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RESUMO 
 

Esta pesquisa tem como objeto de estudo a formação dos educadores no município 
de Cascavel, entre os anos de 1951 e 1971, com foco para a Escola Normal 
Regional Carola Moreira (1956-1968) e Escola Normal Colegial Irene Rickli (1963-
1971). Em torno do objeto, levantamos o seguinte problema: Quais os determinantes 
históricos que contribuíram para construir a necessidade de formação do 
professorado cascavelense por meio das Escolas Normais? Esta questão expressa 
o objetivo de analisar o percurso histórico e a estruturação das Escolas Normais de 
Cascavel, bem como compreender os desafios políticos e pedagógicos enfrentados 
pelos docentes naquele período, assim como as práticas escolares empreendidas 
para superá-los. Nosso recorte histórico está delimitado a partir de 1951, porque foi 
o ano da emancipação política de Cascavel, além de ter sido um período em que 
iniciou uma intensa migração populacional para a região. A análise alcança o ano de 
1971,quando ocorreu a reforma no ensino de 1º e 2º graus pela Lei n.º 5.692, a qual 
extinguiu a formação de professores na modalidade Normal e instituiu a formação 
profissionalizante de nível médio, denominada “Magistério”. O intuito é buscar 
compreender a essência histórica dessas Escolas Normais e, para atingir este 
objetivo, alicerçamos a pesquisa na análise de fontes documentais, fontes orais com 
a participação de 8 entrevistados, entre os quais 3 ex-professores e 5 ex-
normalistas, fontes iconográficas, e da imprensa periódica. O primeiro capítulo 
aborda os aspectos históricos e legais do ensino normal no Brasil com ênfase na Lei 
Orgânica do Ensino Normal de 1946, na Lei n.º 4.024/61 e na Lei n.º 5.692/71. No 
segundo capítulo, procuramos analisar a formação de professores nas escolas 
normais paranaenses antes e depois da Lei Orgânica para o Ensino Normal, 
destacando as ações de Erasmo Pilotto. Ainda neste capítulo apresentamos os 
aspectos políticos, econômicos e sociais do município de Cascavel a fim de 
compreender o surgimento da necessidade de instalação de escolas normais. O 
terceiro capítulo adentra na história das instituições escolares já mencionadas 
procurando explicitar suas origens. O último capítulo, por fim, aborda a organização 
das Escolas Normais, suas bases pedagógicas, as práticas desenvolvidas, bem 
como os conflitos e dificuldades enfrentadas. A pesquisa constatou que ambas as 
escolas tiveram sua origem num processo articulado entre as necessidades de uma 
elite local, que via a escolarização como elemento fundamental para manter-se 
enquanto elite e nas políticas estaduais de implantação dessas escolas como 
elemento propulsor da melhoria da qualidade de vida e de controle social. 
Procuramos demonstrar que apesar das escolas normais terem sido uma vitória para 
toda a sociedade cascavelense, ela o foi muito mais para a classe que usufruiu dela 
primeiro, pois das primeiras turmas saíram dirigentes educacionais, empresariais e 
políticos do município.  
 
Palavras-chave: História da Educação. Formação de Professores. Escolas Normais. 
 



 
 

 
 

ABSTRACT 
 
 
This research aims to study the teacher training in Cascavel (Paraná State, Brazil), 
between the years of 1951 and 1971, focusing Carola Moreira (1956-1968) Regional 
Normal School and Irene Rickli (163-1971) Normal High School. Around the goal, we 
bring up the following problem: What are the historical determinants that contributed 
to create the need for teacher training in Cascavel by Normal School? This question 
expresses the goal of analyzing the historical period and schools structuring of 
Cascavel, as well as to understand the political and pedagogical challenges faced by 
the teachers in that period, and also the school practices undertaken to face them. 
Our historical record is delimitated from 1951, because it was the political 
emancipation year of Cascavel, besides that, it was a period that was initiated an 
intense population migration to this region. The analysis reaches the year of 1971, 
when it occurred the education reform of Junior school and Secondary school level 
by the Law n.º 5.692, which extinguished the training teacher in the Normal modality 
and instituted the professional training of high school level, called “Teaching”. The 
aim is seeking to understand the historical essence of these Normal Schools and to 
reach this goal, we based the research in the analysis of documental sources, oral 
sources with the participation of 8 interviewed, among them 3 former teachers and 5 
former elementary School teachers, pictures and printed materials in newspapers. 
The first chapter discusses the historical and legal aspects of the normal education in 
Brazil emphasizing the Organic Law of Normal Education of 1946, and the Law n.º 
4.024/61 and in the Law n.º 5.692/71. In the second chapter, we seek to analyze the 
training teacher in the normal schools in the state of Paraná before and after the 
Organic Law for Normal Education, emphasizing the action of Erasmo Pilotto. 
Furthermore in this chapter we present the political, economic and social aspects of 
the municipality of Cascavel in order to understand the appearance of the need to 
establish normal schools. The third chapter enters in the history of the school 
institutions already mentioned seeking to explain their origin. The last chapter, finally, 
looks at the organization of Normal Schools, their pedagogical bases, the developed 
practices, as well as the conflicts and difficulties faced. The research found that both 
schools had their origins in an articulated process between the needs of local elite, 
which saw the schooling as fundamental element to maintain while elite and in the 
state policies of establishing these schools as propeller elements of developing and 
social control. We sought to show that despite the normal schools have been a 
victory for all the society of Cascavel, they are much more for the class that enjoyed 
of them first, because from the first groups came out the municipal educational 
planning. 
 
Keywords: History of education. Teacher Training. Normal Schools. 
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INTRODUÇÃO 
 

A partir da Primeira República (1889-1930), tornou-se um fato comum 

relacionar a miséria e o atraso do país à falta de escolarização, ou mesmo a falta de 

investimento no ensino. Inúmeros fatores foram elencados para justificar esse 

quadro, porém nenhum deles se sobrelevou à deficiência na formação de 

professores e à necessidade de adequá-la às exigências sociais prementes na 

sociedade. As escolas normais foram colocadas como elemento importante em 

relação à condução da organização social que se pretendia implantar. 

A formação de professores era um dos pontos centrais das reformas 

educacionais, pois se compreendia que sem a atuação do mestre enquanto 

disseminador das ideias reformistas, pouco seria concretizado efetivamente. 

Somente ele seria o elemento capaz de dar propulsão às reformas pretendidas e, 

por meio de sua formação, esperava-se desenvolver situações favoráveis à 

implementação de ações que contribuíssem com as mudanças necessárias. 

Encontrava-se presente a ideia ingênua de que resolvendo o problema da formação 

de professores, os demais problemas também seriam solucionados, como se as 

questões políticas, econômicas e sociais não interferissem nesse processo.  

Por vezes os resultados esperados não eram alcançados, contribuindo para 

que as críticas fossem ampliadas e “justificadas”. Obviamente que a não 

concretização dessas expectativas, devia-se mais às condições materiais e 

estruturais da sociedade, que propriamente à ineficiência dos professores e de sua 

formação. Porém, ao focalizar as críticas nessa direção, preservava-se e deixava-se 

intocadas as reais causas da desigualdade social: o modo de produção capitalista 

pautado na exploração do trabalho. 

No decorrer das várias leituras, estudos e discussões, bem como no dia a dia 

como professora do ensino primário formada em Magistério (1996), Pedagogia 

(2000) e Fundamentos da Educação (2003), foi possível perceber como essas 

questões ainda são atuais e inflamam os debates pedagógicos. Essas são 

inquietações que já vêm fazendo parte de toda minha trajetória como estudante e 

como professora do ensino primário, levando-me à pesquisa sobre como, 

historicamente, a formação de professores se configurou para atender às exigências 
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políticas, econômicas e sociais, bem como às necessidades individuais e coletivas 

das pessoas que dela fizeram parte. 

Ao participar do Grupo de Pesquisa HISTEDOBR (Grupo de Estudos e 

Pesquisa “História, Sociedade e Educação no Brasil” – GT do Oeste do Paraná), 

com sede nacional em Campinas sob a denominação de HISTEDBR, cujo 

coordenador nacional é o professor Dermeval Saviani, pude direcionar o enfoque 

daquilo que era ainda uma intenção de pesquisa, para a investigação da formação 

de professores no município de Cascavel.  

Esta breve exposição justifica a escolha por este tema de pesquisa, cujo 

objeto de investigação desse trabalho refere-se à formação dos educadores no 

município de Cascavel, localizado no Oeste do Paraná, entre 1951 a 1971, tendo 

como foco a Escola Normal Regional Carola Moreira e a Escola Normal Colegial 

Irene Rickli. Parto da seguinte questão: Quais os determinantes sociais que 

contribuíram para construir a necessidade de formação do professorado 

cascavelense por meio das escolas normais? Esta questão expressa o objetivo de 

analisar o percurso histórico da formação de professores neste município buscando 

entender os condicionantes que atuaram na estruturação das Escolas Normais, 

antiga escola de formação de professores primários, bem como, compreender os 

desafios políticos e pedagógicos enfrentados pelos docentes naquele período, assim 

como as práticas escolares empreendidas para enfrentá-los. 

O recorte histórico está delimitado a partir de 1951, porque aquele foi o ano 

da emancipação política de Cascavel, além de ser um período em que ocorreu uma 

intensa migração populacional para a região. O ponto de chegada é 1971, ano em 

que foi instituída a reforma no ensino de 1º e 2º graus pela Lei n.º 5.692, a qual 

extinguiu a formação de professores na modalidade Normal e instituiu a formação 

profissionalizante de nível médio, denominada “Magistério”. 

Outro fator determinante para organizar a pesquisa nesse período, diz 

respeito à intensificação do processo de colonização da região. Nesse período, a 

ocupação das terras do Oeste Paranaense estava em consonância com a pretensão 

do governo federal de “nacionalizar as fronteiras”, pois, anteriormente eram 

ocupadas por empresas estrangeiras, principalmente empresas inglesas, argentinas 

e paraguaias. Assim, de 1950 a 1970, ocorreu o auge da colonização, pois “[...] 
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chegavam diariamente 50, 100 e até 200 pessoas, principalmente do Rio Grande do 

Sul e de Santa Catarina” (LAZIER, 2003, p. 146). 

Enquanto o Oeste paranaense ainda estava em processo de ocupação, o 

Brasil passava por um processo de industrialização, o qual, Xavier chama de “tardia 

e adaptada”, visto que nem todas as condições internas para esse avanço estavam 

presentes, sendo necessária a importação de um sistema tecnológico e científico. 

Assim, o que ocorria na economia, expressou implicações similares também na 

cultura, pois a mudança cultural esteve subordinada à economia capitalista 

internacional. Nas palavras da autora: “[...] o rumo tomado pelo processo de 

modernização no Brasil acabou por impor à esfera cultural os mesmos limites 

verificados na evolução econômica e social do país” (1990, p. 59). 

Esta transformação econômica e social, não se deu da mesma forma em todo 

o país. Regiões como o Oeste Paranaense, passaram a apresentar um maior 

desenvolvimento apenas a partir da década de 1950. Neste período ocorreram 

algumas transformações na região de Cascavel como: - a construção da BR-035, 

atual BR 277, interligando Cascavel com as demais regiões do Estado como 

Guarapuava, Foz do Iguaçu e Curitiba; - aumento da população urbana devido à 

instalação de indústrias de extração e beneficiamento de madeira, de erva-mate, 

como também agroindústria voltada à produção de alimentos, principalmente da 

carne suína; - desenvolvimento tecnológico na agricultura com implementação de 

maquinários capazes de acelerar a produção e dispensar a mão-de-obra que 

acabou se tornando excedente. Essas mudanças não ocorreram apenas na região 

de Cascavel, mas em todo o Brasil, pois, nesse período, faziam-se esforços no 

sentido de viabilizar o processo de industrialização a partir do projeto político 

nacional-desenvolvimentista1 (EMER, 1991).  

A partir do golpe civil-militar em 1964, com a deposição do presidente João 

Goulart, iniciou-se rapidamente um processo de modernização no município de 

Cascavel, favorecendo o avanço do capitalismo na região. Para Emer, 

 

                                                             
1 Nos anos 1950, tanto a indústria nacional, como a indústria estrangeira, foram incentivadas pela 
política econômica brasileira a ampliar seus investimentos e contribuir com o desenvolvimento do 
país. Esta política econômica ficou conhecida como política nacional-desenvolvimentista. De modo 
geral, apresentou um aumento da intervenção do governo na economia, incentivo aos empresários 
nacionais e estrangeiros. 
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A consolidação da agricultura em outras bases de produção isto é, 
um novo sistema produtivo, com outras relações sociais, 
transformada em atividade econômica eixo na região, determinou 
crescentes mudanças também no trabalho urbano. Junto com a 
modernização do campo ocorreu também a modernização urbana. 
Na cidade o espaço econômico passou por um processo de 
transformação, não apenas como uma decorrência do aumento da 
concentração populacional [...] Os diversos setores das atividades 
econômicas urbanas anteriormente existentes passaram por um 
processo de redefinição, ampliação, transformação ou extinção e 
criação de novas alternativas (1991, p. 190).  
 

Sendo assim, as transformações ocorridas nos setores produtivos, 

desencadearam novas exigências para a educação do município, tendo em vista 

que havia a necessidade de reestruturação do trabalho a partir da nova maneira de 

se produzir. Emer expressa essa questão ao afirmar que, 

 
As novas condições de trabalho decorrentes da modernização da 
agricultura, do comércio e dos serviços urbanos determinaram a 
sempre crescente demanda por ensino e a caracterização do ensino 
como um campo de disputa de espaço econômico-social (1991, p. 
192-193). 
 

Frente a esse contexto e às novas exigências, surgiu a necessidade de 

ampliar o número de professores habilitados e de escolas normais para atender a 

crescente demanda. Houve desta forma, uma expansão das mesmas no Estado do 

Paraná, sendo que em Cascavel, foi criada a primeira Escola Normal Regional em 

1956, regida pela Lei Orgânica do Ensino Normal, promulgada pelo Decreto-lei n.º 

8.530, de 2 de janeiro de 1946. A partir dessa legislação, o ensino normal 

expressava as seguintes finalidades: “prover à formação do pessoal docente 

necessário às escolas primárias, habilitar administradores escolares destinados às 

mesmas escolas e desenvolver e propagar os conhecimentos e técnicas relativas à 

educação da infância” (BRASIL, 1946, Art.1º). 

A partir desse decreto, determinou-se a divisão do Ensino Normal em três 

ciclos: o curso normal regional, a escola normal e o instituto de educação. O primeiro 

ciclo era destinado aos regentes do ensino primário feito em quatro anos e ofertado 

como Curso Normal Regional. O segundo ciclo estava destinado à formação dos 

professores primários, era realizado em três anos e ministrado em uma escola 

normal colegial. Já o instituto de educação, ficou responsável pelos cursos de 
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especialização do magistério e de habilitação para administradores escolares do 

grau primário. (BRASIL, 1946, Art. 2º e 4º).  

Desta forma, havia duas modalidades de Escola Normal: 1ª) Escolas Normais 

Regionais (vinculada ao ciclo ginasial do curso secundário, destinada a suprir 

emergencialmente professores leigos, ou sem habilitação); e 2ª) Escola Normal 

Colegial (articulada ao ciclo colegial do curso secundário, possibilitava o ingresso em 

alguns cursos de nível superior, desde que ligados às Faculdades de Filosofias e 

Ciências Humana). 

A partir da Lei Orgânica para o Ensino Normal, o Curso foi organizado e 

regulamentado pela primeira vez no país em nível nacional. Desta forma, ficou 

estabelecido um currículo único, diferentemente do passado em que cada Estado 

conduzia a formação dos professores de maneira diferenciada. 

As leis e reformas propostas para a formação de professores evidenciavam 

como as Escolas Normais eram consideradas importantes nesse processo. O 

discurso de Getúlio Vargas sobre a educação, em 1952, ressaltou que 

 
[...] todo esforço para desenvolver e aperfeiçoar a educação primária 
não produzirá certamente, os efeitos desejados se, ao mesmo tempo 
e com igual intensidade, a administração não promover as medidas 
que procurem tornar o ensino normal capaz de influir poderosa e 
eficazmente na mentalidade dos novos professores (BRASIL, 
Mensagens Presidenciais, 1987, v. 1, p. 215)2. 

 

Por esta exposição, vemos quão importante era considerada a formação dos 

professores. Sendo até mesmo vista como responsável pelo sucesso ou fracasso de 

uma determinada reforma. É importante mencionar que a melhoria almejada para o 

ensino, não partia apenas dos setores políticos, mas também de boa parcela da 

população. 

Depois da Lei Orgânica de 1946, outras leis se seguiram para organizar o 

ensino. Podemos citar a Lei n.º 4.024 de 1961 e a Lei n.º 5.692/71. Em relação à 

primeira, Afro do Amaral Fontoura3 (1968) apontou algumas manifestações sobre 

                                                             
2 Em todas as citações, faremos a atualização do texto original de acordo com as novas regras 
ortográficas, respeitando os sinais de pontuação e os destaques presentes neles. 
3 Não foi possível localizar a data de nascimento e morte deste autor, mas os estudos de Francisco 
(2006) mencionam que sua atuação profissional abrangeu universidades como a Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a Faculdade 
de Serviço Social do Distrito Federal e a Escola de Comando e Estado Maior do Exército. Além disso, 
publicou vasta obra na área educacional, com destaque para os manuais de educação e compilações 
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ela, indicando que havia teóricos que a consideravam como uma “lei libertadora do 

ensino”, como “o treze de maio para a educação”, outros, porém, viam-na como 

ultrapassada em vista das necessidades do ensino brasileiro. Contudo, esta lei não 

propôs grandes alterações no ensino normal e no ensino em geral. No que diz 

respeito à lei n.º 5.692/71, esta teve por incumbência tornar o ensino normal mais 

uma dentre as habilitações profissionais do segundo grau.  

 Para além das finalidades expostas pela legislação, a que se propunha a 

Escola Normal? Seu intento era formar professores capazes de dar direção às 

pessoas, primeiramente pelo exemplo. Os conteúdos ensinados deveriam estar 

articulados à vida prática dos alunos e articulados ao projeto de nacionalidade. 

Miguel aponta que inclusive “os argumentos que sustentavam as Bases Educativas 

não eram pedagógicos, mas políticos”. Desta forma, o professor deveria educar o 

homem para o trabalho, desenvolvendo nele a disciplina, hábitos de higiene e 

obediência. Deste ponto de vista, a autora já mencionada ressalta que a escola 

primária e o trabalho do professor, não foram implementados apenas no sentido de 

atender uma exigência da população, mas também, e talvez principalmente, como 

“instrumentos de controle da sociedade [...], como forma de desenvolver uma ação 

disciplinadora que condicionava a própria expansão da escola primária” (1997, p. 41-

42). 

 Entre as décadas de 1940 a 1960 houve a expansão da pedagogia da Escola 

Nova nos cursos Normais do Paraná e foi ampliado o número de escolas regionais 

chegando até mesmo ao interior paranaense. Contudo, por mais que o governo se 

empenhasse em abrir escolas primárias e normais, nunca era suficiente frente à 

demanda social por escolas e professores (MIGUEL, 1997). 

No início da década de 1950, as Escolas Normais ficavam longe de Cascavel 

e região, dificultando, assim, a formação dos educadores que aqui atuavam. 

Segundo Sperança em matéria publicada no jornal “O Paraná” de janeiro de 2006, a 

qual versa sobre a construção do Colégio Estadual de Segundo Grau Rio Branco, 

em 19564, o advogado José Bernardo Bertoli, então proprietário da Rádio Colméia, 

                                                                                                                                                                                              
de legislação educacional. 
4 Há divergências quanto ao ano de criação do Colégio Rio Branco de Cascavel. Enquanto Sperança 
indica o ano de 1956, o livro “Cascavel: passado, presente, futuro” de setembro de 1988, traz a 
informação de que em 1957 “[...] três novos estabelecimentos de ensino foram inaugurados: Escola 
Normal Regional, Colégio Nossa Senhora Auxiliadora e Colégio Rio Branco” (CASCAVEL, 1988, p 
34). 
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lecionava no referido colégio. Isso indica que alguns professores não possuíam 

formação específica para atuar no magistério primário. 

Quais os desafios enfrentados pelos professores recém habilitados pelas 

escolas normais, já que o município e a região passavam por um momento de forte 

crescimento demográfico, acompanhado de transformações econômicas e sociais? 

Emer (1991) aponta alguns indicadores de como se apresentava o cenário 

educacional nesse período. Segundo suas pesquisas, além dos professores não 

habilitados para o exercício do magistério (54% na área urbana e 80% na área 

rural), havia a falta de domínio de conteúdos e metodologia de ensino. Existia 

grande índice de abandono e repetência, alta mobilidade populacional, êxodo rural e 

migração. Por fim, os materiais didáticos eram poucos e inadequados, havia muitos 

casos de verminoses, distância da escola, necessidade de trabalhar no campo com 

a família, escolas mal localizadas, salas de aula insuficientes e falta de professores. 

Apesar desse quadro, grande parcela dos próprios trabalhadores buscava 

cada vez mais a escolarização para seus filhos. Pois percebiam que numa 

sociedade de relações mais complexas e que possuía um quadro agrícola e 

industrial mais desenvolvido, dominar os conhecimentos veiculados pela escola 

formal não era apenas um modo de se ajustar socialmente, mas também de 

preservar-se enquanto indivíduo. 

A primeira Escola Normal de Cascavel foi a Escola Normal Regional “Carola 

Moreira” de grau ginasial, que funcionou junto ao Grupo Escolar de Cascavel, onde 

está situado atualmente (2013) o Colégio Eleodoro Ébano Pereira. Já a Escola 

Normal Colegial Irene Rickli, inicialmente localizava-se no pátio do atual Colégio 

Eleodoro Ébano Pereira, sendo transferida para outras escolas, até que finalmente 

foi estabelecida onde se encontra o Colégio Estadual Wilson Joffre5. 

Um dos raros registros bibliográficos sobre essas duas escolas encontram-se 

no livro de Alceu e Carlos Sperança intitulado “Cascavel: a história”, publicado no 

                                                             
5 É importante ressaltar que os nomes das instituições aqui citadas, dizem respeito a pessoas reais, 
questão essa muitas vezes esquecida devido ao uso rotineiro. Para tanto, compreendemos ser 
relevante que essas pessoas sejam não apenas nominadas, mas apresentadas, mesmo que de 
maneira breve. Carola Moreira foi uma importante alfabetizadora do município de Curitiba e Irene 
Rickli, além de fundadora da Escola Normal Carola Moreira, foi também professora da escola normal 
colegial de Cascavel que mais tarde levou seu nome. Wilson Joffre era médico e proprietário do único 
jornal do município. Eleodoro Ébano Pereira foi administrador oficial das minas de ouro e prata de 
Paranaguá e um dos fundadores da cidade de Curitiba. 
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ano de 1980. Esta obra apresenta apenas um parágrafo sobre o tema. Mesmo 

assim, este foi nosso ponto de partida para a realização da pesquisa. 

Algumas questões direcionaram nossas investigações e análises, dentre elas: 

A abertura das Escolas Normais de Cascavel seria uma exigência vinculada aos 

interesses do desenvolvimento regional, ou resultado de movimentos populares por 

educação, que viam nela um instrumento de luta por melhores condições sociais? 

Nosso intuito é buscar compreender a origem histórica da escola normal 

cascavelense e, nesse intento, nos utilizaremos da pesquisa científica. 

Para responder adequadamente tais questionamentos, faz-se necessário 

compreender os aspectos econômicos, políticos, culturais e educacionais que 

determinaram a necessidade de formação dos educadores e a criação das escolas 

para professores em Cascavel. Posteriormente, buscaremos verificar se essa 

formação estava articulada aos interesses da população e do desenvolvimento 

social e econômico empreendido no Oeste do Paraná. 

Muitas pesquisas se ocuparam da história e da política de formação de 

professores. Em escala nacional, o rol de estudiosos é bastante extenso a começar 

por Monarcha (1999), Nunes (2001), Saviani (2009), Tanuri (2000), entre outros. No 

Paraná, é possível destacar os estudos de Collares (2008), Hervatini (2011), 

Luporini, (1994), Miguel (1997 e 2000), Nascimento (2008), Sbardelotto (2009), 

Wachowicz (1984), para citar apenas alguns.  

Ao realizar o levantamento bibliográfico da formação de professores na região 

Oeste do Paraná, constatou-se somente a dissertação de mestrado de Denise 

Kloeckner Sbardelotto, defendida no ano de 2009. O tema dessa dissertação foi “O 

Desenvolvimento dos Cursos de Formação de Professores Primários na Fronteira 

Oeste Paranaense: a criação da primeira Escola Normal Secundária Pública de Foz 

do Iguaçu e do Oeste do Paraná”. A pesquisa tinha como problemática a discussão 

dos aspectos políticos e econômicos que levaram ao desenvolvimento dos cursos de 

formação de professores no Oeste do Paraná. 

Em vista de haver pouquíssimos materiais sobre o tema na região, houve a 

necessidade de ampliar nossas buscas bibliográficas para o restante do Paraná. 

