellos
Salesiano, o Padre José Vieira de Vasconcellos foi presidente, de 1965 a 1974, da
Associação de Educação Católica do Brasil (AEC). No período em que presidiu a AEC,
estavam em curso as diretrizes do Plano de Emergência da Igreja no Brasil, instituído em
1962, que visava à renovação da vida cristã nas escolas e as do Concílio Vaticano II (19621965), que também passava a se preocupar com a educação, especialmente com a educação
cristã nas escolas (Cf. Associação de Educação Católica do Brasil, 2007).
Segundo aponta Pérez (2007), a educação como um lugar de intervenção da Igreja já se
fazia presente desde a década de 1930, intensificando-se a partir das décadas de 1940 a 1960,
quando a Igreja, a partir de medidas estratégicas de formação de quadros, se fazia representada
em vários movimentos leigos, especialmente nas escolas.
Desse modo pode-se afirmar que o Padre José de Vasconcellos atuava, em 1970, como
reconhecido representante dos interesses da Igreja no âmbito educacional, tanto é que a AEC
organizou a publicação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1961, na qual
coube ao referido padre fazer o prefácio.
No Prefácio, ele elucida que, após calorosos debates pelos quais passou a lei, as
questões relativas ao ensino médio e superior ainda suscitavam dúvidas. A fim de resolvê-las,
ele afirma ter produzido dois trabalhos: o primeiro em julho de 1962, intitulado A Lei de
Diretrizes e Bases e as esferas de competência: federais, estaduais e municipais. O segundo
ele não apresenta o título, somente informa que se trata de um trabalho “(...) sobre os
princípios fundamentais que, segundo o espírito e a letra da lei, deviam reger a escola média”
(Vasconcellos, 1968, p. V). Mas, de acordo com que ele informa, “(...) a Câmara de Ensino
Primário e Médio do Conselho julgou por bem endossar este segundo trabalhinho,
convertendo-o em Indicação da própria Câmara” (Vasconcellos, 1968, p. V).
Ele ainda sintetiza, no prefácio, as idéias centrais da obra, entre as quais estava a defesa
do prolongamento da escolaridade obrigatória e da articulação entre o ensino primário e
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médio, sem a necessidade de quaisquer exames de seleção, por ele denominados de
“exigências descabidas” (Vasconcellos, 1968, p. V), a flexibilização do ensino médio,
adequando-o às necessidades locais.
Vasconcellos (1968) dá indícios de que a AEC mantinha, com o Estado, desde a
promulgação da 4024/61, relações muito próximas, revelando, como informa Pérez (2007),
que a aliança entre Igreja e Estado era favorável às duas partes. Esse aspecto é evidenciado
pela justificativa do Padre José Vieira de Vasconcellos, que anos mais tarde viria a presidir o
GT responsável pela elaboração do anteprojeto da 5692/71, que a Igreja estava ao lado do
Estado, fazendo com que as determinações deste chegassem ao conhecimento de todos, a fim
de que fossem cumpridas – é o que se pode observar pela justificativa da publicação da
terceira edição da LDB publicada pela AEC:

Desde a vigência da Lei de Diretrizes e bases empenhou-se a Associação de Educação
Católica (AEC do Brasil) em fazer chegar aos educadores os Pareceres do Conselho
Federal de Educação e os atos oficiais do Ministério. Já em 1963, saía a lume, na
coleção Cadernos da AEC do Brasil, a “Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional”, dois pequenos opúsculos que se revelaram imediatamente de grande
utilidade. Dois anos após saía a 2ª edição já agora em alentado volume de 400 páginas.
Esgotada há mais de um ano, agora publica-se a terceira, bastante ampliada.
(Vasconcellos, 1968, p. VII).

E, na sequência, informa que a decisão de tornar públicas as decisões governamentais
era um serviço prestado aos educadores e não ao governo, de modo a fazer com que os
primeiros se sentissem prestigiados e convencidos a cumprir as determinações do segundo,
pois, disso dependia o sucesso das medidas definidas e, portanto, o sucesso das determinações
governamentais. Nas palavras de Vasconcellos (1968, p. V), a publicação da LDB é “(...) mais
um serviço prestado aos educadores pela AEC do Brasil, entidade que congrega os
estabelecimentos católicos de ensino primário e médio do país”.
Com essa declaração observa-se, portanto, que ele, à medida que tentava convencer,
sutilmente, os educadores ao cumprimento das determinações governamentais, explicitava
também o lugar da AEC do Brasil no campo educacional, de controle de um número
significativo de instituições de ensino e, assim, de mentes obedientes ao sistema. Essa relação
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parece justificar, anos mais tarde, a indicação dele para a presidência do GT analisado, haja
vista ser um homem que, há muito, vinha defendendo os interesses do Estado, especialmente
na linha do que, pelos resultados já conhecidos da 5692/71, se tornaram o ensino primário e
médio: o primeiro, com escolaridade expandida, o segundo, organizado com formas mais
flexíveis.
E, sendo assim, após a publicação da 5692/71 percebe-se que ele era tomado como
uma referência no âmbito das discussões da nova reforma. Essa constatação é possível por ele
estar entre as personalidades convidadas a fazer a análise da promulgação da lei na revista
Escola para Professores. Essa revista, deve-se ressaltar, teve o primeiro número, o n° 0,
publicado em outubro de 1971, ou seja, no calor da promulgação da 5692/71 e, pela análise
desse periódico, ela era destinada a discutir, exclusivamente, as medidas instituídas pela lei.

Valnir Chagas
Raimundo Valnir Cavalcante Chagas (21/06/1921* - 04/07/2006†), nasceu em Morada
Nova, Ceará. Com bacharelado em Direito e Licenciatura em Pedagogia destacou-se como
profissional do ensino da língua vernácula. Publicou vários livros – o primeiro, Didática
Especial de Línguas Modernas, prefaciado por Anísio Teixeira. Colaborou para a criação e o
desenvolvimento da Universidade Federal do Ceará, em particular da Faculdade de Educação.
Atuou no Conselho Federal de Educação durante quatorze anos, de 1962 a 1976 e foi também,
antes de compor o GT, um dos principais autores da reforma universitária de 1968. (Cf. UnB
Agência, 2007).
Autor de inúmeros pareceres e decretos que compõem a legislação escolar brasileira é
apontado como um legislador capaz, ligado aos governos militares (Cf. Buffa & Nosella,
1997). O destacado papel que exerceu na educação brasileira levou o nome de Valnir Chagas
a compor a relação dos trinta notáveis educadores brasileiros que compuseram a Coleção
Educadores, ao lado de nomes como o de Alceu Amoroso Lima, Almeida Júnior, Anísio
Teixeira, Darcy Ribeiro, Fernando de Azevedo, Florestan Fernandes, Gilberto Freyre, Gustavo
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Capanema, Heitor Villa-Lobos, Lourenço Filho, Manoel Bomfim, Manuel da Nóbrega,
Paschoal Lemme, Paulo Freire, Rui Barbosa, Sampaio Dória dentre outros. (Pinto, 2010) 20 .
Além de uma vasta biografia relacionada à Educação Brasileira, a leitura de Pinto
(2010) indica como vestígio, que pode justificar a indicação de Valnir Chagas como relator do
GT responsável pela elaboração da Lei 5692/71, a experiência acumulada no SENAC –
Sistema Nacional de Aprendizagem Comercial, onde organizou, instalou e dirigiu o
Departamento Regional. Segundo Pinto (2010), nesse espaço Chagas se familiarizou com os
problemas e necessidades dos estudantes que buscavam a educação profissionalizante e as
possibilidades formativas da aprendizagem para o trabalho.
Aliada a essa experiência ligada à educação profissional, Valnir Chagas contava
também com uma reconhecida capacidade de negociação de situações de conflito, o que
sugere, portanto, se tratar de uma pessoa ideal para cumprir os ideais a que se lançava o
governo com a reforma do ensino de 1º e 2º graus. Essa sua capacidade é bem retratada por
Pinto (2010, p. 11):

Valnir Chagas era, antes de tudo, um homem educado. Não apenas no sentido de ter
muito estudo e aptidões intelectivas aprimoradas. Mas porque encarnava a difícil
vocação de negociador de dissídios. Sempre atento à inelutável dialética das situações
diferenciadas, dos interesses antagônicos, dos pontos de vista diversos, das condições
históricas e conjunturais ele buscava, diligentemente, o caminho menos oneroso e o
mais factível para discernir objetivos comuns.

Aderbal Jurema
Aderbal Jurema (12/08/1912* – 19/04/1986 †) atuou como escritor literário, jornalista,
professor, advogado, servidor público e político. Nascido em João Pessoa mudou-se para
Pernambuco e bacharelou-se na então Faculdade de Direito de Recife, na turma de 1935.
Licenciou-se também em Economia em 1951. (Cf. Senado Federal, 2007a).

20

A Coleção Educadores é consequência de uma iniciativa do MEC – Ministério da Educação e Cultura, que
constituiu uma Comissão Técnica em 2006, à qual coube a incumbência de realizar o projeto. Neste, além dos
trinta nomes de educadores brasileiros, era composta também de trinta nomes de educadores de reconhecido
destaque internacional, para o que se utilizou da lista Penseurs de l´éducation, organizada pelo International
Bureau of Education (IBE) da Unesco em Genebra (Haddad, 2010).
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Na Assembléia Legislativa de Pernambuco (cf. Assembléia Legislativa de
Pernambuco, 2007) são encontradas informações sobre a atuação profissional de Aderbal
Jurema. Afirma-se que ele foi professor voluntário da Cruzada Nacional da Educação, entre
1932 a 1934 e ensinou Francês e História da Civilização e do Brasil em vários colégios do
Recife. Estreou no jornalismo, em 1933, escrevendo no Diário da Tarde. Foi sócio-fundador
da Associação da Imprensa de Pernambuco (AIP), foi redator e crítico literário do Jornal do
Commercio, colaborador no Correio Brazilienze, no Diario de Pernambuco e no Diário de
Notícias. Em 1948 promoveu, com o escritor Carlos Moreira, o I Salão de Poesia do Recife.
Ensinou Jornalismo no Colégio Estadual de Pernambuco. Foi catedrático de Administração
Escolar e Educação Comparada na Faculdade de Filosofia do Recife; catedrático de Geografia
Econômica, na Faculdade de Ciências Econômicas; diretor do Ateneu Pernambucano e do
Ginásio da Madalena.
Além das atividades ligadas ao jornalismo e à educação exerceu cargos que indicam
seu prestígio e habilidade política, pois foi diretor do Serviço de Informação Agrícola do
Ministério da Agricultura, da Rádio Clube de Pernambuco e da Faculdade de Educação da
Universidade de Brasília. Foi ainda Secretário de Educação e Cultura nos governos de
Etelvino Lins de Albuquerque, que governou Pernambuco como interventor federal (em 1945)
e como governador eleito (1952/55) e de Osvaldo Cordeiro de Farias, militar que governou
Pernambuco de 1955 a 1958. Foi ainda presidente nacional da Campanha Nacional de
Educandários Gratuitos.
Deputado federal por Pernambuco em sucessivos mandatos (de 1959 a 1979) foi,
diversas vezes, vice-líder da Maioria na Câmara. Filiado ao Partido Social Democrático (PSD)
passou a integrar a Aliança Renovadora Nacional (ARENA), com o fim do bipartidarismo, em
1965, e, com a reformulação partidária, anos depois, filiou-se ao Partido Democrático Social
(PDS).
Em sua biografia não se faz referência à passagem dele pelo GT que elaborou o
anteprojeto da 5692/71. Indica-se apenas que ele termina a vida política como senador da
República. (Cf. Associação Nacional de Escritores).
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De qualquer modo deve-se notar que a trajetória de Aderbal Jurema, marcada pela
participação como educador, destaca-se pelo vínculo político aos governos militares e
conservadores. Desse modo, a presença dele no GT para a elaboração do anteprojeto da Lei
5692/71 parece se justificar por ele ter sido homem de confiança do governo que representava,
cabendo-lhe defender os interesses desse governo.

Clélia de Freitas Capanema
Graduada em Pedagogia pela Universidade Católica de Goiás, em 1959. Em 1970,
quando da participação no GT para a elaboração do anteprojeto da 5692/71, Clélia de Freitas
Capanema ainda era uma jovem desconhecida. Pela análise do currículo dela na Plataforma
Lattes (cf. CNPq, 2007a) verifica-se que ela começou a produzir a partir de 1996, ou seja, bem
tardiamente, se considerado o fato de que ela manteve vínculo, de 1981 a 1994, como
Professora Adjunta na Universidade de Brasília, onde se aposentou em 1994.
Com esses dados verifica-se que a atuação profissional de Clélia de Freitas Capanema
só teve início uma década após a promulgação da 5692/71. Desse modo, não foi a justificativa
profissional que lhe facultou o lugar como membro do GT em questão.
Na década de 1960, no entanto, ela estava ligada ao Conselho de Educação do Distrito
Federal, onde atuava até 1997, ano em que foi feito este levantamento. Nesse Conselho foi
vice-Presidente de 1964 a 1966; Presidente de 1966-1968, 1968-1970, 1970-1972, 1972-1974
(Cf. Secretaria da Educação do Distrito Federal, 2007), ou seja, manteve-se, assim, na direção
do Conselho por uma década, justamente no período em que foi instituído o GT em foco. No
entanto, como já foi apontado pelas informações disponíveis na Plataforma Lattes, não se pode
atribuir à trajetória profissional a justificativa para que ela tenha ocupado um lugar de
destaque nesse Conselho. Ao que tudo indica, sua carta de apresentação era o sobrenome,
Capanema, que a vincula a Gustavo Capanema, ex-Ministro da Educação que mais tempo
ficou na pasta (1934-1945), haja vista ser o sobrenome homônimo da mãe do referido
Ministro, D. Marcelina Júlia de Freitas Capanema. (Cf. Senado Federal, 2007b).
Deve-se destacar ainda, que a participação dela no referido GT não se encontra
mencionada na Plataforma Lattes (Cf. CNPq).
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Eurides Brito da Silva
Nascida a 28 de fevereiro de 1937, na cidade de Capanema-Pará. Sua vida acadêmica
teve início na capital do estado, Belém, onde se graduou em Pedagogia pela Universidade
Federal do Pará (UFPA), em 1959. Paralela à graduação em Pedagogia formou-se também em
Geografia e História (1958-1959), pela mesma Universidade. Em 1962 foi fazer estudos pósgraduados em Educação na Universidade do Brasil, Rio de Janeiro 21 .
Também em Belém ela deu início à vida profissional como professora de Geografia, no
mesmo ano em que se formou, 1959. De 1964-1968 foi Diretora do Instituto Grão-Pará; de
1965-1966 foi Diretora do Departamento de Ensino Médio e Superior da Secretaria da
Educação e Cultura, quando também exercia o cargo de Diretora Executiva e membro do
Conselho Diretor da Fundação Educacional do Município de Belém, além da função de
professora da Faculdade de Filosofia Ciências e Letras do Centro de Educação da UFPA; de
1966-1969 foi Diretora do Centro de Estudos Pedagógicos. Em 1967 fez parte do Conselho
Técnico da Fundação Educacional do Estado do Pará. Em 1969 também compôs o grupo
estadual para elaboração do projeto MEC-BIRD e da comissão encarregada de estruturar a
Faculdade de Educação da qual fazia parte. Nesse ano deixa Belém e vai para o Distrito
Federal, onde passa ocupar o cargo de Diretora do Departamento de Ensino Fundamental do
MEC, cargo no qual permaneceu até 1974.
Em 1970 participou do Programa de Cooperação Técnica com os EUA, no Campo de
Planejamento da Educação Secundária e Serviços de Consultoria e, sob o patrocínio do
Departamento de Estado foi membro da delegação brasileira à I Reunião do Ciecc, da OEA,
em Viña Del Mar, no Chile. Fez ainda uma viagem de estudos a Porto Rico e à Califórnia, a
convite do governo americano, para estudo dos sistemas educacionais e foi, no mesmo ano,
membro do “Grupo de Trabalho destinado à atualização e expansão dos ensinos primário e
médio” (Câmara dos Deputados, 2007).
Pelo que se pode observar no currículo dessa personagem, a partir de 1970 ela passou a
produzir textos ligados, em particular, à implantação do 1° grau e, de modo geral, da Lei

21

As informações sobre essa personagem foram encontradas no sítio da Câmara dos Deputados Federais, onde
exerceu mandato legislaturas de 1987-1991 e de 1991-1995. (Cf. Câmara dos Deputados, 2007).
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5692/71 22 . Além disso passou a participar da vida pública, tanto como Deputada Federal, nas
legislaturas de 1987-1991 e na seguinte, de 1991-1995. Em 1997, na terceira legislatura (19972002), foi eleita Deputada Distrital, tendo sido reeleita nas legislaturas seguintes 23 .
Verifica-se, portanto, que se trata de uma personagem com intensa produção na área a
que se destinavam os trabalhos do GT. No entanto, sabe-se que a ascensão na carreira não se
deve apenas ao mérito, especialmente quando se trata de uma mulher, como apontam, ao
analisarem a história do magistério primário, Demartini e Antunes (1993). Para essas autoras,
embora a profissão do magistério tenha sido destinada, prioritariamente, por diversos fatores,
às mulheres, a ocupação de cargos de maior destaque no âmbito da educação destinava-se aos
homens. Esse histórico, portanto, permite afirmar que a ascensão dessa personagem não se
justifica apenas pela atuação como professora, mas às possíveis filiações/associações políticas
feitas ao longo de sua vida profissional. Entre elas deve-se destacar a relação mantida com o
então Ministro da Educação, Jarbas Gonçalves Passarinho, com quem ela trabalhou no Pará
quando ele fora Secretário de Educação desse Estado, como declara o próprio ex-Ministro em
entrevista para esta pesquisa (Passarinho, 2009). Ou seja, é pelas mãos do então Ministro que
se justifica a entrada de Eurídes no GT, bem como sua ascensão a altos cargos na educação
brasileira, reafirmando, assim, o que afirmam Dermartini e Antunes (1993).

22

Publicou em 1972 “A implantação do Ensino de Primeiro Grau”; em 1973, “Implantação da Reforma do
Ensino da Região Amazônica”, “A escola de Primeiro Grau”, “Articulação de Estado vs Município da
implantação do ensino de primeiro grau”; em 1976, “A Escola Particular de primeiro grau: uma organização
selvagem”, “Antecipação do início da Escolarização”; em 1977, “A formação do professor das séries iniciais em
nível superior: Possibilidades e conveniência”, “Repetência Escolar”; em 1978, “Artigo 58 da Lei n 5692/71 e a
municipalização do ensino de primeiro grau”, “Licenciatura curta no contexto da formação de professores para o
ensino de primeiro e segundo graus: licenciatura de primeiro grau em ciências”; em 1979, “Pesquisa e formação
de recursos humanos para o ensino de primeiro grau”, “Recomendações finais do III Seminário sobre a realidade
do ensino de primeiro grau nas capitais”; em 1980, “A educação dos primeiros anos: Uma abordagem
operacional”, “Integração da Universidade com ensino de primeiro e segundo graus”, “Adequação do curso de
pedagogia ao ensino de primeiro e segundo graus”; em 1981, “Formação do administrador da educação”,
“Implantação de um sistema público de educação pré-escolar”, “Espectativas do complexo SEC-FEDF quanto à
qualificação do profissional de educação e as oportunidades de absorção desse profissional pelo referido
complexo”, “Ensino de segundo grau: Sugestões de alteração no texto legal e outras medidas”. (Cf. Câmara dos
Deputados, 2007).
23
Foi deputada distrital também na quarta legislatura (2003-2006), estando hoje na quinta legislatura, iniciada em
2007 até 2010.
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Geraldo Bastos Silva
Nasceu em Maceió, a 31 de julho de 1920 e morreu no Rio de Janeiro, a 10 de janeiro
de 1992. Teve, segundo Gianini (2002), uma trajetória de vida voltada para a educação:
integrou, de 1940 a 1943, a primeira turma do Curso de Pedagogia da antiga Faculdade
Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil.
A vida profissional começou já no Ministério da Educação e Saúde Pública, como
Inspetor de Ensino de 1948 a 1950, além de ter sido professor assistente na mesma instituição
em que se formou. Gianini (2002) informa que, ao longo da vida, Geraldo Bastos manteve
relação com vários intelectuais voltados à educação, como Almeida Júnior, Durmeval
Trigueiro Mendes, Gildásio Amado, Carlos Pasquale, Armando Hildebrand, entre outros.
Em 1959 publicou o livro intitulado Introdução à crítica do ensino secundário, “(...)
publicado pela Campanha de Aperfeiçoamento e Difusão do Ensino Secundário, do Ministério
da Educação e Cultura”. Nesse livro, segundo informa Gianini (2002), Geraldo Bastos Silva
condensa vinte anos de leituras, reflexões e estudos, especialmente sobre o ensino secundário
na vigência da Lei Orgânica de 1942.
Nesse mesmo ano foi signatário do Manifesto ao Povo e ao Governo, intitulado Mais
uma vez convocados, segundo Gianini (2002, p. 412), representativo de “(...) uma nova etapa
no movimento de reconstrução educacional, iniciado em 1932 em defesa da escola pública”,
em resposta ao debate do Projeto da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1961.
Gianini (2002) informa ainda que, ao assinar esse manifesto, Geraldo Bastos Silva se colocava
ao lado de Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo, Darcy Ribeiro, Cecília Meirelles, Paschoal
Lemme, Carneiro Leão e Almeida Júnior.
Dez anos depois, em 1969, ele publica A educação secundária: perspectiva histórica e
teoria. Essa, de acordo com Gianini, apesar de somar ao primeiro título, era uma nova obra, na
qual “(...) incluiu o estudo dos ramos profissionais do ensino médio e sua relação com o
ensino secundário, bem como dos antecedentes do processo de reforma de nossa educação
secundária” (Gianini, 2002, p. 409). Para o autor, essa produção de Geraldo Bastos Silva foi,
no que concerne ao ensino médio, “(...) uma das maiores contribuições à história da educação
no Brasil” (Gianini, 2002, p. 409). Além disso, esse autor informa que Geraldo Bastos Silva
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“(...) traduziu estudo comparativo do ensino secundário do segundo grau, além de um capítulo
sobre as origens e o significado do ensino profissional e técnico, acrescentando o estudo do
processo de reforma educacional na França e na Inglaterra” (Gianini, 2002, p. 409) 24 .
Caracterizado por ter uma personalidade crítica, o que se pode observar pelo título de
sua primeira obra, Gianini defende que ele manteve vivo esse espírito ao analisar a LDB de
1961, afirmando que esta apenas apresentava “(...) soluções tópicas e improvisadas, adotadas
com o viés de soluções políticas, sem qualquer pensamento orgânico que a inspirasse.”
(Gianini, 2002, p. 410).
Em 1970 apresentava, portanto, uma produção acadêmica, uma rede de relações e uma
atuação crítica que podem ter sido consideradas como credenciais para levá-lo a compor o
Grupo de Trabalho em foco. No entanto, Gianini (2002) informa que, por ele ter discordado
das posições do governo de tornar o ensino secundário preponderantemente profissional,
desligou-se do grupo.
Essa informação evidencia a existência de divergências no grupo responsável pela
elaboração da 5692/71, embora, no projeto apresentado, o que se verifica é um silêncio no que
se refere às dissonâncias, às dissidências, tendo sido o documento apresentado como se todos
que compuseram o grupo tivessem chegado ao fim dos trabalhos plenamente concordes com o
resultado produzido.

Gildásio Amado
Nasceu a 30 de agosto de 1906, em Itaporanga, cidade do Estado de Sergipe e faleceu
no dia 03 de maio de 1976.
Filho de uma família que, segundo Couto Pinto (2002), tinha destaque na
intelectualidade brasileira por meio de atuação no campo da educação, jornalismo, diplomacia
e letras.

24

Deve-se destacar que a informação disposta por Gianini (2002) apresenta-se um tanto anacrônica, uma vez que
Geraldo Bastos Silva não poderia fazer análise do ensino de 2° grau até a publicação de seu livro em 1969, já que
o ensino intermediário entre o primário e o superior só foi denominado de “segundo grau” a partir da aprovação
da 5692, de 20 de agosto de 1971.
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Em 1928, graduou-se em Medicina, pela Universidade do Rio de Janeiro e, antes disso,
já em 1926, iniciou a vida profissional como professor de Inglês no externato do Colégio de
Pedro II. Esse foi o início, portanto, de uma vida de mais de trinta anos dedicados ao
magistério, o que pode aparentar uma discrepância entre a formação acadêmica e a vida
profissional. A esse respeito, Couto Pinto (2002) justifica que, à época, “(...) não existia curso
específico para a formação de professores de ensino secundário. Assim, o recrutamento se
fazia entre advogados, médicos, engenheiros, padres e ex-seminaristas” (Couto Pinto, 2002, p.
414).
No que diz respeito à atuação de Gildásio Amado no campo educacional sabe-se que,
de 1930 a 1931, além de ser professor de Química no Internato do Colégio Pedro II, ele
exercia também a função de professor de Química Toxicológica e Bromatológica na Escola de
Farmácia anexa à Faculdade de Medicina da Universidade do Rio de Janeiro, atuando, assim,
tanto no ensino secundário quanto no superior.
De 1942 a 1955, enquanto continuava ocupando o cargo de catedrático de Química no
Colégio Pedro II, foi professor dessa mesma disciplina no Colégio Andrews. A partir de 1947
acumulou essas duas funções com a de Diretor do Externato do Colégio Pedro II, cargo que
exerceu até 1956, ou seja, por quase dez anos. Além dessas três atividades acumulou ainda, de
1947 a 1955, a função de membro e depois presidente da Comissão Nacional do Livro
Didático. Se não bastasse, de 1950 a 1953 foi professor de Química no Curso de História
Natural, da FNFI – Faculdade Nacional de Filosofia; e, de 1951 a 1953, também professor de
Complementos de Química, na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade do
Distrito Federal. Além desses cinco vínculos, ele acumulou ainda por dois anos, de 1953 a
1955, a função de professor de Química na rede pública do Distrito Federal, mais tarde Estado
da Guanabara, mantendo, assim, de 1947 a 1949, quatro vínculos trabalhistas e, de 1950 a
1955, ele conseguiu acumular seis diferentes trabalhos.
A atuação de Gildásio Amado revela que ele não se contentava com apenas uma
atividade, pois, no ano de 1956, além de continuar como professor de Química no Internato do
Pedro II e da rede pública do Distrito Federal foi também Diretor do Externato do Colégio
Pedro II e Diretor do Ensino Secundário no Ministério da Educação e Cultura, acumulando,
assim, quatro vínculos.
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À frente da Diretoria do Ensino Secundário no Ministério de Educação e Cultura, tendo
sido nomeado por Juscelino Kubitschek, atravessou o governo João Goulart, exercendo o
cargo até os primeiros anos do regime militar.
Segundo informações da Fundação que leva seu nome, Fundação Gildásio Amado, ele
é apontado como um dos pioneiros em tentar flexibilizar o currículo do ensino secundário a
fim de conferir às escolas maior autonomia. Também é atribuída a ele a proposta de formar
um núcleo comum no ensino médio, seguido pela inclusão de matérias técnicas no ginásio
acadêmico. Essa proposta, segundo consta no site da União de Educação e Cultura Gildásio
Amado, foi contemplada já na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1961, a
partir da qual foram criados Centros de Treinamentos de Professores de Práticas de Trabalho
(industrial, comercial, agrícola) 25 .
A partir dessas informações pode-se perceber que o nome de Gildásio Amado, mesmo
antes de ele compor o GT para elaboração do Anteprojeto da Lei 5692/71, já era conhecido no
meio educacional, especialmente no que tange à defesa da formação profissional em nível
médio. Essa postura, portanto, ia ao encontro das propostas que se revelaram em 1971,
fazendo com que ele se apresentasse como um argumento de autoridade em prol do projeto de
educação que se tinha para o país.

Magda Soares Guimarães
Poucas são as informações sistematizadas acerca da trajetória profissional dessa
personagem, especialmente porque, no início da década de 1970, usava o sobrenome
“Guimarães”, que não se mantém atualmente. Autora de livros didáticos e técnicos,
especialmente sobre letramento, por muito tempo ela utilizou o sobrenome “Becker”. No
entanto, observa-se que, nas publicações mais recentes, ela utiliza apenas Magda Soares.
Constatar que Magda Soares Guimarães, Magda Becker Soares e Magda Soares dizem
respeito à mesma pessoa só foi possível por acompanhar a publicação da obra intitulada

25

A respeito da atuação de Gildásio Amado na instituição de formação profissional no âmbito ginasial, ver
também Chiozzini (2003), que analisa como esse personagem atuou na implantação dos GOTs – Ginásios
Orientados para o Trabalho.
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Português através de textos, cuja oitava edição é datada de 1967. Nessa edição lê-se “Magda
Soares Guimarães”. Em edições mais recentes observa-se que ela usa o “Becker”, assim como
na Plataforma Lattes do CNPq. No entanto constatou-se também, à época deste levantamento
de daods – 2010 – que o currículo lattes dela havia sido atualizado, pela última vez, há quatro
anos, em 2003, a partir do que não se pode tirar muitas conclusões acerca da trajetória
acadêmica e profissional da referida personagem, haja vista se tratar de uma fonte sobre a qual
não se pode afirmar que as informações dispostas sejam, de fato, representativas de toda a
trajetória acadêmica e profissional da pessoa, ou que informem todas as atividades
desempenhadas. (Cf. CNPq, 2007b).
Por isso, além da plataforma lattes, para tentar conhecer esse membro do GT buscou-se
rastrear outros títulos publicados pela autora, pelos quais foi possível verificar que,
especialmente a partir de 2005, ela passa a assinar apenas Magda Soares.
Pelo currículo lattes sabe-se que ela, em 1953, graduou-se em Letras Neolatinas, pela
Universidade de Minas Gerais. Menos de dez anos depois, em 1962, obteve o título de doutora
em Didática e, nesse mesmo ano, fez o estágio de pós-doutorado.
Pelo currículo lattes é possível saber que, além das atividades ligadas à docência na
Universidade, ela fez a tradução do livro de Antoine de Saint-Exupéry, intitulado Cartas do
Pequeno Príncipe, cuja segunda edição é datada de 1958. Essas informações, no entanto, não
são suficientes para justificar a participação dela no GT responsável por elaborar o anteprojeto
da 5692/71.
Além disso, no relatório de Avaliação da Pós-Graduação da Universidade Federal de
Minas Gerais, exercício 2005-2006, de responsabilidade de Ramírez e Silva (2006), consta a
informação de que ela fez parte do primeiro Conselho de Pós-Graduação dessa instituição de
ensino, ainda em 1966, tendo assinado a primeira ata de reunião.
Essas poucas informações permitem constatar que Magda Soares Guimarães, ao ser
convidada para compor o GT aqui analisado, era uma jovem e já proeminente professora
universitária, preocupada com as questões relativas à leitura, basilares para a formação
escolar, mas, especialmente, formada e atuante em um estado politicamente forte, como era o
Estado de Minas Gerais.
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Nise Pires
Não foram encontradas informações acerca da trajetória acadêmica e profissional dessa
personagem que justificassem a indicação dela na composição do GT responsável pela
elaboração do anteprojeto da 5692/71. Apenas Fazenda (1988) traz um trecho de uma fala
atribuída a essa personagem, a partir da qual Fazenda (1988) a acusa de defensora da ideologia
liberal, para a qual a educação escolar, de nível fundamental, mantinha-se como necessária à
formação de trabalhadores. Na fala a ela atribuída, consta:

O Brasil insere-se no mundo democrático, e, tendo em vista o princípio de unidade
nacional e os ideais de liberdade e solidariedade humana, dispõe-se a oferecer à sua
população, em igualdade de oportunidades, uma educação fundamental. (...) a
realização do curso médio confere um status mais alto na escala social, ao qual todos
aspiram ascender. A busca é mais de prestígio que de eficácia pela ação educativa, o
que representa fatal desvirtuamento de fins. A educação fundamental pretende formar
crianças e adolescentes felizes e ajustados e oferecer-lhes condições e situações de
experiência que lhes permitam sentir-se participantes na vida comunitária. A educação
fundamental é justificável, ainda, em termos econômicos, porque o preenchimento da
mão-de-obra por elementos com adequada formação básica amplia a rentabilidade do
trabalho e acelera o desenvolvimento (Nise Pires, apud Fazenda, 1988, p. 83- 84).

No entanto, como se pode verificar, são informações insuficientes para justificar a
inserção dela no referido GT.
De qualquer modo, pela análise das diferentes trajetórias de quem compôs esse Grupo
de Trabalho, verifica-se que, de um lado, era um grupo formado por pessoas originárias de
diferentes lugares, o que poderia produzir uma confiabilidade maior ao produto do GT; mas,
por outro lado, verifica-se que o controle da produção do grupo estava garantido pela presença
de pessoas ligadas aos governos militares e conservadores, cuja participação pode também ser
a justificativa para a desconfiança e para as críticas que a Lei 5692/71 recebeu.
Mas, antes de analisar as críticas deferidas contra a Lei 5692/71 vale entender a
proposta apresentada pelo Grupo de Trabalho para a elaboração da lei, a fim de reformar a
LDB 4024/61.

94

2.3. A instituição do GT para elaboração da 5692/71

Para elaboração do Anteprojeto para a Lei 5692/71, os membros do GT passaram a
trabalhar no dia seguinte à instituição do grupo, a 16 de julho de 1970, em salas da Faculdade
de Educação da Universidade de Brasília, cedidas pelo então reitor, Prof. Caio Benjamin Dias
que, além de ceder as salas, também colocou funcionários à disposição do GT.
Essa disponibilização de pessoal e espaços da UnB para acomodação do Grupo de
Trabalho ao qual caberia a elaboração do anteprojeto da referida lei localiza o grupo em um
espaço, naquele momento, sob controle dos militares, pois, segundo informa Borges (2006), à
época motorista de Caio Benjamim Dias, embora este fosse o reitor, “quem mandava mesmo
era o vice”, o Capitão de Fragata José Carlos de Almeida Azevedo, ou “Comandante
Azevedo”, como era conhecido. Nas palavras de Borges (2006, p. 2), “(...) era o auge da
ditadura, o Dr. Caio, médico, civil, pouca coisa podia fazer. Na ditadura os civis eram
chamados de ‘pardais’ (portanto o Dr. Caio era um ‘pardal’). Os postos chave da UnB eram
ocupados por militares: Coronel, Major e Capitão”.
Uma vez acomodados na UnB, no início, consta no relatório que o GT trabalhou em
tempo integral e depois em regime de trabalho de acordo com as exigências das demandas.
Independente da carga horária cumprida e da regularidade dos trabalhos, os membros do GT
precisavam concluir os trabalhos em 60 dias, prazo designado pelo decreto que instituiu a
comissão.
Segundo informam na introdução do Relatório, os membros do GT, o anteprojeto foi
produzido com base em sugestões vindas de todo o país, mas que cabia ao Ministério da
Educação a função de liderar a implantação do que era proposto e que representava o “eco”
dos clames das várias propostas recebidas.
O Relatório dos trabalhos realizados, assim como o Anteprojeto elaborado, foi
destinado ao ministro da Educação e Cultura, Jarbas Gonçalves Passarinho, que o submeteu ao
Conselho Federal de Educação. Este sugeriu, segundo o Ministro, emendas ao anteprojeto.
Após essa oportunidade, o Ministro enviou o Anteprojeto, com parte das emendas sugeridas
pelo Conselho Federal de Educação acatadas, para uma reunião conjunta do Conselho Federal
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com os Conselhos Estaduais de Educação, do que resultaram, segundo o ministro, poucas
modificações (Cf. Passarinho, 1971). Mas, para compreender como se deu a sistemática de
trabalho do GT vale a pena analisar o relatório por ele produzido.