Assim, citamos também o trabalho desenvolvido pela professora Maria Elisabeth 

Blanck Miguel sobre “A Formação do Professor e a Organização Social do Trabalho” 

que abordam o período de 1920 a 1961. Seu objeto de estudo diz respeito ao modo 
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como os cursos normais “informaram e conformaram, sob a influência da Pedagogia 

da Escola Nova, a formação dos professores primários na especificidade 

paranaense e suas relações com o quadro nacional” (MIGUEL, 1997, p. 13). Além 

desta, encontramos a pesquisa de doutorado da professora Maria Isabel Moura 

Nascimento sobre “A Primeira Escola de Professores dos Campos Gerais – PR”, 

defendida em 2004 e publicada em 2008, que buscou compreender o processo 

histórico de constituição da escola normal de Ponta Grossa no período republicano. 

Por fim, salientamos outra pesquisa de mestrado defendida mais recentemente em 

2011 por Luciana Hervatini, intitulada “A Escola Normal Regional e suas Práticas 

Pedagógicas: dois retratos de um mesmo cenário no interior do Paraná”. Nesta 

dissertação, analisa as práticas pedagógicas da Escola Normal Regional Pestalozzi, 

em Apucarana e da Escola Normal Regional Eduardo Claparèd, em Maringá. 

Contudo, especificamente em relação à formação dos educadores do 

município de Cascavel, não há pesquisas nesse sentido, sendo relevantes e 

necessários estudos que contribuam para a compreensão da história da educação 

municipal e regional, pois, ao compreendermos a história da formação dos 

professores local, amplia-se a possibilidade de compreensão da História da 

Educação como um todo.  

Em relação à metodologia proposta para a condução da pesquisa, nos 

propomos a utilizar basicamente cinco instrumentos: 1 - pesquisa bibliográfica 

relativa à contextualização histórica do município, estado e país e da formação de 

professores de acordo com as reformas empreendidas no Brasil e no Paraná entre 

1951 e 1971. 2 - levantamento e análise de documentação legal, pedagógica e 

administrativa6, como leis nacionais e estaduais, boletins, certificados de exame de 

admissão, ordem de serviço, exames de admissão, quadro de frequência anual, 

grade curricular, portarias, circulares, ofícios, relatório, questionário, diploma de 

curso primário, atestados médicos e de boa conduta, lista de livros para estudos 

pedagógicos, entre outros; 3 - entrevistas7 com ex-professores e ex-alunos formados 

pela Escola Normal Regional e Colegial de Cascavel, a fim de conseguir levantar a 

                                                             
6Autores como Castanha (2011), Ragazzini (2001), Sanfelice (2006 e 2007) e Saviani (2004 e 2007), 
servirão de base teórica para proceder as análises dessas fontes a partir dos capítulos 3 e 4. 
7 As entrevistas foram realizadas abrangendo apenas ex-professores e ex-alunos das escolas em 
estudo. Essas entrevistas foram transcritas, lidas, autorizadas pelos entrevistados para uso nesta 
pesquisa por meio de documento assinado. Fizemos uso de entrevista semi-estruturada, onde 
combinamos perguntas abertas e fechadas, possibilitando ao entrevistado discorrer livremente, 
porém, sem “fugir” do tema. 
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maior gama de informações possíveis a fim de contribuir com a pesquisa. A opção 

por realizar entrevistas, deve-se ao fato de não termos encontrado bibliografias que 

tratam sobre o problema abordado no município em questão; 4 – fontes 

iconográficas8 das escolas, dos ex-professores, de ex-alunos e de eventos escolares 

que abrangem as duas décadas de estudo já delimitadas anteriormente; 5 – fontes 

impressas em jornais9 do município de Cascavel. 

As fontes, enquanto instrumentos de análise, são capazes de revelar 

aspectos importantes sobre ambas as instituições de ensino normal. Quanto ao 

significado do termo fonte, Saviani (2004) menciona que a palavra pode apresentar 

duas conotações: lugar de origem de algo que brota “espontaneamente”, ou de algo 

construído “artificialmente”. Porém, sabe-se que, em se tratando de fontes históricas, 

estas jamais poderiam ser espontâneas, pois são construídas pelo homem na 

produção de sua existência. Assim,  

 
As fontes estão na origem, constituem o ponto de partida, a base, o 
ponto de apoio da construção historiográfica que é a reconstrução, 
no plano do conhecimento, do objeto histórico estudado. Assim as 
fontes históricas não são a fonte da história, ou seja, não é delas que 
brota e flui a história. Elas, enquanto registros, enquanto testemunho 
dos atos históricos, são a fonte do nosso conhecimento histórico, isto 
é, é delas que brota, é nelas que se apóia o conhecimento que 
produzimos a respeito da história (SAVIANI, 2004, p. 5-6). 

 

Sendo as fontes vestígio das ações dos homens, testemunhas de uma época, 

elas podem nos fornecer informações que, depois de analisadas, contribuirão com o 

processo de construção do conhecimento científico acerca da história das escolas 

normais cascavelenses. 

Muitas fontes foram levantadas e selecionadas para compreender a história 

das escolas normais Carola Moreira e Irene Rickli, dentre elas documentos como 

ofícios, portarias, circulares, convites, movimento anual dos alunos, lista de 

bibliografia para disciplinas pedagógicas do curso normal colegial, diploma do curso 

primário, quadro de frequência anual individual, ficha individual de médias, atestado 

                                                             
8 Neste trabalho foram elencadas fotografias das normalistas e de seus professores em alguns 
eventos sociais da época não apenas para ilustrar a pesquisa, mas fundamentalmente para contribuir 
com ela no sentido de nos servir de significações e representações daquela realidade. Para abranger 
a compreensão da imagem que se nos apresenta, necessitamos interpretá-la. 
9 Jornais são fontes importantes de informação. Contudo, precisamos ter cuidado ao realizar a leitura 
dos mesmos, pois são veículos de informação com determinadas “funções sociais” estabelecidas 
(ALVES; GUARNIERI, 2007). 
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de suficiente instrução primária, relatório final, atestado de bons antecedentes, 

atestado médico, questionário para a escola, diplomas de conclusão de curso, 

fotografias, artigos de jornal, entre outros. No entanto, mais do que dispor de um 

grande número de fontes, o importante são as perguntas, ou questionamentos que 

fazemos a elas. Diferentemente do que pensavam os positivistas, as fontes não 

falam por si, ao contrário, é preciso realizar um trabalho investigativo, de 

contextualização, de conexão e de inter-relação, pois só assim chegaremos a “[...] 

propiciar conhecimentos acertados sobre o passado” (RAGAZZINI, 2001, p. 14). 

Assim, de posse de todos os dados coletados ao longo da pesquisa, nos 

propomos a investigar a história das escolas normais de Cascavel analisando sua 

origem, organização, as personagens que atuaram nestes espaços educativos, suas 

práticas educativas e as dificuldades enfrentadas ao longo de sua existência.  

Embora as fontes iconográficas incluam fotografias, desenhos e pinturas, 

nosso trabalho estará restrito a análise de fotografias que envolvam as escolas, os 

professores, alunos e alguns eventos relacionados a essas instituições escolares. 

Para tanto, partimos da compreensão de que as imagens fotográficas são vestígios 

do passado que possibilitam análises sobre o passado que se visualiza (BORGES; 

LINHARES, 2008). Barthes (1984, p. 123) afirma que a fotografia possui a 

capacidade de trazer para o presente o morto, o momento que não existe mais, ou 

uma determinada paisagem ou pessoa antes das transformações ocorridas. 

Segundo suas palavras, “O efeito que ela reproduz sobre mim não é o de restituir o 

que é abolido (pelo tempo, pela distância), mas o de atestar que o que vejo de fato 

existiu”. 

Ainda que as fotografias expressem um caráter de veracidade e de 

autenticidade em relação a um determinado fato histórico, elas não são neutras em 

relação aos conflitos sociais, nem podem ser tomadas como fonte totalmente 

fidedigna da realidade.  

Luporini (2005, p. 157), menciona que a fotografia é “[...] uma janela 

entreaberta sobre o passado” e a análise desses recursos visuais que expressam 

momentos do passado capturados por uma câmera fotográfica deve ser rigorosa, 

pois esta imagem pode recriar a realidade ao mesmo tempo em que a dissimula. 

Enquanto fonte histórica de análise de instituições escolares, as fotografias, assim, 

como qualquer outra fonte, exige que se busque a compreensão do não explícito. De 
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acordo com suas palavras, “[...] aparentemente se trata de comunicação imediata da 

imagem, mas, existem significações que necessitam ser construídas, pois não se 

expressam diretamente, uma vez se for superficialmente lida, a fotografia silencia, 

torna-se opaca”. 

Normalmente as fotografias que retratam atividades escolares, demonstram 

um padrão rígido. Muitas delas estão vinculadas a determinados eventos especiais 

como datas comemorativas e solenidades, havendo poucos registros do cotidiano 

escolar, ou do trabalho pedagógico. Para interpretar de modo coerente as 

fotografias, é preciso recusar a compreensão de que elas são simples reflexos da 

realidade, que são neutras10. É preciso interrogar a imagem, pois a qualidade dessa 

análise está diretamente relacionada à qualidade das perguntas que se fizer, bem 

como as conexões que se realizar. 

Outra importante fonte de pesquisa diz respeito às fontes orais, normalmente 

obtidas por meio das entrevistas. Elas são elementos fundamentais e 

indispensáveis, pois, por meio delas, é possível ter acesso a dados significativos e 

analisá-los para, posteriormente, relacioná-los às demais informações já 

selecionadas.  

Em relação aos depoimentos orais também é preciso adotar uma metodologia 

adequada, pois há alguns problemas que este tipo de fonte acarreta que não podem 

ser desprezados, já que por si mesmas não conseguem garantir fidelidade às 

informações prestadas. De acordo com Lopes e Galvão, a maioria das vezes não é 

possível prever os relatos que foram fornecidos, além disso,  

 
Em muitos casos, é necessário relativizar as respostas dadas pelos 
entrevistados. Sabe-se que a memória é seletiva, que os 
depoimentos mudam no decorrer do tempo, que muitas vezes os 
entrevistados falam o que imaginam que devem falar para aquele 
interlocutor específico [...] (2001, p. 89). 

 
                                                             
10 Herrero, menciona que a relação entre História e imagem pode ser analisada a partir de seis 
perspectivas: “i) a imagem como fonte de análise da História; ii) a imagem como elemento 
manipulador da História; iii) a História como manipuladora da imagem; iv) a imagem-ficção como 
antecipação do acontecimento; v) a imagem como elemento catalizador do descobrimento do 
passado; vi) a imagem como fonte de outra fonte visual” (p. 114, trad. livre). A partir dessas categorias 
arroladas acima, se percebe que a imagem fotográfica, enquanto fonte histórica é muito útil na 
medida em que o transformamos em discurso visual e auxilia no descobrimento do passado. 
Contudo, essa tarefa exige cautela, pois como vimos, a imagem pode ser usada para manipular a 
história. De qualquer modo, ela nunca é neutra, mas sim “portadora de múltiplos significados” (2009, 
p. 127), sendo, portanto, passível de ser interpretada se as questões e a contextualização adequada 
forem feitas de modo correto. 
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Assim, as entrevistas denotam certa falta de controle da situação requerendo 

do entrevistador habilidades, como saber ouvir, direcionar com tato o relato para que 

o tema da pesquisa não seja abandonado e, ao questionar, preocupar-se mais com 

a qualidade das perguntas do que com a quantidade delas. Deve-se utilizar a fonte 

oral juntamente com outras fontes para que os resultados da pesquisa possam ser 

de qualidade e confiáveis. 

Com o intuito de alcançar nosso objetivo referente a esta pesquisa, decidimos 

utilizar a entrevista semi-estruturada, pois, além de permitir ao entrevistado maior 

liberdade para falar sobre o tema, permite também ao entrevistador retomar o 

assunto sempre que necessário, por meio das perguntas selecionadas de antemão.   

Outra etapa essencial das fontes orais referem-se a interpretação e análise 

dos discursos produzidos durante as entrevistas. Britto Junior e Feres Junior 

apontam que  

 
O objetivo amplo da análise é procurar sentido e compreensão nos 
dados coletados. O que realmente foi falado constitui os dados, mas 
a análise deve ir além da aceitação do valor aparente, deve procurar 
por temas com conteúdo comum e pelas funções destes temas 
(2011, p. 248).  

 

Em outras palavras, o pesquisador, ao analisar o testemunho oral, precisa 

estar atento não apenas ao que é dito, mas à forma como é dito, bem como, aquilo 

que ficou oculto. A análise deve ir além das palavras, considerar até mesmo os 

gestos, a fisionomia do entrevistado, a respiração, entre outros fatores. 

Tecnicamente as respostas precisam ser avaliadas, classificadas e organizadas, a 

fim de que se possa relacioná-las entre si, confirmando os dados, contrapondo-os, 

ou somando-se aos de outros relatos. A intenção é resignificar os vários discursos a 

partir dos dados coletados formando um discurso único que atenda aos objetivos da 

pesquisa11. 

Quanto aos jornais impressos, estes começaram a ser utilizados como fonte 

histórica apenas a partir da década de 1970. Isso porque havia a compreensão de 
                                                             
11Rocha, Daher e Sant’Anna ressaltam a importância de se ter bem claro os objetivos da pesquisa e 
os objetivos da entrevista. Segundo os autores “A não-discriminação de uma dupla ordem de 
objetivos (os objetivos da pesquisa e os da entrevista) implica que o entrevistado seja abordado a 
partir dos objetivos da pesquisa e não dos objetivos da própria entrevista. Produz-se, desse modo, 
um certo deslocamento da palavra do entrevistado, que passa a ocupar o espaço daquele que 
fornece respostas às perguntas da pesquisa (lugar que, obviamente, deveria ser ocupado pelo 
pesquisador)” (2004, p. 168). 
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que os jornais seriam muito subjetivistas e estariam “[...] em função dos interesses 

de quem os produzia [...]” sendo, portanto, “[...] elaborados sob o influxo de 

interesses, compromissos, paixões entre outros. Quer seja dos jornalistas que 

davam o tom das matérias a favor ou contra determinados grupos econômicos e 

políticos, quer dos próprios donos dos veículos de comunicação” (ALVES; 

GUARNIERI, 2007, p. 9).  

Realmente os jornais estão carregados de intencionalidade e interesses. 

Porém, estas características não devem sobressair-se ao fato de que por meio 

dessas fontes, é possível ter acesso a uma gama riquíssima de informações, desde 

que o pesquisador tenha o devido cuidado de esclarecer, por meio de suas análises, 

o jogo de interesses presente na sociedade e, ainda assim, utilizar as informações 

que possam contribuir com a pesquisa que estiver sendo realizada. 

De modo geral, as análises de todas as fontes por nós utilizadas, foram 

realizadas com a compreensão de que muitos dos discursos não se produziram de 

modo isolado, mas articulados ao contexto do início da ditadura, num município com 

poucos anos de emancipação e com um importante movimento migratório em 

andamento. 

As fontes documentais das Escolas Normais “Carola Moreira” e “Irene Rickli” 

foram todas encaminhadas pelo Núcleo Regional de Educação de Cascavel ao 

Colégio Estadual Wilson Joffre – Ensino Fundamental séries finais e Ensino Médio, 

porque foi esta instituição que ofertou o curso Normal Colegial, depois denominado 

Magistério e que, atualmente, oferta o curso de Formação Docente. Tais 

documentos compõem um acervo localizado em um arquivo de aço com quatro 

gavetas numa sala denominada “arquivo inativo”.  Ao observá-los, pode-se perceber 

que este espaço se assemelha a um depósito e os documentos que compõem os 

arquivos das escolas normais estão cheios de poeira de carvão devido a um 

incêndio ocorrido a alguns anos atrás. De modo geral, as condições de 

arquivamento são precárias, pois não há espaço, nem materiais adequados para 

realizar a guarda correta dos documentos. 

 Em relação às fotos, estas encontram-se no MIS (Museu da Imagem e do 

Som de Cascavel), no Centro Cultural Gilberto Mayer e passam por um processo de 

digitalização com o auxílio do curso de História da Unioeste, campus Marechal 

Cândido Rondon. Outras fotos utilizadas por nós, inclusive a maioria, são de 
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arquivos pessoais de ex-professores e ex-normalistas. Os jornais pesquisados 

fazem parte do acervo da Biblioteca Pública de Cascavel. De modo geral estão 

organizados, porém o espaço de arquivamento não é adequado, visto que há muitas 

goteiras e infiltrações bem próximas aos jornais. Além desses locais, tivemos acesso 

à documentos na Secretaria Municipal de Educação do Município de Cascavel; no 

setor de Documentação e Estatística, no Núcleo Regional de Cascavel; na AMOP 

(Associação dos Municípios do Oeste do Paraná), atualmente transferidos para o 

Arquivo Central da Biblioteca da UNIOESTE; no Arquivo Público do Paraná; no 

Conselho Estadual de Educação e na Biblioteca Pública de Curitiba. 

 Sabe-se que a má conservação, a desorganização e o extravio das fontes 

prejudicam a qualidade do trabalho do pesquisador. Apesar das instituições 

escolares pesquisadas serem relativamente novas em termos históricos (foram 

criadas entre as décadas de 1950 e 1960), foi praticamente impossível recuperar 

alguma mobília, livros didáticos, equipamentos e outros objetos que compunham os 

seus cenários no período. A importância da conservação de documentos escolares 

está em salvaguardar os “[...] vestígios da ação histórica dos sujeitos na ativação 

das práticas escolares [...]” e propiciar “[...] o entendimento das culturas escolares 

pretéritas, o que favorece a atividade dos historiadores da educação” (VIDAL, 2007, 

p. 69). 

O trabalho com a história das instituições escolares exige a compreensão de 

que elas são o resultado de múltiplas determinações, sejam elas determinações 

políticas, econômicas, culturais, religiosas, morais, ideológicas etc. que se 

relacionam entre si estabilizando-se dialeticamente e expressando alí uma 

identidade. Sendo assim, cada instituição responde de maneira única às exigências 

que lhe são impostas, mas elas não devem ser analisadas somente a partir de 

dados do interior da escola, deve-se levar em consideração toda a realidade que a 

circunda. Podemos dizer que a identidade adquirida por cada instituição é na 

verdade “fruto dos laços de determinações externas a elas” (SANFELICE, 2007, 

p.77 e 79). 

O debate a respeito da formação de professores do município de Cascavel foi 

desenvolvido a partir de um esforço teórico para se compreender o processo 

histórico de constituição das escolas normais implantadas, o tipo de formação 

ofertada e suas especificidades frente às amplas determinações que as 
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compuseram. Para tanto, o ponto de partida deve ser o entendimento de que a 

educação, assim como os demais produtos humanos são construções históricas e 

condicionadas, principalmente pelas relações sociais de produção. Nas palavras de 

Marx, “O modo de produção da vida material condiciona o desenvolvimento da vida 

social, político e intelectual em geral” (2003, p. 5). 

Desta forma, a temática proposta neste estudo procurou partir de um contexto 

maior que envolve a compreensão da formação de professores em nível nacional e 

estadual, considerando que esse contexto educacional mais amplo foi influenciado 

pelas mudanças sociais, políticas e econômicas do período em destaque. 

 De modo geral, a História tem mostrado que a ideologia capitalista tenta 

naturalizar os fenômenos humanos, históricos e sociais. São necessários, estudos 

no sentido de descobrir como foi produzida a história real, quais conflitos sociais 

produziram um determinado fato social. Não basta observar e relatar os fatos 

empíricos da realidade. É preciso analisar como foram construídos. Em outras 

palavras, os fatos devem ser analisados, criticados, interpretados e avaliados, além 

de relacionados com o todo. Neste sentido, apresenta-se a necessidade de um 

trabalho investigativo das raízes históricas, com o intuito de analisar a questão da 

formação dos professores deste município, partindo de questões não meramente 

descritivas, mas da concretude e das múltiplas relações que contribuíram para que a 

formação dos professores atendesse, ou não as exigências regionais. 

Neste sentido, esta pesquisa apresenta-se como um esforço para desvelar a 

história da formação dos educadores do município de Cascavel, contribuindo com a 

pesquisa em história da educação na região Oeste do Paraná e do Brasil auxiliando 

na reflexão histórica desta modalidade de ensino. 

No processo dialético do conhecimento, o fundamental não é simplesmente 

conhecer ou criticar um determinado fato, mas que a crítica e o conhecimento 

possam revelar o fenômeno histórico em estudo a fim de que a realidade a qual se 

refere, seja melhor compreendida. 

Portanto, ao investigar o passado pode-se compreender melhor o presente, 

sendo possível nos posicionar e agir de modo mais consciente diante das novas 

propostas para a formação de professores. Partindo do pressuposto de que o novo 

trás elementos do velho e incorpora outras questões, pretendemos realizar um 

percurso histórico acerca do tema e evidenciar como a escola normal expressava 
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educação naquele período, considerando os conflitos e embates envolvidos na 

produção dos resultados obtidos.  

Ao abordar a formação dos educadores do município de Cascavel, sentimos a 

necessidade de organizar o trabalho em quatro capítulos assim dispostos: O 

primeiro deles trata dos aspectos gerais de contextualização política, econômica, 

social, cultural e educacional entre 1940 e 1970, a fim de compreender como a 

formação de professores esteve articulada às transformações ocorridas na 

organização social em âmbito nacional. Esta discussão buscou articular as 

transformações sociais, com o conjunto da legislação educacional produzida no 

período, com destaque para a Lei Orgânica do Ensino Normal de 1946, Lei n.º 

4.024, de 20 de dezembro de 1961, e a Lei n.º 5.692, de 11 de agosto de 1971, que 

ampararam a organização e o funcionamento das Escolas Normais no país. 

 O segundo capítulo propõe-se a analisar as Escolas Normais e a formação 

por elas ofertada no Paraná procurando compreender sua organização antes e 

depois da Lei Orgânica para o Ensino normal de 1946. Em seguida, passamos a dar 

maior destaque ao município de Cascavel procurando compreender o contexto 

político, econômico e social, que influenciaram no surgimento da necessidade de 

instalação de escolas normais.  

No terceiro capítulo adentramos na história das instituições escolares: a 

Escola Normal Regional Carola Moreira e a Escola Normal Colegial Irene Rickli, 

procurando explicitar suas origens, características e estrutura. 

O último capítulo se propõe a analisar a formação do professor primário, a 

organização das Escolas Normais, as suas bases pedagógicas, as práticas 

desenvolvidas, bem como seus conflitos e dificuldades enfrentadas. Para tanto, faz-

se necessário compreender como elas se manifestavam diante das transformações 

sociais e econômicas ocorridas e diante da regulamentação imposta pelo poder 

público. 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

CAPÍTULO I 
 

ASPECTOS HISTÓRICOS DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO BRASIL: DA 
LEI ORGÂNICA DE 1946 À LEI N.º 5.692 DE 1971.  

 

 Para compreender de maneira histórica a formação dos professores de uma 

determinada região, faz-se necessário, ter claro que o estudo de questões locais 

deve considerar a totalidade das relações que as produziram. Ou seja, o singular é 

elemento componente do todo, sendo somente compreendida na relação com a 

totalidade. Desta forma, propõe-se iniciar este estudo pela contextualização e 

análise dos aspectos políticos, econômicos, sociais e culturais do Brasil que 

influenciaram na discussão e na organização dos cursos normais para a formação 

de professores primários.  

 Além disso, qualquer tentativa de compreensão de determinado fenômeno, 

seria desnecessário caso fosse desconsiderado o modo de produção sobre o qual 

ele se estruturou. Assim, pretende-se que, as análises acerca do tema sejam 

realizadas a partir da especificidade com que o modo de produção capitalista foi 

desenvolvido no Brasil e das suas determinações. Mas, a que se refere tais 

determinações? Para Apple são redes complexas “de relações que, no final, tem 

suas raízes na economia, exerce pressões e estabelece limites sobre a prática 

cultural, inclusive as escolas” (2006, p. 38).  Estas relações não se dão de maneira 

mecânica, ou automática, mas sempre a partir de uma relação dialética. 

 Este capítulo está organizado em três tópicos e tem como objetivo principal 

reconstruir a história da formação de professores primários no Brasil enfatizando 

alguns momentos especiais desse processo. O primeiro tópico analisa as leis 

produzidas para o ensino normal, com ênfase na Lei Orgânica de 1946 que trata da 

organização e funcionamento dos Cursos Normais Regionais e das Escolas Normais 

Colegiais do país. Em seguida, aborda a Lei n.º 4.024 de 1961, que possibilitou 

maior descentralização administrativa e flexibilidade nos currículos. Mantendo a 

análise em torno da legislação educacional, será examinado o processo de 

constituição da Lei n.º 5.692/71 que alterou o sistema de formação de professores, 

do modelo de escola normal, para uma das habilitações de segundo grau 

denominada “magistério”. Buscar-se-á estabelecer relações entre aquilo que foi 
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regulamentado pela lei e as condições concretas de sua real efetivação. Por fim, no 

bojo dessas discussões, torna-se indispensável analisar o Estado Militar refletindo 

principalmente sobre os aspectos morais, cívicos e religiosos para a preparação 

profissional do docente.   

 No decorrer do trabalho, faremos apontamentos e análises sobre o ensino 

primário, pois entendemos que existe uma articulação direta entre esse nível de 

ensino e a formação de professores ofertada pelas escolas normais. Inclusive, o 

próprio desenvolvimento e a expansão das escolas normais no país ocorreram 

devido à ampliação e expansão do ensino primário como necessidade urgente 

desencadeada pela nova organização do Brasil. 

 

1.1 A Lei Orgânica e a Organização das Escolas Normais 
 

A reforma atualmente em execução requer 
[...] continuadores, aos quais caberá a missão 
de aperfeiçoá-la, de modo a transformar as 
nossas instituições educativas em instrumento 
eficiente do progresso social e econômico do 
país [...] A ideia de se dar à educação uma lei 
única, compêndio dos princípios e das 
disposições estruturais da educação, nos 
seus vários aspectos e modalidades, deverá 
converter-se em realidade ainda este ano. 
Decretada esta lei, a educação nacional 
atingirá, certamente, a sua etapa decisiva, 
para produzir os resultados esperados 
(Getúlio Vargas em 1937. In: Brasil. 
Mensagens presidenciais, 1978, v. 1, p. 144-
145). 
  

 Antes de abordarmos especificamente a Lei Orgânica do Ensino Normal, faz-

se necessário teórica e metodologicamente esclarecer, mesmo que de maneira 

breve, qual a compreensão que temos da lei que fundamenta nossas análises. 

 Partimos da compreensão de que as leis, em nível mais amplo, são normas 

que regulam a vida coletiva a partir de alguns preceitos e princípios pautados no 

modo como os homens produzem sua existência material. Tais leis não estão 

desvinculadas da realidade, mas são expressões e síntese dos conflitos e tensões 

das classes sociais (CASTANHA, 2011). Em outras palavras, são demandas 

produzidas pela própria organização social, que precisam ser legalizadas, 

normatizadas. São resultado dos conflitos sociais que não atende nem aos anseios 
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de uma só classe, nem de outra, mas seu resultado diz respeito àquilo que é 

possível para determinado momento histórico. Desta forma, a lei é a síntese das 

múltiplas tensões e conflitos sociais. Portanto, “[...] para proceder à análise de uma 

legislação, não se pode, de forma alguma, esquecer que ela foi produzida por 

homens e mulheres reais, de carne e osso, que produzem sua vida material e 

espiritual a partir de determinadas condições” (CASTANHA; FACCHI, 2012, p. 166). 

 Sendo a lei compreendida enquanto síntese de múltiplas determinações, elas 

também revelam características das formas de governo que as embasam. 

  
Enquanto na democracia, as leis são resultado de debates travados 
na sociedade e no parlamento, nos governos despóticos e ditatoriais, 
as leis são impostas de cima para baixo. Todavia, o fato de as leis 
serem impostas, não miniminiza o seu caráter de síntese, visto que a 
imposição de ações mais duras, geralmente, justifica-se pelo 
aumento de resistência ou por pressão de determinados setores da 
sociedade (CASTANHA, 2011, p. 317). 

  

Ao longo da história do Brasil, as relações sociais advindas da forma como as 

pessoas se organizavam, exigiu um maior ou menor grau de educação. Nesse 

processo, o professor acabou tendo um papel preponderante na implantação e 

disseminação dos projetos sociais. Disso decorreu a importância da sua formação a 

fim de que estivesse melhor preparado para o desempenho de seu papel. Em 

decorrência dessa necessidade, algumas leis foram promulgadas para regulamentar 

e normatizar a formação docente. 

A Lei Orgânica de 1946 foi gestada e elaborada no período em que estava 

instaurado o “Estado novo”, cujas características diziam respeito a um regime 

político de caráter centralizador e autoritário conduzido por Getúlio Vargas. Sua 

promulgação ocorreu em 2 de janeiro de 1946, momento em que se deu o início do 

processo de redemocratização no país.  

 Antes de analisarmos os desdobramentos da Lei Orgânica precisamos 

retomar sinteticamente os embates da década de 1930. Após a Primeira Guerra 

Mundial, o mundo passou por uma grave crise econômica que ficou conhecida como 

“A Crise de 1929”. A partir desse momento, o país precisou produzir internamente os 

produtos que antes eram importados de outros países, ocorrendo assim a chamada 

“política de substituição de importações”. Nesta fase o Brasil foi favorecido “[...] pelo 

encerramento da atividade de muitas empresas fabris norte-americanas durante a 
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depressão [...]”, pois, dessa forma, foi possível que as indústrias nacionais 

adquirissem, “[...] a baixo preço, muitos equipamentos de segunda mão, oriundos de 

empresas fechadas nos Estados Unidos” (CUNHA, 1981, p. 41). Assim, dava-se os 

primeiros passos no sentido de industrializar e integrar o país no mercado mundial 

capitalista, mesmo que de forma tardia e a partir de relações de dependência em 

relação ao capital financeiro internacional.  

 A chamada Revolução de 1930 colocou Getúlio Vargas no comando da 

Nação de forma provisória, sendo referendado no poder pelo parlamento e depois 

eleito para o período de 1934-1938. Naquele momento, havia uma grande 

efervescência política, pois as manifestações da classe operária foram acentuadas. 

Em 1935 formou-se a Aliança Nacional Libertadora – ANL – de cunho esquerdista, 

cujo representante mais expressivo era Luiz Carlos Prestes. As discussões políticas 

tornaram-se cada vez mais acirradas tendo por opositores a Ação Integralista 

Brasileira – AIB. Enquanto os primeiros tinham como bandeira de luta “[...] o 

combate ao latifúndio, nacionalização de empresas estrangeiras e o cancelamento 

de dívidas imperialistas”. Os segundos, liderados por Plínio Salgado, eram 

conservadores, aliados aos ideais fascistas e nazistas, além de realizarem 

constantes ataques aos chamados “comunistas” (CUNHA, 1981, p. 27-28).  

 Diante do grande impasse que se instaurava no país, Getúlio Vargas, 

utilizando como argumento o perigo do comunismo e a anarquia para onde o país 

estava sendo encaminhado, organizou o golpe em 1937 e, para dar ares de 

legalidade, promulgou uma nova Constituição: a Constituição de 1937. 

 O Brasil passava por uma ampla reorganização política e econômica. Nesse 

contexto, não é de surpreender que a educação seguisse esses rumos, pois, como 

afirma Mészáros (2005, p. 25) 

 
[...] os processos educacionais e os processos sociais mais 
abrangentes de reprodução estão intimamente ligados. 
Consequentemente, uma reformulação significativa da educação é 
inconcebível sem a correspondente transformação do quadro social 
no qual as práticas educacionais da sociedade devem cumprir as 
suas vitais e historicamente importantes funções de mudança. 
 

 Desta forma, toda essa alteração social, política e econômica, fez com que 

surgisse a necessidade de reformulações também no campo educacional. Contudo, 
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não transformações radicais, mas “reformas” capazes de auxiliar no 

desenvolvimento da ordem que se pretendia instaurar. 

 Há formas diferentes de compreender as reformas empreendidas no país a 

partir da Constituição de 1937 e das Leis Orgânicas da década de 1940. Segundo 

Otaíza de Oliveira Romanelli (2003, p. 153) e Paulo Ghiraldelli Jr. (2001, p. 81), a 

Constituição de 1937, representou um “retrocesso” em relação à Constituição de 

1934, pois não mais apontava as obrigações do Estado para com a educação, mas 

ao contrário, passou a limitar sua ação tornando-a de caráter “meramente supletiva”. 

Enquanto a Constituição de 1934 mencionava a educação como direito de todos e 

devendo ser ministrada pela família e poderes públicos, na Carta de 1937, a 

educação passou a ser vista como sendo primeiramente dever dos pais, atuando o 

Estado como colaborador para facilitar e suprir as insuficiências e os espaços vazios 

deixados pela educação particular. Isso significou uma inversão em relação ao papel 

do Estado frente à educação nacional, pois o que antes era tido legalmente como 

responsabilidade do Estado, agora passava a ser especialmente responsabilidade 

da família. Da mesma maneira, a reforma Capanema pautada na Constituição de 

1937, também foi expressão de interesses divergentes às aspirações do Manifesto 

dos Pioneiros, julgado de caráter “renovador”. 

 Por sua vez Xavier (1990, p. 22) salienta que “[...] as reformas educacionais 

do período empreendidas por Francisco Campos e Gustavo Capanema, sofreram 

um julgamento histórico controvertido e preconceituoso”, pois geralmente 

apresentaram as discussões pedagógicas anteriores à Lei Orgânica como sendo um 

“avanço progressista” e a própria Lei Orgânica como sendo um “retrocesso 

conservador”. Ainda segundo a mesma autora, a Reforma Capanema não foi o 

oposto da Reforma Francisco Campos, mas a assimilação do mesmo “[...] discurso 

educacional liberal com nova roupagem e eficientemente articulado aos interesses 

dominantes na ordem que se consolidava” (p. 82). A autora ressalta ainda que a 

Reforma Capanema 

 
[...] não nega as diretrizes expressas no Manifesto e 
consubstanciadas na reforma anterior. Apenas introduz um 
nacionalismo estratégico, cujos efeitos na política educacional do 
período têm sido superdimensionados na literatura educacional (p. 
105-106). 
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Assim, as ações do então ministro Capanema não significaram “novidades”, 

“retrocessos”, ou “recuo”, mas foram ações sequenciais no sentido de organizar de 

maneira prática muitos dos ideais defendidos no Manifesto dos Pioneiros e exigidos 

pela nova reorganização do capitalismo internacional, nacional, da indústria e do 

trabalho no Brasil. Desta maneira, a organização feita por Gustavo Capanema 

constituiu-se na síntese necessária e possível para aquele momento histórico. 

  Em que consistiu as chamadas Leis Orgânicas? Basicamente em oito 

decretos-lei que reorganizaram toda a estrutura educacional do país. São eles: 

 
a) Decreto-lei n. 4.048, de 22 de janeiro de 1942, que criou o SENAI; 
b) Decreto-lei n. 4.073 de 30 de janeiro de 1942: Lei Orgânica do 
Ensino Industrial; 
c) Decreto-lei n. 4.244, de 9 de abril de 1942: Lei Orgânica do Ensino 
Secundário; 
d) Decreto-lei n. 6.141, de 28 de dezembro de 1943: Lei Orgânica do 
Ensino Comercial; 
e) Decreto-lei n. 8.529 de 2 de janeiro de 1946: Lei Orgânica do 
Ensino Primário; 
f) Decreto-lei n. 8.530, de 2 de janeiro de 1946: Lei Orgânica do 
Ensino Normal; 
g) Decreto-lei n. 8.621, de 10 de janeiro de 1946, que criou o 
SENAC; 
h) Decreto-lei n. 9.613, de 20 de agosto de 1946: Lei Orgânica do 
Ensino Agrícola (SAVIANI, 2008b, p. 269). 

         

Tais decretos foram elaborados e promulgados num momento em que o país 

avançava no processo de industrialização, ao mesmo tempo em que aumentava 

muito a demanda social por escola. Conforme análise de Xavier,  

 
A partir da emergência do processo de industrialização no país, 
verificou-se um crescimento acelerado da demanda social por escola, 
acompanhado de uma intensa mobilização das elites intelectuais em 
torno da reforma e da expansão do sistema educacional vigente 
(1990, p. 59). 

  

No modelo anterior de produção, não havia tanta necessidade de 

escolarização para a população. Esta era uma questão clara. Contudo, com o 

desenvolvimento da industrialização e da urbanização, a nova organização da 

produção e das relações sociais advindas desse processo, passou a exigir uma 

instrução maior. Foi imprescindível desenvolver políticas e elaborar normas que 

organizassem, regulamentassem e uniformizassem o ensino em nível nacional.  
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Para Saviani (2008b), as Reformas Capanema se caracterizaram pelo 

centralismo, forte burocracia e dualidade entre o ensino secundário e o ensino 

profissional. Isso ficou evidente pelo fato de que havia nitidamente dois tipos de 

ensino, um voltado para a classe dominante com o objetivo de prepará-los para 

conduzir a sociedade e suas relações, e outro específico para as camadas 

subalternas voltada para a formação profissional. Além disso, enquanto o ensino 

secundário oferecia muitas possibilidades de cursos superiores aos alunos que o 

haviam cursado, o ensino técnico-profissional permitia a entrada apenas no curso 

superior diretamente relacionado ao curso técnico concluído. 

 As reformas do ensino apresentaram a seguinte estrutura: O ensino primário 

passou a ser organizado em duas etapas, o elementar, com duração de quatro anos 

e o complementar de um ano. Em relação ao ensino médio, foram organizados dois 

segmentos: o ensino profissionalizante, que abarcava os três setores da economia 

(indústria, agricultura e comércio), pensado para atender a grande demanda do 

mercado de trabalho por mão-de-obra, sendo direcionada especialmente para a 

população mais pobre; e o ensino secundário propedêutico, mais voltado aos 

interesses das elites, cujo objetivo era prover uma educação que preparasse para o 

ingresso em cursos superiores (SAVIANI, 2008b, p. 269). 

 Para o ensino normal, o artigo 1º da Lei Orgânica de 1946 definiu três 

finalidades. Eram de modo geral finalidades claras, objetivas e exatamente aquilo 

que se esperava dessa modalidade de ensino. A primeira referia-se a uma 

necessidade básica que era “prover à formação do pessoal docente necessário às 

escolas primárias”, visto que no país todo havia carência de professores, ainda mais 

dos habilitados. O segundo item estabelecia a necessidade de “habilitar 

administradores escolares destinados às mesmas escolas” e, por fim, o terceiro 

aspecto preconizava “desenvolver e propagar os conhecimentos e técnicas relativas 

à educação da infância” (BRASIL, 1946). 

 A Lei Orgânica do ensino Normal organizou o ensino em dois ciclos. O 

primeiro ciclo era de nível ginasial, com duração de quatro anos e deveria formar o 

regente de ensino primário. Esse ciclo deveria ser ofertado apenas por 

estabelecimento de Curso Normal Regional. O segundo ciclo era de nível colegial, 

com duração de três anos e deveria formar o professor de ensino primário, sendo 

ofertado por Escolas Normais. Além desses, a Lei previa os Institutos de Educação 
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que eram estabelecimentos destinados a habilitar administradores escolares do grau 

primário. Os Institutos também poderiam ofertar os dois ciclos de ensino normal 

mencionados (BRASIL, 1946). 

 Em relação ao currículo, o primeiro ciclo dispunha de disciplinas mais gerais 

em detrimento das disciplinas específicas à profissão, ou seja, apenas no último ano 

da formação os alunos cursavam duas disciplinas voltadas à prática do ensinar, que 

eram: “Psicologia e Pedagogia” e “Didática e Prática de Ensino”. Já o curso de 

segundo ciclo ofertava um currículo de maneira mais balanceada em relação às 

disciplinas gerais e às específicas destinadas à profissão, pois, desde o segundo 

ano os alunos cursavam disciplinas pedagógicas. Em ambos os ciclos, o ensino 

religioso e a educação moral e cívica estavam contemplados (BRASIL, 1946). 

 O ensino normal organizado em dois ciclos revelava a disparidade entre 

essas duas escolas. As do primeiro ciclo, definidas como escolas normais regionais, 

ofertavam uma educação deficiente, não muito distante do primário, ou seja, dos 

conteúdos que o futuro professor deveria ensinar, tendo apenas duas disciplinas de 

caráter pedagógico no último ano. Já a escola normal de segundo ciclo, definidas 

como escolas normais colegiais, ofereciam um ensino também fragmentado, porém 

os conteúdos não se referiam unicamente ao nível primário e havia mais disciplinas 

de cunho pedagógico, evidenciando assim seu caráter de formação de professores. 

As escolas normais regionais estavam, geralmente, voltadas a proporcionar 

formação rápida de professores leigos em regiões do interior, ou do meio rural. Já as 

escolas normais colegiais normalmente ficavam em núcleos urbanos e formavam 

geralmente futuros diretores, trabalhadores no setor de educação do município, 

enfim, quadro de chefia no âmbito da educação. 

 De acordo com o artigo 20º da Lei Orgânica do Ensino Normal de 1946, para 

que alguém pudesse ser admitido em qualquer um dos ciclos do curso normal, era 

necessário cumprir algumas exigências, por exemplo, comprovar a naturalidade de 

brasileiro; sanidade física e mental; ausência de defeito físico ou distúrbio funcional 

através de um laudo médico; bom comportamento por meio de um atestado de boa 

conduta, expedido geralmente pela delegacia de polícia; e a habilitação nos exames 

de admissão. Além disso, o artigo seguinte determinou que o candidato não podia 

ser menor de 13 anos para o primeiro ciclo e 15 anos para o segundo ciclo, ou maior 

de 25 anos (BRASIL, 1946). O limite de idade de 25 anos constituiu-se num 
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problema para boa parte dos professores leigos que procuravam formação, visto que 

eram impedidos legalmente de obtê-la. Isso significou também um problema para a 

Nação como um todo, visto que era precário o quadro docente naquele período em 

detrimento da crescente procura por instrução. 

Estudiosos como Romanelli (2003) e Cunha (1981), realizaram algumas 

análises acerca da Lei Orgânica para o Ensino Normal e concluíram que a limitação 

da idade até 25 anos, foi uma exigência descabida, pois por meio dela reforçou-se a 

permanência de milhares de professores leigos no magistério primário, já que muitos 

excediam esse requisito. Esta norma fez com que a procura de professores leigos 

por formação ficasse extremamente limitada, visto que muitos já haviam passado 

desta idade e o curso de primeiro ciclo destina-se principalmente a formar 

professores leigos. 

 Além do requisito da idade máxima para o ingresso nos cursos de formação 

de professores, outras contradições relacionadas à legislação para o Ensino Normal 

de 1946 foram percebidas por Cunha. Entre elas destacou o “bom comportamento 

social”, cuja orientação pautava-se no moralismo e na rigorosidade, o que “[...] 

contrastava com o processo de redemocratização do país, já que a Lei foi assinada 

após a queda do regime autoritário do Estado Novo” (1981, p. 138). Por fim, ao 

referir-se ao último item do artigo 49, em que aos “[...] professores do ensino normal 

será assegurada remuneração condigna” (BRASIL, 1946), Cunha afirma que esta é 

uma expressão “demasiadamente vaga”, na medida em que o governo não se 

comprometia em fixar um valor específico para a remuneração dos docentes. (1981, 

p. 139). 

Para as normalistas que tivessem concluído o segundo ciclo, ou a escola 

normal de grau colegial, seria assegurado o ingresso apenas em cursos da 

faculdade de filosofia, determinando assim, desde o primeiro ano do curso o seu 

ramo de atuação profissional. Caso a aluna decidisse mudar de ramo profissional, 

seus estudos anteriores não seriam aproveitados, devendo iniciar tudo novamente, 

desde o curso médio até o curso superior. Apenas o ensino secundário propedêutico 

dava a oportunidade à estudante de escolher qualquer curso de sua preferência. 

 De modo geral, podemos afirmar que a finalidade das Leis Orgânicas e em 

especial para o ensino normal era padronizar a formação de professores em todo o 

território brasileiro. Isto ficou evidente pelos currículos das escolas normais que 
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foram adotados, pela arquitetura escolar, pelo uniforme das normalistas, entre outros 

aspectos.  

Anísio Teixeira, em palestra intitulada “Estudo sobre o projeto de lei das 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional” para a Comissão de Educação e Cultura 

em 1952, afirmou que antes de vigorar a Lei Orgânica para o ensino normal, as 

escolas normais “eram o que eram”, ou eram o que podiam ser, pois estavam como 

que abandonadas aos governos estaduais. Com a Lei Orgânica, houve uma 

uniformização generalizada e muito rígida de todas as escolas. Segundo ele,  

 
Logo se criou o sentimento de impotência generalizada, e todos, de 
braços cruzados, apenas declaram: É isto a formação dos 
professores, nada podemos fazer! Tudo depende do Governo 
Federal, que, por sinal, não mantém uma só dessas escolas (p. 93-
94). 

 

Contudo, convém ressaltar que mesmo diante desta uniformização e 

imposição legal de organização do Ensino Normal em todo o território brasileiro, na 

prática, as escolas normais continuaram sendo conduzidas pelos Estados que, 

muitas vezes, não dispunham de recursos suficientes para implantar o disposto na 

legislação. Assim, podemos afirmar que a uniformização foi pretendida, mas não 

implantada rigorosamente. 

 O próprio ensino primário na prática reduziu-se apenas ao ensino elementar, 

visto que o complementar implicava investimentos que não foram feitos. Além disso, 

uma das finalidades do ensino normal dizia respeito a “[...] promover a formação do 

pessoal docente necessário às escolas primárias” (Brasil, 1946), contudo, o número 

de escolas normais e, consequentemente, o número de professores com formação 

específica para atuar nas escolas primárias eram sempre insuficientes conforme 

mostram os dados apresentados por Getúlio Vargas, no seu relatório de 1952, tendo 

por base o ano de 1943. Tais dados revelam o quadro precário em que se 

encontrava a formação de professores na década de 1940. 

 
Dos 78.000 professores em exercício em 1943, 31.000 não 
possuíam formação adequada. Nessa época, não eram 
portadores de diplomas de normalista 90% dos professores no 
Território do Acre, 74% de Santa Catarina, 65% do Rio Grande 
do Sul, 60% do Paraná, 59% do Maranhão, 58% do Para, 57% 
do Rio Grande do Norte, 56% de Goiás e Ceará, 54% de 
Pernambuco, 51% do Piauí e Paraíba, 49% do Espírito Santo e 
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43,5% de Alagoas (BRASIL, Mensagens Presidenciais, 1987, v. 
1, p. 215). 

 

 Se analisarmos os dados acima, o quadro referente à situação do 

professorado primário era realmente desolador, pois todos os estados apontados 

mostravam índices bastante elevados de docentes sem formação. Contudo, ao 

contrário do que poderíamos imaginar, os estados localizados ao Nordeste do país 

apresentavam índices menores que os estados do Sul.  

Apenas a partir de 1950 os cursos normais passaram por um processo de 

expansão de vagas, porém ainda muito longe de suprir as necessidades do país. 

Apesar da expansão comentada, o número de atuantes sem formação pedagógica 

no campo educacional ainda era muito elevado. A organização dos cursos de 

formação de professores no Brasil refletiu as transformações ocorridas na sociedade 

e acomodava-se bem aos interesses da sociedade da época. Contudo, era 

primordial que as escolas normais fossem promovidas à categoria profissional, 

acentuando a formação técnica-pedagógica em detrimento da formação geral. 

 

1.2 A Escola Normal no Período do Nacional Desenvolvimentismo e a Lei nº 
4.024/61. 
 

[...] é uma lei com a qual ou sem a qual tudo 
continua tal e qual (VIEIRA PINTO, s.d. apud 
FONTOURA, 1968, p. 16). 

 

 Com o fim do Estado Novo, em 1946, e a progressiva democratização do 

país, a população passou a participar mais significativamente das decisões. 

Inclusive partidos, ou candidatos a cargos políticos perceberam que tornar os 

anseios da classe trabalhadora uma bandeira de luta, facilitava muito a vitória 

eleitoral. Getúlio Vargas tinha essa questão muito clara, tanto que, ao voltar a 

comandar o país em 1951, sendo eleito como presidente procurou cada vez mais 

estabelecer relações com o povo, ou para ouvir seus problemas, ou para pedir-lhes 

a colaboração a fim de combatê-los12. Porém, todas as ações desenvolvidas por 

                                                             
12 Apesar da forma com que Getúlio Vargas se relacionava com a classe trabalhadora, não devemos 
supor que ela fosse ingênua e dócil. Até porque, muitas greves trabalhistas foram realizadas durante 
o seu governo.  
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Vargas, não poderiam descuidar de algo que era uma preocupação vital: manter a 

ordem social vigente.  

 É importante mencionar que com a política populista de Vargas de apoio às 

indústrias, o número de trabalhadores cresceu na década de 1950. Vieira apresenta 

o exemplo do Estado de São Paulo, afirmando que “em 1950, possuía 24.519 

estabelecimentos industriais, com uma população de 484.844 operários, passando 

em 1960 a 56.383 estabelecimentos, com 969.112 trabalhadores” (1983, p. 26). 

Além da questão numérica, houve aumento também em relação à participação em 

reivindicações por parte dos trabalhadores. Especialmente a partir de 1953 houve 

muitos registros de greve, aumento da inflação, queda na produção industrial e 

grandes remessas de lucro ao exterior, situações estas que deram início a uma crise 

no governo getulista onde nem mesmo o aumento de 100% do salário mínimo foi 

capaz de reverter à situação, ao contrário, significou a gota d'água para as forças de 

oposição ao seu governo. 

 As ações de seu governo preconizavam a melhoria infra-estrutural das 

grandes cidades para que pudessem estar melhor aparelhadas a fim de receberem 

as novas indústrias. Para tanto, interviu vigorosamente no plano econômico 

utilizando-se em 1951, do “Plano Nacional de Reaparelhamento Econômico (Plano 

Láfer)”, que tinha como objetivo investir em indústrias básicas, nos setores de 

transporte, de energia, de frigoríficos e na agricultura, durante 5 anos. Este plano 

criou novas formas de crescimento e diversificação da economia brasileira (VIEIRA, 

1983, p. 32). 