2.4. Relatório do GT responsável pela elaboração do anteprojeto da Lei 5692/71

O relatório produzido pelo GT responsável para a elaboração do anteprojeto que
culminou com a Lei 5692/71 foi o produto, segundo o próprio relatório, resultante do exame e
sistematização de dezenas de sugestões e documentos oriundos de todas as partes do país:
“(...) do primeiro Grupo de Trabalho instituído para este fim, dos Conselhos Estaduais de
Educação, das Secretarias de Educação, de entidades representativas de professores e escolas,
de educadores de todas as áreas, além das sugestões de jornais e periódicos” (Cf. Relatório do
Grupo de Trabalho. Diário Oficial do Estado de São Paulo, de 28 de setembro de 1971, p. 10).
Como as opiniões dos estudantes não estavam contempladas, o GT promoveu uma
“Semana de Educação”, na FE da UnB, da qual, ao final de debates “não raros calorosos”, os
“universitários” apresentaram conclusões fruto das discussões realizadas.
A partir do relato exposto evidencia-se a estratégia do Ministro em explicitar que o
processo do qual resultou o Anteprojeto da Lei 5692/71 fora legítimo. Com isso, ele busca
transformar a referida Lei em uma consequência de pontos de vista diversos, oriundos de
distintos setores da sociedade que, ao terem feito sugestões, podem se sentir contemplados e
reconhecidos nesta Lei.
Essa estratégia do Ministro é bem clara quando tenta explicitar o espaço conferido aos
estudantes para debate das proposições a serem sistematizadas na referida lei. A esse respeito
verifica-se que, apesar de a opinião dos estudantes estar restrita aos universitários, ou seja, ao
público que não seria atingido pelas medidas adotadas, uma vez que o projeto de lei se voltava
para reformar o ensino primário e médio e não o ensino superior, nota-se que, em um período
em que as liberdades individuais eram cerceadas, a consulta pública, especialmente a consulta
à classe estudantil, que duramente fazia oposição ao regime, apresentava-se como importante
para conferir legitimidade ao processo.
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Entretanto, o investimento para convencer a opinião pública a favor da reforma não se
restringia às consultas feitas em vários setores da sociedade, nos diversos estados da
federação. Na introdução do relatório consta a informação de que os membros do GT
mantinham contatos periódicos com a imprensa, sob a justificativa de possibilitar que um
“representante credenciado do GT” mantivesse “a opinião pública a par da marcha dos
trabalhos”. Segundo informado no relatório, essa medida fez com que novas sugestões
chegassem ao GT em face dos comentários às notícias veiculadas.
Observa-se que essa medida visava, além da justificativa explicitada, tentar convencer
a população dos encaminhamentos que se pretendia dar à educação, para que, quando
instituída a lei, as resistências pudessem ser mínimas, uma vez que já se estava preparando o
terreno para que elas fossem aceitas e implantadas.
Percebe-se, assim, que a metodologia utilizada pelos membros do GT não se limitava à
elaboração de uma proposta técnica para o ensino de 1° e 2° graus, mas contemplava também
posturas políticas, a fim de preparar a opinião pública para receber favoravelmente as medidas
a serem implantadas, não como uma imposição do governo, mas como uma necessidade
reconhecida e clamada pela sociedade.
Do ponto de vista técnico, os membros do GT declararam que, ao receber as sugestões
vindas dos diversos lugares da federação passava-se a uma discussão “exaustiva”, para só
depois seguir com a elaboração de artigos e parágrafos de um projeto de lei para substituir a
4024/61.
Essa declaração indica que não havia consenso entre os membros do GT, nem sobre as
sugestões feitas, nem sobre as análises realizadas. Porém percebe-se que a aparente
heterogeneidade não significa respeito à diversidade de opinião. Ao contrário, observa-se essa
heterogeneidade mais como uma estratégia voltada à recepção da lei, do que como uma
construção democrática, dado o próprio lugar destinado à acomodação do GT, bem como o
controle que se exercia sobre as deliberações tomadas, pois, mesmo o anteprojeto tendo sido
consequência das análises sobre as sugestões advindas de diversos lugares do país, essas
deliberações, passavam pelo crivo do próprio Ministro, que na exposição de motivos deixa
evidenciar o vetor das propostas para o anteprojeto de lei – de cima para baixo e não o
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contrário, como se poderia imaginar se considerado apenas o argumento da consulta pública.
Nas palavras do Ministro sobre o relatório apresentado pelo GT isso fica evidente:

Esse Grupo apresentou um anteprojeto de lei, que “fixa diretrizes e bases para o ensino
de 1º e 2º graus”, precedido de circunstanciado relatório com ampla justificação técnica
das soluções propostas, em conjunto e em pormenores. (...) Apesar, entretanto, do alto
nível, da objetividade e da forma cuidadosa com que a matéria fora aí tratada, decidi
levar adiante a aferição antes iniciada, que já prolongava. Submeti o relatório do GT ao
Conselho Federal de Educação, que lhe apresentou emendas bastantes oportunas e
enriquecedoras, por mim acolhidas em sua maior parte. Mais tarde, o assunto foi
discutido em reunião conjunta do Conselho Federal com os conselhos estaduais de
Educação, daí resultando já poucas modificações que igualmente aceitei. (Passarinho,
1971, p. 8).

Dessa forma evidenciam-se os limites de atuação do GT, cuja atuação, apesar de ser a
de elaborar o anteprojeto para a Lei 5692/71, era limitada, por um lado, pelos representantes
do governo que compunham o GT e, por outro, por outras instâncias como os Conselhos
Federal e Estaduais de Educação, bem como o próprio Ministro, que eram mobilizadas caso
algum interesse do governo escapasse a esses representantes, para que esses interesses
prevalecessem, Por isso pode-se afirmar que o movimento de buscar sugestões de vários
setores sociais, dentre os quais os estudantes, nada mais significou do que uma estratégia para
mais fácil aceitação da Lei a ser aprovada: a 5692/71.
No que tange ao teor do relatório verifica-se que a primeira informação é que a
proposta do GT não era a de elaborar uma “reforma”, mas a de promover uma “atualização e
expansão do ensino”, cujas consequências seriam: considerar as diferenças regionais, em face
da dimensão territorial brasileira; fazer uma atualização completada com a expansão e viceversa, em que a atualização estivesse diretamente relacionada à qualidade de ensino e a
expansão, à quantidade de instituições e cursos disponíveis.
Destaca-se que a realização de um anteprojeto de lei é consequência de um momento
em que não se pode prescindir do legislativo, mas que, por outro lado, se faz relevante a
utilização da força da Lei para “atualizar” os sistemas de educação. Com isso, adverte-se, não
se pretendia limitar “audácias”, no sentido de ajustamentos da educação às realidades locais,
mas impedir que se descambasse na inautenticidade.
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Esses argumentos apontam para uma nebulosa, haja vista não ter tornado claro o que
seria considerado “inautenticidade”. Ao certo, o que se anuncia é que o legislativo não seria
contemplado nas discussões das alterações a serem impostas na educação. Mas, talvez seja
possível pensar, buscando ser menos resistente aos argumentos do GT que, com essa medida,
se estaria defendendo a manutenção de um “sistema educacional” que, mesmo contemplando
as diferenças regionais, não perderia de vista a unidade nacional 26 .
Para defender o anteprojeto apresentado apontava-se que se deveria investir na
integração educacional em duas perspectivas: vertical e horizontal. Na vertical seriam
integrados os graus escolares; na horizontal, as modalidades de ensino. Argumentava-se que a
divisão em graus representava uma mutilação psicológica, que não se justificava tendo em
vista os diferentes estágios de desenvolvimento de crianças e jovens.
O segundo argumento aponta para uma chamada “evolução dos conhecimentos”, que
passava a exigir “(...) novas técnicas de produção e formas de vida, num mundo governado
pela ciência, que tornava insuficiente a tradicional educação primária como preparo mínimo
do homem comum” (Passarinho, 1971, p. 8).
Observa-se que tanto um argumento quanto o outro voltam-se a justificativas
econômicas, uma vez que, com a crescente incorporação de pessoas como mão de obra, a
educação precisa dar respostas aos avanços técnicos, sendo a educação primária já obsoleta.
Preparar a mão de obra significava preparar o país para entrar “nos trilhos do
desenvolvimento”; ajustar a educação às demandas impostas para esse preparo significa dar
respostas às necessidades econômicas do país e, reconhecendo que a educação primária não
mais dava conta dessas demandas fazia-se urgente integrar os graus de ensino.
Para responder às demandas do processo de desenvolvimento a que se assistia devemse considerar também os acordos MEC-USAID que, a partir de parcerias com entidades norteamericanas, buscavam respostas para esse desenvolvimento a partir de investimentos na
educação, tanto no que diz respeito à tentativa de erradicar o analfabetismo, quanto no preparo
de mão-de-obra especializada, para o que se buscou investir no ensino cada vez mais técnico.

26

Deve-se lembrar que há, na historiografia da educação brasileira, uma larga discussão acerca do que se pode
chamar de “sistema educacional”. A esse respeito, conferir Azevedo (1963) e alguns de seus críticos: Nunes e
Carvalho (1993), Bontempi Jr. (1995), Toledo (1995), Warde & Carvalho, 2000.
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Para tanto, não se podia deixar de fazer referência ao parágrafo 176 da Constituição
Brasileira, que estendia a obrigatoriedade de ensino até os 14 anos e que representava, já em
1967, segundo o argumento utilizado no relatório, um reconhecimento da necessidade de
integração dos graus de ensino. Tal reconhecimento se mostrava ainda tímido, em face de estar
em vigor a LDB de 1961, que submetia a continuidade de ensino à aprovação no exame de
admissão. Esse exame, avaliava-se então, já não tinha razão de ser, uma vez que a ampliação
da escolarização obrigatória e, portanto, a integração vertical entre os graus de ensino,
passaram a constituir, a partir de 1967, um imperativo constitucional.
A equivalência entre as diferentes modalidades de ensino, por sua vez, visava corrigir a
estratificação social que a justaposição de ensino secundário com os ramos de ensino técnico
provocava. A esse respeito é apresentado no relatório o seguinte argumento:
De início, com efeito, possuíamos um “ensino secundário” cuja única função era abrir
as portas do superior. Pouco a pouco, surgiram escolas de ofícios destinadas a preparar
o comércio, mais tarde outras de formação para a indústria e em alguns casos, porém
com menor frequência, uma terceira categoria de treinamento agrícola. Sem atentar
para a circunstância de que, embora com objetivos mais específicos, tais escolas eram
de qualquer forma “secundárias”, passamos a classificá-las em “ramos” paralelos que,
refletindo ainda uma vez a estratificação social, mantinham o dualismo de “ensino
(secundário) para os nossos filhos” e “ensino (profissional) para os filhos dos outros”.
(Relatório do GT instituído pelo Decreto n° 66.600, de 20 de maio de 1970).

Observa-se que, ao apontar o paralelismo mantido entre os ramos técnicos de ensino e
a educação secundária, não se faz referência à formação de professores, inegavelmente
também uma formação técnica. Esta só é referida, ainda que de forma sutil, ao argumentar que
a LDB de 1961 manteve inalterado esse paralelismo há muito criticado na “evolução
educacional brasileira” (cf. Relatório do GT, 1970), em que se registram as lutas travadas para
que a formação profissional fosse também reconhecida “(...) como educação capaz de produzir
um amadurecimento pelo menos equivalente ao dos estudos ‘acadêmicos’” (Relatório do GT,
1970), A respeito da formação de professores afirma-se apenas: “(...) E verdade, aliás, é que a
L.D.B. manteve inalterado esse paralelismo ao instituir, sob a rubrica geral de ‘ensino médio’,
a clássica escola secundária seguida dos ‘ramos’ de ensino técnico e de formação de
professores”. Desse modo, a formação de professores passa ao largo, tanto das discussões
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acerca da formação técnica, quanto da formação média destinada ao acesso aos cursos
superiores.
O que ganha destaque no âmbito das alterações propostas pelo GT diz respeito à
terminalidade do ensino, ou seja, era preciso alterar a finalidade “da escola para a escola” que,
segundo os argumentos apresentados, se mostrava inútil, desprovida de significado para o
público que a buscava, para uma escola que se voltasse à formação profissional, porque só
assim a terminalidade se voltaria à “formação de cidadãos úteis à comunidade e a si próprios”.
Esta terminalidade, no entanto, se mostraria inexequível se se exigisse, para cada
formação profissional, um estabelecimento próprio de ensino, pois isso impunha investimentos
de grande monta. Sendo assim, a saída encontrada seria a integração horizontal de
modalidades e instituições de ensino.
Assim, a proposta ideal para a terminalidade seria antecipá-la para os 14 anos, ou seja,
até onde atingia a escolarização obrigatória, sendo chamada, no relatório, de “terminalidade
real”, quando o aluno deveria receber “uma formação já dirigida ao trabalho” (Relatório do
GT, 1970), sob o argumento de que

(...) para o tipo de aluno dos meios pobres, amadurecido precocemente pelas
dificuldades da vida, a iniciação antecipada numa atividade produtiva será mal menor,
decerto, que um acréscimo de estudos gerais cuja função se perderá e cuja utilidade ele
não poderá perceber. (Relatório do GT, 1970, p. 12)

De qualquer modo reconhecia-se que a verdadeira terminalidade, no entanto,
encontrava-se no 2° grau, “(...) período etário em que as aptidões efetivamente existem e
tendem a estiolar-se quando não são cultivadas com oportunidades” (Relatório do GT, 1970, p.
12). Assim, como não seria possível baixar a terminalidade para o primeiro grau, a proposta
considerou que, aos 14 anos, o aluno já deveria ter uma opção de estudos e, portanto, de
trabalho definida.
Essa proposta justificava, portanto, a integração do ensino primário ao ginásio que,
desse modo, não configurava uma justaposição, mas uma integração, sob o argumento de que
as transformações psicológicas que ocorrem entre os 7 e 14 anos de idade são mais
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homogêneas que entre jovens dos11 aos 18 anos. O investimento na terminalidade por essa
perspectiva, ao mesmo tempo em que aproxima o ensino do 1° grau ao do 2°, também
aproxima a formação profissional do 2º grau à formação superior. Além disso, segundo os
membros do GT, conferir no 2° grau uma formação profissional evitaria que os alunos não
admitidos ao ensino superior ficassem frustrados por não terem uma profissão. Por isso o
planejamento que organizaram para o 2° grau levava em conta que,

(...) todos, num país como o Brasil, devem chegar à idade adulta com algum preparo
para o trabalho ou, pelo menos, com uma opção de estudos claramente definida. Pondo
mesmo de lado as implicações econômicas e sociais desta tomada de posição, cabe
lembrar que a maior causa de frustração dos candidatos não admitidos no ensino
superior reside na ausência de uma ocupação útil numa idade em que se tornam
absorventes as preocupações com o futuro. (Relatório do GT, 1970, p. 12)

Isso justifica a proposta de conferir aos estudantes, já em nível de 2° grau, uma
formação profissional. No entanto, a proposta não se encerra nisso. Ela também visava
integrar as diversas formações profissionais em um mesmo espaço físico, a fim de possibilitar
que, independente da escolha profissional, os estudantes pudessem receber uma mesma base
geral, combatendo, assim, a antiga divisão em ramos de ensino.

Não é o caso, todavia, de prever três ou quatro modalidades imutáveis de “ramos” ou
“cursos” separados, e sim de construir o ensino sobre uma base de estudos gerais e
comuns que se abra num leque de tantas habilitações, dentre as suscetíveis de
desenvolvimento a esse nível, quantas sejam as reclamadas pelo mercado de trabalho
(art. 5° § 2°, a, c). é a integração horizontal, que da concepção didática e sócioeconômica do currículo vai à estrutura física e à organização administrativa dos
estabelecimentos. (Relatório do GT, 1970, p. 12)

No que diz respeito à formação de professores, especificamente, os membros do GT
combatem a formação em escolas normais, argumentando que
(...) a formação de professores em nível de 2° grau, por exemplo, tende a descambar
para o pedagogismo estéril, em detrimento dos estudos “de conteúdo”, quando feita em
estabelecimentos apenas dedicados a esse fim; mas será também prejudicada se não
alcançar a devida intensidade na hora da profissionalização. (Relatório do GT, 1970, p.
12).
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Uma vez contemplada a integração vertical e horizontal, os relatores atentaram também
para os conteúdos a serem ministrados, destacando que estes deveriam contemplar as
diversidades regionais. Por isso a proposta do GT previa um núcleo comum a fim de que a
educação brasileira tivesse uma unidade nacional (sistema):

Na sistemática proposta, a formação do currículo cobre duas fases que se completam: a
determinação dos conteúdos e a sua organização pedagógica. A primeira deverá partir
de um mínimo de unidade nacional para em seguida, sucessivamente, ajustar-se às
distintas realidades regionais, aos planos particulares dos estabelecimentos e ao
interesses e aptidões dos alunos. (Relatório do GT instituído pelo Decreto n° 66.600, de 20
de maio de 1970).

A definição do conteúdo comum de cada grau, a ser obrigatório em todo o território
nacional, segundo o Relatório, seria de competência do Conselho Federal de Educação. A
parte diversificada, por sua vez, também ficaria a cargo do referido Conselho, sob a
advertência do GT de propor listas amplas e abrangentes, sob pena de não se alcançar a
diversidade prevista. Desse modo percebe-se que a parte diversificada deveria, assim como o
núcleo comum, estar prevista a priori. Assim imagina-se que a inserção da diversidade
regional e os interesses locais estariam dificultados.
No que diz respeito à formação profissional, a parte diversificada diria respeito às
especificações voltadas a cada formação técnica. Assim, além da definição do conteúdo
comum, o Conselho Federal de Educação seria responsável por estipular também o conteúdo
mínimo necessário a cada habilitação. Isso indica que também a parte diversificada da
formação profissional já deveria estar previamente definida por um órgão centralizador, muito
distante das necessidades locais.
Os relatores do GT, por sua vez, prevendo ataques a essa contradição, respondem
antecipadamente, afirmando que, com essa medida, não estavam deixando de considerar os
interesses locais, mas tentavam impedir que “interesses provincianos” fossem contemplados,
explicando que:
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É de observar que a característica regional do conteúdo diversificado não há de ser
encarada como provincianismo estreito a projetar-se no ingênuo formalismo de estudos
expressadamente regionalizantes: como também não será atingida por estudos
inteiramente alheios ao meio. Ela tem um fundamento econômico-social e, portanto,
será mais bem atendida indiretamente, em componentes profissionalizantes ou não que
levem à solução de problemas locais. (Relatório do GT instituído pelo Decreto n°
66.600, de 20 de maio de 1970).

Feita essa ressalva, os relatores passam a discutir o que seria, portanto, um currículo
pleno, ou seja, a reunião do conteúdo comum e do diversificado, não em forma de disciplinas,
mas de “matérias-prima” que, desdobradas, passariam a constituir as disciplinas, áreas de
estudo e atividades, com vistas a tornar a matéria-prima do currículo pleno “didaticamente
assimilável”. Mas, a respeito do currículo pleno, explicava o GT que:

A verdadeira distinção a ser feita no currículo pleno reside em que este abrangerá “uma
parte de educação geral e outra de formação especial” (art. 5°, § 1°) 27 . A primeira está
mais voltada para a continuidade, surgindo por isso ao longo de toda a escolarização de
que nos ocupamos [ensino de 1° e 2° graus]. Com ela visa-se a transmitir “um acervo
comum de idéias fundamentais” (Hutchins) que integrem o estudante na sua própria
sociedade e na cultura de seu tempo. (Relatório do GT instituído pelo Decreto n°
66.600, de 20 de maio de 1970).

Desse modo, a matéria-prima do currículo pleno deveria visar, segundo os relatores, à
“integração do pensamento, da ação e da criação”, para o que se optou por não adotar uma
classificação rígida de disciplinas, práticas educativas e atividades artísticas. Isso separaria
artificialmente, segundo os responsáveis pelo relatório, os fatores reflexivo, conativo e afetivo
que interferem diretamente na aprendizagem.
Ao adotar essa perspectiva, além de fazer a crítica do currículo posto em vigor pela
LDB 4024/61, em que as referidas matérias eram tratadas como disciplinas, o Relatório do GT
propõe que elas fossem encaradas não só a partir de “(...) estudos resultantes do trabalho
27

Observa-se que os relatores do GT fazem referência a artigos presentes no anteprojeto de lei apresentados por
eles ao então Ministro da Educação. No entanto, verifica-se que esses artigos não foram mantidos no texto
aprovado da Lei n° 5692/71, uma vez que, além de ter passado pela análise do Ministro, passou também por
modificações sugeridas pelo Conselho Federal de Educação, para onde o Ministro enviou o anteprojeto, bem
como por alterações quando de sua aprovação final.
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conjunto de conselhos e estabelecimentos”, mas também como parte da Educação Moral e
Cívica, da Educação Física, da Educação Artística e do Ensino Religioso, cuja obrigatoriedade
já estava prevista no Anteprojeto, segundo afirmam os relatores, e que deveriam voltar-se aos
interesses das demais disciplinas a fim de atuarem como elementos de coesão e, assim,
imprescindíveis à unidade nacional.
No que se refere ao Ensino Religioso, verifica-se, com a análise da lei que, apesar de
ser ofertado como disciplina nos horários normais de aula, ficou definida como sendo de
matrícula facultativa aos alunos (Lei n° 5691, de 11 de agosto de 1971, parágrafo único do
artigo 7°).
A parte especial, por sua vez, deveria voltar-se à terminalidade do ensino e, por isso,
deveria estar contemplada a partir da segunda metade do 1° grau, atuando como uma
“sondagem” a fim de direcionar os alunos para a formação profissional que mais lhes
conviesse, de acordo com as demandas do mercado de trabalho em que estivessem inseridos.
Desse modo,

(...) é, portanto, no currículo pleno que aparece com maior nitidez a proporcionalidade
inversa que há entre a continuidade e a terminalidade (...). No caso de uma
escolarização normal, a parte geral será “exclusiva nos anos iniciais do ensino de 1°
grau e em seguida predominante, equilibrando-se com a especial no ensino de 2° grau”
(art. 5°, § 1°). Onde, porém, venha a situar-se em nível mais baixo a terminalidade real
– na altura da 5ª série, por exemplo – a parte especial surgirá mais cedo e crescerá mais
rapidamente (art. 5°, § 2° b); porém, a inversa proporcionalidade se mantém. (Relatório
do GT instituído pelo Decreto n° 66.600, de 20 de maio de 1970).
A proposta de organização dos conteúdos é representada nos Gráficos 1 e 2 que
seguem:
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GRÁFICO 1.
Formação geral e formação especial no 1° e 2° graus

Fonte: Relatório do GT instituído pelo Decreto n° 66.600, de 20 de maio de 1970.

A proposta do GT era articular a formação geral com a formação especial, sendo que
esta se adensaria no 2° grau, promovendo, assim, uma articulação deste com o ensino superior.
Essa tentativa de articulação se mostra ainda mais evidente quando os relatores propõem que
os estudos realizados em uma quarta série, facultativa no 2° grau, poderiam ser aproveitados
em cursos superiores da mesma área ou de áreas afins. Essa articulação justifica, portanto, a
extinção do exame de admissão que vigorou na vigência da 4024/61. Nas palavras dos
relatores,

Também daí resulta bastante claro que, até pelo menos o nível de que nos ocupamos
[1° e 2° graus] a articulação vertical se faz pela parte geral: e como esta é contínua,
seria absurdo opor ao progresso do aluno qualquer barreira, do tipo exame de
admissão, que não esteja no travejamento interior do currículo. Isso se aplica mesmo
ao ingresso no ensino superior: o que nos levou a não cogitar direta ou indiretamente
de concurso vestibular, e muito menos de “preparo” para este, apenas ressalvando “o
que sobre o assunto conste em legislação própria” (art. 22, a). No dia em que já não
seja necessário o vestibular classificatório, a lei continuará atual. (Relatório do GT
instituído pelo Decreto n° 66.600, de 20 de maio de 1970).

Se o vestibular não foi extinto tal qual o exame de admissão pode-se afirmar que a
proposta de aproveitamento de estudos foi uma aposta na articulação também entre o ensino
de 2° grau e o superior.
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No que concerne à articulação da formação profissional com o ensino de 2° grau, os
argumentos dos relatores, como se pôde observar, se mantiveram presentes no texto final da
lei, já que consideravam urgente a necessidade de “(...) diversificar a qualificação profissional
em face do projeto de desenvolvimento da nação”. Desse modo, a ampliação de habilitações
profissionais, abrangendo todo o 2° grau, foi uma resposta a essa demanda, uma vez que
possibilitaria ao aluno “(...) que precisasse ou quisesse adiantar seu ingresso na força de
trabalho”, que o fizesse sem que fosse preciso cursar uma universidade e sem que, para isto,
ficasse impedido de, mais tarde, retomar seus estudos.
Desse modo, as propostas do GT quanto à articulação vertical entre os diferentes níveis
de ensino foram acompanhadas por alterações na articulação no que se refere à formação
conferida aos alunos, ou seja, no que se refere à articulação horizontal das diferentes
modalidades de ensino. Ao conferir uma formação geral mais intensa no 1° grau, preparando
desde então, para a formação profissional, uma vez alcançado o 2° grau, os alunos poderiam
escolher que habilitação fazer, de acordo com seus interesses e aptidões, sem que fossem
obrigados a seguir um curso único em uma escola única.
Estava, assim, posto em curso um processo de “flexibilização da escola”, pelo qual o
aluno poderia matricular-se, se preferisse, não em um ano letivo, mas em disciplinas isoladas,
de acordo com os interesses e formação profissional pretendida. Segundo os esclarecimentos
dos relatores, a matrícula por disciplina, tecnicamente, era

(...) uma forma geral de organização em que a escolha dos estudos pode variar por
aluno, formando “conjuntos” individuais, e a respectiva sequência, assim como o
controle da integralização curricular, resultam do próprio sistema. Como num selfservice; em contraste com o restaurante tradicional, que corresponderia ao regime
seriado. Tudo se faz então por disciplina: a oferta de vagas, a matrícula, a precedência
– esta mediante a indicação de umas, chamadas “pré-requisitos”, que devem ser
estudadas antes de outras – os horários, a aprovação ou reprovação e, por fim, a
verificação de cumprimento do que se exige para o diploma e certificado. (Relatório do
GT instituído pelo Decreto n° 66.600, de 20 de maio de 1970).
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A matrícula por disciplina, segundo previam os relatores, deveria constituir a regra no
ensino de 2° grau, embora soubessem que seria uma proposta que encontraria resistência para
que fosse posta em prática 28 , chegando a afirmar que

(...) se, portanto, no 1° grau a matrícula por disciplina é de qualquer modo uma
exceção, deve no 2° constituir a regra. Apesar disso, não nos aventuramos a incluir no
anteprojeto uma obrigatoriedade neste particular (art. 7°, § 1°). Sabendo que, nos
primeiros tempos de vigência da lei, haverá uma natural “persistência da forma”
anterior, mas também estamos certos de que, sob a pressão da própria realidade, o novo
regime se imporá talvez muito cedo; e para tanto muito poderá contribuir a assistência
dos órgãos técnicos federais e dos vários sistemas. (Relatório do GT instituído pelo
Decreto n° 66.600, de 20 de maio de 1970).

A matrícula por disciplinas, por sua vez, poderia alterar também o tempo de duração
dedicado aos estudos no 2° grau, uma vez que poderia ser feito em dois anos no mínimo e
cinco anos no máximo, para o correspondente à terceira série. Desse modo, porque a terceira
série já tinha um caráter terminal previa-se que os alunos mais adiantados, ou “brilhantes”,
como se afirma no Relatório, já poderiam dar continuidade aos estudos, sem ficar na
dependência de colegas com níveis mais baixos de aproveitamento e aprendizagem.
No que diz respeito ainda à duração do curso de 2° grau, os relatores informam que se
previam 2.200 horas anuais no curso de três anos e 2.900 horas anuais no curso de quatro
anos, o que correspondia a jornadas de quatro horas diárias de estudos. Essa proposição,
segundo consta no relatório, também poderia encontrar resistências, pois previam que muitos a
qualificariam de modesta e os mais descrentes a julgariam inexequível, ao que respondiam:

Aos primeiros lembramos que esse número expressa um mínimo e, assim, não só pode
como deve ser aumentado até que se alcance a jornada de sete ou oito horas; e aos
últimos formulamos um apelo no sentido de que também eles desenvolvam esforços,
cada um em seu campo de atuação, a fim de que vençamos rapidamente a contrafação
dos quatro e mais turnos diários com que nenhum sistema educacional se mantém
digno de respeito. (Relatório do GT instituído pelo Decreto n° 66.600, de 20 de maio
de 1970).
28

Pela análise dos documentos tanto na Escola Normal do Braz quanto no Colégio de Santa Inês, verifica-se que
essa prática, de fato, não se concretizou.
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Por essa resposta, pode-se perceber que a Lei 5692/71 visava a um aumento do tempo
dedicado à escolarização dos jovens, uma vez que, estando os estudos de 2° grau distribuídos
em quatro horas por dia, somente seria possível haver três turnos de aula e não quatro, como
denunciavam os relatores do Anteprojeto da lei de 1971.
Verifica-se que esse argumento, por sua vez, nega as acusações dirigidas à Lei 5692/71
de que ela foi instituída para diminuir a qualidade de ensino, uma vez que o aumento do tempo
dedicado à escolarização tende a melhorar a qualidade de ensino. Constatar se o turno de
quatro horas foi aplicado é uma proposta de investigação das práticas instituídas com a Lei
5692/71.
No entanto, pelo que está posto no relatório caberia a cada estabelecimento de ensino,
por meio dos regimentos escolares, definir como colocariam em execução a Lei e como se
adaptariam às mudanças estabelecidas. Deve-se destacar que o regimento estaria subordinado
às normas fixadas pelo respectivo Conselho de Educação. Com isso buscava-se não interferir
sobremaneira na individualidade dos mais diversos estabelecimentos de ensino, sem negar que
as diretrizes gerais, denominadas de “diretrizes e bases” de âmbito nacional, precisariam ser
seguidas 29 .
A definição de um núcleo comum mínimo à formação dos jovens apresentava-se como
fundamental, especialmente quando considerados os pedidos de transferência de um
estabelecimento de ensino para outro. Segundo argumentam os relatores, a parte comum seria
a garantia da transferência, enquanto que a parte diversificada deveria ser aceita sem ressalvas
no estabelecimento a que os alunos se destinassem, defendendo que:

(...) se a parte nuclear do currículo é nacional, assim para a educação geral como para a
formação profissional, nada mais simples que a ela condicionar a transferência (...). Em
consequência, o conteúdo diversificado regionalmente será sempre aceito pelo novo
estabelecimento, numa aplicação automática do princípio do aproveitamento de
estudos. (Relatório do GT instituído pelo Decreto n° 66.600, de 20 de maio de 1970).

29

Com este trabalho, objetiva-se investigar como, na prática, instituições de ensino com perfis diferentes se
apropriaram das determinações do Conselho Estadual de Educação a fim de colocar em ação as diretrizes da
5692/71.
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Resolvia-se, assim, o problema da transferência de alunos entre estabelecimentos de
ensino que não cumpriam uma mesma relação de disciplinas. Porém, era preciso ainda
preocupar-se como a qualidade da educação que se ministraria com a instituição da Lei
5692/71. A esse respeito, os relatores previam que se atentasse para alguns pontos
considerados de especial relevância: o controle da assiduidade e os investimentos na formação
do professor. O primeiro é defendido com o argumento de que, mesmo o mais brilhante dos
alunos não poderia ser aprovado sem que obtivesse uma frequência mínima que lhe permitisse
ter acesso aos conhecimentos essencialmente necessários. Já a formação de professor é
apresentada como um elo de coesão entre os mais diversos elementos que formam a
escolarização. Com o professor bem formado esperava-se que ele pudesse avaliar seus alunos
sobrepondo os aspectos qualitativos aos aspectos quantitativos.
Deve-se destacar que, segundo consta no relatório do GT, a formação de professores
apresentava-se às portas da promulgação da Lei 5692/71, ainda como um problema para a
educação nacional e, especialmente, um problema a enfrentar no que se referia ao programa de
atualização e expansão do ensino de 1° e 2° graus. À época da elaboração do relatório
contavam apenas com “(...) 57% de professores regularmente habilitados para o atual ensino
primário e 36% para o ginásio e colégio reunidos” (Relatório do GT instituído pelo Decreto n°
66.600, de 20 de maio de 1970). E, para atender a proposta de expandir o que, até então, se
chamava Ensino Médio seria necessário preparar, segundo o Relatório, “cerca de 200.000
professores”, sem considerar a quota suplementar de crescimento e as recuperações por atraso,
isso em aproximadamente uma década.
Em meio a esses números, os relatores analisavam ainda os problemas da profissão
docente da época, que a faziam não só pouco atrativa como repulsiva. Segundo os argumentos
apresentados no relatório, os problemas tinham a ver com o aumento da matrícula, gerando
uma necessidade maior de professores, fazendo com que os Estados gastassem mais com o
magistério. Com isso, muitos, como solução, passaram a reduzir os salários ou a fazer os
pagamentos sem pontualidade. Como consequência, analisavam os relatores:
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Isso desvaloriza cada vez mais a profissão e dela afugenta não só os professores já
diplomados como os candidatos que, de outra forma, bem poderiam engajar-se na
atividade docente. O resultado é uma fluidez crescente do exercício profissional; não
há um regime jurídico, de trabalho e de remuneração ajustado ao magistério; não há
uma carreira delineada claramente; não há status. (Relatório do GT instituído pelo
Decreto n° 66.600, de 20 de maio de 1970)

Paralelo ao esvaziamento do interesse pela profissão docente definiam-se normas para
o recrutamento de profissionais que, com base no art. 176, § 3º, inciso VI, da Constituição
Federal, poderia se dar de modos distintos se para a escola pública ou particular. Na pública,
esse recrutamento deveria ser feito mediante concurso público de provas e títulos, destacandose que os títulos deveriam se sobrepor às provas. Na particular a forma de recrutamento era
exclusiva. Essa alteração devia-se, segundo argumentavam os relatores, ao aumento de
quadros formados especificamente para o magistério:

Até a década dos 30, como não havia uma estrutura regular de preparo dos quadros
docentes e técnicos, o concurso era também supletivo desse preparo; daí a importância
das provas. Já agora, quando tal estrutura se vai impondo cada vez mais, o que
sobretudo conta é o grau alcançado pela formação do candidato além dos mínimos
exigidos; daí a valorização dos títulos. (Relatório do GT instituído pelo Decreto n°
66.600, de 20 de maio de 1970)

Essa medida aponta, assim, para a valorização do profissional bem formado, com
experiência comprovada, tornando-se imperativo investir ainda mais na formação de
professores. A instituição, portanto, da formação de professores em nível de 2° grau deve ser
entendida como uma política de formação de quadros, para o que se tornavam dispensáveis
estabelecimentos específicos para tal, a exemplo da instrução ministrada exclusivamente em
escolas normais, como vigorara até 1971.
No entanto, no relatório e, consequentemente, no Anteprojeto da Lei 5692/71, previase a formação ideal, a formação em licenciatura plena, que habilitaria ao exercício em todos os
níveis de ensino e que seria, por isso, a formação a ser almejada por todos. Mas, reconhecendo
a dificuldade em alcançar a formação superior, outros níveis de formação também estavam
previstos, como se pode observar no Gráfico 2, a seguir:
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GRÁFICO 2.
Relação entre formação e destinação profissional

Fonte: Relatório do GT instituído pelo Decreto n° 66.600, de 20 de maio de 1970.

Sendo:

A – Formação superior. Licenciatura plena obtida em curso de graduação com duração
média de quatro anos letivos.
B – Formação superior. Licenciatura de 1° grau obtida em curso de graduação com
duração média de dois anos letivos, acrescida de um ano adicional de estudos
específicos (art. 29, § 2°).
C – Formação superior. Licenciatura de 1° grau (arts. 29, b – 60, c).
D – Formação específica de 2° grau, obtida na duração média de quatro anos letivos ou
três com um ano adicional de estudos (arts. 29, § 1° - 60, b).
E – Formação específica de 2° grau obtida na duração média de três anos letivos (arts.
29, a – 60, a).
F – Formação inespecífica de 2° grau ou 1° grau, com habilitação obtida em exames de
suficiência “regulados pelo Conselho Federal de Educação e realizados em
instituições oficiais de ensino superior indicados pelo mesmo Conselho.” (art. 60,
par. único, c).
G – Formação inespecífica de 1° grau com estudos específicos realizados em cursos
intensivos (art. 60, par. único, a).
H – Formação inespecífica de 1° grau, completa ou incompleta, com habillitação
obtida “em exames de capacitação regulados, nos vários sistemas, pelos
respectivos Conselhos de Educação” (art. 60, par. único, b).
(Relatório do GT instituído pelo Decreto n° 66.600, de 20 de maio de 1970).
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O Gráfico 2 revela a preocupação com a expansão da atuação docente, mas, no
relatório, também é apresentada a preocupação com a qualidade do profissional do magistério,
especialmente no que diz respeito a investimentos e incentivos a planos de carreira,
argumentando-se que, para formar professores, fora armado

(...) todo um esquema no pressuposto de tirar o máximo de proveito do que já
possuímos e viremos a possuir com tal destinação; e para tê-los melhores, estruturou-se
uma carreira com acessos fundados em critérios de mérito (Relatório do GT instituído
pelo Decreto n° 66.600, de 20 de maio de 1970).

Assim, as medidas e argumentos apresentados no relatório revelam que, além de não
promover a ruptura na escolarização até os 14 anos, buscava-se expandir a formação de
professores, especialmente no que se refere à formação média (D e E), para outras instituições
de ensino, sem que fosse preciso estar restrita às escolas normais. Com isso, o intuito era
aumentar o quantitativo formado. Pelos argumentos dos relatores verifica-se que a
preocupação com o quantitativo não estava descolada da preocupação com o qualitativo. No
entanto, se a expansão do magistério trouxe problemas no que concerne à qualidade de ensino
ministrado, só a análise de práticas concretas poderá revelar.
Mas, antes que o relatório do GT fosse apresentado para votação, o então Ministro da
Educação e Cultura, Jarbas Passarinho, apresentou o resultado dos trabalhos ao então
presidente da República, Emílio G. Médici, expondo os motivos que, segundo os argumentos
utilizados, justificavam a elaboração de uma reforma que alterava o ensino de 1° e 2° graus até
então ministrado. Para este trabalho vale analisar os argumentos que dizem respeito ao tema
da formação de professores.

2.5. A exposição de motivos do Ministro da Educação e Cultura em defesa da
5692/71

Na exposição de motivos apresentada pelo Ministro da Educação e Cultura ao
Presidente da República Emílio G. Médici foram defendidas as propostas do GT para a
113

reforma do ensino de 1° e 2° graus. Para o ministro, as alterações na lei de 1961 seguiriam, no
campo educacional, a tendência de reformas empreendidas pelo governo a partir de 1964,
defendendo que:

(...) entre os itens do vasto programa de reformas encetado pelo Governo a partir de
1964, acompanhando as transformações profundas que se operam na vida nacional, a
Educação tem figurado em posição de especial relevo. Firma-se, por fim, e torna-se
cada vez mais nítida, a convicção de que precisamente na escola, tomada em sentido
amplo, se faz a síntese do econômico e do social para configuração de um
desenvolvimento centrado no Homem e para ele dirigido. (Passarinho, 1971, p. 7).

Apesar de ser uma reforma do regime militar, o ministro destaca que o relatório
apresentado pelo GT era consequência de um amplo processo de consulta aos setores
interessados em realizar mudanças educacionais, afirmando que a própria escolha dos
membros do GT teria sido produto dessa consulta. Nas palavras do Ministro:

O projeto constitui uma soma de tendências na medida em que o anteprojeto básico do
GT ele próprio resultante de prévia consulta nacional, foi posteriormente apreciado
pelo Conselho Federal de Educação e em seguida, conjuntamente, por todos os
Conselhos de Educação do País. (Passarinho, 1971, p. 7).

Para o Ministro, a educação deveria manter um equilíbrio com o desenvolvimento, nem
sendo anterior a este, nem lhe sendo posterior, usando o argumento de que

O equilíbrio estaria, portanto, em promover a cada momento, em quantidade e
qualidade, uma escolarização compatível com o grau alcançado de progresso material,
e vice-versa, de tal modo que a mais Educação sempre viesse a corresponder mais
desenvolvimento e, reciprocamente, do maior desenvolvimento sempre resultasse mais
e melhor Educação. (Passarinho, 1971, p. 7).

A relação entre educação e desenvolvimento parece justificar o realismo do Ministro,
ao reconhecer que, no que tange a essa questão, havia diferenças regionais que precisavam ser
consideradas. Assim, embora reconhecesse que a educação devesse ser igual para todos sabia
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que isso não acontecia no Brasil, tendo em vista as disparidades regionais, que precisavam de
uma educação que contemplasse as diversidades de interesses educacionais.
O reconhecimento das disparidades regionais não significava, segundo o Ministro, que
se estava propondo uma estratificação escolar. Mas, para ele, não deveriam se enganar aqueles
que defendiam que se praticasse, em todo o território nacional, a mesma escolarização, sob o
argumento, para ele válido, de que “todos somos iguais” (Passarinho, 1971, p. 7). O Ministro
reconhecia que esse seria um ideal, mas ainda não alcançado no que concerne à educação.
Por isso, o Ministro desenvolve uma argumentação contrária à uniformização. Para ele,
ao impor a uniformização forçavam-se as escolas realizar uma educação que não correspondia
às necessidades locais, enquanto outras, em estágios mais desenvolvidos, ficavam impedidas
de incorporar os avanços alcançados. Além disso, para o Ministro, seria inviável uniformizar o
ensino em um país de dimensões continentais como as do Brasil, de modo que, manter o
discurso em prol da uniformidade só repunha e agravava as disparidades existentes. Nesse
sentido, argumentava que deveria sim haver uma base comum, mas que também fossem
respeitadas e contempladas as diferenças regionais. Nas palavras do Ministro:

A unidade de Educação constitui um ponto antes de chegada que de partida, razão por
que o reconhecimento dos desníveis atuais é indispensável à sua progressiva correção.
Em vez de uniformizar o que se apresenta em si mesmo diferente, cabe unificar o que
deve ser comum em termos dos grandes objetivos nacionais e humanos, pela utilização
de meios ajustáveis às múltiplas realidades a atender. (Passarinho, 1971, p. 7).

Seja reconhecendo a diversidade regional, seja propondo uma base comum à educação
de 1° e 2° graus, o que deveria unir as propostas educacionais, segundo o Ministro, seria o
compromisso com o desenvolvimento, com as “novas formas de vida e de trabalho decorrentes
das mudanças que se operam no País e no mundo” (Passarinho, 1971, p. 7).
A preocupação com a formação para o trabalho também se apresenta como uma tônica
na exposição de motivos do Ministro, mesmo quando analisa o argumento constitucional que
estende a antiga formação primária de 4 anos à formação gratuita e obrigatória de 8 anos.
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Pode-se afirmar que o Ministro, ao considerar as diferenças regionais, analisa de modo realista
essa medida, ao afirmar que

Não se imagina, entretanto, que de momento essas disposições tenham plena execução
em todo o território nacional. Há muitas localidades, zonas e mesmo regiões das quais,
ainda que haja disponibilidade de meios, será impraticável desde logo a
obrigatoriedade de uma escola de oito anos. Para onde e quando assim ocorrer, previuse que a parte de formação especial se antecipará, no currículo, para surgir no nível
efetivamente alcançado em cada caso. Embora, como foi antes salientado, somente ao
fim do 1° grau se deva cogitar de trabalho, não se há de ignorar uma realidade de
insuficiência que exige tempo para a sua correção. (Passarinho, 1971, p. 8. Grifos do
autor).

Esse realismo, no entanto, não se aplica às propostas defendidas por ele, uma vez que
as mesmas diferenças regionais, consideradas como entraves à uniformização do ensino e à
obrigatoriedade de oito anos de estudos, poderiam também constituir empecilhos à
implantação da nova reforma.
Se é evidente a tônica na formação para o trabalho, essa formação, segundo o Ministro,
tem por base a integração que reuniu, tanto a formação comum com a especial, quanto a
formação de oito anos, no primeiro grau, com a formação de 3 anos, no segundo grau. Essa
mesma integração justifica a reunião, em nível de 2° grau, dos diferentes ramos de ensino,
possibilitando, assim, que todas as modalidades de formação média pudessem levar seus
alunos ao ensino superior.
Desse modo seriam reunidas na formação média, a partir da instauração das
habilitações profissionais, tantas profissões quantas exigissem cada região em que estivesse
localizada a escola, rompendo, assim, com as quatro modalidades estanques de ensino
profissional que vigoravam até então. Além disso, para o Ministro, independente de o
estudante conseguir dar prosseguimento aos estudos em nível superior, ele já teria uma
profissão ao término do ensino de segundo grau.
Reunindo os ramos de ensino em um só 2° grau objetiva-se acabar com o dualismo
entre “escola que prepara para a vida” e “escola que prepara para a Universidade”. Colocandose ênfase na educação voltada para o trabalho toma-se o trabalho como “motor do progresso”,
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para o que se deveriam facultar aos alunos conhecimentos básicos, capazes de inserir um
número cada vez maior de brasileiros na vida societária.
O trabalho aparece, portanto, como argumento chave na exposição de motivos do
ministro, seja pela referência reiterada, seja pela indicação da impositiva necessidade de dar
“terminalidade” à formação no 2° grau. Essa terminalidade se opunha ao ensino verbalístico e
propedêutico, com vista a “colocar o Brasil na rota do desenvolvimento” e realizar uma
verdadeira “revolução pela educação”. Com base nesses argumentos, o Ministro tenta
diferenciar a proposta da nova reforma, das demais realizadas do Brasil, afirmando que não se
tratava de:

(...) mais uma reforma, mas a reforma que implica abandonar o ensino verbalístico e
academizante, para partir, vigorosamente, para um sistema educativo de 1° e 2° graus,
voltado para as necessidades do desenvolvimento. E como a educação pré-determina o
desenvolvimento, o abandono do ensino meramente propedêutico, pela adoção de um
processo que valorize progressivamente o estudante, dando terminalidade à escola de
segundo grau, preparando os técnicos de nível médio de que tem fome a empresa
privada como a pública, significa uma revolução, no sentido sociológico do termo:
atingir as raízes do progresso, e em curto prazo. Em uma palavra, é o que V. Exa.
Preconiza: a Revolução pela Educação. (Passarinho, 1971, p. 9)

A presença da dimensão do trabalho é o argumento em favor da atualização necessária
que, para o Ministro, se impunha, haja vista terem acontecido de 1946 a1961, período em que
a Lei 4024/61 foi elaborada, mudanças e imposições sociais que não estavam mais
contempladas no alvorecer dos anos 1970, pois, para ele, o novo momento social solicitava
uma educação nova, que atendesse às novas demandas sociais.
Segundo expôs Jarbas Passarinho (1971), a necessidade de atualização da Lei 4024/61
já se manifestara poucos anos após a promulgação, a exemplo das reformulações do ensino
superior, explicitadas cinco anos depois, em 1966, pelo Decreto-lei nº 53, de 18 de novembro.
Desse decreto resultou, em 1968, de acordo com as informações do ministro, a Reforma
Universitária, como ficou conhecida a Lei Federal nº 5540, de 28 de novembro,
complementada pelo Decreto-lei nº 464, de 11 de fevereiro de 1869 e pelas Leis nºs 5525, de 5
de novembro de 1968 e 5537, de 21 de novembro de 1968, complementadas pelo Decreto-lei
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nº 875, de 15 de setembro de 1969. Para o Ministro, as reformulações nos outros níveis de
ensino passaram a ser, portanto, reclamadas em todo o território nacional, o que justificou,
segundo ele, a organização de um GT que elaborasse propostas para renovação dos outros
níveis de ensino (Decreto nº 66.600, de 10 de maio de 1970).
As propostas do GT, segundo o Ministro, foram submetidas à apreciação do Conselho
Federal de Educação, que propôs várias emendas, mas não só: também passaram pelo crivo do
próprio Ministro Passarinho, que consignou suas “(...) opções para manter a coerência geral da
proposição e ajustá-la à política geral do governo” (Passarinho, 1971, p. 8). Desse modo fica
evidente o quanto a reforma do ensino de 1º e 2º graus, apesar das tentativas de apresentá-la
sob argumentos técnicos, estava comprometida com o regime político no qual ela era gestada.
Esse comprometimento, pode-se supor, justifica a resistência de setores da sociedade,
especialmente, de intelectuais contra as determinações aprovadas na Lei 5692/71. Ou seja,
considerando o regime de exceção instaurado e a reforma proposta neste regime, as
resistências deviam-se às alterações impostas ou ao regime político? Analisar, na prática, a
implantação da 5692/71 pode responder essa questão.
No que diz respeito, estritamente, à formação de professores, o Ministro defende que
esse era um ponto crucial da reforma, destacando que dessa modalidade de ensino “(...)
dependem todos os demais, pois uma organização escolar será sempre o que seja o seu quadro
docente e técnico” (Passarinho, 1971, p. 9). Por isso ele destaca os pontos principais na
proposta do GT, prevendo graduação superior, de curta e plena duração, respectivamente para
exercício do magistério no 1º e 2º graus e habilitação de 2º grau, para exercício do magistério
até a metade do 1º grau, comprometendo-se em condicionar a transferência de auxílios
federais à pontualidade no pagamento dos professores, além de prever a existência do Estatuto
do Magistério, com a finalidade de elevar o status da profissão.
A forma como o Ministro Jarbas Passarinho defende a reforma do ensino de 1º e 2º
graus é elucidativa do modo como o Governo a tomava. O ponto de vista governamental
também pode ser verificado nas palavras do então Presidente da República, Emílio G. Médici,
em mensagem proferida ao Congresso Nacional, quando da apresentação do projeto de lei.
Segundo o Presidente, com a reforma visava-se:
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(...) democratizar o ensino, de maneira que a todos se assegure o direito à educação.
Abre-se caminho, destarte, para que possa qualquer do povo, na razão dos seus
predicados genéticos, desenvolver a própria personalidade e atingir, na escala social, a
posição a que tenha jus. (Médici, 1971, p. 6).

Por essa exposição de motivos, portanto, evidencia-se uma proposta de cunho liberal,
que mascara as condições desiguais de que dispunham as diferentes regiões do país para
implementar a reforma. Por isso, verificar como ela foi apropriada em condições concretas,
especialmente no que diz respeito à formação de professores, constitui um objetivo relevante
para o qual se dedica, especificamente, esta pesquisa.
Porém, após a promulgação da lei, verifica-se, como já foi apontado neste trabalho, que
não foram poucos os debates acerca dos pressupostos da Lei 5692/71, em contraposição à lei
anterior, a Lei 4024/61. Para explicitar como a Lei 5692/71 foi recebida são expostos no
próximo capítulo alguns desses debates.
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CAPÍTULO III
A FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO CURSO NORMAL DA ESCOLA
ESTADUAL DE 1º E 2º GRAUS PADRE ANCHIETA E DO COLÉGIO
DE SANTA INÊS (DÉCADAS DE 1960 E 1970): ANÁLISE DAS GRADES
CURRICULARES

Como já foi apontado neste trabalho, não foram poucas as críticas que a 5692/71
recebeu quando instituída. No entanto, a fim de compreender o porquê do movimento
contrário a esta peça legal é preciso fazer alguns questionamentos: o que ela alterou? Que
quadro a Lei 5692/71 veio a estremecer? Pode-se dizer que as alterações servem para
instituições com perfis distintos? Esses questionamentos indicam a necessidade de fazer a
análise de situações concretas, investigando o que estava instituído para que seja possível
compreender as modificações impostas em 1971.
Para tanto, nesta pesquisa investiga-se a formação de professores nos cursos normais
em duas instituições de ensino de naturezas distintas: o Curso Normal do Colégio de Santa
Inês e o Curso Normal do Colégio Padre Anchieta. A distinção primeira advém do fato de que
a primeira instituição é particular e a segunda pública. Sabe-se, porém, que essa distinção
apenas não justificaria cursos de formação de professores diferenciados, uma vez que, se
fossem consideradas apenas as determinações legais, tanto uma quanto a outra estariam
subordinadas à mesma lei, no caso a LDB 4024/61, o que deveria minimizar o fato também de
se tratar de uma instituição confessional e de uma laica.
Ao analisar as práticas instituídas nestas duas instituições de ensino verifica-se que não
é possível falar de formação de professores de modo geral, mas é preciso considerar as
especificidades de cada uma dessas instituições e a análise do currículo que vigorava no
mesmo período em cada uma delas dá indícios da necessidade de análises mais ponderadas.
No entanto, também não se pode perder de vista que essas duas instituições, mesmo com suas
especificidades, faziam parte de um sistema de ensino que lhes determinava um mínimo a
cumprir. Por isso é preciso dedicar um tempo para compreender as determinações desse
currículo mínimo, tanto em nível federal quanto em nível estadual. Para tanto tomou-se como
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referência a revista Documenta, que traz as discussões sobre o currículo mínimo instituído
para a formação de professores em nível federal e, em nível estadual, tomou-se como
referência o Guia Curricular para os mínimos profissionalizantes – Habilitação Específica de
2° Grau para o Magistério, publicado pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, em
1983.

3.1. Currículo mínimo para a formação de professores primários a partir da
5692/71 – Revista Documenta
De acordo com a revista Documenta, publicação oficial vinculada ao Ministério da
Educação e Cultura e ao Conselho Federal de Educação, “(...) a fixação do núcleo-comum é,
talvez, o desdobramento mais importante dentre quantos se devam fazer da Lei 5692, de 11 de
agosto de 1971, ainda como prolongamento de suas formulações iniciais e já como primeira
medida concreta de sua implantação” (Brasil, Documenta, 1971, p. 166).
A importância do currículo mínimo, defendida na revista Documenta, justifica-se sob o
argumento de ser o responsável por constituir a “nova concepção de escola” pensada pelo
legislador ao promulgar a Lei 5692/71 (Brasil, Documenta, 1971, p. 166).
Deve-se destacar que o currículo mínimo instituído pela Lei 5692/71 é defendido na
revista Documenta (n° 132) como pensado para integrar o núcleo comum e a parte
diversificada, de modo a elaborar o chamado “currículo pleno” que, segundo a revista,
buscava considerar a “(...) ideia de relacionamento, ordenação e sequência, procurando deixar
clara a função de cada uma para a construção de um currículo ao mesmo tempo orgânico e
flexível, capaz de ajustar-se às múltiplas variáveis a considerar e sem perda de sua unidade
básica” (Brasil, Documenta, 1971, p. 166).
A análise de como o tema do currículo mínimo é apresentado na revista Documenta
permite verificar que o órgão oficial reconhece (e defende) a presença de uma “doutrina
técnica do currículo” (Brasil, Documenta, 1971, p. 166) , implantada pela Lei 5692/71. Essa
defesa contrapõe-se às análises de críticos como Warde (1977), que vê como negativos os
investimentos em uma formação técnica na escola média, uma vez que, segundo essa autora, a
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profissionalização do ensino de 2º grau é compreendida “(...) como um processo de
reorganização do ensino, com vistas ao aperfeiçoamento das funções de discriminação social
via escolarização” (Warde, 1977, p. 77)
Com isso, o que se observa é a presença de pontos de vista divergentes no que diz
respeito às necessidades de formação do público que se pretendia formar na escola secundária.
Segundo a revista Documenta, com a definição de a quem cabia a instituição das
disciplinas do núcleo comum (Conselho Federal de Educação), da parte diversificada
(Conselho Estadual de Educação), e da parte complementar (instituições de ensino, sob a
aprovação dos Conselhos Estaduais de Educação), buscava-se fazer “(...) aproximações
sucessivas e em escala decrescente, numa intencional busca de autenticidade aos vários níveis
de influência que se projetam no ensino: o nível dos conhecimentos humanos; o nível
nacional; o nível regional; o nível escolar” (Brasil, Documenta, 1971, pp. 168-169),
acrescentando-se ainda a esses níveis, o do aluno, sob a ressalva de que este é alcançado em
escassa medida, “(...) em determinação de estudos feitos ‘a priori’, porém na variedade das
opções oferecidas e na plasticidade dos métodos adotados” (Brasil, Documenta, 1971, p. 169).
Com isso percebe-se o esforço da publicação oficial em defender a maneira como os
diferentes níveis (Conselho Federal de Educação, Conselhos Estaduais de Educação e
instituições escolares) se articulariam a partir da promulgação da Lei 5692/71. Porém, se por
um lado destacava-se como positiva a possibilidade de as escolas, que não sentissem seus
projetos contemplados pela proposta de currículo definida em nível federal e estadual,
poderem acrescentar itens à lista de matérias determinadas, por outro, percebe-se que se
esperava que essa possibilidade raramente acontecesse, pois se acreditava que as escolas se
contentariam com a lista definida pelos Conselhos de Educação (Cf. Brasil, Documenta, 1971,
p. 168).
Pela publicação do MEC verifica-se, ainda, que o órgão do governo antevia o impacto
que a Lei 5692/71 causaria no meio educacional, em especial no meio acadêmico, cuja
consequência seria a acusação de ser ela um instrumento que resumiria a formação à
instrumentação técnica. A esse respeito é feita a distinção entre matéria e disciplina,
destacando que “matéria” seria “(...) todo campo de conhecimentos fixado ou relacionado
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pelos Conselhos de Educação, e em alguns casos acrescentado pela escola, antes de sua
reapresentação, nos currículos plenos, sob a forma ‘didaticamente assimilável’ de atividades,
áreas de estudo ou disciplinas” (Brasil, Documenta, 1971, p. 169), argumentando que o
governo, com a publicação da Lei 5692/71, repelia com veemência a distinção mecanicista
entre

(...) “disciplinas” que preparam à reflexão, “práticas educativas” que levam à ação e
“atividades artísticas” que predispõem à criatividade, pois o pensar, o agir e o criar
sempre devem estar presentes em todo ato docente-discente, embora variando em
intensidade segundo os dados de cada situação didático-pedagógica. (Brasil,
Documenta, 1971, p. 169).

A distinção, portanto, entre atividade, área de estudo e disciplina, para os órgãos
oficiais, deveria situar-se na relação “situação-conhecimento”, sob a justificativa de que “(...)
assim como o conhecimento há de estar presente desde a atividade, sob pena de que o ensino a
nada conduza, também não se dispensa alguma conexão com o real no estudo das disciplinas,
sem o que se descambará para um intelectualismo vazio e inconsistente”. (Brasil, Documenta,
1971, p. 170).
No entanto, para os críticos da Lei 5692/71, como Warde (1977), por exemplo, as
distinções entre atividade, áreas de estudo e disciplina, refletiam a dicotomia entre teoria e
prática “(...) como condição mesma do funcionamento da escola no seio das formações sociais
capitalistas”. Para Warde (1977, p. 89):

(...) a profissionalização do ensino de 2º grau trouxe à tona a estrutura da escola
brasileira: instituição a serviço da reprodução da divisão do trabalho
intelectual/trabalho manual ou, o que quer dizer o mesmo, instituição a serviço da
reprodução das relações de exploração e dominação.

Porém, em contraposição aos críticos à Lei 5692/71, a publicação oficial esclarecia que
a relação entre o conhecimento e a realidade deveria ser feita de acordo com o
desenvolvimento psicológico do aluno, de modo que, quanto mais jovem, mais generalista
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seria a formação a ele destinada e somente nos anos finais da escolarização, quando o aluno
atingisse a maturidade mental, a fragmentação do conhecimento poderia ser aceita, sendo
permitida, nesse momento, a matrícula por disciplina.
No entanto, se por um lado, na revista defende-se que o currículo mínimo é composto
por uma parte geral e outra especial, destinada à formação profissional, por outro, explicita-se
que precisava ser levado em consideração o contexto para se definir que determinadas
disciplinas fazem parte do núcleo especial ou geral, como por exemplo:

(...) O estudo de línguas, vernácula ou estrangeira, (...), será geral como aquisição de
um instrumento de comunicação aplicável a todas as situações, mas surgirá como
especial na perspectiva de uma habilitação de Secretariado. A Física e a Geografia são
disciplinas gerais, porém ganharão evidentes conotações instrumentais, e portanto
especiais, quando encaradas à luz de habilitações em Mecânica e Geologia (Brasil,
Documenta, 1971, p. 173).

Por isso, segundo a revista, não se cogitou na Lei 5692/71 a existência de
conhecimentos por si mesmos apenas gerais em contraposição a outros somente especiais.
Previa-se apenas que a definição do currículo especial, voltado à formação profissional
deveria ser fixado em consonância com as necessidades do mercado de trabalho local ou
regional, em resposta à demanda identificada mediante levantamentos periódicos. Assim, uma
vez feitos esses levantamentos e definidos esses currículos sabia-se que as escolas não
poderiam se adequar imediatamente a eles. Para tanto definia-se que as escolas se adequassem
progressivamente aos currículos fixados, contanto que fossem estipulados prazos expedidos
nos planos estaduais de implantação da lei.
Essa definição, segundo Warde (1977, p. 87), “(...) atesta que realidade escolar
capitalista rejeita a unidade entre teoria e prática na medida em que a escola capitalista é ela já
produto da divisão do trabalho manual qualificando o trabalho intelectual”.
Assim, o que se verifica, por um lado, é a tentativa por parte dos legisladores, de
possibilitar, na escola regular, o acesso à formação profissional, tentando, assim, aproximar a
distância entre teoria e prática, considerando a importância da formação profissional para o
desenvolvimento do país. Kuenzer (1988), no entanto, até reconhece a essa tentativa, mas,
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assim como Warde (1977), adverte que a Lei 5692/71 não conseguiu seu objetivo, em razão
das contradições entre a proposta legal e as condições concretas do desenvolvimento
capitalista no Brasil, uma vez que a diversidade persistiu como a principal característica do
ensino de 2º grau, continuando a existir vários tipos de escolas de 2º grau, com distintos níveis
de qualidade, de modo que, para aquela autora:
 as escolas que, antes da Lei 5692/71, ministravam cursos profissionalizantes de qualidade,
continuaram a fazê-lo, dentre as quais, na área de formação de professores para as
primeiras séries do 1º grau;
 as escolas que preparavam os filhos da burguesia e da pequena burguesia para o vestibular
continuaram a fazê-lo, usando artifícios para responder ao caráter propedêutico sob uma
falsa proposta profissionalizante;
 e as escolas públicas de 2º grau, de modo geral, segundo Keunzer (1988), em face de
precárias condições de funcionamento, não conseguiram desempenhar funções
propedêuticas, nem profissionalizantes, caracterizando-se por uma progressiva perda de
qualidade.
No âmbito federal, para resolver a dicotomia entre teoria e prática e para vencer as
dificuldades de qualificação para o trabalho e aproximação da formação teórica com a
formação prática, definia-se que o núcleo comum deveria ser composto por matérias que
contemplassem todo o conhecimento humano, encarado em suas grandes linhas, para o que se
optou pela classificação tríplice em Comunicação e Expressão, Estudos Sociais e Ciências,
tomando os Estudos Sociais como elo a ligar as Ciências às diversas formas de Comunicação e
Expressão, como demonstrado na Figura 6 a seguir:
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FIGURA 6
ORGANIZAÇÃO DO NÚCLEO COMUM

Fonte: Documenta (1971, p. 176).

Em

cada

uma

dessas

linhas

definiam-se

matérias

que

deveriam

figurar

obrigatoriamente, a saber:

- Língua Portuguesa, em Comunicação e Expressão;
- Geografia, História, Organização Social e Política, Educação Física, Educação Moral
e Cívica, Programas de Saúde e Ensino Religioso, em Estudos Sociais;
- Matemática e Ciências Físicas e Biológicas, em Ciências. (Cf. Brasil, Documenta,
1971).

Mas a definição dessas matérias, separadas em cada uma das grandes linhas, não
poderia ser encarada isoladamente no núcleo comum, pois recuperando o que “(...) já
proclamavam os educadores do século XVIII, ‘tudo está em tudo’” (Brasil, Documenta, 1971,
p. 176). Para isso, argumentava-se na publicação oficial que:

(...) A Língua Portuguesa não pode estar separada, enquanto forma de Comunicação e
Expressão, de Educação Artística ou de um Desenho que se lhe acrescentem, sob pena
de inevitável empobrecimento. A Geografia, a História e a Organização Social e
Política do Brasil adquirem tanto mais sentido e vigor quanto mais se interpenetra com
vistas à integração do aluno ao meio mais próximo e remoto; e para isso muito hão de
contribuir atividades como as de Educação Física, Educação Artística e Educação
Cívica, em que a discrepância individualista numa sessão de Canto Orfeônico, numa
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competição desportiva ou num debate público, por exemplo, acarreta sanção natural e
automática emergente das próprias situações criadas.
Assim também a Matemática e as Ciências Físicas e Biológicas têm de reciprocar-se e
completar-se desde os primeiros momentos de escolarização, e sobretudo nessa fase,
pois longe estamos do tempo em que dedução e indução, duas faces do mesmo ato de
pensar, eram rigidamente separadas. Por outro lado, a Comunicação se faz cada vez
mais científica, não só pela difusão dos meios que a Ciência proporciona como,
particularmente, pela crescente abordagem linguistica dos idiomas e do seu ensino.
(Brasil, Documenta, 1971, pp. 176-177).

Portanto, a voz oficial, ao passo que previa, verticalmente, a formação profissional
capaz de conferir uma terminalidade, defendia a integração horizontal entre os conteúdos, com
vistas a proporcionar a unidade do conjunto que constitui a formação escolarizada.
Esse esforço em proporcionar a integração horizontal dos saberes convive com a
integração vertical dos conteúdos:

(...) em camadas que sucessivamente se acrescentam. A primeira é o núcleo comum
(...). A segunda consta de Educação Moral e Cívica, Educação Física, Educação
Artística, Programas de Saúde e Ensino Religioso, este obrigatório para os
estabelecimentos oficiais mas facultativo para os alunos (...). A terceira camada já se
caracteriza como parte diversificada: de uma de duas fontes, ou de ambas, ela poderá
emanar: do Conselho de Educação de cada sistema de ensino, que relacionará matérias
além das do núcleo-comum (...) e dos próprios estabelecimentos (...). Uma quarta
camada, definível ainda como parte diversificada, se constituirá pelas matérias
destinadas às habilitações profissionais do ensino de 2° grau. (Brasil, Documenta,
1971, p. 168).

Previa-se, ainda, a existência no currículo mínimo, de uma Língua Estrangeira
Moderna a ser instituída por acréscimo, se o estabelecimento tivesse condições de ministrá-la.
Ou seja, reconhecia-se a importância de se ensinar, na escola, uma língua estrangeira, mas
também se permitia que a existência de uma língua estrangeira fosse facultativa às escolas, sob
o argumento de que:
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(...) Não subestimamos a importância crescente que assumem os idiomas no mundo de
hoje, que se apequena, mas também ignoramos a circunstância de que, na maioria de
nossas escolas o seu ensino é feito sem o mínimo de eficácia. Para sublinhar aquela
importância, indicamos expressamente a “língua estrangeira moderna” e, para levar em
conta esta realidade, fizemo-lo a título de recomendação, não de obrigatoriedade, e sob
as condições de autenticidade que se impõem. (Brasil, Documenta, 1971, p. 176).

Dessa forma, nas páginas da revista Documenta (1971) fica evidente a organização do
“currículo mínimo”, seja da parte geral, seja da parte diversificada, explicitando a que órgão
cabia definir as matérias para cada nível de formação. Porém, constata-se que, sob o
argumento da maturidade psicológica dos alunos, a formação geral deveria estar concentrada
nos primeiros anos da formação e, nos últimos, a formação profissional. No Quadro 5, a
seguir, encontra-se esboçado o currículo mínimo da formação em 2° grau:

QUADRO 5.
CURRÍCULO MÍNIMO DA FORMAÇÃO EM 2° GRAU
ÁREA
Comunicação e Expressão

Matérias

Português
Língua Estrangeira*
Geografia
História
NÚCLEO COMUM
Organização Social e Política
(A cargo do Conselho
Educação Moral e Cívica
Federal de Educação) Estudos Sociais
Educação Artística
Educação Física
Programas de Saúde
Ensino Religioso**
Matemática
Ciências
Ciências Físicas e Biológicas
A cargo do Conselho Estadual de Educação
PARTE
DIVERSIFICADA
COMPLEMENTAR A cargo das instituições sob a aprovação dos Conselhos
Estaduais e Federal de Educação
Fonte: Revista Documenta (1971)
* Facultativo
** Obrigatório para os estabelecimentos oficiais e facultativo para os alunos.

No que diz respeito à formação de professores defendia-se em 1971, na revista
Documenta, que a Lei 5692/71, a partir dessa perspectiva integrada como eram tratadas as
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disciplinas, tentou melhorar qualitativamente o ensino, pois “(...) os currículos em execução
até agora [a vigência da 4024/61] de nítida inspiração intelectualista, tendiam cada vez mais a
dividir o conhecimento em disciplinas muito específicas, já na própria escola primária”
(Brasil, Documenta, 1971, p. 187).
Com isso, o que se verifica é a defesa, a partir da Lei 5692/71, de uma formação de
professores mais adiada para a adolescência, em nível de 2° grau. Porém, o que se deve
observar é como o currículo comum foi apropriado na prática, em duas instituições com perfis
distintos, como o Curso Normal do Colégio Padre Anchieta e o Curso Normal do Colégio de
Santa Inês, e que modificações essa peça legal trouxe em relação à formação de professores
até então ministrada nessas instituições.

3.2. A formação de professores no Curso Normal da Escola Estadual de 1º e 2º
Graus Padre Anchieta e no Colégio de Santa Inês nas décadas de 1970 e 1960
Para analisar como a Lei 5692/71 foi apropriada no Curso Normal da Escola Estadual
de 1º e 2º graus Padre Anchieta, como foi denominada essa instituição na década de 1970 (na
década de 1960 era identificada Instituto de Educação Estadual Padre Anchieta) e no Curso
Normal do Colégio de Santa Inês foram considerados históricos escolares contemporâneos das
duas instituições de ensino. Assim, da década de 1960 foram tomados os históricos dos anos
de 1963, 1964 e 1965.
Já da década de 1970 foram tomados históricos dos anos de 1973, 1974, 1975 e 1976,
uma vez que, a partir da implantação da Lei 5692/71, o curso normal passou a ser organizado
em quatro séries.

A Década de 1970
Para analisar a grade curricular do Curso Normal da Escola Estadual de 1º e 2º graus
Padre Anchieta e no Colégio de Santa Inês na década de 1970 tomam-se como referência as
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sínteses dispostas no Quadro 6 a seguir, composto com base em informações disponíveis nos
diferentes históricos escolares:
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QUADRO 6 – GRADE CURRICULAR DO CURSO NORMAL DA ESCOLA ESTADUAL DE 1º E 2º GRAUS PADRE
ANCHIETA E DO COLÉGIO DE SANTA INÊS NA DÉCADA DE 1970
Curso Normal do Colégio de Santa Inês
1973
1974
1975
1976
1976
DISCIPLINA
Séries
1ª
2ª
3ª
4ª
4ª
Língua Portuguesa e Literatura Brasileira
X
X
X
X
Geografia
X
História
X
X
Organização Social e Política do Brasil
X
Matemática
X
X
X
Ciências Físicas e Biológicas
X
X
Língua Estrangeira – Inglês
X
X
Educação Moral e Cívica
X
X
Educação Moral e Cívica do Pré-Escolar
X
X
Educação Artística
X
X
X
X
Programa de Saúde do Pré-Escolar
X
X
Psicologia Aplicada à Educação
X
X
X
Sociologia Aplicada à Educação
X
X
X
X
História da Educação e Educação Brasileira
X
X
Biologia Apl. à Educação e Saúde Pública
X
X
Didática (incluindo Prática de Ensino)
X
X
Estrutura e Funcionamento do Ens.de 1° Grau
X
X
Fundamentos da Educação do Pré-Escolar
(aspectos históricos, filosóficos, sociológicos e
X
legais)
Psicologia do Des. do Pré-Escolar
X
X
Problemas de Aprendizagem
X
Nutrição e Higiene no Des. do Pré-Escolar
X
Didática da Educação do Pré-Escolar
X
X
Prática da Educação Pré-Escolar
X
X
Filosofia
X
X
X
*
Estatística
X
Técnicas de Avaliação de Rend. Escolar
X
09
Literatura Infantil
X
X
X
Educação Física
X
X
X
Estágio (horas/aula)
160**
90
TOTAL DE DISCIPLINAS
10
14
12
15
Fonte: Históricos escolares do Curso Normal do Colégio Padre Anchieta e do Colégio de Santa Inês.
* Não foram encontrados dados relativos ao Estágio Supervisionado nos históricos escolares analisados.
** O Estágio Supervisionado não é considerada uma disciplina por ser parte de Didática (e Prática de Ensino).
*** O ensino religioso não aparece nos históricos escolares, embora na Lei 5692/71 estivesse determinado que era de oferta obrigatória para
a escola e de frequência optativa para o aluno.