 Era evidente a importância que Vargas dava à produção industrial. Para ele, 

somente por meio do desenvolvimento do setor secundário, seria possível reduzir o 

grau de dependência econômica do Brasil em relação ao exterior e elevar o 

consumo, aumentando a quantidade de pessoas que poderiam usufruir dele. Porém, 

não bastava o incentivo às indústrias internas, eram necessários investimentos nas 

indústrias de base que forneceriam material indispensável às outras empresas 

nacionais. 

Entre os anos de 1950 e 1954, os investimentos no país cresceram em média 

63%. “Tais aplicações de capital se concentraram principalmente na indústria (com 

aumento em torno de 88%) e no comércio (com aumento em torno de 76%), pouco 
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se interessando pelos serviços públicos (com aumento por volta de 8,7%) [...]” 

(VIEIRA, 1983, p. 40). 

 Diante desse quadro econômico e político, a educação primária, para Getúlio 

Vargas, deveria ser mais que um instrumento por meio do qual se adquiria os 

rudimentos da língua escrita, da leitura e dos cálculos básicos, mas sim um 

instrumento importante de preparação do homem para a vida, para seu meio social. 

Compreendia-se que na falta dessa educação, as desigualdades sociais, as 

injustiças e as insatisfações eram ampliadas. Como medida para multiplicar o 

número de escolas e sanar este problema, Getúlio Vargas, na sua mensagem de 

1951, propôs a ampliação das bases do sistema de uma educação popular, na qual 

se enquadravam escolas elementares, técnicas, ou profissionais e escolas normais. 

(BRASIL, Mensagens Presidenciais, 1987, v. 1, p. 199-200). 

 Com o intuito de direcionar melhor as ações do governo no tocante à 

educação, foi proposto um levantamento sobre suas condições por meio de 

inquéritos13, cujo objetivo era planejar e determinar ações direcionadas às 

necessidades e complexidades de nosso país, atendendo inclusive as 

especificidades das zonas rurais, zonas de fronteiras, zonas de litoral, entre outras. 

 As transformações internacionais no mundo do trabalho, o progresso da 

técnica e da indústria, o constante processo de urbanização devido à migração da 

população rural para os grandes centros onde normalmente localizavam-se as 

indústrias, bem como a ascensão do proletariado enquanto classe social, contribuiu 

para que houvesse a necessidade de ampliação da oferta de educação. E ela se 

tornou não apenas uma meta do governo, mas uma exigência da própria classe 

trabalhadora que passava a ver a escolaridade como condição indispensável para 

melhorar as condições de vida. 

 Em relação ao ensino primário, Getúlio Vargas, em 1952, apresentou o 

seguinte cenário: alguns Estados brasileiros não conseguiam atender 75% das 

crianças em idade escolar. Poucos ficavam inferiores a 50%. Tais dados são 

                                                             
13  Os inquéritos eram questionários, ou levantamento de informações sobre um determinado nível de 
ensino, ou sobre a educação num Estado, ou mesmo sobre a educação de um município. Tinha por 
finalidade, a partir dos dados coletados, agir de maneira mais precisa nos problemas educacionais 
apontados pelas pesquisas. Devido ao movimento escolanovista, primava-se por atribuir à educação 
um caráter mais científico. Neste sentido, os inquéritos contribuíam na medida em que apresentava o 
rigor das estatísticas como expressão da realidade. 
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referentes apenas ao ensino primário, ressaltando um quadro realmente “desolador”. 

(BRASIL, Mensagens Presidenciais, 1987, v.1, p. 214).   

 Uma das maiores preocupações do governo neste período, repousava sobre 

a necessidade de ampliar a construção de prédios escolares e cursos de atualização 

e aperfeiçoamento para professores primários14. Segundo Vargas, o inquérito 

realizado apurou que, 

 
[…] dos 28.302 prédios escolares destinados ao ensino primário 
apenas 4.927 pertencem aos poderes públicos, e desses somente 
70% foram construídos especialmente para esses fins escolares. 
Mais ainda: 360 municípios não dispunham, até bem pouco, de um 
único prédio especialmente construído para o ensino primário 
(BRASIL, Mensagens Presidenciais, 1987, v.1, p. 214-215).   

 

 Havia a compreensão por parte de Vargas que o problema do grande número 

de crianças fora da escola não era só um problema educacional, mas que por trás 

desses dados havia outras razões como a falta de transporte, saneamento, higiene, 

doenças, entre outros que certamente colaboravam para o aumento da evasão 

escolar. Além disso, considerava que o desenvolvimento econômico e, 

especialmente o desenvolvimento industrial eram impulsionados não apenas pelos 

capitais nacionais e estrangeiros, mas necessariamente pela formação de técnicos 

de nível médio e de nível superior, além de constantes treinamentos de operários 

qualificados (VIEIRA, 1983, p. 44). 

 Em relação à situação do professorado, a precariedade era ainda maior. 

Faltavam muitos professores habilitados para conduzir o ensino, sendo que a 

maioria era leigo. O número de escolas normais no país era extremamente 

insuficiente e o salário não condizia de forma alguma com a dita “importante 

posição” que ocupavam. Para reverter essa situação, o Ministério da Educação, 

juntamente com o INEP (Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos) organizou um 

plano para ampliar a rede de ensino primário e normal através de acordos fixados 

com os estados para construção de pelo menos mais 45 novas escolas normais e 

                                                             
14 Para saber mais sobre “Aperfeiçoamento do Magistério”, ver Lourenço Filho em “A formação de 
Professores: da Escola Normal à Escola de Educação” (2001, p. 104-115). Esta obra é uma coletânea 
de artigos publicados em anos diferentes por Lourenço Filho desde o ano de 1922 à 1960. “O artigo 
‘Aperfeiçoamento do magistério’ refere-se a uma aula inaugural dos Cursos de Aperfeiçoamento e 
Especialização, no Instituto de Educação do Rio de Janeiro, no ano de 1960. Publicado na Revista 
Brasileira de Estudos Pedagógicos. Rio de Janeiro, v. 33, n.º 78, p. 39-54. abr./jun. 1960. 
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grupos escolares. Contudo, o presidente Vargas, ao apresentar sua mensagem ao 

Congresso Nacional, em de 1952, afirmou que 

 
[...] todo esforço para desenvolver e aperfeiçoar a educação primária 
não produzirá certamente, os efeitos desejados se, ao mesmo tempo 
e com igual intensidade, a administração não promover as medidas 
que procurem tornar o ensino normal capaz de influir poderosa e 
eficazmente na mentalidade dos novos professores.  

  

 Vargas ainda enfatizou: 

 
Muito pouco valerão programas novos e guias didáticos para o 
professorado; reduzida influência terá o material pedagógico 
abundante; escassa penetração terão as portarias e comunicados 
sobre as modernas técnicas de ensinar; raramente produzirão efeitos 
práticos os regulamentos e as leis que disciplinem as normas dentro 
das quais se processará o movimento educacional, sem o magistério. 
Se não houver a participação ativa do professor que 
corporifique e traduza as concepções básicas da reforma, todas 
as tentativas, certamente, não passarão de meros acidentes na 
história da educação de um povo. Todavia, não basta lutar pela 
formação de novo pessoal docente. É preciso que não seja 
descurado o aperfeiçoamento do magistério existente, a fim de que 
ele seja também conclamado a participar do movimento reformador 
(BRASIL, Mensagens Presidenciais, 1987, v. 1, p. 215-216 – grifo 
nosso). 

   

 Na visão de Vargas, as escolas normais deveriam atuar com maior eficácia na 

formação dos novos professores, aparelhando os professores a fim de que fossem 

capazes de traduzir e implementar as reformas previstas para a educação. Além de 

formar docentes, as escolas normais deveriam ofertar treinamento aos professores 

já em exercício para que estes também pudessem contribuir na execução da 

reforma educacional. 

 De acordo com Freitas (2009, p. 133), as ações estatais foram se sofisticando 

e encontraram no INEP uma fonte de estratégias para a formação de professores, 

além de ser um órgão que realizava pesquisas na área da educação. Anísio 

Teixeira15 nesse período era o diretor do INEP e discutia constantemente a questão 

da qualidade do ensino nas escolas públicas, bem como também nas escolas 

normais. 

                                                             
15 Nasceu no município de Caetité na Bahia em doze de julho de 1900 e teve uma formação 
fortemente influenciada por John Dewey. Faleceu na cidade do Rio de Janeiro em março de 1971. 
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 Para Teixeira, os problemas advindos da sociedade capitalista como o 

extremo individualismo e os antagonismos sociais, “[...] são problemas para a 

educação resolver”, ou pelo menos amenizar. Educar um novo homem para as 

novas exigências da sociedade significava formar o sujeito capaz de resolver os 

problemas impostos por uma sociedade em rápido processo de transformação. 

Assim, a partir dos princípios liberais, a escola deveria passar por mudanças 

estruturais, abandonando o ensino elitista e ampliando as oportunidades a todos 

que, por suas capacidades naturais, pudessem compor a elite nacional. Para tanto, 

seria necessário adotar novos métodos e técnicas de ensino (2000, p. 34)16. 

 No governo de Juscelino Kubitschek (1956-1961), manteve-se a política de 

organizar investigações e inquéritos educacionais com vistas a fornecer dados sobre 

as condições escolares do país nas diversas regiões. Esta organização ficou sob a 

responsabilidade do INEP, cujo objetivo era encaminhar providências por meio de 

planos de educação, métodos e processos para as escolas que atendessem as 

necessidades regionais, bem como às novas exigências da sociedade brasileira. 

 Nas mensagens de Juscelino Kubitschek sobre a educação, apresentadas em 

1956, podemos obter alguns dados estatísticos do ano de 1954 que expõem a 

insuficiente oferta de instrução primária e o pouco rendimento deste nível de ensino. 

Segundo ele, dos 8 milhões de crianças em idade escolar, apenas 4.700.000 haviam 

se matriculado, isso demonstra que 40% das crianças estavam sem atendimento. 

Destas, poucas chegavam à quarta série. Na realidade, “a escolaridade média da 

criança brasileira é das mais baixas do mundo, não vai além de um ano e quatro 

meses”. Além disso, o número de dias letivos e o tempo de estudo diário era muito 

reduzido se comparado com outros países do mundo. Para cada 100 alunos que 

entravam na primeira série, apenas 16 conseguiam completar o ensino primário. 

Outros elementos foram mencionados por Juscelino Kubitschek, que revelam a 

precariedade das condições da educação brasileira, tais como a falta de instalações 

e equipamentos nas escolas, o despreparo de professores, “[...] currículos, 

programas e métodos de ensino desajustados às condições da época e as 

peculiaridades de cada meio” (BRASIL, Mensagens Presidenciais, 1987, v. 2, p. 

264).  

                                                             
16 Esta obra foi publicada pela primeira vez em 1934. 
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 Frente à disposição do governo em promover o desenvolvimento econômico e 

social do país, faziam-se necessárias reformas na educação, as quais Kubitschek 

indicava como indispensáveis para que houvesse crescimento econômico 

suficientemente capaz de conduzir a sociedade brasileira ao progresso tecnológico e 

industrial. Conforme enfatizado no seu relatório de 1957 

 
Uma reforma desse gênero impõe que os professores estejam 
imbuídos da mentalidade do desenvolvimento. A reforma de 
professores é, portanto, tarefa premente que realizar no domínio da 
educação. Cabe às Escolas Normais, aos Institutos de Educação, às 
Faculdades de Filosofia, reformular cuidadosamente seus planos de 
trabalho para que o Brasil disponha de professores integrados no seu 
crescimento econômico e social (BRASIL, Mensagens Presidenciais, 
1987, v. 2, p. 274). 

 

 Neste sentido, deveria haver melhoria na qualidade da formação dos 

professores responsáveis tanto pelo ensino de nível primário, quanto pelo ensino 

médio das áreas industrial, agronômica e comercial. Para isso, o governo investiu, 

no ano de 1956, Cr$ 41.058.310,00 para as Escolas Normais, Cr$ 58.039.502,00 

para Grupos Escolares e Cr$ 13.580.668,00 para Escolas Rurais. Os recursos 

destinados à Escola Normal foram usados para concluir 21 prédios, sendo que ainda 

prosseguiam obras em mais 26 instituições de formação de professores, totalizando 

47 (BRASIL, Mensagens Presidenciais, 1987, v. 2, p. 283). 

 Estes dados evidenciam que, apesar do Brasil ser um país essencialmente 

agrário neste período, com sua maior parte da população vivendo no e do campo, os 

recursos federais destinados as escolas rurais foram praticamente insignificantes, ou 

seja, mesmo havendo intenções do governo em proporcionar políticas de 

interiorização do sistema escolar, os recursos destinados a esse setor ainda 

estavam muito aquém das necessidades e dificuldades enfrentadas por essas 

instituições de ensino.  

 Além disso, percebe-se que a intenção imediata em relação à educação 

referia-se especialmente à ampliação física da rede escolar do país através de 

construção de prédios escolares seja para o nível primário, médio, ou superior. 

Embora houvesse investimentos em infraestrutura, o país apresentava um quadro 

difícil de modificar em pouco tempo, pois, de acordo com a mensagem de 

Kubitschek de 1959, no final da década de 1950 ainda persistia o grande número de 

evasão, já que dos matriculados na primeira série, apenas 18,2% concluíam a 
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quarta série, ou seja, a grande maioria dos alunos abandonava a escola já na 

primeira série (BRASIL. Mensagens presidenciais, 1987, v. 2, p. 310). 

O governo não escondia sua real intenção com a ampliação do sistema 

educacional no país, pois em 1959, Kubitschek chegou mesmo a afirmar em 

discurso que “[...] colocá-lo a serviço do desenvolvimento tem sido preocupação 

constante deste Governo” (BRASIL. Mensagens presidenciais, 1987, v. 2, p. 309). 

Entre múltiplos fatores, o despreparo do professor, que na maioria das vezes nem 

mesmo era um professor, geralmente era destacado. Além disso, era no ensino 

primário que havia o maior número de alunos por professor e também onde havia a 

maior quantidade de professores não habilitados pelas escolas normais, 

representando um total de 48% do professorado sem formação alguma. Durante 

todo seu governo, Kubitschek só conseguiu reduzir este índice para 46% “[...] o que 

era bastante insuficiente, tendo em vista as exigências do País naquele momento e 

a cantilena do desenvolvimento” (VIEIRA, 1983, p. 105). 

 Ainda segundo o mesmo autor, Juscelino Kubitschek defendia a necessidade 

de investir nos estudos técnico-profissional, pois compreendia que os cursos de 

caráter mais intelectualizados devessem se destinar a quem possuísse tal vocação. 

Desta forma evitava-se grande quantidade de candidatos à Universidade. Isto foi 

fato, tanto que os investimentos no ensino técnico-profissional tiveram um aumento 

quatro vezes maior que anteriormente. De certo modo, Juscelino não se distanciou 

da atuação de Vargas, pois ambos concebiam que a educação deveria ser direito de 

todos e obrigação do Estado. Ambos deram maior atenção ao ensino 

profissionalizante.  

Durante os governos de Vargas e Kubitschek, surgiram grandes indústrias 

prevalecendo às petrolíferas, a química e a farmacêutica, bem como a siderurgia. De 

acordo com Werebe (1970, p. 20- 25), a indústria foi a válvula de escape para 

resolver a crise econômica que vinha ganhando amplitude, sendo até mesmo 

favorecida com algumas políticas como a imposição de barreiras alfandegárias para 

proteger os produtos fabricados internamente. Apesar desses avanços no setor 

industrial, não podemos desconsiderar que o café ainda era a maior fonte de renda 

para o país. De acordo com dados do censo de 1950, apresentado pela mesma 

autora, 50,60%, ou mais da metade das pessoas ativas economicamente, exerciam 

atividades ligadas à agricultura, enquanto que apenas 12,70% trabalhavam nas 
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indústrias. O que se via naquele período não era a substituição do ciclo econômico 

do café pela indústria, mas um acréscimo do ciclo industrial à economia brasileira. 

Para que a indústria pudesse se desenvolver de maneira mais imponente ainda 

faltava maiores investimentos principalmente em questões estruturais como: 

energia, transportes, produção nacionalizada de maquinarias e matérias-prima, bem 

como em técnicos e trabalhadores qualificados. 

Diante da empolgação do desenvolvimentismo, por volta dos anos 1950, 

havia a proposta de modernização do ensino com o intuito de fazer com que a 

educação acompanhasse e auxiliasse o país rumo ao progresso. Isso, logicamente 

atingia também o ensino normal. Tanuri (2000, p. 78) menciona que as propostas 

para modernização das escolas normais eram prioritárias e tinham por objetivo 

“trazer para o Brasil as inovações no campo da metodologia das áreas de ensino 

existentes nos Estados Unidos e procurar adaptá-las às especificidades de nosso 

país”. Essas propostas de modernização do ensino faziam parte do Programa de 

Assistência Brasileiro-Americana ao Ensino Elementar (PABAEE)17 e, por estarem 

mais voltadas aos elementos técnicos e metodológicos, contribuíram com o 

florescimento do tecnicismo na educação entre os anos de 1960 e 1970.  

 Em que condições se encontravam o ensino normal no país no período 

anterior à aprovação da LDB de 1961? Werebe nos apresenta um cenário de 

expansão das escolas normais e de falta de professores habilitados para assumirem 

o ensino primário. Para explicar este aparente paradoxo, registra que  

 
[...] a maioria daqueles diplomados não se interessa pela docência no 
primário […] faltam docentes qualificados na grande maioria das 
unidades federadas, enquanto sobram normalistas que se recusam a 
lecionar no primário (1970, p. 217). 

 

 Segundo a mesma autora, isso ocorria por diversos motivos, alguns não 

tinham interesse em trabalhar com o ensino primário, mas galgavam postos mais 

elevados e utilizavam esta formação como um degrau para atingir um curso superior 

de filosofia, seja para trabalhar em colégios secundários, institutos de educação, 

como técnicos da educação, diretores, auxiliares, funcionalismo público, entre outros 

                                                             
17 Como evidencia estudos de Paiva e Paixão (2002), este programa foi resultado de um acordo entre 
Brasil e Estados Unidos que tinha como objetivo promover a melhoria do ensino elementar. Contudo, 
houve a compreensão de que os investimentos necessários não se dariam apenas neste nível de 
ensino, mas inclusive na formação do professor primário.  
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cargos inclusive não relacionados à educação. Outros, em especial, do sexo 

feminino, viam nessa formação algo mais apropriado para “futuras esposas e mães”. 

Além disso, os alunos menos propensos aos estudos escolhiam o curso normal por 

considerá-lo “mais fácil” que os demais. Assim, apesar de as escolas normais 

formarem o professor primário, este estava sempre em falta nas escolas, pois muitos 

dos que se formavam, não tinham intenção em trabalhar na área. Este problema se 

refletia na imensa falta de professores habilitados para o trabalho com o ensino 

primário, sendo necessário complementar os quadros com professores leigos, ou 

seja, sem formação. Assim, na década de 1950, “o magistério primário recebeu 

cerca de 50 mil novos mestres, dos quais 25.244 normalistas e 24.449 não 

normalistas.” (WEREBE, 1970, p. 217). Quase a metade dos professores não tinha 

formação em escolas normais. 

 A partir da Constituição de 1946, o dever do governo federal em legislar sobre 

a educação brasileira foi retomado18. Assim, fazia-se necessário organizar políticas 

educacionais por meio da determinação de diretrizes e bases da educação 

nacional19, superando a organização deixada por Vargas. Desta forma, no governo 

de Gaspar Dutra (1946-1950), seu ministro da educação Clemente Mariani criou 

uma comissão em 1947 para elaborar a primeira Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDBEN). 

Segundo Anísio Teixeira, o Projeto de Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional previa ser um contraponto entre a total descentralização do ensino ocorrida 

antes da Lei Orgânica e a completa centralização e controle instalada depois da Lei 

Orgânica outorgada. Pretendia-se descentralizar o ensino, porém não eximindo de 

responsabilidades o Governo Federal. Isso foi possível observar na questão do 

ensino normal, cuja organização presente no projeto foi elaborada de modo geral, 

apenas indicando os estágios de formação de professores, não fixando modelos e 

normas a serem seguidas.  Assim, foi estipulado os níveis, ou estágios em que seria 

realizada a formação dos professores: curso normal regional, escola normal e 

                                                             
18 Sofia Lerche Vieira argumenta que a Constituição de 1946 utilizou pela primeira vez a expressão 
“ensino oficial”. A partir dessa Constituição, foi resgatada a discussão de educação brasileira como 
dever do Estado, sendo este o responsável por determinar suas diretrizes e bases (2007, p. 300). 
19 O Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova defendeu que cabia ao Estado definir as diretrizes da 
educação. Nessa esteira, a Constituição de 1934 e 1946, preconizou que era competência do 
Governo Federal fixar leis, diretrizes e bases para a educação nacional. Porém, o projeto da LDB 
elaborado entre os anos de 1947 e 1948 na gestão do então ministro da educação Clemente Mariani, 
somente foi aprovado em 1961. 



 

50 
 

instituto de educação. Contudo, os detalhes como currículo, métodos, entre outros 

ficariam a cargo da legislação estadual. Sobre isso, Anísio argumenta que “O 

professorado primário deve ser uma expressão tão profunda das condições culturais 

de cada Estado que de preferência deve ser de origem e formação local” (1952, p. 

105). 

Ao analisar a Exposição de Motivos que o ministro Clemente Mariani 

apresentou em relação ao Projeto de Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, Xavier ressaltou que a questão “centralização versus descentralização do 

sistema educacional” estava novamente em pauta, porém, a partir daquele 

momento, de modo mais intenso. De acordo com esta autora, a centralização 

acabou sendo vinculada a um governo autoritário, pois era inspirada na Carta 

Outorgada pelo Estado Novo. A descentralização, ao contrário, foi vista como 

expressão da democracia, sendo nutrida pela Constituição de 1946. O resultado 

desse embate, porém, correspondeu a uma “postura estrategicamente moderada” 

que apesar de ter como objetivo evitar os “conflitos de interpretação” acabou por 

reforçá-los (1990, p. 121). 

Durante o período de consolidação da ordem capitalista, marcada pelo 

fortalecimento do capitalismo industrial na década de 1950, havia insatisfações 

generalizadas entre as diferentes classes sociais. Em meio a este cenário, se 

intensificaram as discussões em torno do projeto de Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, que se encontrava na Câmara dos Deputados para análise. 

Porém, o debate predominou nas questões sobre o modo como o ensino seria 

organizado burocraticamente, em detrimento da própria qualidade daquilo que seria 

implantado em todo o sistema educacional. Ficava evidente que a preocupação 

maior estava vinculada às questões políticas, pois havia grande preocupação em 

medir até onde iria à atuação e o poder estatal, com o intuito de redemocratizar a 

sociedade20.   

Ao analisar o Diário do Congresso Nacional de 12 de fevereiro de 1957, 

Saviani confirma que, historicamente, o projeto de LDBEN não teve apenas 

“intenções pedagógicas”, mas principalmente políticas, visto que até mesmo o dia da 

divulgação do projeto, 29 de outubro de 1948, “coincidia” com a comemoração da 

queda do Presidente Getúlio Vargas. Desse modo, sua intenção era colocar-se 
                                                             
20 Entenda-se essa expressão como: distribuir o poder do Estado entre os vários grupos que 
compunham a classe dominante. 



 

51 
 

contrário aos “princípios pedagógicos, filosóficos e políticos da ditadura” e de seu 

ditador (2008a, p. 33). 

O projeto de Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional foi a expressão 

do novo vigor que o movimento renovador adquiriu com a abertura democrática. 

Justificava-se que a educação havia sido privilégio de poucos, atendendo somente 

os que tivessem poder econômico necessário para tal. Ao contrário disto, a ideia 

presente neste projeto defendia que a única forma justa e, portanto, aceitável de 

haver diferenças sociais, deveria se dar por meio dos talentos e habilidades de cada 

um. Isso somente ocorreria se as oportunidades educacionais fossem estendidas à 

todos. 

Ainda conforme Saviani, este projeto de Lei de Diretrizes e Bases para a 

Educação Brasileira, percorreu um longo caminho desde 29 de outubro de 1948, 

quando se deu sua entrada no Congresso Nacional, até a promulgação em 20 de 

dezembro de 1961. Neste percurso, muitos conflitos surgiram decorrentes de 

interesses diferenciados. Entre eles, podemos citar o parecer elaborado por Gustavo 

Capanema em 14 de julho de 1949 que procurou dar um caráter mais centralizador 

ao projeto por meio de várias emendas, o que resultou no seu arquivamento. 

Somente em 29 de maio de 1957 o projeto voltou a fazer parte da pauta da Câmara, 

contudo, não era mais o mesmo projeto inicial, pois “[...] agora identificado pelo n.º 

2.222/57, chegava ao Plenário consideravelmente emendado”. Por fim, em 26 de 

novembro de 1958 foi proposto um substitutivo por Carlos Lacerda. A partir desse 

momento, o projeto passou a enfatizar mais o ensino particular desencadeando “[...] 

o conflito entre escola pública e escola particular que irá polarizar a opinião pública 

do país até 1961” (2008a, p. 36). Este fato  

 
[...] deslocou o eixo das preocupações do âmbito político-partidário, 
mais próximo da esfera da ‘sociedade política’, para o âmbito de uma 
luta ideológica que envolveu amplamente a ‘sociedade civil’. Dir-se-ia 
que a partir desse momento entram em cena importantes ‘partidos 
ideológicos’, tais como a Igreja, a imprensa, além de associações 
dos mais diferentes matizes (SAVIANI, 2008a, p. 39). 