Curso Normal do Colégio Padre Anchieta
1973
1974
1975
DISCIPLINA
Séries
1ª
2ª
3ª
Português
X
X
Matemática
X
X
Estudos Sociais
X
X
Ciências Físicas e Biológicas
X
X
Inglês
X
X
Francês
X
X
Psicologia
X
Desenho
X
X
Educação Moral e Cívica
X
Português e Literatura Infantil
X
Biologia Aplicada à Educação
X
e Saúde Pública
História da Educação e
X
Educação Brasileira
Psicologia Aplicada à
X
Educação
Teoria e Prática da Educação
X
Primária
Sociologia Aplicada à
X
Educação
Educação Musical
X
Organização Social e Política
X
Brasileira
Teoria Geral da Educação
Educação Física
X
X
Estágio Supervisionado
*
*
(horas/aula)
TOTAL DE DISCIPLINAS
07
09
10
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Com base nas informações dispostas no Quadro 6, no que se refere às matérias
ministradas no Curso Normal da Escola Estadual de 1º e 2º Graus Padre Anchieta entre os
anos de 1973 e 1976, constata-se a tentativa da escola de adequar-se às determinações legais,
organizando as disciplinas de formação geral nos dois primeiros anos e as disciplinas voltadas
à formação profissional especialmente nos anos finais do curso. Porém, percebe-se não estar
muito clara a diferença, no curso de formação de professores da Escola Estadual de 1º e 2º
Graus Padre Anchieta, entre matéria e área, como estabelecido pela Lei 5692/71, que definia
Estudos Sociais como área do conhecimento, para as séries finais do 1º grau, da qual deveriam
fazer parte, no 2º grau, as disciplinas História, Geografia e Organização Social e Política.
Deve-se destacar que, dessas três, apenas a última aparece especificada nos históricos
escolares analisados. Além disso, observa-se ainda que, embora estivesse previsto na Lei
5692/71 que o ensino de língua estrangeira seria facultativo, a depender das condições da
escola, verifica-se que o Curso Normal do Colégio Padre Anchieta demonstrava ter boas
condições para iniciar seus alunos no estudo de um segundo idioma, pois não disponibilizava
o estudo de uma só língua, mas de duas, o Inglês e o Francês.
No que concerne ao Colégio de Santa Inês percebe-se, na década de 1970, haver a
presença, como regia a legislação promulgada em 1971, de disciplinas de formação geral nos
primeiros anos. No entanto, essas disciplinas não se limitavam a Português, Geografia,
História, Organização Social e Política, Matemática, Ciências Físicas e Biológicas e uma
língua estrangeira, mas havia também Educação Moral e Cívica, Educação Artística e
Filosofia, sendo que a disciplina Organização Social e Política, que a Lei 5692/71 determinava
como formação geral, compunha a grade curricular apenas no 3° ano do curso de formação de
professores, quando se deveriam privilegiar as disciplinas mais específicas.
Porém, no que tange às disciplinas destinadas à formação profissional, que deveriam
compor, segundo a Lei 5692/71, a grade curricular dos últimos anos, percebe-se que, no
Colégio de Santa Inês, o aluno era apresentado às disciplinas de formação técnica já nos
primeiros anos, o que fica evidente pela presença das disciplinas Psicologia Aplicada à
Educação e Sociologia Aplicada à Educação, que compunham a grade do 1° ano e se
mantinham até o 3° ano. Da mesma forma, a História da Educação e a Educação Brasileira
estavam presentes no 2° e 3° anos, além de Didática (incluindo Prática de Ensino) e Técnicas

de Avaliação de Rendimento Escolar, disciplinas indiscutivelmente técnicas que se
apresentavam já no 2° ano da Habilitação Específica para o Magistério de 2° grau, quando
deveria ser privilegiada a formação geral. Assim, o que se observa é uma preocupação, no
Colégio de Santa Inês, de cuidar, já a partir do 1º ano, da finalidade específica da habilitação, a
despeito do que determinava a Lei 5692/71.
A partir da análise da distribuição curricular ficam evidentes as apropriações
diferenciadas que cada uma das instituições fez da Lei 5692/71. As distintas apropriações, por
sua vez, revelam a efetivação de práticas próprias para realização do projeto de formação de
professores de cada escola. Com isso pode-se afirmar que, a despeito das estratégias utilizadas
pelo governo federal, com vistas a normatizar a formação profissional, considerando, de um
lado, as demandas sociais e, de outro, a maturidade dos alunos para ter acesso à formação
técnica, na realização prática das determinações legais, que perpassam as distintas
apropriações, vê-se essa estratégia claramente modificada por táticas utilizadas pelas
instituições para defender seus projetos de formação profissional, a exemplo do Colégio de
Santa Inês que demonstrava preocupação com a formação profissional desde o primeiro ano
do Curso Normal. Isso revela que as apropriações são mediadas por táticas e a tática, segundo
Certeau (1994, p. 101):

(...) opera golpe por golpe, lance por lance. Aproveita as “ocasiões” e delas depende,
sem base para estocar benefícios, aumentar a propriedade e prever saídas. O que ela
ganha não se conserva. Este não-lugar lhe permite sem dúvida mobilidade, mas numa
docilidade aos azares do tempo, para captar no voo as possibilidades oferecidas por um
instante. Tem que utilizar, vigilante, as falhas que as conjunturas particulares vão
abrindo na vigilância do poder proprietário (Certeau, 1994; p. 100-101).

As apropriações mediadas pelas táticas, no sentido trabalhado por Certeau (1994), que
conferem perfis diferentes às instituições, mesmo subordinadas a uma mesma legislação
podem ser exemplificadas pela disciplina Psicologia, tal como se apresenta no Curso Normal
do Colégio de Santa Inês e tal como se apresenta no Curso Normal da Escola Estadual de 1º e
2º Graus Padre Anchieta. São exemplos de diferentes abordagens que são dadas a uma
disciplina, ou seja, uma abordagem mais geral e outra mais técnica, pois se no Colégio de
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Santa Inês essa disciplina já se apresentava voltada à formação profissional, na Escola
Estadual de 1º e 2º Graus Padre Anchieta era parte constitutiva da formação geral, denominada
apenas de “Psicologia” e não como “Psicologia Aplicada à Educação”, como no Colégio de
Santa Inês, desde o 1º ano do curso.
Assim, no que diz respeito à relação entre disciplinas destinadas à formação geral e às
destinadas à formação específica, no contraste da grade curricular da Habilitação Específica
para o Magistério de 2° Grau do Colégio de Santa Inês e da Escola Estadual de 1º e 2º Graus
Padre Anchieta verifica-se que, na primeira, contrariando o que determinada a Lei 5692/71,
ministravam-se, ainda nos primeiros anos, disciplinas de cunho mais técnico. Ou seja, na
instituição particular, adiantava-se para as primeiras séries do 2° grau a formação profissional,
porque embora ainda prevalecessem as disciplinas de formação geral, não se pode negar a
iniciação dos alunos na formação específica, como fica evidente na Tabela 1, na qual é
apresentada o número de disciplinas de formação geral e técnica no Curso Normal da Escola
Estadual de 1º e 2º Graus Padre Anchieta e no Colégio de Santa Inês nos anos analisados.
Essa análise se confirma quando são comparados, na Tabela 1, apresentada a seguir, os
dados referentes aos currículos da Habilitação Específica para o Magistério em ambas as
instituições, quanto ao número de disciplinas oferecidas para a formação geral e para a
formação específica.

TABELA 1
NÚMERO DE DISCIPLINAS DE FORMAÇÃO GERAL E DE FORMAÇÃO
ESPECÍFICA NO COLÉGIO PADRE ANCHIETA (PA) E NO COLÉGIO DE SANTA
INÊS (SI)

Formação Geral
Formação Específica
Total

1973 (1° ano)
PA
SI
7
8
0
2
7
10

1974 (2° ano)
PA
SI
9
8
0
6
9
14

1975 (3° ano)
PA
SI
04
5
06
7
10
12

1976 (4° ano)
PA
SI
03
4
06
11
09
15
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O exame dos dados da Tabela 1 permite verificar que a determinação legal de
privilegiar a formação geral nos primeiros anos do 2° grau e de deixar para os últimos anos a
formação específica, sob o argumento de postergar a formação profissional para quando o
aluno já tivesse mais maduro psicologicamente é, de fato, seguida no Curso Normal da Escola
Estadual de 1º e 2º Graus Padre Anchieta. Isso explicita que o Colégio de Santa Inês defendia
um projeto distinto para formação de professores, iniciado desde o primeiro ano do curso e,
em nome desse projeto, não cumpria o que determinava a legislação, utilizando-se das brechas
legais para lançar mão de táticas a fim de conferir tons próprios à Habilitação Específica para
o Magistério em 2º Grau.
Essa mesma situação não se aplica ao modo como a Lei 5692/71 foi apropriada no
Curso Normal do Colégio de Santa Inês, onde disciplinas voltadas à formação profissional já
eram ministradas no 1º ano e no 2º anos. Estas já se apresentavam numa proporção equivalente
às disciplinas de formação geral desde o 2º ano. Esse aspecto serve para reafirmar a afirmação
de que situações distintas merecem tratamentos diferenciados, uma vez que afirmações
generalistas dificilmente se aplicam a situações concretas. Exemplo disso é o modo distinto
como essas duas instituições que, na década de 1970, ofereciam o Curso Normal se
apropriaram da Lei 5692/71, pois apesar de se tratarem de escolas do mesmo Estado da
Federação e subordinadas às mesmas regulamentações, o currículo efetivado não foi o mesmo,
o que aponta para perfis e objetivos distintos quando se pensa em formação de professores em
cada uma dessas escolas.
A partir da Tabela 1, ao fazer uma síntese da grade curricular implantada no Colégio de
Santa Inês e no Curso Normal da Escola Estadual de 1º e 2º Graus Padre Anchieta evidenciase, por um lado, que o Curso Normal de ambas instituições respeitaram a determinação da Lei
5692/71 de privilegiar, nos primeiros anos, a formação geral. Porém, por outro lado, percebese que, no Colégio de Santa Inês, embora no primeiro e segundo anos do curso de formação de
professores prevalecessem as disciplinas de formação geral, a formação profissional específica
já estava em curso, ao contrário do Curso Normal da Escola Estadual de 1º e 2º Graus Padre
Anchieta, onde essa formação só passava a acontecer, de fato, a partir do 3° ano. Além disso,
observa-se que, no Colégio de Santa Inês, no 2° ano do curso de formação de professores, o
número de disciplinas de formação específica já se equiparava ao número de disciplinas
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dedicadas à formação geral. Outro aspecto que merece destaque é o número de disciplinas que
compunham a grade curricular de cada uma das instituições da década de 1970. Verifica-se
que, no Curso Normal da Escola Estadual de 1º e 2º Graus Padre Anchieta havia um número
reduzido de disciplinas se comparado ao Colégio de Santa Inês, na proporção 7-10, no 1° ano;
9-13, no 2° ano; 10-12, no 3° ano e 9-15, no 4° ano, permitindo supor que, no Colégio de
Santa Inês, haveria uma maior fragmentação dos conteúdos na formação de professores em
nível de 2° grau.
Ainda no que diz respeito à distinção entre disciplinas destinadas à formação geral ou à
formação profissional percebe-se que, no 3° ano do curso de formação de professores do
Colégio de Santa Inês, se respeitava a determinação legal de privilegiar a formação
profissional específica ao final do curso, sendo mantidas apenas as disciplinas Língua
Portuguesa e Literatura Brasileira, Organização Social e Política do Brasil, Matemática e
Educação Artística e Filosofia de cunho geral, ou seja, cinco disciplinas, das 12 que
compunham a grade. As sete outras, incluindo Estágio, destinavam-se à formação profissional
específica. No 4º ano, a proporção cai de 3 disciplinas de formação geral para 12 de formação
específica, como determinava a Lei.
No que concerne à formação profissional especificamente, chama a atenção a situação
da disciplina Estágio que, como se pode observar no Quadro 6, não consta dos históricos
curriculares da Habilitação Específica para o Magistério em 2º Grau da Escola Estadual de 1º
e 2º Graus Padre Anchieta nos anos analisados, a despeito da determinação legal. Essa
constatação permite questionar se tal prática não havia sido contemplada na referida
instituição ou se essa ausência representava apenas uma prática diferenciada no registro das
horas de Estágio, cumpridas pelos alunos (as). Por conta disso, optou-se por analisar um
conjunto mais amplo de históricos escolares a fim de verificar de que forma o Estágio era
tratado na década de 1970. Como consequência desse movimento, o que se encontrou foi um
quadro bastante diferenciado da condição em que se apresentava aos futuros professores a
prática do Estágio, como se pode verificar na Tabela 2 a seguir:
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TABELA 2
HORAS/AULA DE ESTÁGIO, POR SÉRIE, NA ESCOLA ESTADUAL DE 1º E 2º GRAUS
PADRE ANCHIETA (PA) E NO COLÉGIO DE SANTA INÊS (SI) A PARTIR DE 1971
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
SÉRIE
PA SI
PA SI
PA SI
PA SI
PA SI
PA SI
PA SI
PA SI
PA SI
2ª Série
90 50 60 50 60 50 60 50
3ª Série 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 90 100 190 100 150 100 120 100
4ª Série 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 *
90 220 90 130 90 130 90
TOTAL 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 ? 240 470 240 340 240 310 240
Fonte: Históricos escolares
* Dado não encontrado.

Pela análise dos dados disponíveis na Tabela 2 verifica-se a existência, até 1975, da
mesma situação, tanto na Escola Estadual de 1º e 2º Graus Padre Anchieta quanto no Colégio
Santa Inês no que diz respeito ao número de horas de Estágio Supervisionado cumpridas: 80
horas no 3º ano e 160 no 4º ano, sendo que, no Colégio de Santa Inês, as 80 horas do 3º ano
eram cumpridas no 2º semestre e, no 4º ano, as 160 horas eram cumpridas 80 no primeiro
semestre e 80 no segundo (Conforme comunicado do Colégio de Santa Inês à Delegacia de
Ensino Secundário e Normal, de 25/09/1974, publicado no D.O., de 05/10/1974).
Porém, a partir de 1976, o que se percebe, no que diz respeito à prática do Estágio, é
um distanciamento da situação existente na Habilitação Específica para o Magistério em 2º
Grau nos dois colégios.
Embora um documento similar não tenha sido encontrado nos arquivos da Escola
Estadual de 1º e 2º Graus Padre Anchieta percebe-se que o ano de 1976 também se revela um
divisor de águas na organização da prática do Estágio Supervisionado na instituição, uma vez
que neste ano se constata uma completa alteração do quadro que vigorara até então.
Nesse ano, além de a prática do Estágio passar a existir já no 2º ano, verifica-se que, no
Colégio de Santa Inês, apesar de ser uma situação diferente da que existia até então, mantinhase uma regularidade no que diz respeito à exigência de tal prática nos diferentes anos, sendo
50 horas no 2º ano; 100 horas no 3º ano e 90 horas no 4º ano. Desse modo, o que se verifica é
que no Colégio de Santa Inês era mantida a exigência de cumprimento de 240 horas de Estágio
Supervisionado, só que, a partir de então, distribuídos nas três últimas séries da Habilitação
Específica para o Magistério em 2º grau.
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Já na Escola Estadual de 1º e 2º Graus Padre Anchieta o que se percebe é que, a partir
de 1976, a regularidade até então vigente se desfaz, dando lugar agora ao cumprimento de
horas de Estágio que se altera a cada ano. Embora não seja possível afirmar quantas horas de
Estágio Supervisionado eram exigidas nas diferentes séries da Habilitação Específica para o
Magistério em 2º Grau em 1976, uma vez que não foi encontrada referência à quantidade de
horas do 4º ano, verifica-se que, em 1977, se exigiam 470 horas dessa prática, se somadas as
60 horas do 2º com as 190 do 3º e as 220 do 4º ano. Seguindo esse mesmo raciocínio, no ano
de 1978 exigiam-se 340 horas e 310 em 1979. Porém, ao levar em consideração um aluno que
tenha iniciado o Estágio Supervisionado em 1976, ou seja, matriculado no 2º ano, no qual
cumpriu 90 horas de Estágio, tendo feito o 3º ano em 1977, quando se exigiam 190 horas
dessa prática e fazendo o 4º ano em 1978, quando se exigiram 130 horas, esse aluno teria
cumprido, ao término da Habilitação Específica para o Magistério em 2º Grau, na Escola
Estadual de 1º e 2º Graus Padre Anchieta, 410 horas de Estágio Supervisionado. Porém, se
tivesse feito o 2º ano em 1977, quando a exigência era de 60 horas de Estágio Supervisionado,
em 1978 tivesse cumprido o 3º ano, com 150 horas dessa prática e, por fim, tivesse feito 4º
ano em 1979, quando se exigiram 130 horas, ao término do curso ele teria o acúmulo de 340
horas de Estágio Supervisionado. Ou seja, o que se observa é que, no que diz respeito à prática
do Estágio Supervisionado, havia, na segunda metade da década de 1970, uma exigência
muito maior dessa atividade na Habilitação Específica para o Magistério em 2º Grau da Escola
Estadual de 1º e 2º Graus Padre Anchieta do que no Colégio de Santa Inês.
Além disso, a despeito da diferença de horas de Estágio exigida em cada uma das
instituições analisadas sabe-se que, em parte, o respaldo se encontra na Deliberação CEE no
21/76, em cujo § 5º do artigo 5o estava definido que, no currículo da Habilitação Específica
para o Magistério em 2º Grau deveriam constar no mínimo 240 horas de Estágio
Supervisionado, a serem distribuídas em pelo menos quatro semestres letivos, intensificandose nos anos finais. Com isso, o que se conclui é que na Habilitação Específica para o
Magistério em 2º Grau do Colégio de Santa Inês cumpria-se o mínimo necessário
estabelecido, enquanto na Habilitação Específica para o Magistério em 2º Grau da Escola
Estadual de 1º e 2º Graus Padre Anchieta, apesar de ausência de regularidade, o que se verifica
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é a decisão de ampliar essas horas, o que significava um contato maior dos alunos com a
prática docente nas escolas de 1º. grau.
Além disso, deve-se destacar que no § 1o, do Artigo 5º da referida deliberação ficava
definido também que o Estágio Supervisionado compreenderia observação, participação e
docência. Porém, somente em um dos documentos analisados encontrou-se a observação de
que, na Escola Estadual de 1º e 2º Graus Padre Anchieta, definia-se como essas práticas
estavam organizadas: 2° ano: observação; 3° ano: participação; 4° ano: regência.
Por fim, deve-se destacar que a crescente diferenciação que se percebe no trato do
Estágio Supervisionado, especialmente na Escola Estadual de 1º e 2º Graus Padre Anchieta,
também se reflete no espaço destinado a tal prática nos formulários destinados ao registro dos
históricos escolares desta instituição, onde em alguns formulários há um campo específico
para lançar as horas de Estágio cumpridas pelo aluno; em outros formulários, não havendo
lugar para essa informação, ela é disponibilizada no campo destinado a observações. Porém,
verifica-se ainda que, em outros casos, não havendo lugar para lançar as horas de Estágio
cumpridas pelo aluno, essa informação simplesmente não figura nos documentos, embora se
trate de uma prática obrigatória, tanto pela Lei 5692/71 quanto pela sua antecessora, a Lei
4024/61.
De qualquer maneira, o que se pode concluir a respeito dos registros sobre o Estágio
Supervisionado, tanto na Habilitação Específica para o Magistério em 2º Grau do Colégio de
Santa Inês, quanto na da Escola Estadual de 1º e 2º Graus Padre Anchieta é uma visível
diferença nos investimentos feitos para aproximar o aluno de seu universo futuro de trabalho.
Percebe-se que, no Colégio de Santa Inês, esses esforços limitavam-se ao mínimo exigido pela
lei, enquanto que na Escola Estadual de 1º e 2º Graus Padre Anchieta essa preocupação era
mais evidente, embora ambas as instituições estivessem cumprindo o que determinava a Lei
5692/71.
Além disso, a partir dos registros das horas de Estágio cumpridas nas duas instituições
de ensino, respeitadas as diferenças entre elas, é possível supor um esforço de aproximação
dos futuros professores à prática pedagógica, para habilitá-los à profissão docente.
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Por outro lado, pode-se afirmar ainda que, ao contrário do que defendeu, por exemplo,
Saviani (1980), Warde (1986) e Keunzer (1988), não se pode atribuir à instituição da
Habilitação Específica para o Magistério em 2º Grau a responsabilidade de ter dificultado aos
professores o acesso aos saberes valorizados na sociedade capitalista, porque, mesmo havendo
uma escolarização voltada para a formação profissional, não se deixava de valorizar a
formação intelectual, haja vista continuarem presentes as disciplinas de formação geral.
Deve-se destacar, ainda, que o ano de 1976, pelos documentos encontrados no arquivo
do Colégio de Santa Inês apresentados pela escola à 9ª Delegacia do Ensino Secundário e
Normal, é justamente o ano em que o Colégio de Santa Inês previa estarem implantadas as
determinações da Lei 5692/71 nas quatro séries do 2º Grau, conforme se pode observar no
Quadro 7, disposto a seguir:

QUADRO 7
PLANEJAMENTO DO COLÉGIO DE SANTA INÊS PARA IMPLANTAÇÃO
DA LEI 5692/71 NO 2º GRAU
2º Grau
1ª Série 2ª Série 3ª Série 4ª Série
Estudo da Lei 5692/71
1971
1972
1973
1974
1975
1976
Legenda:

Lei 4024/61
Lei 5692/71
Fonte: Planejamento para implantação da Lei 5692/71
enviado pelo Colégio de Santa Inês à 9ª Delegacia do
Ensino Secundário e Normal, e, 15 de janeiro de 1973.

Deve-se destacar que não foram encontradas informações equivalentes na Escola
Estadual de 1º e 2º Graus Padre Anchieta. O fato de informações desse tipo não terem sido
encontradas nessa instituição pode se justificar por dois motivos: ou por se tratar de uma
instituição pública, sobre a qual a fiscalização educacional poderia incidir de forma menos
intensa; ou, em razão da desorganização na qual se encontrava o arquivo da escola, onde os
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documentos estavam jogados sem nenhuma sistematização, de modo que, embora os
documentos sobre o tema e sobre o período em foco tenham sido procurados como se busca
“agulha em palheiro”, documentos com informações dessa ordem não foram encontrados.
Em síntese, as análises até aqui desenvolvidas apontam para fato de haver situações
bem distintas no que diz respeito à formação de professores, seja no âmbito de uma mesma
instituição de ensino em momentos diferentes, seja contrastando as duas escolas. Porém, não
se pode atribuir à Lei 5692/71 a responsabilidade de ter transformado os cursos de formação
de professores em espaços de formação estritamente tecnicista, pois a análise dos dados
relativos aos históricos escolares dos alunos destas duas instituições demonstra que as escolas
se apropriavam da peça legal de forma diferente, muito provavelmente de acordo com as
condições de que dispunham, como por exemplo, em termos perfil do corpo docente
disponível, resultando, em consequência, em perfis diferentes do processo de formação. Com
isso, pode-se afirmar que, embora a lei fosse a mesma para todas as instituições de ensino, as
formas como elas se apropriaram da peça legal são reveladoras do perfil de formação que
pretendiam para os seus alunos, que dependiam também de suas condições de organização e
funcionamento.
Dessa forma, ao considerar a apropriação como um elemento distintivo entre o que foi
determinado pela Lei 5692/71 e o que foi realizado nas duas instituições de ensino analisadas
há que se pôr em destaque a importância, como destacou Chartier (2002), da história social
dos usos e das interpretações, em relação às suas determinações fundamentais e à forma como
aparecem inscritos nas práticas específicas que os produzem.
Assim, uma vez compreendidos os argumentos utilizados para justificar como a Lei
5692/71 passou a organizar a formação profissional em nível de 2° grau, especialmente no que
diz respeito à formação de professores, quais sejam: possibilitar a formação profissional nesse
nível de ensino, sem negar a formação geral, mas centralizando essa formação nos anos
iniciais do ensino de 2° grau e relegando a formação profissional para os anos finais, quando
se esperava que o aluno tivesse mais maturidade para recebê-la, vale analisar quais
modificações o currículo implantado pela Lei 5692/71 trouxe para a formação de professores,
sobretudo por ter sido tão rejeitada e acusada de tecnicista. Por isso é que se justifica, a seguir,
a análise do currículo que vigorara na década de 1960. Para tanto são analisadas as grades
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curriculares do Curso Normal da Escola Estadual de 1º e 2º graus Padre Anchieta, à época
denominada de Instituto de Educação Estadual Padre Anchieta, e do Colégio de Santa Inês,
tomando por base históricos escolares dessa década.

A década de 1960

Com a análise dos históricos escolares da década de 1960 do Curso Normal do Instituto
de Educação Estadual Padre Anchieta e do Colégio de Santa Inês foi possível compor o
Quadro 8, apresentado a seguir, a fim de que, a partir dele, seja possível compreender até que
ponto as determinações impostas pela Lei 5692/71 alteraram a formação de professores até
então ministrada.
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QUADRO 8
Grade curricular: Curso Normal do Instituto de Educação Estadual Padre Anchieta e do Colégio de Santa Inês
(Década de 1960)
Colégio Padre Anchieta
1963
DISCIPLINAS
Português e Literatura Infantil
Matemática e Estatística Aplicada à
Educação
Ciências Físicas e Biológicas
História da Civilização Brasileira
Metodologia e Prática de Ensino Primário
Pedagogia e Psicologia Geral e
Educacional
Sociologia Geral e Educacional
Anatomia e Física Humana, Higiene e
Biologia Educacional
Filosofia e História da Educação
Desenho Pedagógico
Trabalhos Manuais e Economia Doméstica
Música e Canto Orfeônico
Educação Física, Recreação e Jogos
Artes Aplicadas
TOTAL DE DISCIPLINAS

1964

1965

1ª Série

2ª Série

3ª Série

X

X

X

X

-

-

X
X
X

X

X

X

X

X

-

X

-

X

X

-

-

X
06

X
X
05

X
X
X
X
11

Colégio de Santa Inês
1963
DISCIPLINA
Português
Geografia
Matemática
Ciências
Biologia
História
Metodologia (e prática) 30
Psicologia
Sociologia
Anatomia
Introdução à Filosofia
Filosofia e História da Educação
Desenho
Trabalhos
Música e Orfeão
Canto Orfeônico
Educação Física
Educação Artística
TOTAL DE DISCIPLINAS

1964

1965

1ª Série

2ª Série

3ª Série

X
X
X
X
X
X
X
-

X
X
X
X
X
X
X
X
08

X
X
X
X
X
X
X
X
08

X
X
X
X
11

30

A denominação Metodologia e Prática é utilizada no 2º ano e 3 ° Ano do Curso Normal do Colégio de Santa Inês em 1964. Em 1963, no primeiro ano, é
denominada apenas de Metodologia.
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O exame dos dados do Quadro 8 suscita algumas considerações.
Verifica-se que há, na década de 1960, uma grande ênfase em disciplinas
voltadas estritamente para a formação profissional/técnica em especial no Curso Normal
do Colégio Padre Anchieta. Essa constatação permite um estranhamento quanto às
críticas feitas à Lei 5692/71, acusada, como foi exposto, por exemplo, por Saviani
(1980), como tecnicista, ou como afirmou Tanuri (2000), como responsável pela
descaracterização do modelo de formação de professores até então vigente. Ao
contrastar o currículo dos cursos de formação de professores da década de 1960 e 1970
das duas instituições analisadas, pode-se perguntar: justifica-se acusar a Lei 5692/71 de
tecnicista ou de responsável pela descaracterização da formação de professores? A
resposta parece ser negativa.
O que salta aos olhos, no currículo que vigorou no Curso Normal do Colégio
Padre Anchieta, na década de 1960, como disposto no Quadro 8, é a prevalência de
disciplinas de formação técnica em detrimento de disciplinas de formação geral. Estas
só tinham espaço no currículo da 1ª série, concorrendo com as disciplinas
profissionalizantes, na proporção de 8 disciplinas profissionalizantes para 6 voltadas
para a formação geral.
Já no Curso Normal do Colégio de Santa Inês, ao contrário da situação
verificada no Curso Normal do Colégio Padre Anchieta, nota-se um forte investimento
na formação geral em detrimento da formação profissional, em uma proporção de 10
para 1, na 1ª série; 7 para 1, na 2ª série e 6 para 2 na terceira série. Além disso, deve-se
acrescentar que não foram encontradas referências, nos históricos analisados da década
de 1960, ao Estágio Supervisionado. No entanto, nas entrevistas realizadas com exnormalistas desse período, há referência a essa atividade (como será evidenciado no
próximo Capítulo).
Ao contrastar os históricos escolares de ambas instituições percebe-se, por um
lado, que são cursos com perfis totalmente diferentes e, por outro, que a análise da peça
legal a que estavam subordinados esses cursos, não dá conta de explicar a prática neles
efetivada. A Tabela 3, a seguir, ajuda a compreender as aproximações e o
distanciamento entre os dois cursos.

TABELA 3
NÚMERO DE DISCIPLINAS DE FORMAÇÃO GERAL E DISCIPLINAS DE
FORMAÇÃO ESPECÍFICA NO CURSO NORMAL DO INSTITUTO DE
EDUCAÇÃO ESTADUAL PADRE ANCHIETA (PA) E NO CURSO NORMAL
DO COLÉGIO DE SANTA INÊS (SI)

Formação Geral
Formação Específica
Total

1963
(1° ano)
PA
SI
5
10
6
1
11
11

1964
(2° ano)
PA
SI
0
7
6
1
6
8

1965
(3° ano)
PA
SI
0
6
5
2
5
8

A partir da Tabela 3 percebe-se que, apesar de haver no Curso Normal das duas
instituições, um número de disciplinas equivalente na 1ª série (11 disciplinas) nas
demais séries isso se desequilibra: no 2º ano, o Colégio Padre Anchieta apresenta 6
disciplinas, contra 8 disciplinas no Colégio de Santa Inês; e, no 3º ano, uma relação
semelhante, de 5 para 8 disciplinas. Além disso, essas disciplinas apresentam um perfil
bem distinto umas das outras, sendo o Curso Normal do Colégio Padre Anchieta bem
mais profissionalizante, na década de 1960, que o Curso Normal do Colégio de Santa
Inês.
Assim, o que se constata, pela análise do Quadros 6 e 8, que trazem as
disciplinas trabalhadas em ambos os cursos nas décadas de 1970 e 1960, e seus
desdobramentos no Quadro 7 e Tabelas 1, 2 e 3 respectivamente, não se pode atribuir à
Lei 5692/71 a responsabilidade exclusiva em relação às características tecnicistas das
grades curriculares das Habilitações Específicas para o Magistério de 2º grau, pois a
formação técnica já estava presente desde a legislação anterior, a Lei 4024/61.
Dessa forma, percebe-se, por um lado, a partir da análise contrastiva dos
históricos escolares das duas instituições nas décadas de 1960 e 1970, que não se
sustentam as críticas feitas à formação de professores em nível de 2º grau instituída pela
Lei 5692/71, como responsável por transformar a formação de professores em uma
formação estritamente técnica. Por outro lado, compreende-se que as análises que
atribuíram à referida lei a característica tecnicista decorrem de uma representação
instituída. Deve-se destacar que a representação, no sentido trabalhado por Chartier
(1990), designa um modo pelo qual, em um determinado momento uma determinada
realidade é construída, pensada e dada a ler. Desse modo, atribuir a implantação do
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tecnicismo na formação de professores à promulgação da Lei 5692/71 também pode ser
visto como uma apropriação historicamente localizada, pois, nas palavras de Chartier
(2002):

(...) A apropriação (...) visa uma história social dos usos e das interpretações,
relacionados às suas determinações fundamentais e inscritos nas práticas
específicas que os produzem. Dar assim atenção às operações de construção do
sentido (...) é reconhecer, contra a antiga história intelectual, que nem as
inteligências nem as ideias são desencarnadas. (Chartier, 2002, p. 68).

Nesse sentido compreende-se que as resistências encontradas pela Lei 5692/71
decorrem muito mais do momento histórico e político da qual ela foi fruto (governo
militar, cerceador das liberdades individuais) e bem menos por ela ter instaurado, na
formação de professores, investimentos na formação técnica. Esses, como se pôde
perceber, já se faziam presentes há bastante tempo.
Parece ser possível afirmar com essas análises que há um ponto comum entre o
Curso Normal do Colégio Padre Anchieta e o Curso de formação de professores do
Colégio de Santa Inês: a alteração, entre as décadas de 1960 e 1970, do perfil do curso
de formação de professores nessas instituições de ensino, pois, se no Curso Normal do
Colégio Padre Anchieta, na década de 1960, prevaleciam as disciplinas técnicas em
detrimento da formação geral, no Colégio de Santa Inês predominavam as disciplinas de
formação geral em detrimento das técnicas. Portanto, reiterando o que já foi afirmado,
essa análise revela que a tendência tecnicista na formação para o magistério já existia
anteriormente à Lei 5692/71. Investimentos em formação técnica já se faziam presentes
bem antes da promulgação desta lei.
Além disso pode-se afirmar ainda que, apesar das determinações instituídas pela
Lei 5692/71, transformando a formação de professores em mais uma habilitação
profissional em nível de 2º grau, verifica-se que, na prática, as alterações não se
mostraram substantivas, o que permite afirmar que os investimentos na formação prática
encontrados na década de 1970 em nada inauguram uma “nova realidade” na formação
dos professores primários.
Dessa forma, não há, em dados obtidos com o exame dos históricos escolares
das professorandas da década de 1970, nada que já não se encontrasse presente nos
históricos analisados das normalistas da década de 1960 nessas duas escolas analisadas.
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Assim, tais dados levariam a questionar, pelo menos em parte, as críticas de
diferentes autores à Lei 5692/71 e à HEM, como, por exemplo, Saviani (1982), que ao
comparar a Lei 5692/71 à Lei 4024/61, afirma:

(...) enquanto o liberalismo põe a ênfase na qualidade ao invés da quantidade;
nos fins (ideais) em detrimento dos métodos (técnicas); na autonomia versus
adaptação; nas aspirações individuais ao invés das necessidades sociais; e na
cultura geral em detrimento da formação profissional, com o tecnicismo ocorre
o inverso. Ora, enquanto os princípios da Lei 4024 acentuavam o primeiro
elemento dos pares de conceitos acima enunciados, os princípios das Leis 5540
e 5692 inegavelmente fazem a balança pender para o segundo. (Saviani, 1982,
p. 148).

Do mesmo modo, com o exame dos históricos escolares dos cursos de formação
de professores em instituições de ensino com perfis diferentes foi possível perceber que
a apropriação da Lei 5692/71 não se deu da mesma forma, bem como foi possível
constatar que essa peça legal não instituiu uma realidade totalmente diferente do que já
vinha sendo realizado, o que permite questionar o argumento de que a Lei 5692/71
descaracterizou o curso normal, tirando-lhe a especificidade: se, por um lado, a
formação de professores, de fato, deixou de existir nos moldes das escolas normais, por
outro lado, a especificidade do curso normal continuou mantida mesmo na Habilitação
para o Magistério em 2º grau.
Ou seja, se por um lado, a análise da grade curricular permite verificar a
diferença, na década de 1960, entre as duas instituições de ensino no que diz respeito a
investimentos em disciplinas de formação geral no Colégio de Santa Inês, e de formação
técnica no Curso Normal do Colégio Padre Anchieta, por outro, percebe-se que essas
instituições, na década de 1970, se tornaram mais diferentes ainda, não apenas por conta
do perfil da formação ministrada, mas na maneira de compor suas grades curriculares e
no número de disciplinas ministradas a cada ano do curso, como se pode observar na
Tabela 4, a seguir:
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TABELA 4
NÚMERO DE DISCIPLINAS PRESENTES NOS HISTÓRICOS
ESCOLARES NOS CURSOS OFERECIDOS PELO INSTITUTO DE
EDUCAÇÃO ESTADUAL PADRE ANCHIETA (PA) E PELO COLÉGIO DE
SANTA INÊS (SI) NAS DÉCADAS DE 1960 E 1970
Década
1960
1970

PA
11
07

(1° ano)
SI
11
10

PA
6
08

(2° ano)
SI
8
13

PA
5
09

(3° ano)
SI
8
12

PA
08

(4° ano)
SI
15

Como se pode perceber, considerando o número de disciplinas ministrado no
curso de formação de professores em cada uma dessas instituições verifica-se que, se na
década de 1960 as escolas possuíam um número aproximado de disciplinas, na década
de 1970 elas caminham para um distanciamento que beira a discrepância no que se
refere à quantidade de disciplinas disponíveis no currículo: a grade curricular do
Colégio de Santa Inês é bem mais ampla do que a do Curso Normal do Colégio Padre
Anchieta. Com isso não se pretende afirmar a superioridade desta escola em relação à
outra, mas evidenciar uma possível tendência de crescente fragmentação de conteúdos.
As consequências dessa fragmentação não são objeto de análise desta pesquisa, mas
constituem possibilidade de investigação para pesquisas posteriores.
Em síntese, as análises realizadas a partir do contraste das grades curriculares do
Curso Normal do Colégio Padre Anchieta e do Curso Normal do Colégio de Santa Inês
que vigoraram na década de 1970 e 1960, colocando em relevo aproximações e
distanciamentos, corroboram com a confirmação da hipótese de que não se pode
imputar à Lei 5692/71 a responsabilidade exclusiva de ter levado a formação de
professores nesses cursos a ser tecnicista, pois, ao investigar os registros dos currículos
nos históricos escolares, percebem-se que um maior investimento em formação técnica
já se fazia presente bem antes de sua promulgação.
Ou seja, sobrepondo-se às imposições legais encontra-se a cultura escolar, que
confere tanto ao Colégio Padre Anchieta, quanto ao Colégio de Santa Inês, seja na
década de 1960 ou 1970, especificidades mesmo subordinadas a uma mesma legislação.
O peso da cultura escolar para a apropriação diferenciada que se observa ao analisar os
históricos escolares das duas escolas pode ser explicitado pelo que diz Julia (2001, p.
10-11):
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(...) poder-se-ia descrever a cultura escolar como um conjunto de normas que
definem conhecimentos a ensinar e condutas a inculcar, e um conjunto de
práticas que permitem a transmissão desses conhecimentos e a incorporação
desses comportamentos; normas e práticas coordenadas a finalidades que
podem variar segundo as épocas (finalidades religiosas, sociopolíticas ou
simplesmente de socialização). Normas e práticas não podem ser analisadas sem
se levar em conta o corpo profissional dos agentes que são chamados a obedecer
a essas ordens e, portanto, a utilizar dispositivos pedagógicos encarregados de
facilitar sua aplicação, a saber, os professores primários e os demais
professores. Mas, para além dos limites da escola, pode-se buscar identificar em
um sentido mais amplo, modos de pensar e de agir largamente difundidos no
interior de nossas sociedades, modos que não concebem a aquisição de
conhecimentos e de habilidades senão por intermédio de processos formais de
escolarização (Julia, 2001, p. 10-11).

Assim, parece ser possível afirmar que as críticas recebidas pela Lei 5692/71 se
justificam, entre outros fatores, por se compreender, no discurso do Estado ao
promulgar essa peça legal, também um argumento em estar promovendo o novo e pelo
fato de, sob esse novo pesar a desconfiança em relação à tentativa do Estado, leia-se
totalitário, cerceador das liberdades individuais, em construir um projeto de nação para
o qual servissem os professores.
A esse respeito cabe lembrar aqui do que explicita Lawn (2001), em estudo
específico sobre as relações entre as propostas do Estado para a educação no país e a
identidade dos professores, no qual um dos argumentos centrais relaciona-se à idéia de
que “(...) a gestão da identidade dos professores é crucial para a compreensão, quer de
sistemas educativos democráticos, quer totalitários” (Lawn, 2001, p. 117). Para esse
autor, a identidade dos professores é “construída” através de:

(...) um discurso que, simultaneamente, explica e constrói o sistema (...)
simboliza o sistema e não o que o criou. Reflete a ‘comunidade imaginada’ da
nação, em momentos em que esta é crucial para o estabelecimento ou
reformulação dos seus objetivos econômicos ou sociais, tal como se encontram
definidos pelo Estado (Lawn, 2001, p. 117-118).

Neste texto o autor defende que as alterações de identidade docente são
“manobradas” pelo Estado e se constitui numa forma eficaz e sofisticada de controle e
gerenciamento de mudanças, por meio do “discurso oficial” assumido pelos professores,
associando-se, assim, identidade dos professores e identidade nacional e de trabalho – o
que o autor considera útil para “(...) compreensão de determinadas fases de
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desenvolvimento do ensino público e estatal, em qualquer nação” (Lawn, 2001, p. 118).
Ou ainda:

(...) A identidade dos professores tem constituído uma parte importante da
gestão do sistema educativo, sendo um tópico constantemente presente nas
descrições oficiais, nos artigos sobre educação e nos relatórios ministeriais. A
produção da identidade envolve o Estado, através dos seus regulamentos,
serviços, encontros políticos, discursos públicos, programas de formação,
intervenções nos media, etc. É uma componente essencial do sistema, fabricada
para gerir problemas de ordem pública e de regulamentação. (Lawn, 2001, p.
118).

O que se observa, com base na análise da apropriação da Lei 5692/71 em
situações concretas, ou seja, no Curso Normal do Padre Anchieta e no Curso Normal do
Colégio de Santa Inês, é que a tentativa do Estado em fazer dos professores ferramentas
a seu serviço esbarra na apropriação diferenciada que as instituições fazem da Lei. Além
disso, como se viu, se por um lado os críticos da 5692/71 disparavam contra a tentativa
do Estado de construir uma identidade de professores e escolas para um projeto de
nação com o qual discordavam, uma vez que o Estado alardeava trazer o novo, por
outro, vale perguntar: onde estava o novo? Com certeza, não estava na instituição de
uma formação tecnicista.
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CAPÍTULO IV
A LEI 5692/71 E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES PELAS
VOZES DOS ATORES ENVOLVIDOS

Neste capítulo será analisado como diferentes personagens que atuavam em
ambas as instituições quando da promulgação da Lei 5692/71 receberam e se
apropriaram, à época, desta peça legal. Para tanto serão utilizadas entrevistas realizadas
com os mais diversos atores desse cenário: 06 ex-professores (03 de cada escola
investigada); 05 ex-alunas do então instituído magistério (02 do Colégio de Santa Inês e
2 da Escola Estadual Padre Anchieta); 01 secretária do Colégio de Santa Inês, a quem
coube cuidar dos ajustes administrativos que a nova lei impunha e, finalmente, o próprio
Ministro da Educação à época – Sr. Jarbas Passarinho.
Deve-se destacar que o movimento de encontrar ex-alunas e ex-professores,
assim como profissionais que estiveram na ativa nessas escolas na década de 1970,
durante a implantação da Lei 5692/71 não foi um movimento simples, haja vista a
distância temporal do período estudado. Mesmo considerando que, numa escala de
tempo, este seja ainda um período recente, do ponto de vista prático há um
distanciamento das pessoas do seu lugar de formação e atuação, pois dificilmente são
mantidos vínculos com a instituição de ensino que as formaram ou em que atuavam à
época. Esse distanciamento, apesar de já esperado, acaba dificultando a realização desse
tipo de pesquisa.
Em virtude disso, a manutenção de algum vínculo entre ex-alunos com a
instituição formadora indicaria, à primeira vista, ser mais fácil realizar a pesquisa, pois
poderia tornar mais simples encontrar ex-alunos e ex-professores da instituição. Esse foi
o caso da Escola Estadual Padre Anchieta, pois, ao entrar em contato com uma
funcionária da escola no momento da coleta de dados, ela informou que havia uma
Associação de Ex-Alunos da instituição com reuniões anuais. Essa informação, à
primeira vista, mostrou-se como o lugar de onde se poderia começar a “puxar o fio”
para ajudar a resolver uma das dificuldades da pesquisa: localizar ex-alunas e exprofessores que estiveram na escola no período de implantação da Lei 5692/71 e que
poderiam expressar suas impressões sobre o período de implantação da referida lei, bem
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como sobre as implicações que ela trouxe para a formação docente. Porém, ao longo de
todo o trabalho de coleta de dados, não foi possível entrar em contato com quem se
indicava responsável pela referida associação, bem como com seus associados.
No Colégio de Santa Inês, ao contrário, apesar de não haver nenhuma associação
de ex-alunos, não foi difícil localizar pessoas que, durante a década de 1970, tivessem
sido alunas ou professores da escola. O contato com a então secretária do colégio, a
quem coube, no período das modificações instituídas pela Lei 5692/71, cuidar da
documentação da escola, de seus estudantes e funcionários, cuja assinatura é encontrada
em grande parte das fontes analisadas, foi facilitado por se tratar de uma religiosa da
congregação. Essa secretária não só se dispôs a contribuir para a pesquisa, concedendo
entrevista, como auxiliou a encontrar ex-alunas e ex-professores do período estudado,
especialmente aquelas que foram estudantes da instituição no período em foco e ainda
se mantêm na escola, seja na docência, seja na Orientação Educacional. Assim, resolviase uma etapa da pesquisa no Colégio de Santa Inês.
No entanto, o problema se mantinha na Escola Estadual Padre Anchieta, pois,
como já foi afirmado, o fato de existir uma Associação de Ex-Alunos em nada
contribuiu para encontrar ex-alunos ou ex-professores do período em foco. Em virtude
disso investiu-se na busca de qualquer indício que possibilitasse encontrar alunos e/ou
professores da década de 1970 da escola. Para tanto procuraram-se comunidades em
redes sociais na internet, onde foi encontrada uma comunidade, com 344 membros 31 . A
partir dos recados deixados na comunidade tentou-se encontrar aqueles que tivessem
estudado no período analisado nesta pesquisa, para os quais foram enviadas mensagens,
justificando o objetivo do contato. Porém, apesar da expectativa, não se obteve
nenhuma resposta.
Desse modo mantinha-se o problema da falta de fontes que permitissem
contrastar as informações coletadas com as entrevistas realizadas com as 02 ex-alunas,
03 professores e 01 funcionária do Colégio de Santa Inês entre as décadas de 1960 e
1980. Em razão disso partiu-se para a lista dos alunos que, no período da pesquisa,
haviam concluído o Curso Normal/Magistério. Deve-se destacar que, ao contrário do
Colégio de Santa Inês, no Padre Anchieta não havia um livro com o nome daqueles que
concluíram o curso nos diferentes anos. A lista destes, nesta instituição, foi construída a
31

Comunidade
26/04/2009.

disponível

em

http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=32903076,

em
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partir da análise dos prontuários disponíveis no arquivo da escola. Este, por sua vez,
como já apontado, estava totalmente desorganizado, com os prontuários abandonados
sem nenhuma lógica aparente.
Com a relação dos alunos que concluíram o curso de formação de professores na
Escola Estadual de 1º e 2º Graus Padre Anchieta na década de 1970 buscou-se encontrar
os estudantes a partir da lista telefônica. Vale a pena ressaltar que, para tanto, além da
grande quantidade de homônimos encontrados, trata-se de ex-alunos, em sua grande
maioria composta por mulheres que, em geral, têm seus nomes modificados com a
alteração do estado civil. Mesmo assim, este foi o único caminho que possibilitou
encontrar os entrevistados para esta pesquisa.
Após localizar algumas ex-alunas, a dificuldade estava em convencê-las a
marcar um encontro para que fosse realizada a entrevista. Era evidente a desconfiança
em se encontrarem com uma desconhecida que declarava interesse em tempos tão
remotos para elas. O convencimento foi possível a partir da identificação de
pertencimento ao Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação: História, Política,
Sociedade da PUC-SP, para o que foi necessário deixar telefone e a disponibilidade de
ligarem para confirmar a informação, bem como pela sugestão de marcar um encontro
em lugares públicos, como shopping center e hall de prédios.
Dessa forma foi possível localizar e entrevistar 04 ex-alunas da Habilitação
Específica para o Magistério em 2º Grau da Escola Estadual de 1º e 2º Graus Padre
Anchieta, sendo 02 que estudaram na instituição na década de 1960 e 02 que estudaram
na década de 1970.
Apesar dessa maneira de localizar e entrevistar as ex-alunas dessa instituição ter
se constituído num caminho árduo, esse foi também o procedimento adotado para
localizar e entrevistar ex-professoras do curso de formação de professores. Para tanto,
apesar de contar com a lista de professores em livro-ponto, disponível no arquivo,
utilizou-se como referência uma relação de professores disposta em um convite de
formatura da turma de 1973, disponibilizado pelas ex-alunas entrevistadas.
Na lista dos professores relacionados no convite havia vinte e três nomes e
desses, sabia-se que alguns, a partir da entrevista com as ex-alunas da escola, já haviam
falecido, a exemplo do professor de Música, cujo nome constava no convite, o que já
excluía algumas possibilidades. O passo seguinte foi a busca na lista telefônica. Esse
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movimento, apesar de contar com um número reduzido de nomes, não se apresentou
mais fácil do que o realizado para localizar as ex-alunas, em virtude da grande
quantidade de homônimos e do fato de, a despeito de falar com cada um deles, chegar à
conclusão de que não se tratava de quem se esperava. Assim, dos 23 nomes, conseguiuse contato apenas com duas pessoas, sendo que uma delas informou o contato com a
terceira.
A resistência em encontrar com alguém desconhecido também se fez presente
entre os ex-professores – para o que se fez uso da mesma estratégia aplicada às exalunas, conseguindo-se, assim, as três entrevistas.
Ao fim e ao cabo, como fontes para construir este capítulo foram realizadas seis
entrevistas sobre a implantação da Lei 5692/71 no Colégio de Santa Inês, sendo: duas
ex-normalistas, três ex-professoras do Curso Normal e mais tarde da Habilitação
Específica para o Magistério, bem como com a responsável, nas décadas de 1960 e
1970, pela documentação expedida pelo Colégio – a secretária da escola, a senhora Diva
Mucci 32 .
No caso da Escola Estadual Padre Anchieta foram realizadas seis entrevistas,
sendo quatro com ex-alunas da instituição (duas do período de 1960 e duas de 1970) e
três com ex-professores (duas mulheres e um homem).
Para efeito desta pesquisa optou-se por não explicitar o nome das ex-alunas
entrevistadas, identificando-as apenas como “ex-aluna 1, 2 etc ...”, por avaliar que, se o
fizesse, além de ser uma exposição desnecessária, em nada contribuiria para avançar nas
questões de pesquisa aqui propostas.
Além desses atores foi entrevistado também o Ministro da Educação responsável
pela implantação da Lei 5692/71, o senhor Jarbas Gonçalves Passarinho, com o objetivo
de contrastar as informações coletadas, tanto por meio dos documentos, quanto por
intermédio dos depoimentos daqueles que estiveram na ponta do processo de
implantação da Lei, professores, funcionários e alunos. O depoimento do ex-Ministro
Jarbas Passarinho, de uma forma ou de outra, representava para a coleta de dados a
síntese das idéias e práticas difundidas pela Lei 5692/71.

32

A referência ao nome da secretária entrevistada do Colégio de Santa Inês é possível tendo em vista a
autorização expressa dela.
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4.1. Perfis dos agentes escolares entrevistados
Os Quadros 09 a 19, apresentados a seguir, foram organizados a fim de
evidenciar quem foram esses atores, que lugar eles ocuparam em suas instituições de
ensino e, finalmente, quais foram as práticas realizadas por cada instituição para se
apropriar dessa peça legal.
Neles estão sistematizados os dados referentes às entrevistas realizadas com exprofessores e ex-alunas das duas instituições analisadas.

Com essas entrevistas,

objetiva-se analisar como esses atores, no momento em que se implantava a Lei
5692/71, conseguiam apreender as mudanças que ela instituía no curso de formação de
professores de que faziam parte integrante33 . Trata-se da tentativa de dar destaque às
próprias alterações instituídas na prática, desprendendo-se das determinações legais
como o espaço privilegiado para compreender as modificações instituídas nos cursos de
formação de professores na década de 1970.
Assim vale ratificar que a opção por tomar a entrevista como fonte para analisar
como a Lei 5692/71 foi implantada em situações concretas, investigando,
especificamente, em que medida, na prática, a formação de professores sofreu
modificações na passagem da formação das escolas normais e para constituição da
habilitação profissional, como tantas outras em nível de 2º grau, justifica-se por tentar
dar voz aos diferentes atores que estiveram envolvidos neste processo. Porém, não se
podem perder de vista os limites das entrevistas como instrumento de coleta de dados,
porque como expressão da memória (Le Goff, 2003), não são o passado, mas uma
representação dele, cujas marcas variam, a depender do valor atribuído a determinados
eventos, não apenas no momento em que eles foram vivenciados, mas como eles
passaram a ser vistos, a posteriori, pelos olhos de quem os traz à luz. Além disso, a
opção por dar voz a diferentes atores envolvidos no mesmo evento, se justifica por
tentar, a partir de memórias individuais, chegar à uma memória coletiva (Le Goff,
2003), o que permite considerá-las como documentos históricos e, como tais, sujeitos à
crítica independente do lugar de fala.
Em razão disso é que se justifica considerar, para traçar o perfil dos
entrevistados, seja de ex-alunas, professoras, pessoal administrativo e do próprio exministro da Educação do período, não apenas as declarações relativas ao período
33

No Anexo 4 estão disponibilizados os roteiros utilizados nas entrevistas.
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investigado, mas também a idade desses personagens quando concederam as entrevistas,
pois esse dado pode dar pistas para compreender as impressões que eles apresentam
sobre o passado, porque, algumas vezes, pode ser que essas declarações encontrem
lugar em uma visão de mundo do período e não na análise de uma situação particular.
Além da idade, consideram-se também para traçar o perfil das pessoas
entrevistadas, aspectos como formação e trajetória profissional, por entendê-los como
igualmente relevantes para ajudar a compreender as declarações feitas.
A partir dessas considerações, nos Quadros 9, 10 e 11 estão reunidos os dados
referentes, respectivamente, aos perfis dos professores, ex-alunas e secretária
entrevistada.
QUADRO 9
Perfil dos ex-professores do Curso de formação de professores –
Colégio de Santa Inês / Escola Estadual de 1º e 2º Graus Padre Anchieta
Professores

Idade 34

Formação

COLÉGIO DE SANTA INÊS
80
- Curso Normal – Colégio de Santa Inês
Profª. Didática e Prática de
- Curso Superior – Faculdades Renascença
Ensino
(Pedagogia)
Profª. Língua Portuguesa e
- Curso Normal – Colégio de Santa Inês
Literatura Infantil
- Curso Superior – FFCL-SP (Letras Neolatinas)
72
- Faculdade Princesa Isabel (Pedagogia)
Profª. Filosofia Psicologia,
- Curso Normal – Colégio de Santa Inês
História da Educação e Religião
- Curso Superior – Faculdades Ipiranga
68
(Pedagogia)
ESCOLA ESTADUAL DE 1º E 2º GRAUS PADRE ANCHIETA
- Curso Normal com Científico – Escola Dr.
Profª. Psicologia da Educação,
Francisco Tomás de Carvalho;
Metodologia e Prática de Ensino
80
- Curso Superior – Pedagogia e Psicologia da
e Estágio Supervisionado
Educação – PUC/SP
Profª. Língua Portuguesa
- Curso Normal – Colégio Assunção
71
- Curso Superior – Pedagogia - USP
Prof. de Sociologia da Educação
- Científico – Colégio Dante Aligieri
62
- Curso Superior – FFLCH – Faculdade de
Filosofia Letras e Ciências Humanas – USP.

Período de
trabalho no
Curso Normal

1957-2006

1960-2000
1973-2003

1973-1986
1962-1982
1971-1986

A partir da análise do Quadro 9 percebe-se que os professores analisados, além
de terem a Habilitação para o Magistério, fizeram também curso superior. Por essa
formação espera-se que eles tenham uma compreensão mais clara do momento histórico
34

A idade dos professores deve ser considerada a partir dos diferentes momentos em que foram realizadas
as entrevistas. Os professores do Colégio de Santa Inês foram entrevistados no primeiro semestre de
2010, enquanto os professores da Escola Estadual de 1º e 2º Graus Padre Anchieta foram entrevistados no
primeiro semestre de 2011.
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investigado, bem como da implantação da Lei 5692/7 e de suas implicações para o
curso de formação de professores. Porém, será pela análise dos próximos quadros que
será possível confirmar ou refutar essa hipótese.

QUADRO 10.
PERFIL DAS EX-ALUNAS DA HABILITAÇÃO ESPECÍFICA PARA O
MAGISTÉRIO EM 2º GRAU – COLÉGIO DE SANTA INÊS / ESCOLA
ESTADUAL DE 1º E 2º GRAUS PADRE ANCHIETA

Idade

58

Ex-aluna 1

Ex-aluna 2

53

Ex-aluna 1

58

Ex-aluna 2

54

ASPECTOS/PERFIL
Período que
Trajetória Profissional
Formação
frequentou o
Curso Normal
COLÉGIO DE SANTA INÊS
- 2° Grau – Curso de
Noviciado – professora de outras
Magistério no
instituições de ensino até 1980, quando
volta, como professora, ao Colégio de
Colégio de Santa
1970-1973
Santa Inês.
Inês.
- 2° Grau – Curso de
Magistério no
Colégio de Santa Inês

Atualmente é orientadora pedagógica do
Colégio de Santa Inês
1972-1975

ESCOLA ESTADUAL DE 1º E 2º GRAUS PADRE ANCHIETA
- 2º Grau –
Habilitação
Específica para o
1970-1973
Magistério
- Professoras aposentadas da Rede
- Faculdade de
Municipal de São Paulo
Pedagogia (2001)
- 2º Grau –
Habilitação
1970-1973
Específica para o
Magistério

Já no Quadro 10 constata-se que as ex-alunas entrevistadas do Colégio de Santa
Inês não declararam formação superior, muito embora o exercício, tanto do cargo de
professora, quanto do cargo de Orientadora Pedagógica, como declarou a ex-aluna 2,
mesmo se tratando de uma instituição religiosa, como é o caso do Colégio de Santa
Inês, só seja possível, a partir da Lei vigente no momento de realização da entrevista
(Lei 9394/96) àqueles habilitados em nível superior.
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Deve-se destacar que as 02 ex-alunas entrevistadas da Escola Estadual Padre
Anchieta, ambas são professoras aposentadas pela Prefeitura Municipal de São Paulo.
Assim, o que se conclui das declarações das ex-alunas no que se refere tanto à
formação quanto à trajetória profissional é que os cursos de formação de professores,
além de lhes permitirem a inserção no mercado do trabalho, permitiram-lhes também
ampliar a formação em nível superior. E, embora a Lei 5692/71 lhes facultasse a
possibilidade de fazer um curso superior em qualquer área, preferiram dar continuidade
aos estudos da formação básica, fazendo cursos superiores área de Educação.
Essa constatação contraria a crítica que muitos estudiosos atribuíram à Lei
5692/71 de que, ao permitir que alunos de qualquer habilitação escolhessem qualquer
curso superior, faria com que alunos que não tivessem aptidão à questão educacional
fizessem o Magistério apenas como um trampolim para outros cursos superiores que
não os voltados à Educação.
Além disso, verifica-se que a importância de um curso superior é mais forte nas
ex-alunas entrevistadas da escola pública se comparadas às declarações das ex-alunas da
escola particular. Isso se justifica, como se poderá constatar, em virtude do perfil dos
alunos de uma e de outra instituição (vide Quadros 15 e 16). No caso da primeira
instituição, a particular, mais que a formação do profissional ligado a ela, pesa o
pertencimento a famílias tradicionais, de onde advém boa parte de sua ex-alunas, ou à
congregação religiosa. Já no caso da escola pública, ao contrário, como o nome de
família não lhes abre portas, haja vista a maioria das alunas não pertencer à elite, vale
mais o desempenho e o título, para o que a declaração da formação superior torna-se um
indicativo necessário.
Mas, nesta pesquisa, a importância de conhecer a formação e a trajetória
profissional dos entrevistados se justifica, como já foi destacado, para entender os
limites das percepções dessas pessoas do período em foco.
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QUADRO 11.
PERFIL DA SECRETÁRIA DO COLÉGIO DE SANTA INÊS
– DÉCADA DE 1960 A 2008

Idade

Ir. Diva

ASPECTOS/PERFIL
Período de trabalho
Formação
na Escola
COLÉGIO DE SANTA INÊS

Trajetória profissional

- Professora de Ensino Religioso;
- Orientação para o trabalho e
Não
sondagem de aptidões;
1965-2008
declarou
- Professora de Taquigrafia
- Secretária.
ESCOLA ESTADUAL DE 1º E 2º GRAUS PADRE ANCHIETA
Curso Normal no
Colégio de Santa
Inês

* Não foi localizado o responsável pela secretaria desta instituição.

No caso da secretária do Colégio de Santa Inês, a Irm. Diva Mucci, percebe-se,
pelas informações disponíveis no Quadro 11, que dos 43 (quarenta e três) anos de
exercício profissional no Colégio de Santa Inês, durante os quais ela desempenhou
atividades não só administrativas, mas também técnico-pedagógicas, como professora
de Ensino Religioso, de Taquigrafia e como Orientadora para o trabalho e sondagem de
aptidões, ou seja, como Orientadora Vocacional. Trata-se de uma profissional que, nesta
pesquisa, traz não apenas uma visão específica do momento da implantação da Lei
5692/71, mas uma visão mais geral, que pode contrastar os momentos anteriores e
posteriores à implantação da lei, bem como explicitar o alcance das alterações
instituídas.
Para organizar as impressões dos atores entrevistados para esta pesquisa, suas
declarações estão classificadas em três categorias: administrativa, que diz respeito às
declarações da Irm. Diva Mucci, que trabalhou como secretária do Colégio de Santa
Inês e a quem coube fazer os ajustes burocráticos a partir da implantação da Lei
5692/71; pedagógica, que diz respeito às impressões de professores e alunas dos cursos
de formação de professores, tanto no Colégio de Santa Inês, quanto na Escola Estadual
Padre Anchieta; e, por fim, a categoria política, que traz as impressões do então
Ministro da Educação, responsável pela implantação da Lei 5692/71, o Sr. Jarbas
Passarinho.
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Deve-se destacar que a classificação desses atores nessas categorias –
administrativa, pedagógica e política – se justifica a partir do campo das práticas
realizadas por esses quando da implantação da Lei 5692/71.
Ao dar voz a esses atores, compreendendo-os dentro de um campo de atuação,
pretende-se apreender quais práticas realizaram (ou viram ser realizadas) com a
instituição da Lei 5692/71 no âmbito da formação de professores. Essa opção se
justifica por considerá-la como um movimento necessário à compreensão das práticas
realizadas nesse campo, que vão além das prescrições legais, isso porque, a partir do
que afirma Certeau (2005), as práticas fogem às organizações prévias, na medida em
que esbarram em traços da cultura que, muitas vezes, limitam esforços de renovação,
porque, segundo Certeau (2005, p. 233), “(...) a cultura é o flexível. A análise desliza
em toda parte sobre a incerteza que prolifera nos interstícios do cálculo, visto que ela
não está ligada à enganosa estatística dos sinais objetivos (...)”.
Para tanto, ele explica o alcance das práticas e o que as diferencia das
prescrições, fazendo uso de um exemplo de planejamento urbanístico, ao afirmar que:

(...) as maneiras de utilizar o espaço fogem à planificação urbanística: capaz de
criar uma composição de lugares, de espaços ocupados e espacos vazios, que
permitem ou impedem a circulação, o urbanista é incapaz de articular essa
racionalidade em concreto com os sistemas culturais, múltiplos e fluidos, que
organizam a ocupação efetiva dos espaços internos (apartamentos, escadarias
etc.) ou externos (ruas, praças etc.) e que os debilitam com vias inumeráveis.
Ele pensa em uma cidade vazia e a fabrica; retira-se quando chegam os
habitantes, como diante dos selvagens que perturbarão os planos elaborados
sem eles. (Certeau, 2005, p. 233)

Ao dar voz a esses atores, portanto, o que se tem em vista é ver o que esses
atores, que receberam a Lei 5692/71 como um planejamento para uma nova
estruturação da formação de professores, fizeram com ele. Como esse planejamento
esbarrou na cultura estabelecida, quais foram as alterações percebidas e realizadas,
afinal de contas, dar atenção às práticas é voltar-se à compreensão do que se faz com
“(...) signos pré-fabricados, aquilo que estes se tornam para os usuários ou os
receptores” (Certeau, 2005, p. 234).
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4.2. O que dizem os entrevistados
▪ A voz administrativa

A percepção administrativa da implantação da Lei 5692/71 só é possível
considerar no Colégio de Santa Inês, em virtude de não ter sido localizada fonte
equivalente na Escola Estadual Padre Anchieta. No entanto, por considerar as
declarações dessa profissional bem elucidativas para compreender o alcance das
alterações instituídas pela Lei 5692/71 nos cursos de formação de professores, optou-se
por trazê-las à tona, uma vez que também servem para contrastar com as informações
disponibilizadas por professores e alunas, bem como para entender as duas diferentes
intuições como locais de práticas distintas, apesar de regidas por uma mesma legislação.
As impressões da Irm. Diva Mucci, sobre as práticas realizadas no Colégio de
Santa Inês no que diz respeito às alterações instituídas pela Lei 5692/71 no curso de
formação de professores estão sintetizadas no Quadro 12 que segue.
QUADRO 12
AVALIAÇÃO DA SECRETÁRIA DO COLÉGIO DE SANTA INÊS SOBRE AS
ALTERAÇÕES IMPLANTADAS COM A LEI 5692/71
ASPECTOS
Avaliação da Secretária
Curso Normal no Colégio de O curso normal passou de 3 para 4 anos, propiciando, assim,
um maior aprofundamento na formação de professores, com
Santa Inês
o aumento de disciplinas, a exemplo da implantação da
Língua Estrangeira Moderna e da Literatura Infantil nos
terceiros e quartos anos.
Recepção da Escola e medidas Os professores eram orientados, tinham cursos e reuniões
onde relatavam trocas de experiências. Avalia como positiva
para implantar a Lei 5692/71
a recepção por alunas e professores, porque as alterações
eram consideradas favoráveis, tanto para professores quanto
para alunos.
Cursos e orientações recebidas Ministrados pelo Sindicato, pela Associação das Escolas
Cristãs e pelo CENAFOR - Centro Nacional de
Aperfeiçoamento de Pessoal para Formação Profissional
(CENAFOR)
Aumento de disciplinas e aprofundamento na formação de
Modificações implementadas
professores, que podiam lecionar de 1ª à 4ª série e ainda
optar por especialização para trabalhar com a pré-escola.
Avalia como uma “revolução no ensino”.
Avaliação da Reforma
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Pelas informações disponibilizadas pela Irm. Diva Mucci percebe-se que, para a
implantação da Lei 5692/71 foram organizados cursos por diferentes associações a fim
de preparar as escolas para o novo momento na educação brasileira e paulistana,
anunciado pela Lei 5692/71. No caso das escolas religiosas, a Associação específica – a
Associação das Escolas Cristãs – também se dedicou a formar os responsáveis por essas
instituições para ajustar-se à nova lei.

Realmente foi uma revolução no ensino [a Lei 5692/71], como já foi dito e,
como secretária, eu participei de cursos dados no Sindicato, na AEC
(Associação das Escolas Cristãs) e também o curso muito bom feito no Senafor
e participaram desse curso secretárias de escolas e também diretoras. (Irm.
Diva Mucci, 2009).

A partir das declarações da Irm. Diva Mucci nota-se ainda, ao contrário do que
fora propagado pelos críticos da Lei 5692/71, que se trata de uma legislação que foi
muito bem recebida pelas escolas, por seus professores e alunos, pois, no caso da
formação de professores, além de aumentar de três para quatro anos a duração do curso,
acreditava-se que, dessa maneira, era possível aprofundar os estudos para aqueles que se
lançavam no campo educacional, ampliando o número de disciplinas e possibilitando
um ano da formação destinado à especialização para o trabalho com a pré-escola.

Como o Curso Normal passou de três para quatro anos houve maior
aprofundamento. As disciplinas foram outras, as mesmas, mas assim, mais
profundas, mais aprofundadas, e surgiram novas, por exemplo, a Língua
Estrangeira Moderna, que passou, entrou no curso e depois mesmo a Língua
Portuguesa que eles estudavam no Pré Normal, aí passaram a ter Língua
Portuguesa e Literatura de Educação Infantil, sobretudo no terceiro e quarto
anos. (Irm. Diva Mucci, 2009).

Dessa maneira ganha revelo o distanciamento entre a percepção daqueles que
estiveram na “ponta” da implantação da Lei 5692/71, ou seja, nas escolas, convivendo
com a realidade das instituições e dos processos pedagógicos nelas vivenciados e a
avaliação daqueles que estavam nas academias, de onde avaliavam a nova Lei,
considerando não apenas a realidade das escolas e de seus alunos, mas também o
momento político da qual a nova legislação era fruto.
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A Irm. Diva Mucci é categórica ao afirmar que a Lei 5692/71 representou, no
âmbito da formação de professores, uma “(...) revolução no ensino, uma revolução no
sentido positivo”.
Porém, vale contrastar as impressões e declarações dessa profissional com a de
professores que também estiveram envolvidos nesse mesmo processo, considerando não
apenas o Colégio de Santa Inês, mas também a Escola Estadual Padre Anchieta,
contrastando a visão administrativa com a visão pedagógica, representada por
professores e alunas dos cursos de formação de professores das duas instituições
analisadas. As impressões desses atores é o tema do próximo item.

▪ A voz pedagógica
A fim de apresentar a percepção pedagógica no que diz respeito à implantação
da Lei 5692/71 são sintetizadas as impressões de 06 professores e de 04 alunas, tanto do
Colégio de Santa Inês, quando da Escola Estadual de 1º e 2º Graus Padre Anchieta e que
vivenciaram o momento de implantação da Lei 5692/71. Além delas, também foram
entrevistadas 02 ex-alunas do antigo Curso Normal do Brás, que estudaram na vigência
da Lei 4024/61, a fim de que, a partir de suas declarações, fosse possível contrastar a
formação de professores implementada com a Lei 5692/61 com a que as moças
recebiam na vigência da lei 4024/61.
No Quadro 13, a seguir, estão sintetizadas as impressões desses 06 professores
sobre o possível impacto da implantação da Lei 5692/71 sobre os cursos de formação de
professores nas duas instituições, com ênfase em aspectos relativos à formação geral e
considerando o estágio e as disciplinas, especificamente no que diz respeito ao trabalho
do professor, sua liberdade e autonomia, o programa de ensino, a organização das aulas,
as formas de avaliação e materiais utilizados, como disposto a seguir.

163

QUADRO 13
AVALIAÇÃO DAS PROFESSORAS SOBRE OS IMPACTOS DA LEI 5692/71
ALTERAÇÕES PERCEBIDAS
COLÉGIO DE SANTA INÊS
Na formação
geral

No curso
Normal

Nos estágios

Nas
disciplinas

Profª.
Didática e
Prática de
Ensino

Sem impactos

Não recorda
de
alterações

Positivo o
aumento das
horas
dedicadas ao
estágio

Sem grandes
impactos,
respeitava-se a
autonomia do
professor

Profª.
Língua
Portuguesa
e Literatura
Infantil

A escola precisou
se adequar à oferta
de opções no
âmbito do ensino
profissionalizante.
Democratização do
ensino, pois mais
alunas passaram a
frequentar escolas
até mesmo alunas
de classes mais
populares

Sem
alterações
substantivas
até a
instituição
de estudos
sobre
Literatura
Infantil

Continuou
sendo
supervisionado
pela professora
de Prática de
Ensino, mas o
aumento do
número de
horas
dedicadas ao
estágio foi
bem recebido.

Não houve
alterações na
disciplina
Língua
Portuguesa,
que continuou
investindo em
formar bem as
professoras no
que diz
respeito ao uso
da língua
materna.

No trabalho do professor
Liberdade/
autonomia
O professor
era livre para
organizar suas
aulas

Programa da
disciplina
Discutiam as
modificações
implantadas
pela lei, mas
tinham
autonomia para
elaborar o
programa da
disciplina

Nunca se
sentiu coagida
ou tolhida em
sua liberdade/
autonomia de
ensino

Programas
enviados pela
Secretaria de
Educação do
Estado, mas
adaptados à
realidade
escolar.

Na aula
Dependia de
cada professor

Os professores
eram
responsáveis
pelos
programas de
curso, pela
metodologia
empregada em
sala de aula

Forma de
avaliação
Dependia do
professor. No
caso de Didática
e prática,
levava-se em
consideração a
observação,
participação e
direção das
aulas
Feita de acordo
com o
regimento
escolar,
buscando
respaldo na
legislação
vigente.

Materiais
Discutia-se o que
era publicado no
Diário Oficial,
mas nenhum
material
específico para as
aulas.

As publicações
em diário oficial
sobre a Lei, além
de pareceres e
deliberações
oficiais do Estado
de São Paulo que
eram discutidas
em reuniões.

(continua)
ALTERAÇÕES PERCEBIDAS
COLÉGIO DE SANTA INÊS
No trabalho do professor
Na formação
geral

Profª. Filosofia
Psicologia,
História da
Educação e
Religião

Profª. Psicologia
da Educação,
Metodologia e
Prática de Ensino
e Estágio
Supervisionado
Profª. Língua
Portuguesa
Prof. de
Sociologia da
Educação

Não percebeu
alterações

No curso
Normal

Sem alterações,
porque as
disciplinas que
ministrava
continuavam a
ser dadas, além
do mais, o Curso
Normal já era
técnico para a
formação de
professor
primário.

Nos estágios

A alteração foi
positiva porque as
normalistas
precisavam fazer
estágio em escolas
particulares e
públicas, o que lhes
permitia confrontar
as duas situações.