 

Tal substitutivo tinha como finalidade principal a defesa das instituições 

privadas de ensino. Contudo, isto adornava-se sob o discurso de defesa pela 

liberdade do ensino e de descentralização. Ressaltamos que o Substitutivo Lacerda, 

também gerou a publicação do segundo manifesto dos educadores em 1959 
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intitulado: Manifesto dos educadores: mais uma vez convocados”21 e a retomada da 

discussão sobre a escola pública, até mesmo intensificando a Campanha em sua 

defesa22. 

Em análise crítica do projeto de Lei sobre as Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, Florestan Fernandes23, tratando sobre a questão da importante “missão” 

da escola para o desenvolvimento da sociedade, ressaltou que “[...] o projeto de lei 

foi falho [...] omisso, e inconsistente”. De acordo com seus argumentos, este 

problema consistia principalmente na falta de recursos educacionais que estivessem 

à altura daquilo que se esperava da educação para aquele determinado contexto. 

Para ele, ao contrário dos críticos que acabavam ressaltando em demasiado o papel 

do professor nas instituições de ensino, 

 
[...] o professor não é tudo na escola [...] mas quando a escola se vê 
despojada de todos os elementos essenciais ao desempenho 
exigente e produtivo de suas funções, [...] o professor aparece como 
o alfa e o ômega do ‘bom’ ou do ‘mau’ ensino. Torna-se a pedra de 
toque do rendimento do trabalho escolar e do grau de sucesso da 
escola na reavaliação de suas funções. Isso é tão verdadeiro que se 
ouve com frequência: “tal cadeira não existe. O professor não 
funciona” (1960, p. 238-239). 

 

Fernandes conclui: “[...] Portanto, onde a escola se organiza e opera em 

escala de mínimos, avulta a figura do professor e a importância de sua contribuição 

educativa no seio da escola” (1960, p. 239). As críticas realizadas por este 

intelectual demonstraram que o projeto de lei não assegurava valorização 

profissional, nem ofertava segurança econômica aos candidatos ao cargo de 

                                                             
21 Para detalhes sobre este documento, verificar análise de Saviani (2008b, p. 293-297) no livro 
História das Ideias Pedagógicas no Brasil. 
22 “A Campanha de Defesa da Escola Pública foi organizada formalmente na I Convenção Estadual 
em Defesa da Escola Pública em maio de 1960 (São Paulo), tendo como presidente de honra Júlio de 
Mesquita Filho, proprietário de O Estado de S. Paulo. Apesar da campanha se organizar sob a 
hegemonia dos liberais, no seu desenvolvimento cotidiano, foram os socialistas, em especial o 
professor Florestan Fernandes, que levaram as discussões pelo interior através de palestras, 
encontros etc. Foi também através dos seus setores mais à esquerda que a Campanha saiu do 
âmbito das classes médias e atingiu as classes populares, principalmente nas Convenções Operárias 
de Defesa da Escola Pública, realizadas em 1960 e 1961 na cidade de São Paulo” (GHIRALDELLI, 
2001, p. 114). Para informações mais detalhadas sobre a Campanha de Defesa da Escola Pública, 
verificar a tese de doutorado de Paulino José Orso intitulada “Liberalismo, neoliberalismo e educação. 
Roque Spencer Maciel de Barros, um ideólogo da burguesia brasileira” de 2003. 
23 Florestan Fernandes (1920-1995) foi um intelectual brasileiro engajado na luta e discussões acerca 
dos temas educacionais no Brasil, especialmente em relação a defesa da escola pública, laica e 
gratuita . 
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professor, visto que não apresentava proposta de retribuição salarial equivalente à 

função docente. 

 Somente após 13 anos de longos debates, muitos vetos e adendos, a Lei nº. 

4.024/61 foi aprovada durante o governo de João Goulart (1961-1964). Em 

decorrência do tempo que demorou desde a sua elaboração, até sua aprovação, 

Fontoura (1968), afirmou que a Lei já havia nascido velha e, por isso, não atendia às 

necessidades daquele período. Ao ser implantada, encontrou muitos problemas para 

resolver. Entre eles, dois eram principais: a falta de professores habilitados e de 

prédios escolares adequados, em número suficiente. 

 A LDB de 1961, não foi poupada de críticas. Imediatamente, iniciaram-se 

inúmeras argumentações a partir de muitos pontos que ela abordou, sendo 

considerados alguns deles como retrocesso para a educação. De modo geral, a 

forma e a organização do ensino tradicional foram mantidas. Assim, o ensino 

permaneceu com as mesmas disposições das leis anteriores constituído de ensino 

pré-primário referente à educação infantil, ensino primário composto de quatro anos, 

ensino médio composto de dois ciclos – o ginasial de quatro anos e o colegial de 

três anos – sendo estes organizados em secundário e técnico-profissional (industrial, 

comercial, agrícola e normal) e o ensino superior que não apresentou alterações, 

mantendo seu formato. 

 A partir da nova Lei, as reformas das escolas normais restringiram-se aos 

aspectos curriculares devido à falta de recursos para implantar alterações de grande 

porte, isso quer dizer que praticamente nada de inovador foi realizado, mantendo-se 

inclusive a estrutura dual das escolas normais com curso ginasial e colegial. 

 Ao ser concluída e aprovada a Lei de Diretrizes e Bases para Educação 

Nacional em 1961, foram inúmeras as posições tomadas de acordo com as 

diferentes ideologias. Fontoura (1968), em análise sobre essas discussões aponta 

posicionamentos diferentes sobre a LDB. Segundo ele, para Clóvis Salgado 

(Membro do Conselho Federal de Educação), ela significou “[...] uma verdadeira 

carta de alforria da educação nacional”, a “[...] Lei da libertação e da maioridade do 

ensino”. Por sua vez Carlos Lacerda24, um dos membros da comissão elaboradora 

do substitutivo, definiu-a de forma mais reservada como “[...] a lei a que pudemos 

chegar!”. Um terceiro grupo mais crítico em relação à Lei, por meio da expressão do 

                                                             
24 Nascido em 1914 no Rio de janeiro, era jornalista e político brasileiro. 
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presidente do sindicato dos professores da Guanabara, senhor Hélio Marques, 

mencionou que ela constituiu “[...] um verdadeiro retrocesso histórico, no 

desenvolvimento da nossa educação. É a decretação oficial do monopólio da Escola 

Particular [...]”. Além deles, não poderíamos deixar de destacar a posição de 

Fernando de Azevedo25 que se exprimiu da seguinte forma: 

 
A Lei de Diretrizes e Bases recentemente aprovada pelo Congresso, 
longe de solucionar as imensas deficiências de nossa estrutura 
educacional vem mais ainda aguçar a desajustagem entre as 
diversas camadas sociais da população, dificultando o acesso das 
classes economicamente inferiorizadas aos meios estudantis 
secundário e universitário preferencialmente (AZEVEDO, s.d. apud 
FONTOURA, 1968, p. 11-14). 

   

 Ao explicitar às declarações sobre a LDB aprovada, Fontoura reproduziu o 

depoimento do Professor Álvaro Vieira Pinto26. Segundo Pinto, a Lei de Diretrizes e 

Bases  

 
[…] não tem por finalidade alterar o 'status quo', mas apenas 
regulamentá-lo. O caso dos financiamentos às escolas e 
universidades particulares, por parte da União. Até aqui ainda se 
poderia reclamar contra uma atividade que constituía um 'desvio' dos 
dinheiros públicos, isto é do povo para o bolso de alguns 
comerciantes estabelecidos no ramo pedagógico. Agora, esta 
situação foi legalizada. Constitui mesmo uma 'diretriz' da educação 
nacional encaminhar os recursos financeiros do orçamento público 
para a economia da empresa escolar privada (PINTO, s.d. apud 
FONTOURA, 1968, p. 15-16). 

   

 Em análise sobre essa lei, Romanelli (2003, p. 181) menciona que sua 

essência não foi modificada, mas que apresentou como vantagem a questão de não 

impor um currículo fixo e rígido para todo o território nacional, concedendo um pouco 

de descentralização. Apesar dessa abertura, os currículos da maioria das escolas 

não foram alterados devido à falta de recursos materiais e humanos, mantendo 

assim o mesmo formato a partir do quadro de professores que dispunha e da infra-

estrutura já existente. E concluiu dizendo que a Lei de Diretrizes e Bases aprovada 

 
                                                             
25 Fernando Azevedo nasceu em 1894 no Estado de São Paulo. Atuou como professor, político e 
educador brasileiro. Morreu em 1974. 
26 Nasceu em 1909 no Rio de Janeiro, sendo formado em medicina, mas mudando seu foco de 
estudos e pesquisa para a Filosofia. Devido seus ideais, foi perseguido pela Ditadura no Brasil e teve 
de se exilar no Chile. Faleceu em 1987. 
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Foi uma oportunidade com que contou a sociedade brasileira para 
organizar seu sistema de ensino, pelo menos em seu aspecto formal, 
de acordo com o que reivindicava o momento, em termos de 
desenvolvimento (ROMANELLI, 2003, p. 183). 

 

Realmente, esta lei não trouxe significativas alterações na organização 

educacional, caso contrário, não teria sido aprovada. Isso expressa bem a dialética 

da lei, pois ela é a expressão do consenso, síntese dos conflitos em determinado 

contexto histórico. 

 A LDB de 1961, contraditoriamente à Constituição de 1946, não previa mais a 

gratuidade e a obrigatoriedade com a mesma ênfase. Quanto ao Direito à Educação, 

expressava: 

 
Art. 2 – A educação é direito de todos e será dada no lar e na escola. 
Parágrafo único – Á família cabe escolher o gênero de educação que 
deve dar a seus filhos. 
Art. 3 – O direito à educação é assegurado: 
I – Pela obrigação do poder público e pela liberdade da iniciativa 
particular de ministrarem o ensino em todos os graus, na forma da lei 
em vigor; 
II – Pela obrigação do Estado de fornecer recursos indispensáveis 
para que a família e, na falta desta, os demais membros da 
sociedade se desobriguem dos encargos da educação, quando 
provada a insuficiência de meios, de modo que sejam asseguradas 
iguais oportunidades a todos (BRASIL, 1961).  

 

 De acordo com os artigos citados acima, a lei procurou garantir o direito das 

famílias escolherem que educação seria ministrada aos seus filhos. Quanto ao 

Estado, este tinha obrigação para com o ensino público, devendo suprir àqueles que 

comprovassem falta de recursos. Para a iniciativa privada, foi apresentada a 

possibilidade de usufruir da liberdade para a oferta do ensino, desde que cumprindo 

a lei em vigor. Assim, ao mesmo tempo em que o Estado assumia legalmente sua 

obrigação para com o ensino público, o ensino privado teve, garantido em lei, 

espaço para “liberdade de ensino”. 

 De modo geral, esta lei não apontava “[…] quais eram as diretrizes 

pedagógicas do ensino primário, secundário, médio e superior, perdendo-se apenas 

em generalidades sobre o assunto” (VIEIRA, 1983, p. 112). 

 E quanto ao ensino nas escolas normais e a formação de professores, o que 

preconizava a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional? Este tema foi 

tratado no capítulo IV, sob o título “Da Formação do Magistério para o Ensino 
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Primário e Médio” entre os artigos 52 e 61. A LDB basicamente manteve a mesma 

estrutura prevista na Lei Orgânica de 1946. As principais novidades foram: incumbir 

os sistemas de ensino, no artigo 56 a estabelecer os “[...] limites dentro dos quais os 

regentes poderão exercer o magistério primário” e estabelecer no artigo 59 que “[...] 

a formação de professores para o ensino médio será feita nas faculdades de 

filosofia, ciências e letras” (BRASIL, 1961). Contudo, ela não foi capaz de abordar a 

questão da formação de professores com a seriedade e profundidade que o tema 

requeria. Ao contrário, tratou mais dos aspectos formais e burocráticos. 

 O texto nem mesmo mencionou aspectos como as Escolas de Aplicação, ou 

Escolas Anexas e cursos de aperfeiçoamento para professores leigos. Em vista da 

descentralização, a União deixou esses tópicos sob a responsabilidade dos Estados. 

Contudo, eram problemas que exigiam uma direção e unidade nacional. 

 O artigo 53º apresentou a organização da formação docente em dois níveis: a 

escola normal de grau ginasial com duração de no mínimo quatro anos, era 

composta das “disciplinas obrigatórias do curso secundário ginasial”, além de uma 

“preparação pedagógica”; e a “escola normal de grau colegial, de três séries anuais, 

no mínimo, em prosseguimento ao grau ginasial”. Podemos observar que não houve 

preocupação em dizer quais eram as disciplinas que comporiam o currículo do curso 

normal ginasial, tampouco do colegial. Houve sim uma referência à quantidade de 

disciplinas do curso secundário, mas não foram explicitadas quais seriam as 

disciplinas que forneceriam tal “preparação pedagógica” apontada na lei. Além disso, 

ao mencionar o curso normal colegial, apenas foi apontado que este seria um 

“prosseguimento” do grau ginasial (BRASIL, 1961). 

 Nos artigos 60 e 61, a Lei estipulava que o provimento para cargo de 

professor em estabelecimentos oficiais se faria por meio de concurso de títulos e 

provas (BRASIL, 1961). Tratava-se de uma determinação difícil de ser cumprida na 

materialidade, pois no período de aprovação da Lei, não havia professores 

habilitados em número suficiente para preencher as vagas. O artigo 117 menciona 

que “Enquanto não houver número bastante de professores licenciados em 

faculdades de filosofia, e sempre que se registre essa falta, a habilitação ao 

exercício do magistério será feita por meio de exame de suficiência” (BRASIL, 1961). 

Não podemos negar que este artigo realmente se fazia necessário tendo em vista o 

quadro precário de professores no Brasil.  
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 Para Xavier, o texto final da lei de Diretrizes e Bases “conciliava os dois 

projetos apresentados, omitindo os pontos divergentes”. Portanto, é possível afirmar 

que a LDB, promulgada em 1961, foi inofensiva aos alicerces da sociedade 

capitalista e ao próprio sistema educacional brasileiro, pois em muitos momentos 

combateu os conflitos por propor uma lei “conciliatória” ao abordar as questões mais 

polêmicas e ocultar “as contradições reais que eclodiam nesse processo” (1990, p. 

141-142). Ela sintetizou as múltiplas determinações e conflitos do período 

expressando a realidade educacional possível de ser constituída. 

   

1.3 O Estado Civil-Militar e a Formação de Professores: A Lei nº 5.692/7127 
 

Deve-se enfatizar que foram exatamente as 
modalidades de maior importância estratégica 
para o desenvolvimento nacional que mais 
cresceram, ou seja, os ramos normal (26%), 
agrícola (25%) e industrial (15%). (Castelo 
Branco em 1966. BRASIL, Mensagens 
presidenciais, 1987, v.2, p. 384). 

 

Para que a ditadura civil-militar brasileira28 se mantivesse no poder após o 

golpe de 1964, era necessário organizar um aparato ideológico como meio de 

legitimar suas ações nas diversas esferas da sociedade. Assim, elaborou-se um 

conjunto de valores morais e éticos, pretendendo com isso convencer a população 

de que a chamada “Revolução Gloriosa de 1964”29, era necessária, dado o 

“desrespeito” com que a democracia vinha sendo tratada e o perigo iminente de que 

a anarquia tomasse conta do país. Desta forma, foi disseminado um discurso de que 

os militares tinham como “nobre objetivo”, a defesa da supremacia da nação e dos 

interesses brasileiros, já que a democracia corria sério risco. 
                                                             
27 A Lei nº 4.024/61 fixou pela primeira vez a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional do 
Brasil. A Lei nº 5.692/71 também fixou Diretrizes e Bases para a Educação Nacional, porém partiu da 
primeira LDB, sendo portanto uma reorganização da primeira Lei. Desse modo, neste trabalho, toda 
vez que nos referirmos a LDB, estaremos fazendo menção a Lei 4.024/61, não a Lei nº 5.692/71.  
28  Segundo Germano, a escolha por este conceito se deve ao fato de perceber, através de algumas 
leituras, a ampla participação da sociedade no processo de construção da ditadura no país, 
contribuindo com sua implantação e em alguns casos sendo até mais implacável que os próprios 
militares (1994, p. 17). 
29  Para Caio Prado Junior, o golpe de 1964 “[...] se enfeitou com o nome de ‘revolução’. Procurou 
camuflar seus reais propósitos iludindo o povo em geral com discursos de redenção do país em vista 
do iminente caos em que se encontrava. O objetivo era conseguir que apoiassem, ou pelo menos 
aceitassem o golpe”. (2003, p. 43 e 45). Como explicita Florestan Fernandes, “[...] a palavra correta 
seria contra-revolução”, pois visto que “revolucionar” envolve alterar as estruturas da sociedade, o 
que ocorreu na verdade foi uma simulação de revolução democrática. (2003, p. 55 e 56). 
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Como afirma Baczko, “Todo poder tem que se impor não só como poderoso, 

mas também como legítimo” (1985, p. 310). Para que o poder ditatorial no Brasil 

fosse assegurado e mantido, o regime político tinha que enfrentar dois grandes 

desafios: 

  
O primeiro foi construir elementos que viessem a certificar, de 
imediato, que aquele movimento era legítimo. O segundo se 
caracterizou pelo empenho do grupo em dar continuidade no 
transcorrer dos governos ditatoriais (REZENDE, 2001, p. 32). 
 

 Muitos foram os meios utilizados pela ditadura para justificar e tornar legítimas 

suas ações. Foram adotadas desde as práticas mais truculentas e agressivas como 

perseguições e torturas, até as mais brandas, porém não menos eficazes, como 

propagandas impressas e televisivas, slogans, músicas, imagens e discursos.  

 No entanto, essas práticas não se configuraram apenas no cenário político, 

mas de forma incisiva na escola, através da qual o governo também procurou meios 

de transmitir seu ideário utilizando-se principalmente de livros didáticos, manuais 

para professores, campanhas de distribuição de bandeiras, discos de hinos, entre 

outros. Inclusive instituiu uma disciplina de caráter obrigatório, denominada 

“Educação Moral e Cívica” organizada pelo Decreto-Lei n.º 869/69, de 12 de 

setembro do mesmo ano – presente em todos os graus de ensino, especialmente 

nos cursos de formação de professores. 

 Além de ocultar a realidade ditatorial, esperava-se, através das instituições 

escolares, transmitir a ideologia militar, no sentido de disciplinar, conformar as 

pessoas, a partir de um sentimento nacionalista e patriótico, bem como, “educar” o 

povo inculto e sem moral para que pudesse estar preparado para a “nova 

sociedade” que estava sendo gestada pela ditadura civil-militar.  

 Para que tal objetivo fosse alcançado, fazia-se necessário que as instituições 

sociais (família, escola etc.) e políticas cumprissem com aquilo que vinha sendo 

determinado pelo regime. Rezende (2001, p. 118-119) afirma que 

 
As instituições, para os condutores civis e militares da ditadura, 
deveriam ter braços fortes para impor a seus membros um senso, 
que eles denominavam de patriótico, de aceitação das 
prerrogativas do regime em torno da democracia. Subtraía-se das 
instituições, tanto políticas quanto sociais, qualquer possibilidade 
de definição dos rumos do processo político em curso. O suposto 
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ideário de democracia que o regime tentava construir tinha como 
um dos seus principais objetivos moldar as instituições sociais ao 
modelo das instituições militares e as instituições políticas não 
estariam incumbidas de criar e desenvolver uma cultura de 
participação dos indivíduos no processo político, mas sim de 
respaldar a ação do grupo no poder. 
  

A história mostra que as coisas não aconteceram linearmente, ou desprovidas 

de conflitos. Ao contrário, nesse período houve muito enfrentamento. Porém, estes 

eram combatidos e escondidos pelo regime a fim de dar uma impressão de que 

aquele movimento civil-militar era legítimo e agia para o bem-comum.  

 De acordo com Freitas (2009), a partir da década de 1960 surgiu a concepção 

de que educação e trabalho deveriam ser conduzidos a partir da dimensão da 

produtividade econômica. Essa compreensão estava vinculada à Teoria do Capital 

Humano30 onde a política educacional se dizia condicionada por definições 

econômicas. Assim, o subdesenvolvimento de um país, era explicado pela falta de 

investimento no setor educacional. Conforme essa teoria, a eliminação da 

desigualdade social se daria por meio da escolarização da população, vista como 

fator responsável pela geração de renda. Theodor Schultz (1973), ao elaborar a 

Teoria do Capital Humano ressaltou que o investimento em educação se converteria 

em aumento da produtividade, o que geraria crescimento econômico individual e 

social. O não investimento no setor educacional, acarretava a pobreza, miséria e o 

subdesenvolvimento. 

Frigotto, Ciavatta e Ramos (2007, p. 52), ao analisar criticamente a Teoria do 

Capital Humano, argumentaram que o subdesenvolvimento de um país, não está 

simplesmente atrelado à precariedade da educação. Há mais elementos envolvidos, 

como por exemplo, os “processos históricos de colonização” desses países e à 

subordinação deles aos “centros hegemônicos do capitalismo”. Portanto, apesar da 

educação e desenvolvimento apresentarem fortes vínculos entre si, não se pode 

justificar a pobreza e a miséria somente pela falta de investimentos em educação. 

Com esta teoria presente, o governo militar agiu remetendo às necessidades 

educacionais à questão do desenvolvimento econômico do país. Podemos observar 

isso nos discursos presidenciais desse período, por exemplo, na mensagem do 

                                                             
30 Para compreender mais sobre teoria do capital humano no Brasil, ver T. W. Schultz. O capital 
humano: Investimentos em educação e em pesquisa. Rio de Janeiro: Zahar, 1973, cuja primeira 
edição foi lançada em 1971. 
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presidente Artur Costa e Silva, que, em 1968, afirmou ser importante ampliar as 

oportunidades de acesso ao ensino com o “intuito de formar os recursos humanos 

necessários aos setores de produção, colocando-se a educação a serviço do 

desenvolvimento integral do país” (BRASIL, Mensagem Presidencial, 1987, v. 2, p. 

393). Por isso, a defesa de maior investimento, principalmente no ensino 

profissionalizante. Até mesmo o próprio ensino primário deveria apresentar um 

caráter mais voltado à questão do trabalho. 

 Tanuri (2000, p. 79) especifica que a partir do golpe de 1964, a formação dos 

professores tomou como maior preocupação os “'meios' destinados a 'modernizar' a 

prática docente”. Além disso, passou-se a dar mais enfoque aos “métodos e 

técnicas” com o uso de “recursos audiovisuais”. Bem ao modo de uma fábrica, a 

escola deveria mostrar eficiência e produtividade, com o intuito de contribuir com o 

progresso econômico e social do país. O que fundamentava essa nova maneira de 

pensar e organizar a escola era a Teoria do Capital Humano apoiado por uma visão 

tecnicista do ensino que propunha uma maior divisão do trabalho. 

 Partindo-se dessa compreensão, a escola passou a ser vista como mola 

propulsora do desenvolvimento social, capaz de mudar as condições econômicas do 

país. Porém, para que isso realmente ocorresse, faziam-se necessárias mudanças 

no sentido de orientar as ações da escola a partir das deliberações da economia. 

Desta maneira, a teoria do capital humano passou a dominar todo o planejamento 

educacional do país durante o período militar e principalmente depois dos acordos 

MEC-USAID31. De modo geral, as propostas financiadas por este acordo passaram a 

ser definidas por muitos estudiosos pelo simples termo “tecnicista” e estavam todas 

voltadas para atividades ligadas ao setor produtivo e que pudessem gerar 

desenvolvimento econômico. 

A partir da política liberal de crédito, as indústrias estavam voltadas para a 

produção de bens de consumo, o que incentivava ainda mais o consumo das 

classes mais altas, revertendo em rápido crescimento econômico denominado 
                                                             
31 Acordos entre o Ministério da Educação Brasileira e os Estados Unidos. De acordo com Romanelli, 
“[...] foram assinados convênios através dos quais o MEC entregou a reorganização do sistema 
educacional brasileiro aos técnicos oferecidos pela AID. Os convênios, conhecidos comumente pelo 
nome de 'Acordos MEC-USAID' tiveram o efeito de situar o problema educacional na estrutura geral 
de dominação reorientada desde 1964, e de dar um sentido objetivo e prático a essa estrutura. 
Lançaram, portanto, as principais bases das reformas que se seguiram e serviram de fundamento 
para a principal das comissões brasileiras que completaram a definição da política educacional: a 
Comissão Meira Matos” (2003, p. 197). Outros autores estudaram este tema e podem servir de 
referência como Cunha e Goes (1985), Mendonça e Fontes (1994), Freitag (1986) e Nogueira (1999). 
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“milagre econômico”32. Neste clima, de euforia, foi aprovada a Lei n.º 5.692/71, tendo 

os professores como “verdadeiros arautos do governo” na implantação dela 

(GHIRALDELLI, 2001, p. 181). Enquanto que a LDB de 1961 levou 13 anos para ser 

aprovada, recebendo muitas emendas, sendo descaracterizada de sua proposta 

original, a Lei n.º 5.692/71 foi aprovada ligeiramente, sem modificações, do jeito que 

queria o governo, de forma que não recebeu nenhum veto presidencial. 

 Assim, pode-se afirmar que a Lei n.º 5.692/71 teve suas origens entrelaçada 

aos acordos MEC-USAID, originando-se das necessidades de nosso país, mas 

também sofrendo determinações do exterior. De acordo com Chauí, em matéria 

publicada na Folha de São Paulo, no dia 6 de julho em 1977, a Lei propunha a 

educação para o desenvolvimento, ou seja, uma educação capaz de formar 

executores de saberes vindos de fora. Desta forma, educação e desenvolvimento 

significava a reprodução da dependência (CHAUÍ, 1977 apud PILETTI, 1990, p. 

213).  

 Assim, a Lei n.º 5.692, de 11 de agosto de 1971, produzida nestes moldes, 

teve como proposta a extensão da obrigatoriedade do ensino público de 4 para 8 

anos e a profissionalização compulsória do ensino médio. O ensino ginasial foi 

incorporado ao ensino primário, formando o ensino de primeiro grau, de caráter 

obrigatório. O segundo ciclo do antigo ensino secundário, conhecido como colegial, 

passou a compor o ensino de segundo grau. A nova organização ficou assim 

estruturada: ensino de 1º grau (da primeira à oitava série), ensino de 2º grau (curso 

profissionalizante de 3 ou 4 anos) e 3º grau (curso superior) (BRASIL, 1971). 

A Lei 5.692/71 extinguiu os grupos escolares, os exames de admissão e a 

escola normal, pelo menos da forma com que vinha sendo historicamente 

implementada. A partir das alterações previstas por esta lei, o curso normal sofreu 

um rompimento muito brusco. Toda sua organização precisou ser reestruturada. Por 

exemplo, se anteriormente o ensino normal era ofertado por “escolas” normais, com 

a Lei 5.692/71, elas perderam sua condição de instituição escolar, para se tornar um 

                                                             
32 O Milagre econômico caracterizou-se pelo expressivo aumento da produção econômica do país no 
final dos anos 1960 e início dos 1970. Entretanto, segundo Piletti, “[...] foi feito à custa do arrocho 
salarial, da concentração de renda e do empobrecimento da maioria da população, acabando por 
beneficiar apenas uma pequena parte dos brasileiros, aquela parte que de fato forma o nosso 
mercado consumidor”. Neste período o país “pulou do quinquagésimo para o décimo lugar na lista de 
nações com maior Produto Interno Bruto (PIB); concentrou mais de um quarto de todo o 
desenvolvimento industrial do Terceiro Mundo; ampliou, diversificou e elevou o nível técnico da 
produção nos campos e fábricas [...] (1996, p. 306-307)”. 
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curso que ofertava aos seus alunos uma Habilitação Específica para o exercício do 

Magistério em nível de 2º grau. Essas modificações, embora fossem exigências das 

demandas econômicas, descaracterizaram completamente o curso normal desde 

sua estrutura, até sua filosofia. 

 Apesar de terem aumentado o tempo obrigatório de escolaridade, as escolas 

não foram adequadamente supridas para dar conta dessa nova realidade. Portanto o 

quadro era de precariedade com poucos materiais didáticos e falta acentuada de 

professores formados, devido, principalmente aos baixos salários. De acordo com 

Cury, foi exatamente o professor que pagou a conta da ampliação da escolaridade 

junto com a falta de escolas devido ao crescimento urbano. Isso foi feito com o 

“rebaixamento de seus salários e a duplicação ou triplicação da jornada de trabalho” 

(2000, p. 574). 

 A ampliação da obrigatoriedade do ensino, conforme o artigo 20º da Lei nº. 

5.692/71, em que “O ensino de 1º grau será obrigatório dos 7 aos 14 anos [...]”,  fez 

com que houvesse uma relativa ampliação das exigências para a ocupação dos 

postos de trabalho, sendo, a partir desse momento, necessário um maior grau de 

instrução para o preenchimento das vagas existentes. Além dessa consequência 

apontada, a Lei n.º 5.692/71 trouxe outras implicações como a eliminação dos 

exames de admissão que incentivou ainda mais o aumento das matrículas. 

 Neste quadro aplicou-se também o próprio curso de formação de professores. 

A referida lei estipulou, no artigo 29, que, para o exercício do magistério primário, até 

a 4ª série, seria exigido no mínimo a habilitação específica em 2º grau. Para exercer 

o magistério até a oitava série, o professor deveria ter habilitação em curso superior 

de curta duração33. Para atuar no ensino de 2º grau o professor deveria possuir 

curso superior com licenciatura plena (BRASIL, 1971). A denominação de “Ensino 

Normal” foi abandonada e substituída por “Formação de Professores”, ou 

“Habilitação para o exercício do Magistério”. 

                                                             
33 Chauí, em matéria para Folha de São Paulo em 6 de julho de 1977, definiu esse tipo de habilitação 
para o magistério explicando que “O que é um professor curto: Um licenciado encurtado é curto em 
todos os sentidos: formado em tempo curto, a curto preço para a escola (mas a alto custo para o 
estudante), intelectualmente curto. Portanto, um profissional que dará aulas medíocres a baixo preço 
remunerado apenas pela hora-aula, sem condições de prepará-las. Incapacitado para a pesquisa – 
por falta de formação anterior e de condições para cursar uma Pós-Graduação – é um professor dócil. 
Dócil às empresas porque é mão-de-obra farta e barata; dócil ao Estado porque não pode refletir face 
à sociedade e ao conhecimento. Com esta degradação do professor em termos sociais e intelectuais, 
trazida pela reforma, reduz-se o nível do ensino e prepara-se a morte da pesquisa” (CHAUÍ, apud 
PILETTI, 1990, p. 215). 
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 Frente às políticas sociais e econômicas de desenvolvimento do país, era 

prioritário que os professores fossem preparados em número suficiente para colocar 

em prática tamanha reforma empreendida, atendendo uma população que procurava 

cada vez mais pela escolarização. 

 O incentivo necessário para que esta lei fosse implementada, foi a valorização 

salarial de acordo com o nível de estudos, ou com a maior formação conquistada 

pelo professor, independentemente do grau em que estivesse atuando. Ainda assim, 

a própria lei, no artigo 77 evidenciou que a falta de professores ainda seria um 

problema a combater por um longo prazo, pois foi aberto espaço para que houvesse 

a aceitação de professores sem habilitação para trabalhar em “caráter suplementar e 

a título precário” (BRASIL, 1971). 

 Essa reforma do ensino foi considerada pelos teóricos da educação 

associados ao civil-militarismo como uma “revolução dentro da Revolução” e como 

mais um passo em direção ao desenvolvimento do Brasil. Para atingir este objetivo, 

constatava-se, a partir do discurso de Médici, em 1970, que era imprescindível “[...] 

formar o maior número de professores primários, para diminuir a percentagem 

elevada de leigos (40%) em exercício” (BRASIL. Mensagens Presidenciais, 1987, 

v.2, p. 406). Este quadro devia ser revertido, pois havia o entendimento de que o 

grande número de professores leigos denunciava o subdesenvolvimento do país. 

 Com a aprovação da Lei n.º 5.692/71, a escola normal perdeu o status de 

escola e passou a ser mais uma das muitas habilitações. Extinguiu de vez o normal 

ginasial, e tornou o normal colegial, um curso profissionalizante, técnico, ou seja, 

uma Habilitação Específica para o Magistério (HEM). Em relação aos Institutos de 

Educação, estes também desapareceram, sendo possível especializar-se apenas 

por meio do curso de Pedagogia. 

 Para Trojan, a Lei n.º 5.692/71, significou a “descaracterização do ensino 

normal”. Segundo essa autora, tal reforma foi 

 
[...] feita ‘de encomenda’ através dos acordos MEC/USAID, que 
inclusive financia ‘cursos de capacitação’ para os professores em 
exercício com 200 horas de duração e sofisticado material didático. 
Não se pode aqui, deixar de ressaltar o caráter tecnicista da lei, que 
‘burocratiza’ o ensino através de fichas, modelos de planos, apostilas 
e instruções programadas (1997, p. 68-69). 

 

 As breves considerações desenvolvidas neste capítulo evidenciaram como a 
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formação de professores do ensino primário nas escolas normais, na visão de 

alguns pesquisadores, esteve atrelada à demanda do capital. Contudo, também foi 

possível verificar uma grande demanda por educação vinda dos próprios 

trabalhadores, que viram na expansão da escolaridade uma oportunidade de ter 

acesso a algo que anteriormente pertencia apenas a uma classe social, mas que 

passava a ser distribuída, mesmo que lentamente, a todos em virtude da nova 

configuração social. 

Constatou-se que a Lei Orgânica e as Leis n.º 4.024/61 e n.º 5.692/71, não 

foram a negação uma da outra, nem configuraram grandes inovações pedagógicas, 

com exceção da última que propôs algumas mudanças mais profundas. As fontes 

revelam que faltaram condições infra-estruturais para a implantação de todas as 

propostas idealizadas, além disso, a ideologia liberal reinante no país, quase sempre 

optou pela manutenção da ordem que se tinha, na medida em que era favorável à 

classe dominante. Neste ponto, é importante observar que em nenhum documento 

legal aqui analisado foi apresentado de forma direta a questão salarial do professor. 

Muitos foram os discursos, porém poucas ações práticas neste sentido. 

 Saviani afirma que  

 
[…] a organização escolar não é obra da legislação […] A legislação 
constitui o instrumento através do qual o Estado regula, acentuando 
ou amenizando as tendências em marcha. Assim, à luz do contexto 
revelam-se ao mesmo tempo a falácia e a eficácia da legislação. A 
falácia diz respeito às esperanças nela depositadas e que ela não 
pode realizar. A eficácia consiste nas consequências esperadas ou 
não, que ela acarreta. No caso do Brasil, a esperança de que as 
reformas operariam mudanças profundas resultou falaz. Como 
poderia ser de outra maneira se não houve mudanças sociais 
profundas? Em contrapartida, elas se revelaram eficazes para ajustar 
a estrutura escolar à ruptura política levada a cabo pela Revolução 
de 1964 (2000, p. 168-169).   
   

 Como se deu a transição da Lei n.º 4.024 de 1961 para a Lei n.º 5.692 

de 1971? Precisamos lembrar que o contexto em que a LDB de 1961 foi produzida, 

dizia respeito ao período de redemocratização, sendo aprovada na fase final do 

populismo e tendo a maior parte de sua vigência no período posterior ao golpe de 

1964, quando o país passou por um processo de internacionalização da economia. 

Tanuri (1981) aponta que houve um descompasso entre a LDB descentralizadora e 

a política autoritária dos militares, sendo, portanto, necessário aprovar rapidamente 
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outra lei mais condizente com a conjuntura da época. Esta nova lei foi a n.º 5.692/71 

fixou novas diretrizes para o ensino público no país a partir de uma tendência 

centralista, bem mais afinada com o caráter autoritário que a sociedade brasileira 

estava sendo conduzida. Apesar da referida lei empunhar “a bandeira 

descentralista”, sua essência foi centralista, pois 

 
[...] a maior parte dos dispositivos considerados descentralizadores 
apenas delegam atribuições de ordem executiva. Em face do espírito 
geral da Lei 5692 e da regulamentação minuciosa nela disposta 
quanto a alguns assuntos que, nos termos da Lei 4024/61, ficavam 
sob o encargo dos Estados, os mencionados artigos prestam-se mais 
para ‘desconcentrar’ funções – mantendo-as, contudo, subordinadas 
às linhas básicas de ação definidas na esfera federal – do que para 
‘descentralizar’ poderes (TANURI, 1981, p. 18). 

 

Desta forma, o ensino normal regido pela Lei n.º 4.024/61, não era tão 

regulamentado quanto foi pela Lei n.º 5.692/71, que tornou o curso de habilitação 

profissional voltada à formação para o magistério primário. Além disso, determinou a 

inclusão obrigatória das disciplinas de Educação Física, Educação Moral e Cívica, 

Educação Artística e Programas de Saúde, ampliando a parte obrigatória do 

currículo. Tanuri ressalta que o ensino normal, antes subordinado apenas ao 

governo estadual, passou a submeter a normas ditadas pelo Conselho Federal de 

Educação. Este espírito centralista contaminou a própria legislação estadual, visto 

que 

 
[...] acabou por prescrever currículos, por ‘sugerir’ guias curriculares 
e por regulamentar pormenorizadamente os diversos aspectos do 
ensino, de modo a deixar letra morta, no texto legal, as competências 
atribuídas à escola (TANURI, 1981, p. 19). 
  

 A questão pedagógica daquele período vislumbrava a educação, enquanto 

fator de desenvolvimento da sociedade, onde somente por meio dela seria possível 

reconstruir a nação. Para tanto, fazia-se necessário qualificar a mão-de-obra para 

atender a contento o processo de industrialização pelo qual o país passava. Assim, 

a educação estava constantemente atrelada à formação para o mercado de 

trabalho. Segundo Hoff (1991, p. 76), a ideologia civil-militar, permaneceu ancorada 

na “concepção de desenvolvimento via escolarização”. Em outras palavras, a 

educação era vista como a mola propulsora para o desenvolvimento, pois se 



 

66 
 

acreditava que, somente um povo educado poderia contribuir de maneira efetiva 

com o progresso da sociedade. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

CAPÍTULO II 
 

A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES PARA O ENSINO PRIMÁRIO NO PARANÁ 
 

[...] o funcionamento de uma unidade escolar 
exige um complexo de condições, entre as 
quais se sobressai a existência de 
professores capazes, a instalação predial 
adequada, o fornecimento do material 
didático, o pessoal subalterno, e tudo 
depende dos recursos financeiros (PARANÁ. 
Mensagem do Governador Moysés Lupion, 
1958, p. 147).  

 

Neste capítulo nos propomos a analisar a configuração histórica dos cursos 

normais no Estado do Paraná, com enfoque entre meados da década de 40 até o 

início da década de 1970, levando em consideração o contexto político, econômico e 

social em que estavam inseridos, bem como, a legislação educacional que os 

amparavam. Além disso, no decorrer dos estudos, abordaremos também o ensino 

primário, visto que o curso normal existiu em razão deste nível de ensino. 

Essa análise não poderia deixar de incluir as Reformas educacionais 

propostas por Erasmo Pilotto34, professor paranaense, formado em escolas normais 

e imbuído de “idéias modernizantes”. Esperamos compreender de que forma a 

legislação nacional para o ensino normal foi concebida e implementada no Estado 

do Paraná, observando a demanda por professores, as exigências e adequações 

impostas pelo sistema capitalista, bem como a materialização das propostas 

pretendidas. 

Qualquer análise da educação paranaense não pode deixar de considerar 

que em muitos momentos, ela esteve diretamente atrelada, e por que não dizer, 

determinada, pela realidade nacional, ou de outros Estados, como ocorreu com as 

                                                             
34 Erasmo Pilotto foi um importante educador paranaense. Nasceu em Rebouças, no Paraná em 21 
de outubro de 1910. Optou por ser professor primário diante da influência de sua mãe que também 
era professora. Em 1927 matriculou-se na Escola Normal de Curitiba. Leituras como Tolstoi, 
Rousseau, Pestalozzi, Montessori e Decroly marcaram o seu pensamento sobre a educação na 
Escola Normal. Aos poucos foi absorvendo as ideias da Escola Nova, criando em 1943, o Instituto 
Pestalozzi, primeira escola paranaense nos moldes da moderna pedagogia. Como Secretário visitou 
várias escolas em todo o Paraná, ouvindo e orientando pessoalmente os professores. Para uma 
melhor formação do professorado paranaense, criou escolas normais regionais que se situavam na 
área urbana de municípios do interior, com o objetivo de atender as demandas da zona rural (BONI, 
2008). 
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inovações pedagógicas produzidas pelo Estado de São Paulo e aqui aplicadas. Isso 

ficou evidente nas reformas paranaenses da década de 1920 de Prieto Martinez 

(1920), professor paulista, e de Lysímaco Ferreira da Costa (1923), bem como nos 

encaminhamentos dados nas décadas em que o recorte histórico para este estudo 

foi realizado. 

Contudo, é preciso reconhecer que, apesar do Paraná expressar íntima 

ligação com São Paulo e beber das suas discussões pedagógicas, o Estado 

apresentava especificidades em relação ao seu vizinho. Dentre essas 

especificidades podemos relacionar que entre as décadas de 1920 e 1950: a) 

indústria era incipiente, pouco diversificada praticamente pautada na extração e 

beneficiamento da erva-mate e da madeira; b) a grande extensão do território ainda 

era pouco ocupado, ou em processo de re-colonização, principalmente o Oeste e 

Sudoeste do Estado35; c) a infra-estrutura precária, ou seja, as rodovias, ferrovias, e 

transporte em geral, eram muito deficientes, estando o Estado dependente de São 

Paulo até mesmo para exportar o café produzido na região Norte. 

Certamente esta é uma questão que não pode ser compreendida a partir de 

uma análise linear, ou de uma visão de que a educação desenvolvida no Paraná 

correspondeu a um mero transplante da legislação nacional, ou daquela 

desenvolvida no Estado de São Paulo, mas como um processo repleto de 

particularidades determinadas pelas condições materiais locais da época, que 

contribuíram para que a educação paranaense fosse estruturada de uma forma e 

não de outra. 

Deste modo, propomos um breve retorno até a década de 1920 em vista da 

necessidade de comparar as semelhanças e diferenças existentes na organização 

das escolas normais do Estado antes e depois da promulgação da Lei Orgânica de 

1946. Para isso, delimitamos como um dos objetivos desse capítulo, compreender 

quais as implicações da legislação nacional para o ensino primário e a formação 

docente no Estado do Paraná. 

 Com vistas a compreender a totalidade36 dos processos educacionais para a 

formação do professorado paranaense e a organização das escolas normais para 

                                                             
35 Ainda assim, grande parte da população estava concentrada na área rural. 
36 Carvalho (2008) chama-nos a atenção quanto ao uso incorreto da categoria totalidade. Segundo 
suas análises, “o todo pode não passar de mera aparência” se for utilizado sem o necessário rigor 
teórico. Portanto, deve-se ter a compreensão de que “[...] o conhecimento das partes isoladas do 
conjunto não é conhecimento, nem das partes, nem do conjunto. Numa totalidade, o conhecimento do 
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esse fim, não podemos nos eximir de analisar minimamente a sociedade que as 

produziu. Desta forma, juntamente com os aspectos educacionais, analisamos o 

contexto histórico em que a escola normal foi pensada e implementada. 

Neste capítulo pretende-se apresentar um estudo mais geral da formação de 

professores no Estado do Paraná segundo os aspectos mais relevantes que 

envolveram as escolas normais, principalmente no que concerne à caracterização e 

organização. Além disso, procuramos realizar um contraponto entre a visão da 

administração pública e a realidade material acerca da formação de professores, 

percebendo as divergências e convergências. Para isso, organizamos o capítulo em 

três tópicos: no primeiro, abordamos os aspectos históricos dos cursos normais 

entre 1920 e 1946. No segundo, exploramos a formação dos professores no Paraná 

depois da Lei Orgânica de 1946. E no último, analisamos o contexto educacional do 

município de Cascavel entre os anos de 1951 e 1971. 

 

2.1 A formação de professores no Paraná: aspectos históricos dos cursos 
normais entre 1920 a 1946 

 
Não é do número de escolas que depende 
unicamente a disseminação do alfabeto, mas 
sobretudo da eficiência das escolas e, 
portanto, dos mestres (PARANÁ, 1921, p. 6 
apud MIGUEL, 1997, p. 28-29). 

 

Na primeira República, a educação no Paraná estruturava-se a partir de um 

quadro de extrema precariedade, apresentando como resultado um número 

insignificante de alunos que conseguiam ser alfabetizados. A justificativa para esses 

resultados, geralmente estava vinculada, à falta de compreensão das pessoas sobre 

a importância do ensino, ou à formação deficiente dos professores (MIGUEL, 1997). 

A partir desse entendimento, houve a expansão da ideia de que por meio da 

escolarização, a população teria oportunidades ampliadas e que a sociedade, 

envolvida por princípios democráticos, alcançaria o progresso. Contudo, para que 

isso fosse efetivado, era necessário habilitar os professores por meio das escolas 

                                                                                                                                                                                              
todo e das partes pressupõe uma reciprocidade, porque o que confere significado tanto ao todo como 
às partes que o formam, são determinações dispostas em relações”. Em outras palavras, a totalidade 
não é a simples soma das partes, mas a relação entre elas. Para tanto, faz-se necessário 
compreender como as escolas normais se relacionavam com a sociedade paranaense, seus conflitos 
e suas tensões. 
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normais, já que somente desta forma seria possível resolver o problema da instrução 

pública no Paraná. 

Mas ao contrário do discurso acima propagado, os estudos de Wachowicz 

(1984) apontaram que a modernização educacional pretendida, enfatizou muito mais 

os aspectos administrativos que propriamente os técnicos. 

 Neste período, o governo percebia a escola como  

 
[...] uma possível auxiliar do capitalismo, seja na reprodução dos 
papéis sociais, seja na reprodução da própria força produtiva, o que 
se depreende da associação feita entre o progresso da sociedade e 
a difusão do ensino por todas as classes sociais [...] (WACHOWICZ, 
1984, p. 90). 
 

 A visão da escola como instrumento de apoio às realizações capitalistas, 

conduziu o governo para atitudes cada vez mais voltadas ao controle sobre a 

educação, principalmente sobre as ações dos professores. Esse controle se deu de 

maneiras variadas como relatórios, avaliações, vigilâncias por meio dos inspetores e 

mesmo da própria população que passava a cobrar e vigiar o trabalho docente. 

 Além disso, para que o professor pudesse reproduzir os “papéis sociais” 

determinados socialmente, este deveria pensar como o Estado e ter os mesmos 

ideais do governo atuando como seu agente. Deveria ser dócil, obediente, submisso 

e ensinar aos seus alunos determinadas normas de conduta. Desta forma, as 

escolas normais deveriam estar atentas a estas questões e dedicar-se a formar o 

professor com moral exemplar dando ênfase ao civismo.  

Com o avanço do capitalismo no Brasil, a partir de 1920, a sociedade passou 

por grandes transformações. Dentre elas podemos citar a alteração do capital 

agrícola para capital industrial, desenvolvimento da industrialização e dos centros 

urbanos, assim como a emergência da classe burguesa associada ao setor da 

indústria. Transformações como estas exigiam trabalhadores melhores qualificados, 

ou pelo menos alfabetizados. Isso era percebido tanto pela classe trabalhadora, 

quanto pela própria classe burguesa que passou a lutar mais enfaticamente pela 

educação escolar pública e gratuita. 

A educação escolar anterior, fundamentada basicamente na questão da 

instrução, não atendia mais às exigências sociais do contexto. Ela precisava ser 

reformulada. Porém, não o foi seguindo uma política única, mas a partir das 
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contribuições de intelectuais que individualmente promoveram algumas reformas em 

vários estados brasileiros.  

 No Paraná, elas estavam imbuídas do mesmo espírito que envolvia as 

demais reformas estaduais do país, ou seja, expressavam a necessidade de 

modernizar a educação em conformidade com as transformações ocorridas no 

mundo do trabalho, tendo em vista a nova organização do capital37. 

A primeira reforma paranaense da década de 1920 foi a de Prieto Martinez, 

professor de São Paulo convidado a assumir a Inspetoria Geral do Ensino do 

Paraná. Este reformista elaborou novos programas para as escolas e atuou, até 

mesmo pessoalmente, em muitos deles propondo modificações racionalizadoras 

remodelando completamente a organização escolar da época. De acordo com suas 

palavras, 

 
O Paraná já é um exemplo que deve ser seguido. Sua organização 
escolar prima pela simplicidade. Os gastos são rigorosamente 
fiscalizados e tem aplicação conveniente. As verbas para tal fim não 
são excedidas. Basta dizer que, com o mesmo dinheiro despendido 
em 1916, custeamos o mesmo número de escolas em 1921 e 
duplicamos a matrícula. De pouco mais de 16.000 que era, atingiu a 
30.800. Tudo isso se fez sem regulamentos prévios, sem a criação 
de comissões largamente custeadas, sem necessidade de um 
regime de papéis, moroso e caro. [...] Onde havia necessidade aí se 
instalava uma escola, embora não criada. Acode-se o mal onde o 
mal está (MARTINEZ apud PILOTTO, 1954, p. 68). 
   

A reforma educacional de Martinez, voltada principalmente para o 

desenvolvimento da indústria e das novas relações de trabalho, exalava forte 

concepção racionalista. Compreendia a escola como instituição redentora, capaz de 

proporcionar o progresso da nação por meio da formação do homem enquanto 

recurso humano. Para tanto enfatizava muito a eficiência da escola e dos 

professores como questão fundamental para atingir este intento.  