Nas disciplinas

Program
a da
disciplin
a
Elaborad
pelo
o
professor

Considerava
ter liberdade
total,
declarando
saber o que
fazer,
embora se
discutissem
os
parâmetros
gerais em
reuniões de
professores.
ESCOLA ESTADUAL DE 1º E 2º GRAUS PADRE ANCHIETA
Não percebeu alterações

Não percebeu
alterações

Aumentou mais
um ano de curso

Não percebeu
alterações

Aumentou mais
um ano de curso

Aumentou a
quantidade de horas
de Estágio
Não percebeu
alterações

Buscava-se adequar
as disciplinas à
realidade da escola.

Liberdade/
autonomia

Na aula
Tinha autonomia
para ministrar as
aulas de acordo
com o que
considerava
necessário para a
disciplina

Forma de
avaliação
Não abordou
o tema das
avaliações.

Materiais
Discutia a lei
em reuniões,
com base em
apostilas
organizadas
pela Escola.

Liberdade plena

Não percebeu
alterações

Liberdade plena

Não percebeu
alterações

Liberdade plena

165

Para construção do Quadro 13 as informações coletadas nas entrevistas foram
separadas em dois grandes blocos: o primeiro que diz respeito às possíveis alterações
que a Lei 5692/71 pudesse ter causado no âmbito da formação de professores e o
segundo estritamente voltado à compreensão de como foi organizado o trabalho docente
a partir dessa Lei.
No primeiro bloco abordou-se a questão da formação geral, por se tratar de um
aspecto muito abordado pelos críticos da Lei de 1971, os quais, ao acusá-la de
tecnicista, opõem a formação geral à formação técnica.
Em razão disso, também foi abordado com os professores entrevistados como
eles perceberam as alterações no próprio Curso Normal. O intuito de demarcar essa
questão se deve ao esforço de trazer à memória as possíveis modificações que eles
tenham percebido na passagem da formação de professores das Escolas Normais para a
Habilitação Específica para o Magistério em 2º Grau. Com isso, objetiva-se contrastar a
percepção da prática realizada nas instituições, com a representação dos críticos à Lei
5692/71 sobre as consequências de sua implantação na formação de professores.

Eu lembro que nós procuramos estudar a Lei, para fazermos os ajustes
necessários e para nos adequar. Mas eu nunca me senti coagida por lei
nenhuma. Dentro da sala de aula eu sabia o que os alunos precisavam.
(Professora Filosofia, Psicologia, História da Educação e Religião, Colégio de
Santa Inês, 2009).

Nem soube que tinha mudado a Lei. Não me interessava por leis e sim pelo que
eu dava em sala de aula. (...) A parte da Lei eu não me aprofundei. Ninguém
estava interessado em lei e ninguém falava em lei. Eu só dava as minhas aulas e
ia embora. (...) A preocupação não era com lei nenhuma e sim em trabalhar
com as alunas para que elas fossem boas professoras. (Profª. Psicologia da
Educação, Metodologia e Prática de Ensino e Estágio Supervisionado da Escola
Estadual e 1º e 2º Graus Padre Anchieta, 2010).

Eu não lembro de ter discutido a Lei na escola. Eu tinha total liberdade dentro
da sala de aula onde eu estava trabalhando. Ninguém me importunava. (Profa.
de Língua Portuguesa da Escola Estadual de 1º e 2º Graus Padre Anchieta,
2010).

Se no Colégio de Santa Inês tanto a Secretária entrevistada quanto as exprofessoras afirmam ter discutido a Lei, tentando ajustar-se a ela, as ex-professoras da
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Escola Estadual de 1º e 2º Graus Padre Anchieta não se lembram de reuniões para
discutir a implantação a Lei, como se observa no contraste das falas das Professoras de
Língua Portuguesa e de Psicologia da Educação, Metodologia e Prática de Ensino e
Estágio Supervisionado da Escola Estadual de 1º e 2º Graus Padre Anchieta e de
Filosofia, Psicologia, História da Educação e Religião do Colégio de Santa Inês,
demonstrando, assim, que as duas instituições se apropriaram de forma distinta da
mesma Lei, embora ambas apontem para o ambiente de resistência na escola, a sala de
aula, onde as práticas realizadas nem sempre reverberam as orientações legais.
Além disso, tentou-se destacar também como eles viram, a partir de 1971, as
possíveis modificações nas disciplinas destinadas à formação de professores, conferindo
um destaque específico à disciplina Estágio, por ser considerada uma representação da
formação técnica e tão duramente criticada por aqueles que afirmaram que, a partir de
1971, os cursos de formação de professores foram descaracterizados e não formavam
sequer para o minimamente necessário ao professor da escola elementar: as técnicas
para ensinar a ler, escrever e contar. A esse respeito manifestaram-se as professoras.

Eu não senti isso nas minhas disciplinas, mas o conteúdo deveria ser mais
específico para o magistério mesmo. (...) O Curso Normal já era técnico de
formação para o professor primário, então não mudou muito. A reforma deu
uma ênfase maior e só podia enriquecer o magistério que já era um curso
técnico, porque era o único curso que já saía com diploma. Isso não o
depreciava de jeito nenhum. (Professora Filosofia, Psicologia, História da
Educação e Religião, Colégio de Santa Inês, 2009).

Não sei o ano, mas as meninas passaram a ter de fazer mais horas de estágio.
Foi por causa da Lei? Então ela foi boa, porque com estágio sempre se aprende
mais. Não sei o que é tecnicista, mas se for alguma coisa ruim, não concordo,
porque o magistério era ótimo nesta escola e formava excelentes professoras.
(Prof. Sociologia da Educação da Escola Estadual e 1º e 2º Graus Padre
Anchieta, 2010).

Porém, por compreender que parte das críticas destinadas à Lei 5692/71 foi
consequência do fato de se tratar de uma reforma de um regime de governo de extrema
direita, perguntou-se aos professores como eles receberam essa peça legal, a fim de
compreender o que ela alterou no trabalho docente, considerando questões como
liberdade/autonomia, composição dos programas das disciplinas, rotina na sala de aula,
formas de avaliação e materiais utilizados. Com isso, objetiva-se analisar se a
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representação dos críticos à Lei 5692/71 e, consequentemente, do regime da qual ela era
originária, era compartilhada com os professores. E, a esse respeito, como é possível
perceber nas falas dos ex-professores entrevistados, seja em um ambiente onde a Lei foi
discutida, como no Colégio de Santa Inês, seja em um ambiente onde esse tipo de
prática não mantém registro na memória de quem viveu o momento, apesar de se tratar
de um regime centralizador, não foi possível atingir a prática da sala de aula, onde,
segundo relato dos professores entrevistados, tinham total liberdade para desenvolver o
que julgavam procedente.

O professor tinha de dar conta do conteúdo da disciplina e eu ouvi falar por
cima dessa Lei. Não dentro da escola, mas pelos jornais e revistas. Na escola a
gente tinha liberdade para tudo, desde que o conteúdo fosse dado. (...) E eu
dava Sociologia do mesmo jeito de antes da lei. (Prof. Sociologia da Educação
da Escola Estadual e 1º e 2º Graus Padre Anchieta, 2010).

Do resultado das entrevistas realizadas verifica-se, até pela disposição do
Quadro 13, que há uma diferença substantiva nas respostas dos professores
entrevistados do Colégio de Santa Inês e da Escola Estadual Padre Anchieta. No
primeiro caso percebe-se que as respostas são mais detalhadas e salvo algumas questões
em que o professor(a) entrevistado(a) declara não perceber alterações, na maioria dos
casos sempre há algo a contribuir, o que permite compor colunas mais completas. E, no
que diz respeito à Escola Estadual de 1º e 2º Graus Padre Anchieta, verifica-se que
pouco os professores entrevistados têm a dizer sobre o assunto: Lembro vagamente que
aumentaram mais um ano do Curso Normal para se trabalhar com crianças pequenas,
mas não sei se foi por causa dessa Lei. (Prof. de Sociologia da Educação, da Escola
Estadual de 1º e 2º Graus Padre Anchieta, 2010), o que aponta como a Lei foi recebida e
discutida nas duas instituições.
No que concerne aos impactos da Lei 5692/71 sobre a formação geral das
professorandas, no caso do Colégio de Santa Inês, das três professoras entrevistadas,
duas declararam não terem percebido modificações no âmbito da formação geral nos
cursos de formação de professores. No entanto, apenas a professora de Língua
Portuguesa e Literatura Infantil destacou os esforços da instituição em adequar-se à
possibilidade de oferta de vários cursos profissionalizantes o que, segundo ela,
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significou a democratização do ensino, uma vez que alunos de classe menos abastadas
passavam a ver uma finalidade na escola.

Na década de 1970, a escola pode oferecer outros cursos profissionalizantes, a
exemplo do curso de secretariado e Laboratório de Análises Químicas, que
eram procurados por quem não queria ser professor, mas que precisava de uma
profissão. Assim alunos de classes menos favorecidas também procuravam a
escola, porque queriam uma profissão. (Profª. Língua Portuguesa e Literatura
Infantil do Colégio de Santa Inês, 2009).

No entanto, apesar da percepção dessa professora, nota-se que a alteração por ela
apontada se refere aos esforços da instituição, à época, para ofertar novos cursos
profissionalizantes, mas não se refere estritamente à formação geral no curso de
formação de professores. O mesmo acontece na Escola Estadual de 1º e 2º Graus Padre
Anchieta, cujos ex-professores entrevistados declaram não ter percebido nenhuma
alteração, a exemplo da professora de Sociologia da Educação que afirma
categoricamente que “não houve mudança alguma, fiz tudo como na década de 1960”.
Com essas declarações, o que se observa é que, na prática, a despeito das
orientações legais e das críticas a essas orientações, a apropriação da Lei e sua
realização em meio a uma cultura escolar não dão conta de alterações substantivas,
reafirmando, assim, as afirmações de Certeau (2005), de que as práticas mantêm muito
mais uma relação com a cultura instituída, do que com previsões objetivas, de modo que
estas são ressignificadas em situações concretas.
A análise da afirmação de que não houve modificações substantivas na formação
geral dos alunos no âmbito da Habilitação Específica para o Magistério em 2º Grau
ganha força quando associada à segunda questão, que aborda as modificações
percebidas no Curso Normal de modo mais amplo. No Colégio de Santa Inês, todas as
três professoras entrevistadas afirmaram não terem percebido alterações. Apenas uma
professora afirmou que essas alterações não aconteceram:

“(...) por se tratar de um curso que mesmo antes da promulgação da Lei
5692/71 já tinha características de curso técnico”. (Professora Filosofia,
Psicologia, História da Educação e Religião, Colégio de Santa Inês, 2009).
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No caso dos professores entrevistados da Escola Estadual de 1º e 2º Graus Padre
Anchieta verifica-se que, apesar de um deles ter declarado que não percebeu alterações
no Curso Normal, os dois últimos destacaram o aumento de mais um ano no curso de
formação de professores.

Nós professores só sabíamos que iria aumentar um ano e as meninas iam sair
com diploma para dar aulas aos pequeninos. (Prof. Sociologia da Educação da
Escola Estadual e 1º e 2º Graus Padre Anchieta, 2010).

Essa informação, confirmada pelas determinações legais, parece ser contrária as
afirmações dos críticos da Lei 5692/71 que defendem que, a partir de então, a formação
de professores foi aligeirada – muito embora o simples acréscimo de disciplina não
garanta, necessariamente, a qualidade de um curso.
Além disso, o que fica evidente também é que os atores envolvidos na realização
prática da Lei 5692/71 não compartilham a representação que os críticos à Lei 5692/71
fizeram dela – de uma lei tecnicista e, portanto, responsável por descaracterizar a
formação de professores. Ao contrário, o que se afirma é que a formação de professores
já era técnica muito antes da instituição da Lei de 1971.
As modificações mais visíveis e mais lembradas, talvez porque mais marcantes,
dizem respeito ao Estágio. A despeito de alguns professores, especialmente da Escola
Estadual de 1º e 2º Graus Padre Anchieta não se lembrarem das modificações que a Lei
5692/71 impôs à prática do Estágio, os demais professores apontam como positivo o
aumento no número de horas de estágio a partir de 1971.

As meninas tinham aula em um período e faziam estágio à tarde ou de manhã.
(Profª. Psicologia da Educação, Metodologia e Prática de Ensino e Estágio
Supervisionado da Escola Estadual e 1º e 2º Graus Padre Anchieta, 2010).

Foi muito bom, porque elas tinham de fazer estágio nas escolas particulares e
nas públicas para fazer o contraponto e um ano aqui, acompanhadas pela
professora de Didática. (Professora Filosofia, Psicologia, História da Educação
e Religião, Colégio de Santa Inês, 2009).

Achei que foi boa a modificação. Mais horas de estágio, eu acho muito
interessante por que os dois tipos de estágio não é, observação e participação.
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Eu, nas minhas aulas incluía sempre a participação. As professoras ficaram na
classe naturalmente no fundo da aula, mas tudo era feito pelas normalistas
naturalmente sob minha orientação, e eu também dava sempre uma
passadinha, as normalistas acharam muito positivo, foi muito bom. Eu acho
que dava, assim, um embasamento, eu diria, para as alunas, o estágio
realmente sempre favoreceu, que uma coisa é você falar e, outra, você
vivenciar. (Profª. Didática e Prática de Ensino do Colégio de Santa Inês, 2009).

Na prática não mudou muita coisa, discutimos a lei e tentamos fazer os ajustes,
mas na sala de aula, continuávamos dando nossas aulas do jeito que
achávamos correto. Só no caso do estágio, que aumentou o número de horas,
mas continuou com a professora de Didática e Prática de Ensino que continuou
responsável pela supervisão do estágio. Para as alunas isso foi muito bom,
porque podiam aprender na prática, sem tanta teoria. (Profª. Língua Portuguesa e
Literatura Infantil do Colégio de Santa Inês, 2009).

A marca, no entanto, não estava na disciplina que se ocupava do Estágio, pois,
como destacou a professora de Língua Portuguesa e Literatura Infantil do Colégio de
Santa Inês, seu funcionamento continuou sendo uma prática constitutiva da disciplina
Prática de Ensino, cabendo, portanto, à professora dessa disciplina sua supervisão. O
caráter diferenciador estava no aumento do número das horas de estágio, bem como, tal
qual destacado pela professora de Filosofia, Psicologia, História da Educação e Religião
do Colégio de Santa Inês, pelo fato de determinar que tal prática contemplasse
atividades em escolas públicas e particulares, o que permitiria aos candidatos a
professores um conhecimento mais amplo das duas realidades.
Assim, o que se observa nos relatos das apropriações feitas da Lei 5692/71 e das
realizações práticas nas instituições de ensino analisadas é que o ponto ao qual seria
possível atribuir uma característica mais técnica ao curso de formação de professores,
foi bem recebido pelos atores envolvidos na ponta desse processo, alunos e professores,
por considerarem essa uma iniciativa capaz de possibilitar aos alunos do curso, que se
formariam professores, um conhecimento mais próximo da realidade futura de sala de
aula. Ou seja, também sobre esse aspecto, as representações dos críticos sobre a Lei
5692/71 não encontram respaldo nas práticas realizadas no interior das escolas, bem
como não são compartilhadas pelos alunos e professores envolvidos nesse processo.
Os professores, tanto do Colégio de Santa Inês, quanto da Escola Estadual de 1º
e 2º Graus Padre Anchieta, não destacaram alterações nas demais disciplinas. Apenas a
professora de Filosofia, Psicologia, História da Educação e Religião do Colégio de
Santa Inês declarou que buscava adequar as disciplinas do curso de formação de
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professores à realidade da escola. Todavia, como essa não foi uma tônica percebida nos
professores entrevistados, pode-se supor que essa prática, embora encontre respaldo na
legislação implantada, não tenha conseguido se firmar.
O que se percebe, por outro lado, é que os professores, ao declararem continuar
tendo sua autonomia respeitada, bem como a liberdade para organizarem suas aulas,
programas de ensino e formas de avaliação, confirmam que pouco eles alteraram em
suas práticas na passagem da Lei 4024/61 para a Lei 5692/71. Desse modo, o esforço
em adequar o Programa de Ensino das respectivas disciplinas à realidade local pouco
representou para o conjunto de professores.
Nota-se que, no caso do Colégio de Santa Inês, era uma prática da instituição
discutir as publicações do Diário Oficial. Porém, tal prática não se encontra mencionada
pelos ex-professores da Escola Estadual de 1º e 2º Graus Padre Anchieta. Nenhum deles
se refere a alguma prática semelhante. Em virtude disso notam-se os professores do
Colégio de Santa Inês muito mais afinados com as determinações legais que os
professores do Padre Anchieta. Nesta instituição, ao contrário, os professores
imaginavam contar com uma liberdade plena e, além de não discutirem a nova lei e
organizarem suas disciplinas da forma que achavam mais apropriado, a escola não
dispunha de horários de reuniões onde esses assuntos tivessem espaço. No Colégio de
Santa Inês, além de contar com esse espaço, a escola organizava apostilas, a fim de
colocar os professores a par do novo momento, como se pode observar nas falas dos
profissionais entrevistados e nos dados reunidos no Quadro 14.

Naquela época não havia orientador pedagógico e eu tinha liberdade plena.
Não lembro de ter discutido essa lei e nem recebi nenhum material a respeito.
(Profª. Psicologia da Educação, Metodologia e Prática de Ensino e Estágio
Supervisionado da Escola Estadual e 1º e 2º Graus Padre Anchieta, 2010).
Nunca discuti essa lei na escola e se houve alguma reunião para discuti-la, eu
não participei. Nunca recebi nenhum material sobre essa Lei. (Profa. de Língua
Portuguesa da Escola Estadual de 1º e 2º Graus Padre Anchieta, 2010).
Não tinha discussões nenhuma. Não havia tempo para discussões. Não recebi
nenhum material. (Prof. Sociologia da Educação da Escola Estadual e 1º e 2º
Graus Padre Anchieta, 2010).
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A Secretaria da Educação publicava muita coisa, então, tudo ia enriquecendo e
esclarecendo cada vez mais. Tanto a Secretaria quanto o Conselho Estadual,
havia muitas deliberações do Conselho Estadual de Educação, tudo referente à
Lei. (...) professores também foram orientados, tiveram cursos, trocas de
experiências, trocas de ideias, como eu já disse foi realmente uma revolução no
ensino. (...) O que interessava aos professores a gente ou xerocava, montava
apostilas e passava para eles. (...) nas reuniões pedagógicas, a gente passava
para os professores, depois de um estudo geral da Lei. (Irm. Diva Mucci,
2009).

QUADRO 14
ANÁLISE DOS EX-PROFESSORES SOBRE A RECEPÇÃO DA 5692/71
NA ESCOLA
Professores
Profª. Didática e Prática de
Ensino
Profª. Língua Portuguesa e
Literatura Infantil

Como a escola
Materiais recebidos
recebeu/discutiu a lei
COLÉGIO DE SANTA INÊS
Reuniões coletivas
Diário Oficial
Reuniões coletivas

Diário Oficial,
pareceres e
deliberações oficiais
do Estado de São
Paulo
Apostilas organizadas
pela escola

Reação das alunas à Lei

Positiva, especialmente em
relação ao aumento de
horas dedicadas ao estágio

Reuniões coletivas
Profª. Filosofia Psicologia,
História da Educação e
Religião
ESCOLA ESTADUAL DE 1º E 2º GRAUS PADRE ANCHIETA
Nunca houve
Não lembra de nenhum
Não houve nenhuma
Profª. Psicologia da
nenhuma discussão
material distribuído
reação porque não se
Educação, Metodologia e
sobre a Lei
discutia esse assunto
Prática de Ensino e Estágio
Supervisionado
Nunca houve
Nenhum
Nenhuma reação
Profª. Língua Portuguesa
nenhuma discussão
Nunca houve
Nenhum
Nenhuma reação
Prof. de Sociologia da
nenhuma discussão
Educação

Do que já foi afirmado do Quadro 14, percebe-se que a consciência das
modificações implantadas pela Lei 5692/71 que se verifica no Colégio de Santa Inês,
em virtude dos espaços de discussão que havia na instituição reverbera para as alunas,
que avaliavam, segundo as professoras, como positivas as alterações implantadas pela
Lei de 1971, especialmente no que diz respeito ao aumento de horas dedicadas ao
estágio.
No caso da Escola Estadual de 1º e 2º Graus Padre Anchieta, os professores
entrevistados não percebem nenhuma alteração do corpo discente em relação à nova lei,
em virtude, talvez, de duas hipóteses: a primeira porque nem eles mesmos tivessem
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consciência do momento em que viviam e, a segunda, porque as alterações impostas
pela peça legal não chegou a causar modificações substantivas.
Mas, para compreender as possíveis alterações no âmbito pedagógico nos cursos
de formação de professores a partir da implantação da Lei 5692/71, vale ouvir também a
voz das ex-alunas desses cursos, a fim de compreender as possíveis modificações na
prática pedagógica na passagem do Curso Normal para Habilitação Específica para o
Magistério em 2º grau. Para tanto, observemos o Quadro 15.

QUADRO 15
OS IMPACTOS DA LEI 5692/71 NO CURSO NORMAL
NA ANÁLISE DE EX-ALUNAS
ALTERAÇÕES PERCEBIDAS
Ex-alunos

Período
do curso

Ex-aluna 1

1971-1973

Ex-aluna 2

1972-1975

Na Escola

No curso Normal

COLÉGIO DE SANTA INÊS
Não se lembra
Aumento de mais um ano na
das alterações
formação de professores
Não relatou

Aumento de um ano na
formação de professores

Como as notícias
chegavam às alunas

Não relatou
Falava-se muito pouco,
mas se destacava que
sem um curso de 4 anos
não seria possível dar
aulas para a pré-escola

ESCOLA ESTADUAL DE 1º E 2º GRAUS PADRE ANCHIETA
Ex-aluna 1

1970-1973

Ex-aluna 2

1972-1975

Não havia
comentários
sobre o assunto
Houve a
unificação do
ensino

Sabe que a lei implantou uma
mudança importante, mas não
lembra.
Não lembra claramente, mas
pensa que implantou
mudanças na grade curricular

Não lembra da Lei.
A direção nunca discutiu
a lei nem com as alunas
nem com as professoras.

Pelo que está disposto no Quadro 15 é possível perceber que as declarações das
ex-alunas, tanto do Colégio de Santa Inês, quanto da Escola Estadual de 1º e 2º graus
Padre Anchieta reafirmam a percepção dos professores da época sobre o momento da
implantação da Lei 5692/71 nas duas instituições. Verifica-se que no Colégio de Santa
Inês as discussões sobre a implantação da Lei aconteceram de forma mais evidente, cuja
consequência foram marcas mais claras na memória dos que vivenciaram aquele
momento. Na Escola Estadual de 1º e 2º Graus Padre Anchieta, ao contrário, percebe-se
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que as discussões não aconteceram e o que ficou na memória das ex-alunas era que a
nova lei (que elas não sabiam ao certo qual era) aumentaria mais um ano para a
formação de professores.

Para nós, apesar de saber que o estágio era bom, por ser a oportunidade
de colocar em prática o que aprendíamos e sem o diploma do quarto ano
não podíamos dar aula na pré-escola. (Ex-aluna 2, do Colégio de Santa
Inês).

Dessa análise fica uma questão: por que no Colégio de Santa Inês as discussões
sobre a implantação da Lei 5692/71 se faziam presentes e na Escola Estadual de 1º e 2º
Graus Padre Anchieta os debates sobre a legislação que também passou a reger as
práticas a partir de 1971 não aconteciam?
Parece que o lugar para a resposta a esse questionamento se encontra nos Livros
de Visita da Inspeção de Escolas Particulares que regularmente comparecia à instituição
para atestar se ela estava se adequando de forma satisfatória às novas determinações
legais. Dessas visitas, bem como dos relatos de ex-professores e ex-alunos conclui-se
que os debates sobre a nova Lei se faziam necessários à instituição particular, pois das
acomodações dependiam a autorização para continuar ofertando o curso. A vigilância a
qual se subordinava a instituição privada é explicitada na fala da secretária do Colégio
de Santa Inês.
A Diretoria de Ensino também dava muitas orientações e cobrava das escolas,
agora, como eu procurava aprofundar bastante a Lei então houve pouca
cobrança, porque eu procurava estar sempre por dentro, mas o curso do Sr.
Marcelo foi uma janela aberta, foi mais para aprofundar a Lei. (Irm. Diva
Mucci, Secretária do Colégio de Santa Inês, 2009).

A Escola Estadual de 1º e 2º Graus Padre Anchieta, ao contrário, parece que por
ser pública, já garantiria que a Lei fosse cumprida de forma satisfatória. Porém, vale
perguntar, será que o caráter público da instituição seria garantia para a implantação da
Lei?
A fim de continuar investigando como se deu a implantação da Lei 5692/71 e
que impressões essa Lei deixou na memória de quem vivenciou sua implantação, optouse por trazer à tona para os entrevistados as críticas lançadas sobre essa peça legal. Com
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isso objetivava-se trazer à memória, mesmo daqueles que afirmaram não terem
discutido a Lei no período de formação, marcas da prática docente que vivenciaram.
Para tanto, indagamos aos ex-professores e ex-alunas se eles perceberam que, a partir de
1971, a formação de professores se transformou em um curso tecnicista. As respostas
dos professores foram sintetizadas no Quadro 16, disposto a seguir.

QUADRO 16
AVALIAÇÃO DAS PROFESSORAS SOBRE O POSSÍVEL CARÁTER
TECNICISTA DA LEI 5692/71

Profª. Didática e P. Ensino

COLÉGIO DE SANTA INÊS
Não soube responder.

Profª. L. Port. e Lit. Infantil
Profª. Filosofia Psicologia, História
da Educação e Religião

A formação de professores já era técnica mesmo antes da
implantação desta lei.
Sem alterações, porque o Curso Normal já era técnico antes
da promulgação da lei.

ESCOLA DE 1º DE 2º GRAUS PADRE ANCHIETA
Profª. Psicologia da Educação,
Metodologia e Prática de Ensino e
Estágio Supervisionado
Profª. Língua Portuguesa
Prof. de Sociologia da Educação

Se era tecnicista, “não pegou”.
Se tecnicismo for uma coisa ruim, não concorda, porque o
curso de formação de professores era ótimo nesta escola e
formava excelentes profissionais.
Todas as habilitações precisavam ser técnicas.

A partir das respostas dos professores entrevistados dispostas no Quadro 16,
verifica-se que há entre eles pouca clareza em relação ao que era o tecnicismo. Eles até
percebem o caráter negativo que o termo carrega e, sendo assim, rechaçam a
possibilidade de concordarem com isso, pois se nota, entre eles, duas tônicas: a primeira
de que os cursos de formação de professores, diferentemente das demais habilitações
profissionais em nível de 2º Grau instituídas a partir da Lei 5692/71, já eram técnicos
antes mesmo desta lei e a segunda é a de que, para eles, um curso destinado a formar
profissionais, independente de se tratar de professores ou de qualquer outra profissão,
precisava ser técnico.
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Não se discutia se a Lei descaracterizou o curso normal, porque não se discutia
a lei. Mas eu acho que todas as habilitações precisavam ser técnicas, pelo
momento em que o país passava. Mas no caso do Curso Normal, o que se dava
antes continuou sendo dado, só aumentou o número de anos para as alunas.
Ninguém falava se era técnico ou não. (Prof. Sociologia da Educação da Escola
Estadual e 1º e 2º Graus Padre Anchieta, 2010).

Essa questão também foi colocada para as ex-alunas entrevistadas, perguntando
a elas se elas concordavam com o fato de a Lei 5692/71, que organizou a formação de
professores na época em que elas estudaram, ter sido acusada por muitos estudiosos
como tecnicista e por ter sido a responsável pelo declínio da qualidade dos cursos de
formação de professores. As respostas estão reunidas no Quadro 17.

QUADRO 17
AVALIAÇÃO DAS EX-ALUNAS SOBRE O POSSÍVEL CARÁTER
TECNICISTA DA LEI 5692/71

Ex-aluna 1
Ex-aluna 2

Ex-aluna 1
Ex-aluna 2

COLÉGIO DE SANTA INÊS
Avalia que as especificidades eram necessárias para a formação de professores,
que considera ter sido muito boa.
Não concorda com o caráter tecnicista atribuído à Lei 5692/71, por avaliar que
fez um curso de magistério muito bom, deixando-a preparada para enfrentar a
sala de aula.
ESCOLA ESTADUAL DE 1º E 2º GRAUS PADRE ANCHIETA
Avalia que a Lei não mudou nada a formação de professores ministrada na
instituição.
- Não concorda
- O curso tinha dois anos de colegial – com todas as matérias de Exatas e
Humanas – e os dois outros anos eram específicos do Magistério, com estágio.
- As alunas passavam o dia inteiro na escola aprendendo;
- As alunas tinham mais tempo para decidirem se queriam mesmo o magistério
ou se queriam mudar de curso.

A partir das declarações da ex-alunas, contrastando as informações deste Quadro
17 com as já disponíveis no Quadro 15, no qual fica evidente a pouca clareza das exalunas a respeito da Lei 5692/71, verifica-se um movimento contrário, pois quando
perguntadas sobre o tom tecnicista que o curso de formação de professores tenha
recebido, e entendendo esse tom como investimentos em formação técnica em
detrimento de uma formação geral, elas são unânimes em discordar, pois, segundo elas,
ao ser atribuído esse adjetivo ao curso de formação de professores se estaria
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desqualificando o curso que, segundo elas, “(...) tinha uma boa qualidade por preparálas para enfrentar a sala de aula”.
Além disso, como destaca a terceira ex-aluna entrevistada do Padre Anchieta, na
década de 1970 o curso estava dividido em quatro anos, sendo que nos dois primeiros
elas tinham acesso a uma formação geral e só nos dois últimos era dada a formação
específica para o magistério. Dessa forma, segundo ela, havia mais tempo para que os
alunos decidissem se queriam mesmo investir na profissão docente ou se fariam outra
formação.

O meu curso tinha dois anos de colegial com todas as matérias de Exatas e
Humanas e os dois outros anos eram específicos do Magistério com
estágio. Nós ficávamos o dia inteiro na escola aprendendo. O curso dava
mais esclarecimentos e nós tínhamos mais tempo para decidir se
queríamos o magistério mesmo ou se queríamos mudar de curso. (Exaluna 2 da Escola Estadual de 1º e 2º Graus Padre Anchieta).

O que se percebe é um distanciamento entre a avaliação dos que estavam na
“linha de frente” da implantação da Lei 5692/71 (professores e alunos) e a avaliação dos
intelectuais que analisavam a lei e seus efeitos. Para estes, a Lei 5692/71 é considerada
o “grande vilão da descaracterização dos cursos normais”; já para aqueles, a referida
Lei, além de ter tido pouco impacto nas práticas destinadas à formação de professores,
as modificações instituídas foram bem recebidas.
Além disso, quando são feitas críticas à Lei 5692/71 toma-se por parâmetro uma
realidade que a antecede, avaliada como superior à implantada pela referida Lei. No
entanto, quando entrevistadas as 02 alunas (A e B) que fizeram o Curso Normal na
vigência da Lei anterior (a Lei 4024/61), a avaliação dos críticos da Lei 5692/71
também não ganha respaldo, como se pode observar pelo Quadro 18 que segue:
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QUADRO 18
AVALIAÇÃO DO CURSO NORMAL DA DÉCADA DE 1960
POR EX-ALUNAS DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO ESTADUAL PADRE ANCHIETA

Aluna
Ex-aluna A

Período do curso
1963-1965

Ex-aluna B

1963-1965

Avaliação do Curso Normal na década de 1960
- Metodologicamente o curso não era suficiente para a
prática de sala de aula;
- Trabalhavam-se os conteúdos, mas não a
metodologia;
- A Prática de Ensino não era competente nem para a
prática de sala de aula naquela época, nem para agora.
- A prática de ensino limitava-se à observação;
- Valorizava-se o conhecimento antigo: decorar o que
era transmitido, sem alterações;
- O exercício da profissão em situações concretas
ficava à mercê da intuição;
- Investia-se no conhecimento teórico (conteúdo), mas
não na metodologia, na prática;
- Formação distante da realidade.

A partir das declarações das alunas do Curso Normal do então Instituto de
Educação Estadual Padre Anchieta, que veio a se transformar em Escola Estadual de 1º
e 2º Graus Padre Anchieta, percebe-se que não se pode atribuir o adjetivo de formação
de qualidade ao quadro do Curso Normal da década de 1960. Pelo que informam as exalunas entrevistadas, a formação que elas recebiam era muito distanciada da prática de
sala de aula, o que lhes conferia grande insegurança para exercer a profissão.

Metodologicamente o curso normal não dava a metodologia. Trabalhavam-se
os conteúdos das matérias. Mesmo a prática de ensino não era competente nem
para lá [para aquele momento] nem para hoje em dia. Por isso eu acho que não
era um bom curso. (Ex-aluna A, do Instituto de Educação Estadual Padre
Anchieta, 2010).

Com isso, o que se pode verificar é que a questão da qualidade, tão defendida
pelos críticos da Lei 5692/71, que a contrapõe à sua antecessora, a Lei 4024/61, não
encontra respaldo nos depoimentos das alunas que fizeram o curso normal na década de
1960. Para elas, ao contrário, o problema da formação de professores estava justamente
na ausência de investimentos em uma formação técnica, que lhes garantisse mais
segurança no que diz respeito à prática da sala de aula, uma vez que o conhecimento
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teórico, para essas professoras, dissociado da formação prática, resultava no “vazio”, em
investimentos inócuos.

A escola normal não preparou para dar aulas. A gente aprendia depois, na
raça. A gente aprendia a parte de conhecimentos, de conteúdos. A gente fazia
alguns estágios em classe, mas estágios de observação. Quando eu fui para
sala de aula, eu dizia para a coordenadora “eu não sei dar aula”. Mesmo com
as matérias todas que a gente fazia, elas não davam a prática de sala de aula.
Elas só davam um conhecimento intelectual, um conhecimento antigo, de
decorar ... que não garantia que você se desse bem na classe, nem saber se
aquilo era mesmo o que você esperava. (...) Você ia se dar bem em sala de aula
se você tivesse uma intuição para o trabalho, não que você estivesse preparado.
(Ex-Aluna B, do Instituto de Educação Estadual Padre Anchieta, 2010).

No entanto, vale analisar onde poderiam encontrar respaldo as críticas à Lei
5692/71. Seria na alteração do perfil dos alunos que passaram a buscar a formação de
professores como uma alternativa para formação profissional? Para tanto, no Quadro 19,
apresentado a seguir, são reunidos os dados referentes a como os ex-professores das
duas instituições analisadas (os que ministram aulas no Curso Normal também na
década de 1960) percebiam os perfis dos alunos que procuravam o curso de formação de
professores entre as décadas de 1960 e 1980.
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QUADRO 19
DESCRIÇÃO DO PERFIL DAS NORMALISTAS DAS DÉCADAS DE 1960, 1970 E 1980
PELAS PROFESSORAS
Década 1960
Década 1970
Década 1980
COLÉGIO DE SANTA INÊS
Não
explicitou
a distinção de perfil, apenas afirma que as alunas eram boas e
Profª. Didática e Prática
responsáveis.
de Ensino
(80 anos / aulas de 19572006)
Alunas oriundas da classe
Formação elitizada
Acesso de alunos
Profª. Língua
oriundas de camada média-média, com interesse
Portuguesa e Literatura
mais populares, mas não apenas na formação
Infantil
mas no exercício da
se mantinha a
(72 anos / aulas de 1960profissão.
2000)
maioria de alunas
da classe média
vocacionada.
Classe média.
Classe média
Moças da classe alta e
Profª. Filosofia
média alta, formadas
Psicologia, História da
para serem mães e
Educação e Religião
esposas
(68 anos / 1973-2003)
ESCOLA ESTADUAL DE 1º E 2º GRAUS PADRE ANCHIETA
Meninas com maior
Meninas da classe
Profª. Psicologia da
média e baixa
Percebiam mais vantagem
Educação, Metodologia poder aquisitivo
no curso, porque depois
e Prática de Ensino e
podiam fazer faculdade
Estágio Supervisionado
(80 anos / 1973-1986)
Sem alterações
Ainda percebia o interesse
Classe média: filhas de
das alunas em serem
donas de casa e
professoras.
profissionais liberais,
Profª. Língua
trabalhadores do
Portuguesa
(71 anos / aulas de 1962- comércio e professores.
Mas também havia
1982)
alunas pertencentes à
classe mais alta
Não sabe informar
Algumas alunas
Classe média, filhas de
apresentavam interesse em
profissionais liberais e
Prof. de Sociologia da
concluir o curso e fazer
donas de casa, que
Educação
carreira; outras pretendiam
queriam ser professoras
(62 anos / 1971-1986)
fazer faculdade em outra
área.