Quanto à reforma da escola normal, Martinez tomou algumas medidas como 

separar a escola normal do ginásio38 e alterar o currículo ampliando algumas 

                                                             
37  Essas transformações, não ocorreram no Paraná com a mesma intensidade que em outros 
estados brasileiros, pois na década de 1920, a economia paranaense estava pautada principalmente 
na extração e beneficiamento da erva-mate, sendo, portanto, uma economia de cunho extrativista. 
Porém, mesmo esta forma de organização, contribuiu embrionariamente para o desenvolvimento das 
indústrias no estado, tornando a classe que dela se servia, a burguesia local. 
38 Segundo Miguel, essa alteração curricular constituiu-se no primeiro passo para que a escola normal 
deixasse de ser mero “adendo do curso ginasial” (1997, p. 32). 
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matérias no 3º e 4º ano a fim de que o professor recebesse melhor formação 

pedagógica. Estas disciplinas referiam-se a: Antropologia Pedagógica, Psicologia 

Infantil aplicada à Educação, Metodologia Geral e História da Pedagogia (PARANÁ, 

1920, p. 16 apud MIGUEL, 1997, p. 32).  

Em 1923, Lysímaco Ferreira da Costa, deu prosseguimento a reforma 

estadual iniciada por Martinez. Tornou a escola para formação de professores, uma 

escola normal de nível secundário e organizou o currículo em duas partes, uma 

geral, ou propedêutica e outra especial, ou voltada à profissionalização. O primeiro 

tinha duração de três anos e visava fornecer ao professor uma cultura geral. O 

segundo estava previsto para ocorrer no prazo de um ano e meio com matérias 

especiais para orientação profissional docente como: Psicologia, Metodologia Geral, 

Metodologia da Leitura e Escrita, Metodologia do Desenho, Higiene e Agronomia, 

Educação Moral e Cívica, Metodologia do Idioma Vernáculo, Metodologia da 

Aritmética, Metodologia do Ensino Intuitivo, Metodologia das Ciências Naturais e 

Metodologia da Geografia ministradas no quarto ano, distribuídos em dois 

semestres, e Puericultura, Metodologia da História, Metodologia da Geometria, 

Metodologia da Música, Metodologia dos Exercícios Físicos, Ensino dos Trabalhos 

Manuais e Prática e Crítica Pedagógicas no quinto ano abrangendo um semestre 

(MIGUEL, 1997, P. 34-35) 

A Reforma Martinez e Lysímaco Ferreira, procurou disseminar os métodos de 

ensino que vinham sendo aplicados em São Paulo. O objetivo principal era 

 
[...] preparar o professor para conhecer o meio em que iria atuar, 
dando-lhe suficiente cultura intelectual que lhe permitisse transmitir 
aos alunos o mínimo de conhecimentos úteis às suas vidas para 
serem cidadãos, homens trabalhadores, com bons hábitos morais e 
mentais e noção de deveres cívicos. Ainda se propunha a ensinar 
aos professores a ordenar os alunos em classes, aplicando nas aulas 
os novos métodos, processos, formas, modos e sistemas de ensino 
(MIGUEL, 2005, p. 97). 

 

Quais as bases e princípios que nortearam a reforma da escola normal no 

Paraná na década de 1920? Miguel (1997) elenca alguns deles, dentre os quais 

destacamos: a compreensão de que a educação contribuiria para que a pobreza 

fosse diminuída, pelo fato de desenvolver nos alunos o hábito para o trabalho; a 

necessidade de transformar cada paranaense em trabalhador capaz de colaborar 

com o progresso do país; a celebração do caráter nacionalista a ser transmitido pela 
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escola normal; o respeito às leis, às autoridades, às instituições; e a boa conduta e 

disciplina. Partindo desses princípios, o professor deveria interagir com o meio, 

adquirir cultura suficiente e transmiti-la aos seus alunos, formando neles hábitos 

morais, desenvolver na turma o dever cívico, aplicar de modo eficaz os métodos de 

ensino, cumprir o programa e ser bom exemplo de moral. 

Segundo Miguel, desde a reforma de Lysímaco Ferreira, o governo passou a 

expressar relevante cuidado com a “educação do povo”, que significava a formação 

do “trabalhador produtivo, obediente e disciplinado”. O responsável pela formação 

desse tipo de trabalhador necessário às novas configurações sociais, era o 

professor. Para isso, os melhores eram escolhidos para ocupar cargos de maior 

prestígio junto ao setor educacional e atuar como líderes na “missão” de moldar a 

alma popular. Em que consistia esse trabalho de moldagem da alma popular? 

Miguel responde afirmando que este trabalho “[...] repousava sobre a alfabetização e 

transmissão de conhecimentos básicos, a higiene e a moral” (2000, p. 11). Para 

alcançar este objetivo, os cursos de magistério precisavam formar o professor para 

desenvolver a sua função social preconizada pelo estado. Essa função consistia em 

preparar o homem para atuar produtivamente na sociedade, seja na zona urbana ou 

na rural, de modo saudável, ordeiro e disciplinado. 

Tanto a reforma de Prieto Martinez, como a de Lysímaco Ferreira, colocada 

em prática por meio do Decreto nº 274, de 26 de março de 1923, tinham a 

concepção de que à instrução pública cabia a tarefa de preparar o indivíduo para a 

sociedade urbano-industrial que se consolidava, bem como para a construção da 

cidadania (MIGUEL, 1997, p. 12). Neste sentido, poderíamos concluir que o 

professor tinha por função atuar como agente de transmissão de civilidade, um 

disseminador do projeto de sociedade que acabava de ser gestado, capaz de levar à 

toda a população o ideal de vida urbana, assim como ampliar, através da 

alfabetização das massas populares, a democracia e o desenvolvimento cultural e 

econômico do país. 

Compete-nos agora buscar compreender como foi encaminhada a política 

educacional proposta pelo Estado Novo no Estado do Paraná, em especial para a 

formação de professores. 

De acordo com Magalhães Filho, no Estado Novo, as transformações 

econômicas e sociais paranaenses, estiveram mais vinculadas “aos interesses e 
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objetivos do bloco do poder nacional, ou por ele influenciados, do que aos locais” 

(2006, p. 130 – destaque do autor). Pois, a emergente elite paranaense, composta 

por proprietários de terras, comerciantes e empresários envolvidos na exploração e 

beneficiamento da madeira, era fraca politicamente, não conseguindo impor-se 

perante o estado autoritário, ficando a margem das suas políticas.  

Com os incentivos governamentais para o desenvolvimento das atividades 

ligadas à indústria e à ampliação das atividades comerciais e agropecuárias, houve 

a necessidade de se repensar a educação de modo a torná-la adequada e eficiente 

para atender esses setores em expressivo desenvolvimento.  

Além do decreto n.º 274, de 26 de março, que instituiu o Regulamento da 

Escola Normal Secundária de Curitiba, em 1923, Sbardelotto (2009, p. 51-56) indica 

vários outros que trataram da organização da formação de professores nas décadas 

de 1920 e 1930. A autora destaca os seguintes: Em 1924, o decreto de n.º 135, de 

12 de fevereiro, que regulamentou as escolas normais primárias do Estado do 

Paraná. Em 1931, o decreto n.º 589, de 09 de março, previa concurso público para o 

preenchimento de vagas para professores das escolas normais, primárias e 

secundárias. No mesmo ano, entrou em vigor o decreto n.º 2.570, de 28 de 

dezembro de 1931, que equiparou os institutos particulares de ensino às escolas 

normais primárias do Estado. Em 1932, foi sancionado o decreto n.º 270, de 27 de 

janeiro, que estabeleceu a porcentagem de arrecadação para os municípios em 

colaboração com o Estado. No mesmo ano e mês, outro decreto de n.º 271, foi 

aprovado com o intuito de integralizar o curso elementar e preparar alunos para as 

escolas normais e professores complementaristas para as rurais. Este decreto 

acabou sendo substituído pelo decreto n.º 459, de 16 de fevereiro de 1933, que 

estabeleceu um desdobramento nos estudos das escolas normais entre estudos 

gerais e especiais. Em 1936, foi elaborado o decreto n.º 1.929, de 30 de janeiro, cuja 

medida consistiu na transformação das escolas normais em institutos de educação. 

No ano de 1937, foi elaborado, mas não aprovado o Anteprojeto de lei relativo ao 

novo “Código de Educação”, que tinha por proposta reformar todo o sistema de 

ensino no estado e transformar as escolas normais em escolas de professores, mas 

não foi aprovado devido à instauração do Estado Novo. Em 1938, o decreto n.º 

6.597, de 15 de março, aprovou o Regulamento do curso de formação de 

professores. 
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Com a “Revolução de 1930”, Mário Tourinho foi nomeado interventor e 

administrava o Estado de acordo com as determinações de Vargas.  Cabe ressaltar 

que os problemas relativos ao campo educacional eram imensos. De modo geral, os 

recursos não disponibilizados pelo Estado para a educação era o maior deles. 

Em vista da pouca habilidade política de Mário Tourinho, em 1931, acabou 

renunciando a presidência do Estado. No seu lugar, foi indicado Manoel Ribas, que 

permaneceu no comando do Estado durante 15 anos. Oliveira mencionou que, em 

mensagem para Assembléia Legislativa, ele tomou diversas medidas 

 
[...] para estabilizar o ensino público primário e dar nova feição à 
rotina escolar, como o controle de professores faltosos, a construção 
de modernos Grupos Escolares, assim como a reforma daqueles que 
não mais atendiam às suas finalidades (2006, p. 47). 

 

Quanto às medidas de ordem pedagógica, não podemos citar nenhuma 

durante o governo de Manoel Ribas, pois até mesmo os programas escolares não 

foram alterados, mas permaneciam os mesmos da década de 1920 elaborados por 

Martinez (RATACHESKI, 1953, p. 46 apud OLIVEIRA, 2006, p. 47). De acordo com 

as pesquisas de Oliveira,  

 
A respeito da aprovação de um regulamento geral estadual que 
ordenasse a vida do ensino, a estrutura e o funcionamento das 
escolas, não se teve notícias em documentos oficiais e tampouco na 
legislação. Foram leis especiais aprovadas que, aos poucos, deram 
os contornos à educação no Paraná, de acordo com as 
necessidades que foram surgindo, mas principalmente, em relação 
às determinações exaradas pelo Governo Federal, por meio de seu 
Ministério (2006, p. 48).  

  

Para Miguel, no período de 1938 a 1946, iniciou-se a introdução dos 

princípios da Escola Nova sob a inspiração de Pestalozzi, Decroly e Montessori. 

Erasmo Pilotto desenvolveu um programa que buscava focalizar todo o processo de 

ensino e aprendizagem no aluno, bem como, introduzir os princípios da escola nova, 

“[...] a metodologia ativa e a valorização da pesquisa para orientar a prática 

educacional” (2005, p. 98). 

Quanto à formação dos professores, Pilotto deu especial atenção. Naquele 

período, a função das escolas normais ao formar o docente, era fazer com que ele 

pudesse promover de modo eficaz a absorção do imigrante no Estado e convencer o 
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colono a permanecer no campo. É importante mencionar que a formação de 

professores se dava de forma diferenciada, visto que também as ocupações seriam 

diversas. Alguns seriam formados para serem líderes, enquanto outros apenas para 

exercer funções corriqueiras do ensino (MIGUEL, 2005, p. 98-99). 

Em 1942 havia no Paraná somente três Escolas de Professores estando elas 

localizadas em Curitiba, Ponta Grossa e Paranaguá. Em 1946, com a Lei Orgânica 

para o Ensino Normal, a Escola de Professores foi transformada em Instituto de 

Educação, com elaboração e aplicação de planos por Erasmo Pilotto. Conforme 

Miguel, as finalidades dos Institutos eram: a) formar professores primários; b) ser um 

centro de cultura; c) ser um centro de vulgarização pedagógica. Os candidatos a 

cursarem o Instituto de Educação deveriam passar por exames de capacidade física, 

de inteligência e de cultura. (1997, p. 74-75). 

Vimos até aqui que anterior às Leis Orgânicas, predominava a ausência de 

diretrizes nacionais para a educação, sendo necessário que cada estado 

empreendesse suas próprias reformas com o intuito de organizar seus sistemas de 

ensino. Isto possibilitava uma variedade de currículos, bem como, de 

fundamentação teórica á eles adequados. 

A descentralização do ensino primário e do ensino normal era algo histórico 

que só foi modificado quando o governo federal, a partir da administração 

estadonovista, passou a determinar legalmente a organização dessas modalidades 

de ensino por meio da promulgação das Leis Orgânicas. Estas Leis procuraram 

uniformizar os currículos, as escolas e a formação dos professores, regulamentando-

os. 

Em síntese, no período anterior a 1946, a formação de professores passou 

por importantes reformas que pretendiam adequá-la aos novos rumos que a 

sociedade paranaense estava tomando, principalmente no plano político e 

econômico. Contudo, a partir da Lei Orgânica de 1946, a formação de professores 

ganhou novos contornos como discutiremos no próximo tópico.  

 

 
2.2 A formação de professores no Paraná depois da Lei Orgânica de 194639 
 
                                                             
39 A partir desse momento, houve grande expansão das escolas normais no Estado do Paraná, tendo 
como mentor o educador Erasmo Pilotto, atuando neste período como secretário da educação. 
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Em nossas escolas normais, o que mais 
importa é a formação dos ideais, a 
comunicação dos ideais. Quem entra para 
uma dessas escolas, realiza, mesmo sem o 
saber, um passo de importância 
transcendente para a sua vida (PILOTTO, 
1952, p. 46). 

 

A partir das Leis Orgânicas para o Ensino Primário e para o Ensino Normal, 

ambos foram organizados e normatizados nacionalmente, sendo necessário que 

cada estado colocasse em prática as determinações dessa nova reforma. Conforme 

Miguel, no Paraná, sob orientação do professor Erasmo Pilotto, o ensino normal foi 

adequado às novas exigências. Segundo a autora, em 1946 foi adotado no Estado 

paranaense o “[...] plano federal das escolas de formação de professores [...] 

transformando-se, ao mesmo tempo, e segundo o referido plano, a Escola Normal 

secundária de Curitiba em Instituto de Educação”. De acordo com esta nova 

organização, o trabalho pedagógico, principalmente no que dizia respeito à formação 

dos professores, procurou expressar maior importância “[...] aos cuidados da 

formação da personalidade do professor e aos cuidados da complementação de sua 

cultura geral, sobretudo histórica, filosófica e artística” (2000, p. 11). 

Esta política empreendida no Paraná por Erasmo Pilotto avançou cada vez 

mais na medida em que era influenciada também pelas relações sociais da época. 

Aos poucos o vínculo entre educação e desenvolvimento, ainda incipiente, se 

tornaria mais intenso, expressando a necessidade urgente de ampliação das escolas 

normais para contribuir com o processo de “modernização” do Estado por meio de 

uma atuação mais sólida dos professores. Para tanto, sua formação deveria 

contemplar a moral e o civismo condizentes com o que preconizou a Lei Orgânica 

para o Ensino Normal. 

A Constituição de 1946, estabeleceu que a União deveria legislar sobre as 

diretrizes e bases da educação nacional, ao mesmo tempo em que atribuía aos 

estados a função de organizar os seus respectivos sistemas de ensino. Assim, para 

que os estados pudessem organizar os seus sistemas, deveriam aguardar a União 

formular legalmente tais diretrizes. Isso somente ocorreu em 1961 com a aprovação 

da lei n.º 4.024/61. Enquanto a LDB estava em debate, o ensino estava subordinado 

as Leis Orgânicas.  
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Durante a década de 1940, os cursos normais começaram a ser expandidos 

no Estado do Paraná, mas com pouca influência das ideias da Pedagogia da Escola 

Nova. Pilotto ressaltou que no período anterior à sua entrada na Secretaria de 

Educação e da Cultura do Paraná, 

  
[...] a Diretoria de Educação entrara em uma fase conservadora. 
Enquanto as Escolas Normais do Estado, e, em particular, a de 
Curitiba, realizava uma ampla e até inquieta pregação renovadora, a 
Diretoria de Educação fechava-se numa atitude conservadora. É 
verdade que o Diretor da Educação, pessoalmente, apoiava a vida 
das Escolas Normais. Mas os órgãos técnicos da Diretoria eram 
eminentemente conservadores, com um ou outro elemento, apenas, 
partidário da renovação educacional que se agitava por toda a parte, 
no mundo. E, assim, aqueles elementos de exceção, uma vez ou 
outra, conseguiam estimular medidas e impulsos renovadores. A 
linha geral, porém, era conservadora (1954, p. 69). 

 

 Somente em 1948, com a entrada de Pilotto na Secretaria de Educação e 

Cultura, o conservadorismo cedeu lugar a um “novo espírito”, que já prevalecia nas 

escolas normais conduzidas por ele. Assim, este intelectual paranaense, adepto do 

movimento renovador escolanovista, em 1948, propôs um plano que transformava a 

Escola de Professores de Curitiba em um espaço de estudos, pesquisas e 

experimentação dos problemas pedagógicos. De acordo com suas palavras, 

procurou “levar para lá, o espírito das Escolas Normais. E [...] pôr em ação, nos 

pontos vitais, a elite dos professores que as Escolas Normais vinham formando, 

dentro do novo espírito” (PILOTTO, 1954, p. 69). 

A formação dos professores, atendendo às exigências da nova maneira de 

organizar o trabalho, também atendia aos interesses da sociedade urbano-industrial, 

e aos interesses da própria população, que via na escola um instrumento de 

ascensão social. Assim, a expansão das escolas normais nesse período se deu, em 

partes devido à cobrança da população por melhoria no sistema educacional, 

incluindo a ampliação das vagas, como também à exigência de professores 

habilitados para que seus filhos tivessem o real acesso à melhores postos de 

trabalho. Influenciados pela própria concepção nacional de educação, expressavam 

o entendimento de que por meio dela se poderia assegurar a igualdade de 

oportunidades sociais. Especialmente em relação aos cursos normais regionais, sua 

expansão esteve atrelada às alterações na economia e na sociedade como um todo, 
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advindas das relações capitalistas que aos poucos iam se tornando cada vez mais 

sólidas também na zona rural.  

A formação do professor, ponto central no processo de reformas, passou a 

ser expandida na mesma medida em que eram expandidas as próprias escolas 

primárias. O professor era considerado o instrumento com o qual a elite paranaense 

“contava para veicular as suas concepções de reforma e até mesmo colaborar na 

implantação das mesmas” (MIGUEL, 1997, p. 118). 

Contudo, o governo tinha um problema a resolver. A alta reprovação dos 

alunos que chegava a quase metade daqueles matriculados e a resistência dos pais, 

especialmente dos que moravam no interior do estado, em mandá-los para a escola. 

Alguns retiravam seus filhos assim que aprendiam a ler e escrever. De certo modo, 

esta era uma prática comum nesse período, devido às condições duras do sertão 

paranaense para a obtenção do sustento e também pela prática de castigos 

utilizados pelas escolas. 

 Assim, com a finalidade de atender às exigências do capital, buscou-se 

promover o desenvolvimento da sociedade, entre outras coisas, por meio da 

educação escolar, sendo que, através dela, organizou-se uma educação que 

adaptasse a população à sociedade urbanizada, prevalecendo os valores urbanos 

sobre os rurais. 

O Governador Moyses Lupion, em mensagem para a Assembléia Legislativa 

do Estado, em 1948, apresentou os seguintes dados sobre as matrículas para o 

ensino primário referente ao ano de 1947. Os números evidenciavam que havia no 

geral, 108.158 alunos matriculados. Contudo, de todos os matriculados, os que 

frequentavam as salas de aula eram efetivamente 78.955 alunos. Destes, 47,7% 

reprovaram, principalmente na primeira série (PARANÁ. Mensagem do Governador, 

1948, p. 84-85). 

Em relação ao magistério, na gestão de Pilotto, foram abertos “[...] 20 cursos 

normais regionais” e “[...] os salários de magistério secundário e normal foram 

elevados”. Essas escolas tinham por finalidade formar professoras a partir de 

“técnicas muito simples de alfabetização (‘ensino fundamental da leitura, da escrita e 

do cálculo’)” (MIGUEL, 1997, p. 130 e 131). 

Em 1949, Erasmo Pilotto elaborou um Anteprojeto de Lei Orgânica da 

Educação para o Estado cujas finalidades eram bastante objetivas: “[...] prover a 
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formação do pessoal docente necessário às escolas primárias; habilitar 

administradores escolares destinados às mesmas escolas; desenvolver e propagar 

os conhecimentos e técnicas relativas à educação da infância” (PARANÁ, 

Anteprojeto de Lei Orgânica, 1949, Art. 115º). De modo geral, este anteprojeto 

assemelhava-se muito com a Lei Orgânica nacional, principalmente no que tange a 

organização das escolas normais. Apesar desta lei não ter sido aprovada, 

principalmente por “tentar desvincular de ingerências políticas a Educação e a 

Cultura no Estado do Paraná”, permaneceram muitas questões que mais tarde 

foram retomadas e implantadas por meio dos decretos n.º 8.862 e n.º 8.863, ambos 

de 17 de novembro de 1949, como o caso dos cursos normais regionais (MIGUEL, 

1997, p. 142).  

No ano de 1950, o governo empenhou-se em ampliar a rede de ensino 

primário no Estado construindo mais escolas, principalmente rurais. Segundo 

Lupion, em 1949, foram abertas 500 novas escolas. No mesmo relatório indicou que, 

pelo “[...] plano de aumento e ampliação da rede de ensino, esperava construir mais 

1.200 unidades”. Sua preocupação com a educação da zona rural estava 

fundamentada na própria política nacional, bem como, nos dados estatísticos que 

dispunha. Portanto, afirmava que as escolas dessas localidades, via de regra, 

constituíam-se em escolas de primeira série, pois, dos 32.000 alunos matriculados 

na zona rural, em 1948, apenas 7.000 ingressavam na série seguinte (PARANÁ, 

Mensagem do Governo, 1950, p. 29). 

Além da ampliação das salas de aula para as zonas rurais, outras medidas 

foram tomadas como, a distribuição de “[...] cartilhas de um método simples, 

adequado à incipiente formação da maioria do nosso professorado dessas escolas” 

(PARANÁ, Mensagem do Governo, 1950, p. 30); e oferta de cursos de 

aperfeiçoamento para professoras, geralmente leigas, que trabalhavam em escolas 

rurais. Estes cursos foram ministrados pelos inspetores orientados, diretamente pelo 

próprio Secretário da Educação, Erasmo Pilotto. 

Em que consistiam tais cursos? Qual a metodologia de ensino transmitida aos 

professores e de que maneira seria conduzida? Tinha-se como proposta “[...] levar à 

criança da zona rural o mestre tecnicamente formado e formado na sua 

personalidade para o exercício de sua função”. Para tanto, esperavam elaborar “[...] 

uma forma de apresentação tão simples que pudesse estar ao alcance de qualquer 
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um” (PILOTTO, 1952, p. 18-19). Para isso, após observação da rotina das 

escolinhas rurais, foi organizado um quadro pelo qual o ensino deveria ser iniciado 

como podemos ver abaixo: 

 
I – Ensino inicial da leitura; 
II – Ensino inicial da aritmética; 
III – Aulas ao ar livre; 
IV – Recreação;   
V – Associações de amigos da escola e associações de ex-alunos 
(PILOTTO, 1952, p. 20). 
  

Tal método, referia-se às técnicas de como apresentar aos alunos o conteúdo 

referente a leitura, ou outros conteúdos. Tudo era feito a partir de muita repetição, 

visualização e memorização. Segundo Pilotto, a norma era “[...] pouco a pouco e 

acabadamente”. A ênfase estava em “[...] criar um hábito, [...] obter repetições fiéis, 

absolutamente fiéis, e realizar numerosas repetições” (1952, p. 21-27).  

Esses cursos estavam voltados para os professores do interior, pois havia 

muita dificuldade em conseguir que os formados em escolas normais se 

deslocassem para o interior do estado a fim de exercerem suas funções ali. O 

governo via como solução para este problema, “[...] formar o mestre rural na própria 

região onde reside” (PILOTTO, 1952, p. 31) Somente assim, seria possível constituir 

um corpo de docentes tecnicamente preparados e comprometidos com a ampliação 

da cultura dessas regiões. 

Apesar de Pilotto se auto-nominar escolanovista e de alguns estudiosos o 

classificarem assim, é possível perceber que a metodologia empregada nesses 

cursos de aperfeiçoamento para professores leigos, apresentava aspectos mais 

ligados à Pedagogia Tradicional, que propriamente a Escola Nova. 

Em 1951, Bento Munhoz da Rocha Neto, foi eleito governador do Paraná. 

Uma das preocupações de seu mandato estava articulada à questão do 

funcionalismo público, em especial com o quadro de professores do Estado. 

Conforme mensagem de 1951, era necessário realizar uma atualização dos 

profissionais da educação com o fim de localizar quais as funções que vinham 

exercendo, pois constatou-se que muitos estavam desviados delas, servindo como 

assistentes sociais, auxiliares de escritório, inspetores de alunos e até mesmo 

serventes (PARANÁ, Mensagem Do Governo, 1951, p. 111). Era surpreendente a 

falta de funcionários administrativos para as escolas normais, o que ocasionava um 
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grande deslocamento de professores para atender essas áreas, como professores 

cedidos. Contudo este era um cenário insustentável que somente seria resolvido 

com a criação de quadros próprios para tais funções. Desta forma, propôs um 

aproveitamento mais eficiente dos professores existentes para a função do ensino. 