Verifica-se pelas informações disponibilizadas por esses 06 ex-professores
entrevistados (03 do Colégio de Santa Inês e 03 da Escola Estadual de 1º e 2º Graus
Padre Anchieta), que há uma característica comum entre as alunas que buscavam o
curso de formação de professores entre as décadas de 1960 e 1980. Em 1960, a
formação de professores era procurada especialmente por mulheres, mas a finalidade em
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fazer o curso não se voltava ao exercício da profissão, mas a uma “ilustração para serem
boas mães e esposas”. Ou seja, o fato de cursar uma Escola Normal não alterava a
inserção dessas moças no mundo de trabalho, especialmente porque se tratava de moças
de famílias mais abastadas e porque não era esta a preocupação delas e de suas famílias.
Nesse sentido verifica-se que a presença de alunas com um melhor poder aquisitivo,
especialmente na década de 1960, encontra-se no Colégio de Santa Inês.
Na Escola Estadual de 1º e 2º Graus Padre Anchieta verifica-se que embora
também houvesse, na década de 1960, alunas das camadas mais altas, há também filhas
de profissionais liberais, de donas de casa e de professoras, ou seja, filhas de mulheres
que já estavam no mercado de trabalho do magistério e, assim, também orientavam suas
filhas para a aquisição de uma profissão possível à condição feminina.
No entanto, o fato de se constatar que, segundo esses ex-professores formadores
a demanda pela formação de professoras na década de 1960 advinha de mulheres de
camadas mais abonadas, não significa afirmar que o curso era melhor ou que as
profissionais eram formadas de maneira mais adequada. Ao contrário, como destacou a
Professora de Filosofia, Psicologia, História da Educação e Religião do Colégio de
Santa Inês, o foco dessas moças e, consequentemente, de suas famílias, era a “formação
para o matrimônio”.
Tal fato tem sua origem em uma tradição da formação de professores que vem
dos séculos XVIII e XIX, quando se atribuía pouco valor à instrução feminina,
aproximando, assim, a formação docente do papel da mulher na sociedade. Esse papel,
por sua vez, não estava na inserção no mercado de trabalho, mas na preparação das
mulheres para serem boas esposas e mães, para que pudessem encaminhar seus filhos,
em especial os homens, para uma formação mais ilustrada. Essa era a mentalidade
colonialista que, segundo Almeida (2004), se estendeu no Brasil por todo o Império,
chegando ao período Republicano.
Porém, se por um lado há uma diferença crucial entre a formação da mulher
realizada na década de 1960 e a permitida ao universo feminino nos século XVIII e
XIX, a exemplo da possibilidade de continuarem os estudos em instituições oficiais, o
que até então só era permitido aos homens, por outro lado, verifica-se que na destinação
da formação das mulheres em Escolas Normais permaneciam resquícios do ideário
segundo o qual as mulheres deveriam se formar para serem esposas e mães, pois mesmo
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para aquelas mulheres que pudessem exercer a profissão, a educação de crianças tinha
muito a ver, segundo Vilhena (1988), com esse ideário materno. Segundo essa autora:

(...) a escola normal acabou se tornar (...) uma instituição onde seria possível
aos contingentes femininos darem continuidade aos seus estudos, servindo deste
modo à elevação da cultura geral da mulher. Não sendo o magistério uma
profissão bem remunerada e nem gozando do prestígio dos liceus, isto acabou
por afastar, gradativamente, o elemento masculino dos seus quadros. Por outro
lado, a educação de criança era vista como a atividade que mais se coadunava à
natureza feminina. Todos estes fatores, na verdade, concorrem para fazer do
magistério primário uma profissão eminentemente feminina. (Vilhena, 1988, p.
188).

Como se pode observar no Colégio de Santa Inês as professoras entrevistadas
reconhecem em suas alunas o perfil de moças da classe alta que, apesar de boas alunas,
procuravam a formação de professores, mais para uma satisfação pessoal e menos com a
intenção de inserção do mundo do trabalho.

Na minha turma havia moças que queriam ser professoras, mas a maioria
queria ser mãe, esposa e poucas pensavam em faculdade. Era a mentalidade da
época. Tanto que o magistério era o curso para preparar a moça para ser uma
boa dona de casa. Eram moças da classe alta ou média alta. (Profª. Filosofia
Psicologia, História da Educação e Religião do Colégio de Santa Inês, 2009).

Por sua vez, na Escola Estadual de 1º e 2º Graus Padre Anchieta, embora a
professora entrevistada também se lembre de haver alunas de camadas mais altas da
sociedade, ela destaca que essas moças conviviam na escola com outras filhas de
trabalhadores do comércio, profissionais liberais, donas de casa, professoras – que não
pertenciam a camadas abonadas e que viam na formação para o magistério primário a
possibilidade de também suas filhas terem uma profissão adequada à condição feminina.
Isso pode ser mais um indicador do que afirma Almeida (2004) sobre a inserção da
mulher no exercício da profissão docente se relacionar, em especial, a alunas oriundas
de famílias de poucos recursos.
As alunas eram de classe média-média, filhas de donas de casa, profissionais
liberais, trabalhadores do comércio, professores. Todo tipo de gente. Até gente
rica também estudou lá. (Profª. Língua Portuguesa da Escola Estadual de 1º e 2º
Graus Padre Anchieta, 2010).
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Em relação à década de 1970, por sua vez, o que esses ex-professores
formadores da Escola Normal na década de 1960 e da Habilitação para o Magistério na
década de 1970 destacam em seus depoimentos, ao serem perguntados sobre uma
possível alteração do perfil dos estudantes nesses cursos, é que não havia alteração
significativa no perfil das alunas que buscavam o curso de formação de professores,
tanto no Colégio de Santa Inês quanto na Escola Estadual Padre Anchieta. Porém, ao
serem perguntados sobre a finalidade dos cursos de formação de professores nos dois
períodos, percebe-se pelos depoimentos que, embora na primeira instituição continuasse
havendo uma presença forte de moças advindas das camadas mais altas, os professores
entrevistados destacam a existência, a partir desse período, de moças de classe média,
mas que, segundo eles, eram “vocacionadas para o magistério”. O que quer dizer isso?
Para os professores, eram alunas que tinham como objetivo o exercício da profissão
docente. Ou seja, verifica-se por esse depoimento que, em 1970, a tônica da formação
docente não estaria mais na formação de moças de classes abonadas que dificilmente
exerceriam a profissão docente, mas em uma formação voltada ao exercício profissional
futuro das alunas.

A partir de 1970 já não procuravam o curso normal apenas as famílias mais
ricas, que queriam que suas filhas fossem moças bem educadas, que essa
educação ajudasse para que fossem boas mães... elas não precisariam
trabalhar. A partir de 1970, a presença dessa classe alta foi diminuindo... as
moças já se preocupavam com o diploma para dar aula e ao mesmo tempo para
se preparar para a faculdade, almejando até outros postos na educação, isso
porque a entrada da mulher no mercado de trabalho começou a acelerar.
(Profª. Filosofia Psicologia, História da Educação e Religião do Colégio de
Santa Inês, 2009).

Já em relação à Escola Estadual de 1º e 2º Graus Padre Anchieta o professor
entrevistado não se refere a alterações entre a década de 1960 e 1970, embora indique
que até na década de 1980 continuava a perceber nas alunas manifestações que
indicavam a intenção de exercer a profissão.

Em 1960 e 1970 eram moças de classe média-média, filhas de profissionais
liberais com mães do lar, que queriam ser professoras de crianças. (...) Em
1980 as meninas queriam tirar o diploma e algumas seguiam carreira, outras
iam fazer outro tipo de faculdade. (Prof. de Sociologia da Educação da Escola
Estadual de 1º e 2º Graus Padre Anchieta, 2010).
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O que se pode supor com base nessas informações é que, a partir de 1970, parece
haver uma alteração nos cursos de formação de professores: moças de camadas mais
baixas da população passam a procurar os cursos de formação de professores, seja no
Colégio de Santa Inês, seja na Escola Padre Anchieta. Mas, certamente, esse não é o
motivo para se atribuir à Lei 5692/71 a responsabilidade pelo declínio dos cursos de
formação para o magistério. Em outras palavras, certamente não foi a presença de
moças de camadas mais baixas da sociedade a responsável por descaracterizar a
formação de professores, tornando-a mais técnica e menos generalista. O que se verifica
é que o perfil de formação nos cursos de formação de professores, seja na década de
1960, seja na década de 1970 é consequência do perfil da sociedade da época. Ou seja,
se em 1960 figurava ainda uma formação nos Cursos Normais mais voltada para as
mulheres que pretendiam ser esposas e mães, a profissionalização não ocupava o foco
da formação. Em 1970, ao contrário, há uma alteração na sociedade, uma demanda
maior por professores qualificados para educar as crianças que chegavam à escola
primária com a chamada democratização da escola primária. Além disso, ampliava-se a
presença da mulher num mercado de trabalho, no qual o magistério primário ainda era
considerado uma ocupação feminina.
Em 1980, o que as professoras entrevistadas destacam, tanto no Colégio de
Santa Inês, quanto na Escola Estadual de 1º e 2º Graus Padre Anchieta era que as
alunas, além de pretenderem exercer a profissão, podiam também fazer carreira,
cursando uma faculdade, não apenas a Pedagogia, mas qualquer outro curso ou carreira.
Essa possibilidade sim é consequência direta das determinações da Lei 5692/71,
mas que não pode, por isso, ser considerada a responsável por desqualificar a formação
de professores, pois se, por um lado, permitia que alunos que não estivessem
preocupados em exercer o magistério primário fizessem o curso em nível de 2º grau, por
outro permitia a esses alunos que ganhassem maturidade durante o curso de modo a
escolher, com mais segurança, que área seguir e assim ampliar seus estudos e sua
formação.
Com isso, o que se verifica, a partir de análise desse conjunto de depoimentos
sobre práticas realizadas em duas instituições concretas dedicadas à formação de
professores, em decorrência da implantação da Lei 5692/71 é que parecem existir
avaliações divergentes no que diz respeito à descaracterização dos Cursos Normais.
Trata-se de um movimento de modificação da própria sociedade e de suas demandas,
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bem como do papel e do lugar da mulher nela inserida. Em razão disso, nota-se que as
alterações instituídas pela Lei 5692/71 vieram responder a essas novas demandas, que
solicitavam, por exemplo, professores qualificados para o exercício efetivo da prática
em sala de aula.
Para

compreender

essas

declarações,

vale

contrastar

as

abordagens

administrativa e pedagógica no que dizem respeito às práticas realizadas a partir da
implantação da Lei 5692/71, com as justificativas políticas, disponíveis na voz do então
Ministro da Educação, o Sr. Jarbas Gonçalves Passarinho.

▪ A voz política

Jarbas Gonçalves Passarinho, como ele mesmo relata em entrevista concedida
para esta pesquisa, recebeu formação em Colégio Militar. Foi Ministro do Trabalho e
Comércio antes de ser Ministro da Educação e se auto intitula ser um homem sem
vaidades, mas que não admite receber ordens de assessores ou senadores. Segundo ele,
foi esse sentimento que moveu suas ações quando assumiu o Ministério da Educação no
final da década de 1960, mais precisamente no ano de 1969.
Deve-se destacar que para compor o perfil biográfico do ex-Ministro da
Educação Jarbas Gonçalves Passarinho, optou-se por considerar as informações que ele
apresentou na entrevista, contextualizando no espaço onde ela se deu. Essa opção,
porém, não pode perder de vista que as informações por ele disponibilizadas são fruto
de sua memória individual que ele, compreendendo-a como um instrumento de poder,
faz uso dela para compor sua identidade e, para tanto, tenta constituí-la como coletiva,
como se contasse com o respaldo de uma geração. Esse intuito é tratado por Le Goff
(2003), ao afirmar que

(...) A memória é um elemento essencial do que se costuma chamar identidade,
individual ou coletiva, cuja busca é uma das atividades fundamentais dos
indivíduos e das sociedades de hoje, na febre e na angústia.
Mas a memória coletiva é não somente uma conquista, é também um
instrumento e um objeto de poder”. (Le Goff, p. 469-470, grifos do autor).
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Ao explicitar a opção de considerar as declarações do ex-Ministro para compor
seu perfil, não significa dizer que não será feita a crítica às afirmações do ex-Ministro,
mas, ao contrário, que se têm claro o lugar e o objetivo delas, e que elas, ao longo desse
trabalho, são contrapostas a outras que, a depender do lugar de produção delas se
aproximam ou se afastam, muitas vezes até lugares opostos.
Por isso que essa entrevista, assim com as demais, é tomada como documentos,
porém, em razão dos objetivos que o ex-Ministro da Educação deixa transparecer, as
suas declarações se diferenciam das demais por ela colocá-las como monumentos
históricos e, conforme esclarece Le Goff (2003, p. 526),

O monumento tem como características o ligar-se ao poder de perpetuação,
voluntária ou involuntária, das sociedades históricas, (é um legado à memória
coletiva) e o reenviar a testemunhos que só numa parcela mínima são
testemunhos escritos. (grifos do autor)

Vale destacar que a longa entrevista para esta pesquisa foi concedida na casa do
ex-Ministro, em Brasília, onde se pode perceber um estilo de vida simples, mas com
grande preocupação com a vida letrada. Em uma casa pequena, cercada por livros,
Jarbas Gonçalves Passarinho trouxe à tona os embates vivenciados para elaboração e
aprovação da Lei 5692/71 que veio alterar os paradigmas da educação secundária
brasileira.
Segundo ele, quando assumiu o Ministério da Educação no final da década de
1960, a reforma do ensino secundário mostrava-se premente, uma vez que a reforma
universitária estava em curso, o que, em sua leitura, significava “a reforma de um
edifício de dez andares a partir do décimo andar” (Passarinho, 2009).
O ex-Ministro explicita que a reforma universitária fora consequência do acordo
MEC-USAID (Ministério da Educação - United State Agency International
Developement), cujas discussões foram iniciadas no governo Castelo Branco (19641967), quando foram reunidos professores brasileiros e norte-americanos para que estes
debatessem com aqueles como era o regime educacional da América (América do
Norte), do ponto de vista de como se preparam os estudantes. Por isso, segundo o exMinistro, a expressão MEC-USAID ainda hoje remete à “Agência para o Progresso”
(Passarinho, 2009). A consequência dessas discussões foi iniciar, no governo Castelo
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Branco, a reforma universitária. Porém esta, segundo o ex-Ministro, neste momento só
conseguiu atingir as universidades federais. O Governo Costa e Silva (1967-1969) deu
continuidade a esse projeto, ampliando-o para as universidades estaduais e municipais.
Ao chegar ao governo, portanto, ele se deu conta, e para tanto faz referência ao
trabalho de Newton Sucupira 35 , de que a reforma universitária só conseguiria êxito se
recebesse um produto – o estudante que entrava na universidade, mais bem preparado
para ser universitário, sem que fosse uma formação que ficasse apenas na “história do
bla-bla-blá”.
Dessa forma, o que o ex-Ministro coloca em evidência é a crítica a um ensino
secundário verbalista, que não preparava os alunos, nem para enfrentar a formação
superior. Porém, apesar de considerar relevante a reforma universitária, ele defendia a
urgência nas modificações do ensino secundário, ajustando-o à nova realidade nacional.
E, tal qual a reforma do edifício, não mais a partir dos andares superiores, mas a partir
da base. Nas palavras do ex-Ministro:

nós nos surpreendemos porque estava sendo feita a reforma universitária como
quem reforma um edifício de dez andares a partir do décimo. E a base, o que
fica embaixo?(...) Nilson Sucupyra tinha um trabalho muito bonito em que
exigia a necessidade, em nome da universidade, de receber o seu produto, a sua
matéria-prima que é justamente o estudante que entrava na universidade,
preparado para ser universitário, e não ficar na história do bla-bla-blá. Por
isso, a primeira medida foi estudar a realidade do país para realizar a reforma
do ensino secundário (Passarinho, 2009).

Para tanto, o ex-Ministro, a fim de levar a cabo as modificações propostas para a
educação brasileira na primeira metade da década de 1970, passou a estudar como era
organizado o Ministério da Educação até então, destacando que, “(...) no Brasil,
somente Tomé de Souza não reclamou de seu antecessor” (Passarinho, 2009). Em
virtude disso, decidiu que não se deixaria influenciar pelas estatísticas oficiais e passou
a analisar os dados estatísticos relativos à educação brasileira disponíveis no Anuário da
UNESCO.
A partir dos dados disponíveis na fonte eleita pelo então ministro, ele relata que,
a despeito das dificuldades enfrentadas pelo governo em consequência do movimento
35

Newton Lins Buarque Sucupira (1920-2007) um dos principais nomes quando se refere aos temas da
reforma universitária e do ensino superior no Brasil. (Cf. Bomeny, 2001).
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de 1964, a situação educacional no Brasil precisava ser modificada, pois segundo ele, o
Brasil contava com 132 universitários para cada cem mil habitantes. Nessa mesma
época, a Argentina tinha 750, o Chile e o Uruguai mais de 600, e o Brasil perdia para
todos os países da América do Sul. A situação do Brasil só era melhor que a do Haiti,
Guatemala e Honduras. A consequência desse número, segundo ele, estava nos
investimentos destinados à educação no período: 2% do PIB (Produto Interno Bruto) e,
diga-se de passagem, como afirma o ex-ministro, “um PIB bem fraquinho”, como
consequência o que havia, segundo o ex-Ministro, era uma atuação ampla da iniciativa
privada na educação secundária, especialmente no Norte e Nordeste.

(...) Na educação secundária 74% das escolas eram particulares, porque os
colégios do Nordeste e Norte, por exemplo, que eu conhecia melhor, no máximo
tinha o ginásio, na capital, então, acabava sendo a área particular que cobria
as necessidades (Passarinho, 2009).

Como resultante disso, segundo o ex-Ministro, o que existia era um grande
déficit na relação entre a número populacional e a quantidade de alunos entre 7 e 14
anos que já deveriam estar matriculados no ensino primário, secundário ou colegial. Foi
para essa defasagem que, segundo o Ministro, tentou dar solução a Lei 5692/71. Nas
palavras dele:

(...) havia um déficit enorme entre a população e a quantidade de alunos de 7 a
14 anos que já deviam ser matriculados. A 5.692 veio para tentar resolver essa
questão e foi preciso justificar com o Conselho Federal de Educação ou o
Conselho Municipal, e o pior, quando eu bati numa estatística referente à
escolarização no Brasil, tinha quatro anos só de obrigatoriedade de ensino,
não é, eram quatro anos, nós, Portugal e dois países africanos, todo o resto,
quem menos tinha, tinha oito anos (...). E, quando nós fizemos a 5.692 para oito
anos, eu recebi muitas críticas. (Passarinho, 2009).

Percebe-se então que, na argumentação do ex-Ministro, além de tentar
equacionar a relação entre demanda e oferta de ensino, a Lei 5692/71 também visou
ampliar de quatro para oito anos a escolarização obrigatória, pois, segundo ele, somente
o Brasil, Portugal e mais dois países africanos mantinham quatro anos de escolaridade
obrigatória. Os demais países, àquela época, já mantinham oito anos.
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Porém, ao chegar ao Ministério, ele declara que já encontrou uma comissão
formada de 29 pessoas a quem fora delegada a função de pensar na reforma do ensino
secundário. Segundo ele, a constituição de uma comissão tão ampla se justificava como
uma estratégia assumida por Getúlio Vargas, sempre que precisava decidir sobre
assuntos polêmicos, que apresentavam pendências de um lado e de outro. Fazendo uso
dessa estratégia, conseguia que as grandes comissões não tivessem quorum, e, como
consequência, a responsabilidade pelo problema deixava de ser dele e passava a ser da
comissão.
Jarbas Passarinho, por sua vez, declara que, percebendo que a reforma do ensino
secundário não podia mais esperar, decidiu diminuir significativamente o número de
membros que constituíam o GT responsável por apresentar a proposta de reforma do
ensino secundário. Segundo ele, a primeira medida foi retirar o dois da frente no número
de membros da comissão, ficando esta apenas com nove pessoas.

Essa foi uma brincadeira que fiz com Dr. Getúlio Vargas: “estou tirando dois
da frente, de 29 ficou só nove”. E propus um prazo de noventa dias, porque nós
tínhamos pressa para fazer. Eu defini que o Presidente da Comissão, o Padre
José Vasconcelos podia definir a comissão e eu não iria interferir, não fui à
comissão, dando o direito inteiro de trabalhar com todos os professores e
combinamos que ele me convidaria para ir à comissão somente quando tivesse
uma conclusão parcial, ou parte do que iria me propor, para que eu levasse ao
presidente da República (Passarinho, 2009).

Como critério para montar essa nova comissão, ele aponta que solicitou a
manutenção da diversidade de posições, formações e experiências, a fim de evitar a
elaboração de um documento maniqueísta. Segundo ele, cabia ao então presidente do
GT, o Padre José de Vasconcellos, a definição dos nomes, que eram apresentados a ele,
com as respectivas justificativas. A única indicação do então ministro fora a Sra
Eurídice Brito da Silva e o Sr. Gildásio Amado. Ela, uma paraense à época com 36
anos, que havia trabalhado com o então Ministro da Educação quando ele fora secretário
de Educação do estado do Pará, à época, com 26-27 anos. Ele, segundo o ex-Ministro,
pelo trabalho por ele desenvolvido, na preparação de ginásios orientados para o
trabalho, ou seja, em uma formação profissional tipicamente técnica.
Esses nomes, segundo o ex-Ministro, passaram pela aprovação do Padre José
Vasconcelos, que os trouxe para o GT. Mas será que este teria condições de recusá-los?
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Com isso, verifica-se que o ex-Ministro tinha clareza do que ele pretendia para a
educação secundária: uma educação que se voltasse para o trabalho e para o
atendimento de mão-de-obra qualificada tecnicamente. Para tanto, impôs ao GT a
presença de uma pessoa de confiança, como estratégia para manter-se presente nas
discussões, havendo quem defendesse, sem impor a presença do governo, o seu ponto
de vista. Com isso, evita-se não apenas o desgaste político, como impunha a outrem a
responsabilidade de aprovar as novas diretrizes para a educação secundária nacional.
Tudo isso, deve-se destacar, sem perder de vista a estratégia de fazer crer que tudo fora
discutido democraticamente, para o que, a estratégia foi impor a presença de alguém
que, tecnicamente, mantinha ideias afins com as do governo e com a proposta de
reforma que já vislumbrava.
Não à toa que o ex-Ministro, definidos os nomes da comissão, tenha
estabelecido um prazo para que o trabalho fosse concluído, o que se justificava, segundo
ele, em razão da premente necessidade de realização da reforma. Assim, o Sr. Jarbas
Passarinho declara que não precisou ir às reuniões da comissão, que esta tinha o direito
de trabalhar “livremente” com os professores envolvidos, e que só se faria presente
quando houvesse uma conclusão parcial para ouvi-la e propô-la ao Presidente da
República. Isso não quer dizer, porém, que ele não tenha acompanhado o trabalho do
GT, uma vez que ele mesmo declara que o fez à distância. Porém, foi a presença de
pessoas estratégicas lá infiltradas que deu a ele a tranqüilidade de “se fazer presente sem
estar presente”.
Segundo ele, dez dias após iniciados os trabalhos da comissão, o padre José de
Vasconcellos trouxe a primeira proposta de reforma: acabar com o exame de admissão.
Ao questionar o presidente do GT sobre tal proposta, ele afirma ter recebido a seguinte
resposta:

Porque é o primeiro cemitério (...). Porque quem entra, entra, quem não entra,
fica fora e, quem não entra novamente é só porque não tem berço em matéria
de recursos, não tem condição, é pobre, então, é o primeiro gargalo para
separar o que vai ser mais tarde a elite intelectual daquele que vai ser o
analfabeto. (Passarinho, 2009).

No que tange estritamente à formação para o magistério, explicita o ex-Ministro
que a sua preocupação era acabar com a presença de professores leigos, sem nenhuma
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formação e, consequentemente, sem condições mínimas de atuarem nessa área,
ministrando aulas no ensino primário.
Para resolver tal situação, declara o ex-Ministro, a orientação que ele deu ao
Padre José Vasconcelos era pensar em um ensino continuado, que articulasse o
primário, ao secundário à universidade e à pós-graduação e, dessa forma, resolvesse o
grave problema que assolava o Brasil na época. Nas palavras do ex-Ministro:

(...) era o ano de 1970, é bom gravar isso por uma razão muito simples: o
Anuário Estatístico que a gente usava era o da Unesco, mas no ano 1970, de
dez em dez anos nós tínhamos um censo no Brasil, foi do censo de 70, que
verificou que nós tínhamos a quarta população sul-americana de analfabetos,
numa população global, país mais populoso, o Brasil; segundo, o México;
terceiro, a Argentina; quarto, tinha 24 milhões de pessoas, que era
praticamente o nosso número de analfabetos adultos. (Passarinho, 2009).

Assim, o que se verifica das orientações que o ex-Ministro declara ter dado ao
presidente do GT responsável pela elaboração da Lei 5692/71 era cuidar da formação de
professores para que conseguisse atender a demanda existente no Brasil e, dessa forma,
conseguisse diminuir o número de analfabetos aqui existentes. Para tanto, segundo ele,
era preciso modificar as estruturas vigentes, uma vez que elas, a partir da análise dos
números, não conseguiam atender satisfatoriamente essa demanda.
Porém, o que significava, para o então Ministro da Educação, atender
satisfatoriamente a demanda? Para ele, esse atendimento precisava investir não apenas
em uma formação geral e verbalista, mas também em uma formação técnica que
preparasse os alunos para a realidade prática da sala de aula, mas sem que uma
significasse o abandono da outra. Para o ex-Ministro, “(...) o peso da formação cultural
e o peso da formação técnica não podiam cair nos perigos de Cila e Caribdes” 36 .
(Passarinho, 2009).
Passarinho (2009) afirma que o Grupo de Trabalho concluiu a proposta de
reforma no prazo, sendo-lhe entregue pelo presidente da comissão com as seguintes
palavras:
36

Referência à mitologia grega, apesar de algumas posições divergentes, ambas têm em comum se
tratarem de monstros marinhos, com uma voracidade insaciável (Brandão, 1991). Com isso, o Ministro
parece indicar que, caso as questões da formação geral, que ele chama de cultural e da formação técnica
não fossem tratadas de forma adequada, cuidadosa, ambas poderiam ser “devoradas”, destruídas, como se
sucumbissem às armadilhas de Cila e Caribdes.

192

“Ministro, eu passo esse documento com as mãos trêmulas para o senhor, pela
responsabilidade que recebi”, ao que respondeu: “Eu vou com as mãos firmes
ao senhor presidente entregar-lhe o que nós produzimos” (Passarinho, 2009).

O Presidente, segundo o ex-Ministro, imediatamente encaminhou o projeto para
a Câmara dos Deputados, para que aprovassem o que ele chamou de “legislação
revolucionária”. Porém, era um ano de eleição e muitos deputados estavam no que ele
chamou de recesso branco – estavam em seus estados, envolvidos com a campanha
eleitoral, o que não possibilitava quorum para realizar as discussões necessárias para a
aprovação do projeto, a fim de transformá-lo em lei. Isso, no entanto, não significaria
que o projeto não fosse aprovado, pois, à época, em razão das longas discussões que
eram travadas, o que levava anos, às vezes, para aprovar um projeto, o Presidente
Castelo Branco havia instituído a aprovação por decurso de prazo: fixou em 45
(quarenta e cinco) dias em cada Casa (Câmara e Senado) para aprovação de um projeto,
ou seja, 90 (noventa) dias nas duas Casas. Se o projeto não fosse aprovado nesse
período, “passaria por decurso de prazo” 37 .
Em razão de se tratar de um ano eleitoral, quando as Casas ficam sem quorum, e
com a preocupação de o projeto ser aprovado sem discussão, de modo que todas as
críticas ao projeto seriam atribuídas apenas ao Governo, Jarbas Passarinho solicitou que
o Presidente retirasse o projeto da Câmara. Orientado por juristas, sabia que essa
manobra era possível se as discussões sobre o projeto ainda não tivessem sido iniciadas.
Essa medida, no entanto, segundo ele, poderia ser muito mal recebida pelos
membros do GT, uma vez que ele tinha dado a estes 90 (noventa) dias para concluir o
projeto. Para reverter um possível mal-estar, ele chamou os membros do GT, entre os
quais o senador pernambucano Aderbal Jurema, segundo ele muito querido por todos,
cuja base eleitoral era os professores, e expôs a situação, questionando-os sobre o que
seria melhor para a reforma por eles proposta. Segundo Passarinho (2009), o senador
pernambucano foi o primeiro a concordar com a retirada do projeto da Câmara, por
estar convencido de que não poderia ser aprovado sem discussões.
A partir das declarações do então Ministro da Educação verifica-se que a
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Segundo o ex-Ministro Jarbas Gonçalves Passarinho havia um sério problema na aprovação de projetos
por decurso de prazo. Segundo ele, quando havia um projeto que era impopular, em geral enviado pelos
governadores, porque os maiores problemas não estavam na relação dos parlamentares com o presidente,
mas com os governadores. Assim, quando estes enviavam um projeto que era impopular, eles não
votavam e deixavam passar por decurso de prazo, deixando todo o desgaste político para os governadores
(Passarinho, 2009).
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discussão era necessária não apenas para que o Governo pudesse dividir com os
parlamentares e congressistas as possíveis críticas ao projeto, mas porque, sem ela, a
reforma não teria legitimidade. Esse aspecto é tão claro para o ex-Ministro, que ele
declara que precisava transformar a retirada do projeto da Câmara, que era uma ação
negativa, em um aspecto positivo.
Para tanto, ele se reuniu com os membros do GT e decidiram que o projeto
precisava ser discutido amplamente no país. Para isso, ele, juntamente com os membros
da Comissão, decidiram enviar o texto do projeto para todos os Conselhos Municipais
de Educação, que teriam um prazo de 6 (seis) meses para discutir o texto que fora
elaborado em 90 (noventa) dias, o que, segundo o ex-Ministro, fora ideia do próprio
GT.
Ele afirma que também enviou o texto para que fosse discutido com os
estudantes da Faculdade de Educação da UnB, que serviram como cobaias para o estudo
do projeto, levando-os a discutir, ponto por ponto, os itens ali apresentados, sendo as
repercussões trazidas ao relator.
Mas, segundo o próprio ex-Ministro, a despeito de os Conselhos Municipais
terem feito reuniões específicas para tratar do assunto, a grande maioria entregava o
texto intocado, porque, segundo ele, achavam o texto muito bom. Assim, ele afirma,
levaram meses nesse trabalho. E, mais ou menos em julho de 1971, o texto estava
fechado.
Essa, portanto, deve-se reconhecer, foi uma excelente maneira de levar o projeto
à discussão. Se os Conselhos Municipais entregavam o texto intocado porque o
consideravam muito bom, como afirmou o ex-Ministro, ou porque não o discutiram a
contento, não importava. O que valia era a condição criada pelo governo de que havia
sido dada a oportunidade para fazê-lo.
Essa estratégia serviu ao ex-Ministro para esquivar-se de responder o porquê de
tantas críticas relacionadas à retirada da formação de professores das escolas normais,
transformando-a em uma formação profissional em nível de 2º grau como qualquer
outra, de modo que muitos consideram a Lei 5692/71 responsável por descaracterizar a
formação de professores.
Para responder a essa pergunta, o ex-Ministro da Educação fez referência às
críticas recebidas, durante uma palestra, de Darcy Ribeiro, quando o chamou de

194

“idiota”, por ter imposto uma Lei “goela a baixo”. A essas críticas saiu em sua defesa o
Desembargador Federal que compunha a mesa com Darcy Ribeiro, pois não seria
possível aceitar que se tratava de uma lei autoritária, quando havia sido dada a
oportunidade de discuti-la amplamente, de modo que, se houvesse críticas a fazer, que
tivessem sido feitas no momento oportuno e não depois de aprovada.
Para responder a essas críticas, declara Passarinho (2009):

Os meus assessores eram a Esther de Figueiredo Ferraz, o Nilton Sucupyra,
que sabem muito mais de Educação do que o Darcy. A primeira condição que
nós temos como político, para poder ser respeitado, é sermos responsáveis pelo
que dizemos. Então, esse é um ponto, empurrado por goela abaixo, estou lhe
mostrando como foi. Segundo, essa retirada, nós ao contrário fizemos o apoio
completo da Escola Normal de quatro anos com a 5692. (...) Quem tinha Escola
Normal de quatro anos já podia lecionar até a sexta e sétima séries, então, ao
contrário, nós éramos inteiramente favoráveis (...) também disseram que nós
tínhamos tirado o ensino de português, coisa nenhuma, estava na própria Lei, a
menos que tenham se alterado a própria lei, pelo contrário, nós estamos na Lei
precisamente isso é o que eles diziam e um dia com a Lei e o assunto já estava
sendo debatido na imprensa, na companhia do Congresso, em 71, para sair em
agosto, e até julho nós trabalhamos e, em agosto de 71, o Presidente sanciona a
Lei.

Esse relato justifica a estratégia utilizada por Jarbas Passarinho, ao se preocupar
com a importância da discussão ampla do projeto na sociedade. Porém, não era a única,
pois quando as críticas não lhe eram dirigidas diretamente e vinham por meio de seus
assessores, para esquivar-se, ele se cercou de pessoas que tinham aval no campo da
educação, o que desautorizava quem não fosse especialista na área. Para tanto, verificase que ele faz referência a Nilton Sucupyra e a Esther de Figueiredo Ferraz 38 .
Porém, em defesa das mudanças que a Lei 5692/71 impôs à formação de
professores, ele argumenta que, em vez de descaracterizar as escolas normais, ele deu
um apoio completo a elas, porque, com uma formação de oito anos, quem cumprisse os
38

Primeira mulher a forma-se no curso de Direito da USP e a primeira professora dessa instituição. Após
vencer as barreiras no ensino superior, foi ocupando postos mais altos. Membro do Conselho Estadual de
Educação de São Paulo (1963-1969) e do Conselho Federal de Educação (1969-1982), Secretária de
Educação do Estado de São Paulo (1971-1972), durante o Governo Laudo Natel, quando seu irmão, José
Carlos de Figueiredo Ferraz, fora prefeito biônico de São Paulo. (Cf. Folha de São Paulo, 08/03/2005,
Cotidiano).
Verifica-se, a partir de sua trajetória profissional, uma proximidade muito grande com os governos
militares, porém seu pioneirismo tanto no que diz respeito à formação e a ocupação de lugares até então
restritos aos homens talvez justificasse o respeito que o seu nome impunha, especialmente por nunca ter
concorrido a mandatos políticos, de modo que a referência a seu nome funcionava como um “cala boca”
para que ousasse fazer críticas à política educacional sob a sua assessoria.
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quatro anos de escola normal ou formação de professores em nível de 2º Grau, já podia
lecionar até a sexta/sétima série 39 .
E, tentando fazer um contraponto com as críticas feitas à Lei 5692/71, ele afirma
que uma professora, que o interpelou no aeroporto, chegou a afirmar que até a
promulgação da referida Lei, “(...) o Brasil estava de olhos fechados para a educação e
só com ela os olhos do país começaram a se abrir para esse assunto”.
Quando acusam a Lei 5692/71 de responsável pela profissionalização do ensino,
pela transformação de um ensino geral em técnico, Jarbas Passarinho (2009) adverte
que, em 1967, quase 75% do alunado já buscavam uma formação profissional, inclusive
nas escolas normais. O problema é que a formação profissional não se dava apenas em
escolas normais ou ginásios orientados para o trabalho, mas em escolas comerciais e
industriais, muitas a cargo do Ministério da Indústria, da Agricultura e não da
Educação. Com a Lei 562/71 toda essa formação, que estava, segundo ele, em
frangalhos em outros ministérios, passou a ser responsabilidade do Ministério da
Educação.
Para ele, um dos grandes equívocos da Lei 5692/71 foi não ter investido em
publicidade que levasse à grande população mais informações sobre a reforma, mas essa
também era uma opção clara do então Presidente Castelo Branco, a quem ele descreve
não apenas como um grande estudioso, com três pós-graduações 40 na França, mas como
um homem muito dedicado, para quem fazer publicidade era demagogia, uma vez que
acreditava que recebia para dirigir o país e o que era feito no governo não era mais que a
obrigação. Assim, para ele, se a Lei 5692/71 havia sido discutida amplamente, com
professores e alunos, não fazia sentido fazer propaganda.
O que houve, segundo o ex-Ministro, para difusão da reforma foram ações
definidas pelo Ministério da Educação junto às Secretarias de Educação para garantir a
realização de encontros anuais, onde eram discutidas as questões gerais.

39

A Lei 5692/71 determina que o professor que tivesse cumprido os 4 (quarto) anos do curso de formação
de professores poderiam ensinar até a 6ª série. A divergência que o ex-Ministro apresenta pode se
justificar a partir de duas hipóteses: a primeira de que, quando realizada a entrevista, estar na vigência o
Ensino Fundamental de 9 (nove) anos (Lei 10.172/2001) , em que a antiga sexta série equivale ao 7º ano;
a segunda, de que o ex-Ministro, distante algum tempo da lei 5692/71, não tinha clareza do que ela
determinava no que diz respeito a esse assunto específico.
40
A partir das declarações do ex-Ministro Jarbas Passarinho não é possível saber qual referência ele
utiliza para pós-graduação, se é o mesmo que se entende por lato sensu atualmente.
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Jarbas Passarinho (2009) reconhece que as medidas instituídas podem não ter
sido as mais liberais, nas quais vale a máxima “o que é bom para o homem, também é
bom para o Estado”, mas também não foram autoritárias ao ponto de definir que valia
apenas “o que era bom para o Estado é o melhor para o homem”, se assim o fosse, ele
teria definido o número de vagas abertas para os cursos industriais, comerciais,
agrícolas ou educacionais, determinando um maior número para o que mais necessitasse
o Estado. O que ele propôs foi: “(...) tentar colocar em equilíbrio as duas perspectivas,
considerar o que era bom para o homem, sem desconsiderar o que também precisava o
Estado.
Com isso, o que o ex-Ministro destaca é que, no momento de implantação da Lei
5692/71, não era possível desconsiderar a etapa de desenvolvimento do país, cuja
demanda era por profissionais capacitados de forma técnica, o que, para ele, impõe uma
articulação com o conhecimento em situações práticas. Do contrário, quando a
formação é apenas teórica, o aluno não consegue estabelecer relação com a realidade e,
dessa forma, não conseguiria atender à demanda estabelecida. Jarbas Passarinho (2009)
adverte assim, que quando o conhecimento é ministrado de forma a expor o aluno a
situações práticas, reais, dificilmente ele esqueceria ou não saberia realizá-la em um
contexto profissional.
Além disso, com a Lei 5692/71 houve a preocupação de garantir que em todo o
Brasil houvesse um núcleo comum, a fim de garantir que “(...) os alunos do Sul
compartilhassem um conjunto de conhecimentos/saberes afins com o que se discutia no
Norte, facilitando, assim, a transferência de alunos nas diferentes regiões do país”.
Esse núcleo comum era constitutivo da formação geral, por isso a acusação de que a Lei
5692/71 foi tecnicista é falsa, segundo o ex-Ministro.
Para ele, a ênfase conferida ao estágio não se justificava como uma formação
estritamente voltada para o trabalho, uma vez que a presença de um aluno-estagiário em
uma empresa não acarretava para ela nenhum vínculo de emprego, mas era uma garantia
de que, por um lado, o aluno embora não recebesse remuneração, não perdia o vínculo
com o emprego; por outro, não perdia o vínculo com o emprego, mas também não tinha
negado uma formação educacional geral.
As maiores críticas à Lei 5692/71, na compreensão do ex-Ministro, procedem
quando se referem à liberdade do aluno, que conclui uma habilitação profissional, fosse
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ela qual fosse, de prestar vestibular para qualquer curso superior. Isso, de fato, na
compreensão dele, desqualifica a formação de professores, uma vez que, quem conclui
um curso técnico de fotografia, por exemplo, já é fotógrafo, mas quem concluía a
Habilitação Específica para o Magistério em 2º grau não era pedagogo. Para tanto, a
formação superior apresentava-se como imprescindível. Porém, segundo ele, esse
aspecto, cujas críticas são por ele consideradas pertinentes, não partiu nem do governo,
cujo representante era ele próprio, nem do GT, mas dos congressistas, especialmente,
segundo ele, da bancada paulista.
Quem eram os congressistas paulistas? Quais eram seus interesses? A que
grupos estavam vinculados? Eram da oposição ou governistas? A resposta para essas
questões podem ser indicativos de uma nova pesquisa.
Porém, a partir das declarações do então Ministro da Educação quando da
promulgação da lei 5692/71, o Sr. Jarbas Passarinho, que as modificações instituídas
por essa Lei no âmbito do ensino secundário, transformando-o em 2º Grau e neste
definindo habilitações profissionais foram decorrentes de uma demanda do momento
em que vivia o país. Além disso, a declaração de que foi uma legislação prejudicial à
formação de professores, porque se voltou à formação prática em detrimento da
formação geral não encontra respaldo, nem nos documentos analisados, nem nas
declarações de ex-professores e ex-alunos que vivenciaram o período de implementação
da lei, nem na fala do próprio ex-Ministro.
Ao que tudo indica, as críticas feitas à Lei 5692/71 têm a ver com sua origem, ou
seja, ser a proposição de um governo militar. A esse respeito, o próprio ex-ministro
explicita a relação de embate entre civis e militares, ao afirmar que “(...) no Brasil, por
muito tempo, perdurou um preconceito mútuo entre militares e civis: o militar pensa
que ele é o único patriota (...), enquanto os civis pensam que são os monopolistas da
inteligência” (Passarinho, 2009).
O que se observa, a partir dessa declaração, é a existência na relação civismilitares de representações distintas de um para o outro. Se a representação dos
militares sobre os civis fez com que aqueles impusessem a estes uma série de restrições,
que foram desde as limitações dos direitos de expressão a prisões, exílios, torturas e
mortes; a representação dos civis em relação aos militares, tendo em vista todas as
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restrições que passaram, resultaram em negação das práticas que os militares intentavam
instituir, a exemplo da Lei 5692/71.
Ou seja, as apropriações que foram feitas por vários críticos à Lei 5692/71,
acusando-a, no que concerne à formação de professores, de responsável por
descaracterizá-la, se justificam em razão da representação que se tinha sobre as decisões
do governo militar, segundo a qual, sendo a Lei um produto do regime militar, não
poderia trazer nada de positivo.
Dessa forma, sem analisar as práticas instituídas no interior de instituições
concretas, não é possível compreender o alcance de uma prescrição legal como a Lei
5692/71 porque, como se pode perceber, sem a análise das práticas corre-se o risco de
ficar nas representações que cada grupo, com interesses e perspectivas distintas, acaba
traçando.
Assim, há que se compreender as declarações do ex-Ministro e a defesa que faz
da Lei 5692/71, bem como as críticas a essa Lei, como consequências de representações
coletivas distintas, de modos de agir e de pensar de diferentes agrupamentos. À luz de
Chartier (2002) essas representações precisam ser compreendidas a partir de três
modalidades da relação com o mundo:

(...) primeiro, o trabalho de classificação e de recorte que produz as
configurações intelectuais múltiplas pelas quais a realidade é contraditoriamente
construída pelos diferentes grupos que compõem uma sociedade; em seguida, as
práticas que visam a fazer reconhecer uma identidade social, a exibir uma
maneira própria de estar no mundo, a significar simbolicamente um estatuto e
uma posição; enfim, as formas instituídas institucionalizadas e objetivadas
graças às quais “representantes” (instâncias coletivas ou indivíduos singulares)
marcam de modo visível e perpetuado a existência do grupo, da comunidade ou
da classe (Chartier. 2002, p. 73).

Com isso, não se pretende negar a importância dessas representações, mas
compreendê-las como tais, pois, como afirma Chartier (2002), recuperando Marcel
Mauss e Durkheim, esse é o campo das representações coletivas e “(...) mesmo as
representações coletivas mais elevadas não têm existência, não são realmente tais, senão
na medida em que comandam atos” (Mauss, apud Chartier, 2002, p. 72).
Por outro lado, é preciso destacar que as representações são também
consequências de apropriações, ou como explica Chartier (2002), são interpretações de
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práticas, que impõem usos distintos. Nesse sentido evidenciam-se os dois sentidos que
Chartier destaca para o termo representação, sentidos esses que, segundo esse mesmo
autor, carregam expressões aparentemente contraditórias:

(...) de um lado, a representação manifesta uma ausência, o que supõe uma clara
distinção entre o que representa e o que é representado; de outro, a
representação é a exibição de uma presença, a apresentação pública de uma
coisa ou de uma pessoa (Chartier, 2002, p. 74).

Porém, no que diz respeito à formação de professores e às consequências da
implementação da Lei 5692/71 para essa formação, o que se observa, pela descrição dos
ex-alunos e ex-professores entrevistados é que as práticas instituídas não implicaram
alterações significativas, a ponto de merecer destaque como responsáveis por
descaracterizar essa formação, levando-a à degradação.
Assim, com esta pesquisa, é possível chegar a algumas conclusões dispostas a
seguir.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS:
REPRESENTAÇÕES, APROPRIAÇÕES E PRÁTICAS:
A LEI 5692/71 – CAMINHOS DISTINTOS

Em face do que revela a pesquisa realizada, não se pretende defender uma peça
legal em detrimento das críticas feitas a ela, mas compreender um momento histórico da
formação de professores, a partir de fontes de instituições concretas que
realizaram/vivenciaram sua implantação, por meio da análise de documentos e de
depoimentos de professores e ex-alunos envolvidos neste processo. Ou seja, o que se
percebe com esta pesquisa é que as representações da Lei 5692/71, seja por seus
pensadores, seja pelos opositores, seja por aqueles que foram afetados por ela no
momento de sua instauração resultam em visões bem distintas, isso porque as
apropriações dessa Lei, bem como as práticas realizadas em razão delas, também não
são coincidentes.
Ao cabo desse percurso constata-se que as críticas à Lei 5692/71 se justificam
em razão do momento histórico em que foram feitas e, nesse sentido, precisam ser
reconhecidas como necessárias e como expressões de coragem e resistência, afinal de
contas, trata-se de um período de exceção, da vigência de um regime que tolhia as
liberdades individuais e coletivas, que não raro fez uso da força, da coerção, do medo,
da dor e até mesmo da morte para calar seus opositores, e a Lei 5692/71, inegavelmente,
também foi expressão desse regime. Em razão disso, justifica-se a representação que os
críticos dessa peça legal fizeram dela. A contextualização da Lei 5692/71 no primeiro
capítulo explicita esse contexto histórico.
Nesse sentido, a proposta de pesquisa voltada à análise das práticas e das
apropriações da Lei 5692/71 só é possível a partir de um distanciamento histórico e
emocional do contexto descrito, contexto este em que muitos críticos estiveram
envolvidos. As conclusões distintas das que já foram apresentadas sobre a referida Lei
não significam que não se reconheça a importância histórica daqueles que lhe fizeram
oposição, pois, a partir da compreensão desse contexto, a oposição a esta peça legal é
vista como uma tática necessária à resistência dos que, dignamente, defendem o respeito
à diversidade de posições e opiniões e à liberdade individual e coletiva.
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Porém, ao voltar a esse período e analisar as práticas realizadas, tanto no Colégio
de Santa Inês, quanto na Escola Estadual de 1º e 2º Graus Padre Anchieta, no que se
refere à implantação da Lei 5692/71 e à formação de professores de modo específico,
percebe-se que as críticas feitas a essa peça legal não se sustentam.
A esse respeito, cabe trazer aqui a contribuição analítica de Viñao Frago (1996,
2001). Para esse autor, para compreender a cultura escolar e as reformas educacionais a
ela voltadas é preciso estar atento para o divórcio existente entre as teorias sobre uma
reforma – que a embasam ou a refutam – a reforma em si e as práticas realizadas a partir
delas.
No caso da implantação da Lei 5692/71, apesar de advir de um regime ditatorial,
centralizador verifica-se que, para implantá-la, usou-se de várias estratégias, conferindo
grande espaço às negociações, a articulações com diferentes grupos, com distintos
interesses, por saber que o sucesso da reforma, especialmente no âmbito da formação de
professores, também precisava se apresentar como a implantação de uma nova ordem.
Essas estratégias ficam evidentes na formação do GT responsável pela composição das
linhas gerais do que veio a ser a Lei 5692/71, como exposto no segundo capítulo.
Ao apresentar o novo, os críticos à Lei 5692/71 atacaram-na como responsável
por descaracterizar a formação de professores. No entanto, ao contrastar a Lei 5692/71
com a que a antecedeu – a Lei 4024/61 – no que tange a essa questão específica,
percebe-se que poucas foram as alterações substantivas, a despeito de ter ficado
explicito na Lei de 1971 que a formação de professores se equiparava a outras
formações profissionais, tirando-a, assim, do lugar diferenciado que era a formação nas
Escolas Normais.
A análise de situações concretas de apropriação da Lei 5692/71 também permite
observar, nessa passagem da formação de professores dos Cursos Normais para a
Habilitação Específica para o Magistério em 2º Grau, que esta não conseguiu modificar
a formação que era realizada naqueles, apesar dos investimentos na ampliação de um
ano para formação de professores, na ampliação do número de horas de estágio e na
organização do currículo de modo que as disciplinas de formação geral fossem
concentradas nos dois primeiros anos e as disciplinas de formação específica, mais
voltadas para a prática docente, nos dois últimos anos.
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Apesar desses investimentos, não se pode atribuir à Lei 5692/71 um caráter mais
técnico que a Lei que a antecedeu, a 4024/61. O que se observa, pela análise dos
documentos e pelo depoimento dos entrevistados, é que houve uma reorganização do
curso, concentrando a formação prática nos anos finais da formação, pois, como se
observa pela análise da grade curricular dos cursos de formação de professores nas
décadas de 1960 e 1970, analisados no terceiro capítulo, a despeito de as escolas
analisadas terem se apropriado de maneira distinta das peças legais a que estavam
subordinadas, proporcionalmente ao número de disciplinas da grade curricular, havia
bem mais disciplinas voltadas ao conhecimento específico (técnico) na década de 1960
que na década de 1971.
A reorganização do currículo, especialmente no que se refere ao acréscimo de
horas de estágio, encontra respaldo nos documentos analisados e nos depoimentos
coletados, dispostos no terceiro e quarto capítulo, a partir dos quais se percebe que as
modificações instituídas pela Lei 5692/71, especialmente no que diz respeito a
investimentos em uma formação mais prática, justificava-se pela demanda social que
também se alterava, pois as moças, em geral público desse tipo de curso, passavam a
buscar a formação de professores, não mais como a única possível à condição feminina,
que as ilustrasse para serem “boas esposas e mães”, mas como uma formação que lhes
possibilitasse inserção no mercado de trabalho. Para tanto, não era mais suficiente uma
formação teórica ou verbalista, mas se fazia necessário investir na formação prática, que
desse conta de preparar as futuras professoras para o exercício efetivo do magistério em
sala de aula, de modo que, quando os ex-alunos que viram a implantação da Lei
5692/71 foram questionados a respeito do caráter tecnicista da referida Lei, refutaram
toda a carga pejorativa que pesa sobre ela.
Dessa forma, o que se observa é, de fato, um distanciamento grande entre as
propostas da lei ou legalidade, as reflexões sobre a lei ou a teoria, e as práticas
instituídas a partir delas. Estas, como discute Viñao Frago (1996, 2001), traz as marcas
das continuidades e tradições da cultura escolar em que está inserida, sobre as quais
uma reforma educacional, por si só, não conseguiria mais que arranhar sua superfície.
As alterações que a reforma conseguiu provocar, em face das culturas escolares com as
quais ela se deparava, deveram-se muito mais a demandas estabelecidas que ao teor da
legalidade imposta. Ou seja, para compreender as práticas de uma cultura escolar não se
pode perder de vista o contexto sócio-histórico do qual ela parte.
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Ainda com o auxílio de Viñao Frago (1996, 2001), ao contrastar a relação teoria,
legalidade e práticas, no que diz respeito à Lei 5692/71 verifica-se, por exemplo, que o
acréscimo de um ano na formação de professores, além da definição de critério na
relação formação docente – destinação profissional fazem cair por terra o argumento de
que a Lei 5692/71 provocou um aligeiramento na formação de professores, bem como
sua descaracterização. O que se percebe com essas medidas é que os investimentos na
formação geral continuaram a ser feitos, ainda que provocando a fragmentação das
disciplinas.
No movimento de contrastar os posicionamentos teóricos às determinações
legais em face das práticas realizadas, a análise no que diz respeito ao acréscimo de
horas de estágio, apesar das críticas de que os investimentos na formação prática
contrapunham-se a uma formação mais generalista (responsável por tolher a
possibilidade de acesso a um conhecimento mais amplo da realidade, de modo que
assim as novas professoras pudessem nela intervir e a transformar), não encontra
respaldo nos depoimentos de ex-alunas e ex-professores da Habilitação Específica para
o Magistério em 2º Grau, que apontam essa medida como positiva, por levá-los a um
contato mais aproximado com a realidade prática da sala de aula.
Desse modo, o que se observa é que críticos à Lei 5692/71, bem como seus
propositores e defensores, dentre os quais ex-professores e ex-alunos que viram a
implantação da Lei 5692/71 em suas escolas e que foram entrevistados nesta pesquisa,
apresentam representações distintas. Em virtude disso, essas representações são
contrastadas com outras fontes, que trazem indícios das práticas realizadas no interior
das escolas, não só no movimento de ajustarem-se às determinações legais, mas também
sendo reveladores da forma como essas determinações foram apropriadas.
A análise de tais fontes – prontuários e históricos escolares – tanto do Colégio de
Santa Inês, quanto da Escola Estadual de 1º e 2º Graus Padre Anchieta, por exemplo,
corrobora com a constatação de que, a partir da implantação da Lei 5692/71 não houve
o abandono da formação geral. Ao contrário, ela foi centralizada nos dois primeiros
anos do curso e só nos dois últimos investia-se mais na formação profissional.
Essa divisão encontra respaldo em considerações que apontam que o adolescente
precisa de tempo para definir que caminho seguir profissionalmente e por isso
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justificam-se maiores investimentos na formação geral dos alunos no início da formação
profissional.
Esse respeito à maturidade do aluno, pelo que se pode comprovar no contraste
entre a realidade instituída com a Lei 5692/71 e a existente na vigência da Lei 4024/61,
torna-se bem mais claro a partir da década de 1970, uma vez que, até então, não se
considerava esse aspecto para se investir na formação profissional. Até a promulgação
da Lei 5692/71, como fica evidente no terceiro capítulo, as disciplinas
profissionalizantes se faziam presentes desde o primeiro ano do Curso Normal. Assim,
investimento na formação profissional não foi uma inovação que se deva atribuir à Lei
5692/71.
Ao fim e ao cabo, esta pesquisa, as análises das práticas realizadas nos cursos de
formação de professores, tanto no Colégio de Santa Inês, quanto na Escola Estadual de
1º e 2º Graus Padre Anchieta, permitem concluir que as representações de um mesmo
objeto dependem do lugar que ocupam os agrupamentos que constituem essas
representações e que elas podem divergir completamente umas das outras. No caso
específico desta pesquisa, somente a análise das apropriações da Lei 5692/71 no que
concerne à formação de professores consegue revelar o alcance das alterações
instituídas, isso porque as representações, bem como as prescrições legais esbarram na
cultura escolar vigente, que tende à continuidade, à persistência e à tradição, de modo
que, dizer que se apresenta o novo ou que esse novo descaracteriza uma cultura escolar
vigente é não atentar para as resistências que se revelam na prática, nas apropriações do
novo, no interior das escolas.
As análises aqui realizadas, das práticas e apropriações da Lei, em duas escolas
com perfis distintos: o Colégio de Santa Inês – uma escola particular, com alunas de
famílias mais abonadas – e a Escola Estadual de 1º e 2º Graus Padre Anchieta – uma
instituição pública, com alunos filhos de famílias trabalhadoras – revelam mais
aproximações do que se esperava. Porém, como afirma Viñao Frago (2001), para se
compreender o alcance de uma reforma educacional é preciso considerar, tanto a própria
reforma – a legalidade, entendendo a representação que esta tenta atribuir a si, bem
como ao grupo do qual ela é originária, quanto as posições teóricas a respeito,
favoráveis ou contrárias a ela, bem como, especialmente, as apropriações, as práticas.
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Estas, por sua vez, são apropriações que permitem ressignificações das
determinações legais em face da cultura escolar da qual são parte integrante que, não se
pode esquecer, é constituída

(...) por un conjunto de teorías, ideas, principios, normas, pautas, rituales,
inercias, hábitos y prácticas – formas de hacer y pensar, mentalidades y
comportamientos – sedimentadas a lo largo del tiempo en forma de tradiciones,
regularidades y reglas de juego no puesta en entredicho y compartidas por sus
actores en el seno de las instituciones educativas. Tradiciones, regularidades y
reglas de juego que se transmiten de generación en generación y que
proporcionan estrategias para integrarse en dichas instituciones, para interactuar
y para llevar a cabo, sobre todo en el aula, las tareas cotidianas que de cada uno
se esperan, así como para hacer frente a las exigencias y limitaciones que dichas
tareas implican o conllevan. Sus rasgos característicos serían la continuidad y
persistencia en el tiempo, su institucionalización y una relativa autonomía que le
permite generar productos específicos – por ejemplo, las disciplinas escolares –
que la configuran como tal cultura independiente. La cultura escolar sería, en
síntesis, algo que permanece y que dura: algo que las sucesivas reformas no
logran más que arañar superficialmente, que sobrevive a ellas, y que constituye
un sedimento formado a lo largo del tiempo. (Viñao Frago, 2001, p. 29)

É nesse ambiente que, neste trabalho, tentou-se analisar as práticas e
apropriações efetivadas nas duas instituições frente às determinações legais da Lei
5692/71, bem como as representações a respeito desta, sem perder de vista a cultura
escolar na qual se inseriam.
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ANEXOS

1

ANEXO I

COLÉGIO DE SANTA INÊS

Fonte: Disponível em http://www.colegiodesantaines.com.br/valores.htm, 01/08/2008

2

ANEXO II

A) ESCOLA ESTADUAL DE 1º E 2º GRAUS Padre Anchieta

Fonte: Foto tirada pela pesquisadora quando da primeira visita à antiga Escola Estadual de 1º e 2º Graus Padre
Anchieta, em março de 2007.

3

B) Foto do Arquivo da Escola Estadual de 1º e 2º Graus Padre Anchieta

Fonte: Fotografia tirada pela pesquisadora na primeira visita ao Arquivo da antiga Escola
Normal do Braz, em março de 2007.

4

ANEXO III
Levantamento de bibliografia o tema formação de professores, Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional, Lei 5692/71
AUTOR
1.
2.

CANDAU, Vera Maria Ferrão
CATANI, Denice Bárbara (org.)

3.

CENAFOR

4.

GÓIS, Maria do Socorro de.

5.

GOMES, Heloisa Maria.

6.

LIBANEO, Jose Carlos.

7.
8.

LOURENÇO FILHO, Manuel
Bergstrom (1897-1970)
MONARCHA, Carlos

9.

PEREIRA, Nanci da Silva

10. PORTO, Rita de Cássia Cavalcanti
11. RAMPI, Dorcelina de Fátima

12. ROCHA, Maria Aparecida dos
Santos (1945-)
13. SANTAMARIA, Vanessa Carla
Rodriguez

14. TANURI, Leonor Maria

15. VOLOSCO, Chaim Luiz

16. BRASIL, Congresso. Câmara dos
Deputados
17. SAVIANI, Dermeval
18. BENCOSTTA, Marcus Levy Albino,
org;
19. GHANEM, Elie;
20. PINTASSILGO, Joaquim
21. PINTASSILGO, Joaquim

OBRA
Magistério: construção cotidiana
Docência, memória e gênero: estudos sobre
formação.
Escola normal, hoje? Seminário realizado no
CENAFOR em 5/12/1983/ apres. Décio
Moreira.
A habilitação específica para o magistério ao
nível de 2º grau: contribuição à redefinição da
formação do educador para a escola pública
em Cuiabá - Mato Grosso.
A ação docente e as reformas da educação
profissional: um processo de formação para a
mudança.
Educação escolar políticas, estrutura e
organização
A formação de professores : da escola
normal a escola de educação
Escola normal da praça: o lado noturno das
luzes.
O olhar da aluna egressa do curso normal de
escola particular sobre seus professores e
sobre o seu curso de formação
Avanços e recuos no currículo: o cotidiano da
Escola Normal.
A formação de professoras da Escola Normal
do Colégio de Santa Inês : a educação
salesiana no Brasil inserida na pedagogia
católica (1927-1937)
Ensino normal em São Paulo, 18461963: inventário de fontes.
A formação inicial do professor em nível
médio: um estudo da proposta curricular das
disciplinas de Língua Portuguesa e
Metodologias de Ensino.
A escola Normal no Estado de São Paulo no
período da primeira Republica: contribuição
para o estudo de sua estrutura didática.
O professor formador de professores : um
estudo sobre o perfil do professor que atua no
Curso Normal da rede particular de ensino da
cidade de São Paulo.
Diretrizes e Bases da Educação. Seminário
Nacional para Avaliar os Resultados da
Implantação da Lei n.5.692/71
O conceito de sistema na Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional.
Culturas escolares, saberes e práticas
educativas: itinerários históricos
La formación de educadores en educación
básica
História da escola em Portugal e no Brasil
A obra História da escola em Portugal e no
Brasil. Circulação e apropriação de modelos

OBSERVAÇÃO
/DESCRITOR
Formação de
professores / escola
normal

Lei de Diretrizes e
Bases da Educação
Nacional

Formação de
professores

5

culturais
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ANEXO IV
ROTEIROS UTILIZADOS NAS ENTREVISTAS

ROTEIRO 1: Entrevista com ex-alunas do Curso Normal
1. O que a levou a escolher o magistério como profissão? Não havia outras possibilidades
de estudo profissionalizante à época? Quais eram esses cursos? Por que não eles e sim a
Habilitação Específica para o Magistério?
2. Quais as expectativas que as alunas do curso de formação de professores tinham após a
conclusão do curso?
3. Qual o perfil das moças que faziam o curso normal em sua escola? Eram filhas de
famílias abastadas ou de trabalhadores?
4. Você lembra como foi recebida a 5692/71 na sua escola? Que alterações foram
instituídas com essa lei?
5. Para que houvesse alterações, houve discussões na escola? Se sim, como aconteceram
essas discussões?
6. A 5692/71 é acusada, por uma série de autores, como tecnicista e responsável pelo
declínio na qualidade dos cursos de formação de professores. A senhora concorda com
esses autores?
7. Por último, além de agradecer a sua colaboração, eu gostaria de deixá-la à vontade para
fazer seus comentários a respeito da 5692/71, do Colégio de Santa Inês, do Curso
Normal neste colégio e das memórias das normalistas que a senhora possa ter.
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ROTEIRO 2: Entrevista com ex-secretária do Colégio de Santa Inês
1. Ao analisar a documentação do Colégio de Santa Inês para fazer a pesquisa de
doutoramento, verifiquei que a senhora assina uma grande quantidade de documentos, o
que revela sua participação ativa na vida e na história da escola. A Senhora poderia falar
um pouco de sua trajetória profissional no Colégio de Santa Inês? Quando a senhora
começou a trabalhar lá? Quanto tempo a senhora passou no Colégio? Quais são suas
memórias acerca do tempo que a senhora trabalhou naquela instituição? Que funções a
senhora desempenhou no Colégio?
2. No período em que a senhora trabalhou no Colégio de Santa Inês, houve uma série de
modificações legais que visaram alterar a organização dos cursos, em especial do Curso
Normal. O que a senhora se recorda dessas alterações? Como a senhora analisa a
história do curso normal no Colégio de Santa Inês?
3.

No arquivo da escola, verifica-se que, quando da implementação da 5692/71, uma série
de medidas foram tomadas a fim de que a escola se ajustasse às novas determinações
legais. Nesses documentos, fica evidente também que a senhora esteve envolvida
ativamente neste processo. Como a senhora analisa a implementação da 5692/71 no
Colégio de Santa Inês? Que movimentos foram feitos para que a escola se ajustasse à
nova lei? Como vinham as cobranças para que a escola se adequasse às novas
exigências? Como essa lei foi recebida na escola tanto pelo corpo diretivo da
instituição, quanto por professores e alunas especialmente do Curso Normal? Como foi
vista a alteração de Curso Normal para a Habilitação Específica para o Magistério?

4. Mais precisamente no que tange à modificação implantada pela 5692/71, que
transformou o Curso Normal em Habilitação Específica para o Magistério, como o
Colégio de Santa Inês recebeu essa determinação? Quais formam as medidas
implantadas na escola para dar conta desta alteração?
5. Ao analisar o arquivo da escola, encontrei um documento que revela que a senhora
participou de um curso para a implantação da 5692/71. No entanto, essa documentação
está incompleta. Quem ministrou esse curso? Do Colégio de Santa Inês foi somente a
senhora que participou deste curso? Houve repercussões desse curso na Escola? Quando
é que ele foi ministrado? Onde e por quem, a senhora lembra?
6. Eu encontrei também um documento que aponta que o Colégio de Santa Inês se
preparou para implementar a reforma instituída pela 5692/71 – Guia de Implementação
da 5692/71. Quais formam as modificações realmente implementadas no Colégio?
Houve alterações no que diz respeito ao registro nos livros administrativos, por
exemplo?
7. No currículo, houve alterações nas disciplinas ministradas, nos livros escolhidos pelos
professores, na carga horária das disciplinas e do estágio?
8. É verdade que antes da 5692/71 as disciplinas eram organizadas em forma de cátedras e
que esta lei modificou este regime?
9. A 5692/71 é acusada, por uma série de autores, como tecnicista e responsável pelo
declínio na qualidade dos cursos de formação de professores. A senhora concorda com
esses autores? Como a senhora avalia essa reforma tendo em vista que a senhora
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acompanhou a implementação dessa reforma em um colégio de tradição como o
Colégio de Santa Inês?
10. Por último, além de agradecer a sua colaboração, eu gostaria de deixá-la à vontade para
fazer seus comentários a respeito da 5692/71, do Colégio de Santa Inês e das memórias
das normalistas que a senhora tenha.
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ROTEIRO 3: Entrevista com a Professora de Didática do Colégio de Santa Inês
1. A senhora se lembra quanto anos ministrou aulas de Didática para o Curso Normal?
Qual foi o período?
2. E depois quando o curso normal se transformou em Habilitação Específica par ao
Magistério, em nível de 2° grau, em que ano a senhora ministrou essas aulas?
3. É verdade que antes da 5692/71 as disciplinas eram organizadas em forma de cátedras e
que essa lei modificou esse regime?
4. Com a 5692/71 em vigor, qual foi o impacto sobre a liberdade de ensino para o
professor?
5. Com a promulgação da 5692/71, o professor poderia tomar decisões ou estava submisso
ao diretor ou ao orientador pedagógico?
6. O professor tinha liberdade para fazer seu programa de curso, aula e avaliação?
7. Na condição de professora de Didática do Curso Normal do Colégio de Santa Inês no
início da década de 1970, eu gostaria que a senhora relatasse como a 5692/71 foi
recebida nesta instituição de ensino.
8. A senhora se lembra se as modificações instituídas peal 5692/71 foram discutidas na
escola? Se sim, como aconteciam essas discussões?
9. Quais os materiais que a senhora recebeu para se apropriar da Lei?
10. Na opinião da senhora quais as principais alterações que esta lei trouxe?
11. O que significou a instauração da lei no que diz respeito à Prática de Ensino e à
Didática?
12. A 5692/71 também alterou as horas dedicadas ao estágio. Como a senhora viu essa
modificação?
13. Como as alunas receberam as alterações que a lei implantou no que diz respeito às horas
de estágio?
14. A 5692/71 é acusada, por uma série de autores, de ter sido tecnicista e responsável pelo
declínio na qualidade dos cursos de formação de professores. a senhora concorda come
esses autores? Qual é a sua análise a respeito?
15. Como a senhora avalia essa reforma, tendo em vista que a senhora acompanhou a
implementação da 5692/71 em um Colégio de tradição como o Colégio de Santa Inês?
16. A senhora poderia falar sobre o perfil das normalistas do Colégio de Santa Inês no
período de instituição da 5692/71?
17. A senhora acha que, na década de 1960, o perfil das normalistas era diferente?
18. E na década de 1980, mudou alguma coisa? Qual era o comportamento das meninas?
19. A senhora se lembra de ter sido orientada a mudar seus materiais (como livros,
exercícios, tarefas para as alunas) por conta da instituição da 5692/71?
20. Por último, além de agradecer a sua colaboração, eu gostaria de deixá-la à vontade para
fazer comentários a respeito da 5692/71, do Colégio de Santa Inês, do Curso Normal
neste colégio e das memórias das normalistas que a senhora possa ter.
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ROTEIRO 4: Entrevista com a Professora de Português do Colégio de Santa Inês
1. Na condição de professora de Português do Curso Normal do Colégio de Santa
Inês no início da década de 1970, eu gostaria que a senhora relatasse como a
5692/71 foi recebida nesta instituição de ensino? Mais precisamente, como a
senhora e seus contemporâneos receberam o fato de levar para as instituições de
ensino de 2° grau a formação para o magistério, antes restrita às escolas
normais?
2. No que diz respeito ao ensino de Língua Portuguesa as modificações instituídas
pela 5692/71 foram bem evidentes, haja vista a criação de uma disciplina
dedicada ao estudo da Literatura Infantil. O que significou essa instauração na
prática?
3. A senhora lembra se as modificações instituídas pela 5692 foram discutidas na
escola? Se sim, como aconteceram essas discussões?
4. Como as alunas do curso normal receberam as modificações instituídas pela
5692/71?
5. Qual era o perfil das normalistas do Colégio de Santa Inês no período de
instituição da5692/71?
6. A 5692/71 também alterou as horas dedicadas ao estágio. Como a senhora viu
essa modificação? Como as alunas a receberam?
7. É verdade que antes da 5692/71 as disciplinas eram organizadas em forma de
cátedras e que esta lei modificou este regime?
8. A 5692/71 é acusada, por uma série de autores, como tecnicista e responsável
pelo declínio na qualidade dos cursos de formação de professores. A senhora
concorda com esses autores? Como a senhora avalia essa reforma tendo em vista
que a senhora acompanhou a implementação dessa reforma em um colégio de
tradição como o Colégio de Santa Inês?
9. Por último, além de agradecer a sua colaboração, eu gostaria de deixá-la à
vontade para fazer seus comentários a respeito da 5692/71, do Colégio de Santa
Inês, do Curso Normal neste colégio e das memórias das normalistas que a
senhora possa ter.
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ROTEIRO 5: Entrevista com o Sr. Ministro Jarbas Passarinho
A lei e sua difusão
1. O senhor se lembra de que forma o grupo de trabalho que formulou a 5692/71
foi composto?
2. Quais foram os critérios para o senhor escolher esse grupo especificamente?
3. Havia algum referencial teórico específico para conduzir as formulações da
5692/71? Quem sugeriu esses referenciais? O grupo expressava esses
referenciais?
4. Com a implantação da lei 5692/71, vieram as críticas de que ela foi prejudicial à
formação de professores, por ter retirado essa formação do espaço que lhe era
próprio, as escolas normais, e equiparado-a às outras habilitações profissionais
em nível de 2° grau. Como o senhor avalia isso hoje?
5. O senhor poderia me contar um pouco sobre o papel que o senhor teve na
implantação desta reforma?
6. O senhor lembra se houve, na época, alguma política de difusão e propaganda
desta reforma ?
7. Que relação o MEC manteve com as secretarias estaduais de educação naquela
época, especialmente no que diz respeito à difusão da reforma?
8. Qual a relação entre o INEP e o MEC naquele período?
9. Como o senhor avalia os posicionamentos de editoras e periódicos na difusão da
reforma? Mais especificamente, o senhor se lembra das posições da Editora
Abril e da Revista Escola?
As dificuldades na implantação
1. Fale um pouco da resistência dos então “professores secundários” para serem
convertidos em “professores de 1° grau”?
2. Como o senhor avalia a transformação do antigo colegial em 2° grau
profissionalizante?
3. Como o senhor vê a 9394/96 em relação à 5692/71?
4. Como o senhor avalia as modificações que a implantação da 5692/71 impôs na
formação de professores?
5. Como o senhor analisa o papel que o INEP tem hoje e o papel que o INEP tinha
no início da década de 1970, especialmente em relação às políticas que atigiam
diretamente a formação do professorado?
6. O que o senhor pensa hoje sobre a licenciatura curta implantada com a 5692/71?
7. O senhor avalia que, naquela época, houve alguma ruptura ou mudança nas
políticas do livro didático e na distribuição de materiais didáticos. O senhor pode
falar um pouco sobre isso?
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