Além do número mínimo de professores para atuar no magistério, eram 

poucos que possuíam habilitação para tal. Esse quadro precisava ser alterado. Para 

tanto, Pilotto desenvolveu um programa para as escolas normais regionais cujos 

fundamentos encontravam-se no curso primário, sendo, porém, mais aprofundados 

e ampliados. Tais escolas esperavam “[...] formar o professor-regente para a escola 

Primaria [...] com consciência dos problemas locais [...]; promover o estudo dos 

problemas pedagógicos ligados à vida escolar na região; promover a vulgarização 

da cultura pedagógica, sobretudo junto aos pais [...]” (PILOTTO, 1952, p. 48). Desta 

forma, o curso normal visava formar o professor detentor da cultura geral e do 

conhecimento da região em que estava inserido40. Além da organização dos cursos, 

eles precisavam urgentemente ser ampliados em número por todo o Estado a fim de 

atender a crescente demanda. 

Moyses Lupion voltou a conduzir o governo estadual em 1956 e apresentou 

dados estatísticos de uma década a respeito do ensino normal, mais precisamente, 

de 1946 a 1956. Segundo ele  

  
[...] até 1946, no início de seu primeiro governo, havia no Estado, 5 
estabelecimentos oficiais de ensino normal. De 1947 a janeiro de 
1951, criamos 30 unidades para a formação do magistério. E, no ano 
de 1956, criamos mais 48 unidades41 além de termos instalado 2, 
criadas em 55. Enquanto isso, de 31 de janeiro de 1951 a 31 janeiro 
de 1956, foram criadas 7 unidades dessa natureza. Dos cursos 
normais criados em 1956 já estão em funcionamento 17 secundários 
e 15 regionais (PARANÁ, Mensagem do Governo, 1957, p. 129). 

 

 Apesar da ampliação da rede escolar para primário e normal, com a 

acentuação do desenvolvimento industrial no Estado e do deslocamento maior de 
                                                             
40 Em outros Estados, sob orientação de Robert King Hall, professor dos Estados Unidos e 
colaborador no INEP como professor visitante, os professores das escolas rurais eram preparados 
por meio de seminários. Este professor, propôs também a substituição das disciplinas de cultura geral 
das escolas primárias rurais por assuntos como jardinagem, criação de animais e conhecimentos 
sobre higiene e saúde. No Paraná, liderados por Erasmo Pilotto e em acordo com o previsto pela Lei 
Orgânica, os professores tinham sua formação ofertada em cursos normais regionais com disciplinas 
de formação geral garantidas nas grades curriculares (MIGUEL, 1997, p. 152). 
41 Uma dessas unidades dizia respeito a Escola Normal Regional Carola Moreira, foco de nosso 
estudo no terceiro e quarto capítulo. 
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pessoas da zona rural para as cidades, houve muita dificuldade para absorver toda a 

demanda educacional que crescia juntamente com o aumento da população. Nas 

regiões de re-colonização, houve maior desenvolvimento da população urbana e 

rural, o que ocasionou a exigência de ampliação do ensino para além do primário, 

abrangendo inclusive os ginásios, colégios e escolas profissionais. 

 A crescente demanda por escolas e a falta de prédios que pudessem supri-

las, ocasionou um sério problema, que o governador Moysés Lupion, em 1958, 

mencionou como sendo o “[...] congestionamento dos prédios escolares do interior”. 

Normalmente funcionavam no mesmo estabelecimento de ensino modalidades 

diferentes, como um grupo escolar, ginásio, escola normal e assim por diante. Outra 

dificuldade dizia respeito aos cursos de atualização e aperfeiçoamento para 

professores do ensino primário. A maioria deles, quase que exclusivamente do 

interior, nem mesmo chegava a ter conhecimento sobre os cursos ofertados. Para 

sanar esta dificuldade, procurou-se dividir o estado em três regiões, desta forma o 

acesso aos cursos era facilitado por serem realizados em cidades mais próximas 

(PARANÁ, Mensagem do Governo, 1957, p. 148 e 157). 

A formação de professores por meio de escolas normais era incumbência, 

principalmente, do governo estadual que tinha como tarefa urgente, ampliar muito o 

número de escolas normais no interior. Algo precisava ser feito também em relação 

aos baixos salários dos professores, pois, historicamente não tinha nada de atrativo, 

principalmente para quem se dispusesse a lecionar nas escolas do interior.  

Um levantamento realizado pelo MEC (Ministério da Educação e Cultura) 

apontou que, no Paraná, em 1958, os vencimentos de um professor estadual 

habilitado pela escola normal, poderiam variar de Cr$ 4.450,00 à Cr$ 6.375,00. Os 

docentes cujo vínculo era por meio de contrato, recebiam remuneração entre Cr$ 

3.000,00 e Cr$ 3.500,00. Dentre as remunerações, as dos professores municipais 

eram as mais baixas, pois dependendo do município poderia chegar apenas a Cr$ 

1.500,00, quando muito a Cr$ 3.500,00 (BRASIL, 1961a, p. 119). Esses valores42, de 

certo modo nos revelam o porquê da escassez de professores, e o porquê de 

mesmo havendo um número considerável de habilitados pelas escolas normais, 

poucos lecionavam nessa área, preferindo dirigir-se ao ensino superior a fim de 

galgar postos mais elevados e com salários mais atrativos. 
                                                             
42 De acordo com o site www.5.jfpr.jus.br/ncont/salariomin.pdf, o salário mínimo no Estado do Paraná 
no ano de 1958 era de Cr$ 3.800,00. 
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Ainda no ano de 1958, constatava-se que 45% das crianças paranaenses 

com idade entre (7 e 11 anos), ainda estavam fora da escola, ou melhor, nunca 

haviam tido contato com ela. Além disso, computava-se que muitos dos alunos que 

estavam matriculados no ensino primário, já estavam em idade de cursar o ginásio. 

Ressaltou-se que 42,9% das crianças com 12 anos de idade permaneciam no 

ensino primário, sendo que 30,8%, na primeira série. Mais da metade dos alunos 

encontravam-se na primeira série devido a muitas repetências, evasão e entrada 

tardia. Isso contribuía para inchar e formar turmas de primeira série extremamente 

heterogêneas em relação à idade dos alunos que a cursavam, tendo alunos de 7 a 

15 anos, ou mais, numa mesma turma. Ao contrário disto, apenas 8,3% dos alunos 

matriculados no primeiro ano do ensino primário conseguiam chegar à quarta série, 

enquanto que 56,3% ainda permaneciam na primeira série. (BRASIL, 1961a, p. 119). 

No período de redemocratização, o território paranaense passou por 

mudanças na economia e sociedade como um todo. Sabemos que nacionalmente, a 

industrialização ocorreu nos locais em que havia estruturas e condições favoráveis a 

sua implementação, referimo-nos aqui principalmente ao setor energético e de 

transportes, indispensáveis as indústrias. A dificuldade para o impulso industrial do 

Estado estava ligada principalmente às condições precárias dos fatores básicos 

necessários às indústrias como energia e transportes, assim como a falta de 

políticas para o setor industrial por parte do Governo.  

 No caso do Paraná, havia muitos empecilhos ao desenvolvimento industrial, 

dentre eles, a deficiência energética e de transporte, população rarefeita, 

ocasionando um mercado interno muito limitado. A situação somente começou a 

melhorar a partir da Segunda Guerra Mundial, quando se ampliou a produção 

cafeeira de 932 mil sacas, em 1940, para 20,6 milhões de sacas entre os anos de 

1959/1960. Foi também nessas décadas que a população praticamente dobrou, 

ampliando o mercado interno (MAGALHÃES FILHO, 2006). 

Ainda na década de 1960, o governo passou a implantar políticas de suporte 

à industrialização do Estado por meio da Companhia de Desenvolvimento do Paraná 

(CODEPAR). Compreendia-se que para promover o desenvolvimento do Paraná, 

era preciso estimular outros setores além da indústria, como o setor educacional, de 

habitação e de saneamento. Para dinamizar este processo, foram criados órgãos 
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com o objetivo de gerenciá-los como a CODEPAR e o Fundo Educacional 

Paranaense (FUNDEPAR), ambos criados no ano de 1962. 

  
Assim, na década de 1960, infraestrutura e industrialização marcam 
os discursos dos governadores e as políticas paranaenses, visando, 
[...] ao desenvolvimento e modernização do Estado e do aparelho de 
Estado, o que é justificado por sua ineficiência estrutural 
(GONÇALVES; GONÇALVES, 1997, p. 156). 

  

Os discursos do governador Ney Braga estão repletos de elementos 

desenvolvimentistas. Até mesmo a educação passou a ser vista como “[...] 

instrumento indispensável ao próprio rompimento do círculo vicioso de pobreza, e 

ponto de partida para o verdadeiro desenvolvimento econômico e social”. Em 

mensagem para a Assembleia de 1961, denunciou a situação caótica da educação 

paranaense afirmando que “[...] a rede de ensino foi usada para fins quase que 

exclusivamente políticos” e acrescentou “O número de funcionários na Secretaria de 

Educação passou de 11.100 em 1959 para 25.500 em 1960; 14.400 nomeações em 

apenas um ano. Milhares de pessoas sem habilitação foram nomeadas para o 

magistério”43 (PARANÁ. Mensagem do Governo, 1961, p. 33-34).  

No ano seguinte de seu mandato, em vista da aprovação da LDB de 1961, 

passou-se a evidenciar preocupação em elaborar a Lei estadual de Diretrizes e 

Bases da Educação, bem como o Plano Estadual de Educação. Logicamente a Lei 

nacional trouxe a obrigação para os estados de organizarem seus próprios sistemas 

de ensino. No Paraná, o princípio norteador da formulação dessa proposta foi a 

compreensão de que a “Educação é Investimento ou aplicação produtiva de capital” 

(PARANÁ. Mensagem do Governo, 1962, p. 52) e que o sistema estadual de ensino 

deveria estar adequado às necessidades impostas pelo desenvolvimento 

econômico. 

No início da discussão da Lei n.º4.024 de 1961, enquanto ainda era somente 

um projeto de lei, houve um grande embate entre duas posições: uma de caráter 

centralizador e outra, em oposição, descentralizador. A primeira tinha como proposta 
                                                             
43 Não foi possível perceber nos relatórios algo que justificasse esse aumento expressivo de 
funcionários ligados a Secretaria de Educação e da Cultura. Além disso, apesar da consciência de 
que essa denúncia partiu de um governo que na época era atual, direcionado ao governo anterior, e 
que, por isso, poderia até mesmo ser tendencioso, ainda assim, julgamos importante apresentar essa 
crítica, não como verdade pura, mas como mais um elemento de auxílio a compreensão das 
dificuldades enfrentadas no período. 
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a defesa de que a LDB deveria ser um detalhado documento legal de orientação do 

ensino no país, deixando aos estados apenas as tarefas técnicas de fundar, manter 

e administrar seus sistemas de ensino. Já a segunda posição, reivindicava amplos 

poderes para os governos estaduais, cabendo a união apenas traçar normais gerais. 

Qual foi o resultado? Para Tanuri, a Lei de Diretrizes e Bases aprovada em 1961 

expressou “[...] pela primeira vez, uma relativa descentralização do sistema como um 

todo, concedendo-se uma considerável margem de autonomia aos Estados” (1981, 

p. 13). As determinações federais para os sistemas estaduais de ensino foram 

dadas em linhas gerais, objetivando promover certa liberdade sem abrir mão 

completamente da unidade entre eles. 

Em relação ao ensino primário, a LDB de 1961 não alterou muito o 

contemplado nas Leis Orgânicas, limitando-se apenas a prescrever suas finalidades, 

duração e obrigatoriedade. No ensino médio, por sua vez, os currículos ganharam 

certa medida de flexibilidade, pois, após garantir as disciplinas obrigatórias 

elencadas pela União, os Conselhos Estaduais poderiam contribuir com a escolha 

de mais algumas disciplinas obrigatórias e relacionar as disciplinas optativas. As 

escolas, também participavam na escolha de duas disciplinas para cada curso, 

desde que dentre as elencadas pelo Conselho Estadual. “Em comparação com a 

legislação anterior, não há dúvida de que era considerável a margem de liberdade 

concedida pela nova Lei” (TANURI, 1981, p. 13). 

Em relação ao ensino normal, a LDB trouxe poucas mudanças, visto que 

praticamente reduziu-se a chancelar aquilo que já vinha sendo implementado de 

acordo com as orientações da Lei Orgânica, permanecendo a dualidade na 

formação de professores. Ou seja, o nível ginasial, ministrado em escolas normais 

regionais, cuja proposta era transmitir técnicas simples de como alfabetizar, 

preparava o professor para as atividades rotineiras do ensino; e o nível colegial, 

realizado em escolas normais colegiais, destinava-se a formar os “mais capazes”, 

“os líderes” que ocupariam cargos de responsabilidade e de maior prestígio no setor 

de educação (MIGUEL, 1997). 

No governo Braga foi estipulado o aumento da duração do curso primário de 

quatro para seis anos. A intenção propagada era a de melhorar a qualidade da 

educação recebida nesta modalidade de ensino acelerando por meio da educação o 

desenvolvimento social do seu povo, ao mesmo tempo em que procurava preparar 
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os jovens para o “[...] exercício profissional ou de atividades remunerada permitida 

pela Constituição Federal aos jovens de 14 anos” (Mensagem do Governo, 1963, p. 

52). Neste mesmo ano, a Secretaria de Educação elaborou um “Manual do 

Professor Primário do Paraná” com orientações pedagógicas para o ensino da 

primeira série. 

Em 1963, foram matriculados nas 80 escolas normais colegiais, 5.661 alunos 

e nas 120 escolas normais ginasiais, 11.063 estudantes. Além de ampliar as vagas, 

referente a anos anteriores, o governo estadual também se preocupou em “fornecer 

maior conhecimento de técnicas exigidas modernamente ao ensino normal 

(PARANÁ. Mensagem do Governo, 1964, p. 72). Essa modernidade pretendida, 

evidenciava que a relação entre educação e desenvolvimento foi se estreitando cada 

vez mais na década de 60. Na mensagem de Braga, enviada a Assembleia em 

1965, pode-se observar que o governo encarava a educação “não só como um 

dever do Estado, mas inclusive como um fator de desenvolvimento econômico, pelo 

que pode representar como qualificação do trabalho humano, abrindo novas 

perspectivas de emprego especializado” (PARANÁ. Mensagem do Governo, 1965, 

p. 86). Para tanto, o nível de preparação do professorado paranaense era 

fundamental para que pudessem melhor contribuir com o desenvolvimento do 

Estado. Assim, cada vez mais foram investidos em cursos para professores com 

métodos e técnicas, manuais, cartilhas, entre outros aspectos essenciais e mais 

adequados para conduzir o ensino a partir dessa compreensão. 

Segundo Hoff, o governo de Ney Braga (1961-1966) apresentou uma 

proposta educacional antes e outra depois do Golpe de 1964. A primeira foi 

permeada pelo fator desenvolvimentista, enquanto que a segunda, tinha como 

característica o autoritarismo. Em relação ao golpe, Ney Braga, compactuou com 

ele, por posicionar-se de maneira favorável e por compreender a chamada 

“Revolução democrática” como necessária e urgente (1991, p. 53). Assim, o governo 

paranaense acabou manifestando forte apoio ao Estado autoritário federal, mais do 

que isso, direcionou as suas ações de modo a cumprir com as determinações do 

governo central. Em seus discursos voltados para a educação, estava incluída a 

educação progressista que se propunha a eliminar o analfabetismo e promover 

escola para todos. 
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 Antes do golpe, no Paraná havia iniciativas de Educação Popular, 

Campanhas de Alfabetização de Adultos, Centros de Cultura Popular, Cinemateca, 

todos paralelos à educação regular e com grande apoio de jovens estudantes e 

mesmo de intelectuais de dentro do próprio meio educacional. Com o governo 

autoritário, iniciou um processo de controle e repressão sobre esse tipo de educação 

dita fora da ordem, ou seja, era preciso atender democraticamente as 

reivindicações, porém dentro da ordem. Assim, o discurso sobre a necessidade de 

criar um ensino direcionado para o desenvolvimento, foi realizado em todos os 

momentos do governo de Braga, porém, a diferença é que depois do golpe, as 

frases “dentro da ordem” e “dentro da lei” foram incluídas (HOFF, 1991, p. 55).  

 As políticas educacionais, enquanto segmento inserido num contexto mais 

amplo, passaram a ser diretamente influenciadas pelo contexto do golpe civil-militar, 

definindo-se cada vez mais, como autoritárias e tecnicistas. A partir desse momento, 

cabia à educação, na figura do professor, a formação do capital humano, necessário 

para contribuir com o desenvolvimento do estado e servi-lo adequadamente. 

A construção de um Sistema Estadual de Educação iniciado em 1962 foi 

efetivado pela Lei n.º 4.978, de 5 de dezembro de 1964, que instituiu o Sistema 

Estadual de Ensino. A análise desta Lei justifica-se devido a sua promulgação ter-se 

dado nove meses depois do golpe militar e ter como referências a Lei n.º 4.024, de 

1961, pautada por elementos ditos “descentralistas e democráticos”. Ao analisar 

esta Lei, nos deteremos no que ela preconizou para o ensino normal, por ser este o 

foco de nossa pesquisa, e para o ensino primário, devido ao fato de que ambos 

estão vinculados. Pretendemos compreender as incoerências e contradições entre a 

lei aprovada e a mudança política de um governo “democrático” para “autoritário”. 

Logo no primeiro artigo da referida Lei, sobre os fins da educação, estavam 

explícitos os princípios sobre os quais a educação paranaense estava inspirada, 

dentre eles: liberdade, solidariedade humana e democracia. Interessante observar 

que tais princípios até foram admitidos, desde que sob a ótica e ideologia militar. 

Assim, de que princípio democrático era este que se falava, já que a ditadura civil-

militar significou na realidade um golpe contra o germe da democracia política 

brasileira, repressão e cessação de qualquer debate político? Os representantes do 

regime civil-militar argumentavam que 
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A democracia era a combinação da liberdade com a autoridade, num 
processo em que se definia arbitrariamente o que era ser livre. 
Impunha-se a ideia de que ela possuía liberdade de se proteger 
contra aqueles que subjugaram os valores e aos interesses que o 
regime estava resguardando (REZENDE, 2001, p. 86). 

 

 Desta forma, percebe-se que a democracia militar era na realidade uma falsa 

democracia, pois envolvia uma liberdade restrita, dita “com responsabilidade”, ou 

seja, aquela possível a partir da determinação do regime que, de acordo com seus 

próprios argumentos, agiam como um pai “protetor” com mais experiência para 

resguardar a sociedade da discórdia, do desamor e da desunião tão propagadas 

pelo “inimigo interno”. 

Para o ensino primário, a Lei do Sistema Estadual de Ensino n.º 4.798, de 

1964, nos artigos 92 a 111, confirmou em amplo grau a LDB de 1961, pois garantiu 

o ensino gratuito, obrigatório a partir dos sete anos, devendo ser ministrado apenas 

na língua nacional e com duração mínima de 200 dias letivos. Além disso, admitia a 

não freqüência desde que fossem nos casos de pobreza, insuficiência de escolas, 

matrícula encerrada e doença grave da criança. Quanto à sua duração, ficou assim 

organizado: nos grupos escolares, deveria ter seis séries, nas casas escolares, 

cinco e nas casas isoladas quatro séries anuais, sendo o último ano de caráter pré-

vocacional, ou de orientação profissional. Aos alunos que iniciassem os estudos 

primários fora da idade dita adequada (7 anos), seriam incluídos em classes 

especiais as quais tinham o objetivo de acelerar a aprendizagem para, 

posteriormente, acompanharem as turmas correspondentes à sua idade (PARANÁ, 

Lei n. 4.798 de 1964). 

A partir da divulgação desta Lei, o objetivo do ensino normal foi apresentado 

no artigo 158, como sendo responsável pela  

 
“[...] formação de professores, orientadores, supervisores e 
administradores escolares e outros especialistas destinados ao 
ensino primário e pré-primário, e o desenvolvimento e propagação 
dos conhecimentos técnicos relativos à educação da infância” 
(PARANÁ, Lei n. 4.798 de 1964).  

 

A estrutura do ensino normal foi pouco alterada, basicamente continuou com 

a mesma organização anterior. Contudo, uma das alterações correspondeu a 

ampliação de quatro para cinco anos do curso normal de grau ginasial, ficando 
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reservado ao quinto ano as disciplinas de cunho pedagógico. O quinto ano, na 

realidade significou um curso anexo a um ginásio comum. Cada estabelecimento 

deveria possuir uma “escola primária de aplicação” onde os normalistas deveriam 

realizar seus estágios e aulas práticas. 

Os institutos de educação, assim como as escolas normais colegiais oficiais e 

credenciadas pelo Conselho Estadual de Educação, poderiam ofertar Centros de 

Treinamento Pedagógico aos professores leigos, bem como, a qualquer pessoa que 

possuísse diploma do curso secundário, fosse ele de 1º ou 2º ciclo (PARANÁ, Lei n. 

4.798 de 1964). Quanto ao diploma, as escolas normais ginasiais graduavam o 

normalista como “regente de ensino primário”, as escolas normais de grau colegial, 

como “professor primário”. No decorrer do curso, conforme previsto no artigo 163, os 

alunos deveriam cumprir alguns critérios elencados abaixo: 

 
a) – aptidão vocacional; 
b) – sensibilidade para os valores humanos; 
c) – cultura geral básica; 
d) – cultura pedagógica; 
e) – capacidade prática (PARANÁ, Lei n. 4.798 de 1964).  

  

Os critérios apresentados na letra a e b, correspondentes a aptidão 

vocacional e sensibilidade para os valores humanos, certamente não foram 

elencados aleatoriamente. Na realidade esta ordem expressava o grau de 

importância de cada item. Quando observamos algumas pesquisas relacionadas a 

esta década, fica claro que, tanto os professores das escolas normais, como os 

alunos que nela cursavam, entendiam que a vocação estava entre as principais 

qualidades que um professor deveria ter. 

Por fim, o artigo 165 estabeleceu o seguinte 

 
 A organização geral do ensino normal, os seus currículos, a fixação 
e seriação de disciplinas ou unidades de estudos, a amplitude e 
desenvolvimento dos programas e planos de estudos, a constituição 
das divisões e departamentos, a duração do ano letivo e dos 
períodos escolares e de regência, a forma de ingresso e as 
condições da matrícula, o regime didático, a frequência às aulas e 
aos trabalhos escolares, as transferências e adaptações de alunos, o 
regime de promoções e as formas de avaliação do aproveitamento 
escolar, as condições e exigências para os estágios e período de 
regência, as resoluções e normas especiais ditadas pelos Conselhos 
Federal e Estadual de Educação, relativamente ao ensino normal, 
contarão, entre outros dispositivos do Regulamento do Ensino 
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Normal44, a ser baixado pelo Secretário de Educação e Cultura, 
ouvido o Conselho Estadual de Educação, e aprovado por decreto do 
Governador (PARANÁ, Lei n. 4.798 de 1964). 

   

No mesmo ano em que foi implantada a Lei do Sistema Estadual de Ensino, a 

maioria dos professores não era formada pelas escolas normais, principalmente do 

interior do estado. Neste período, havia 121 escolas normais de grau ginasial que 

formaram 1.412 professores, 86 escolas normais de grau colegial, com 1.491 

professores formados e 3 institutos de educação (PARANÁ, Mensagem do Governo, 

1965, p. 90) 

Mais adiante, em 1967, o governador do Estado Paulo Pimentel, em 

mensagem para Assembleia, confirmou que 

 
Não se conhecia exatamente o ‘déficit’ de salas de aula e de 
professores, especialmente no interior, dado o fato de que uma 
parcela do pessoal do magistério vinha exercendo funções 
burocráticas, decorrente da expansão dos serviços, agravados pela 
rigorosa recomendação do Governo de conter o empreguismo e as 
influências políticas no setor da Educação e Cultura (PARANÁ, 
Mensagem do Governo, 1967, p. 91). 

   

 Com o intuito de tentar remediar esta situação difícil em relação ao magistério 

no Estado, foram nomeados 3.600 professores normalistas e regionalistas45 por 

meio de teste seletivo. Além disso, foi realizado concurso para o ensino médio. Em 

1967, a formação pedagógica dos professores era a seguinte, 35% eram 

normalistas, 12%, regionalistas, 37% leigos e 17% não informaram. Mais 

especificamente no interior, 28% são normalistas, 12% regionalistas, 41% sem 

habilitação, quanto aos demais não havia informação (PARANÁ, Mensagem do 

Governo, 1968).  

 No final da década de 1960, foi realizada uma pesquisa sobre o ensino 

normal no Paraná e os recursos humanos necessários para o desenvolvimento. Sua 

finalidade era reunir a maior gama possível de informações com o intuito de que, 

futuramente, esses dados pudessem resultar em “[...] subsídios para a reformulação 

dos planos existentes e bases para uma política de ação” (PARANÁ, 1969, p. 3). Os 

                                                             
44 Não tivemos acesso a esse Regulamento. Além disso, não foi possível encontrar indícios que 
revelassem se ele foi aprovado, ou não. 
45 Denominação usada para referir-se a alunas que cursaram a escola normal regional. Esta 
denominação aparece em documentos oficiais inclusive nas Mensagens dos Governadores. 
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princípios que orientaram a pesquisa estavam diretamente vinculados à 

compreensão de que os recursos humanos, se capacitados profissionalmente de 

maneira eficiente, fortaleceriam a infraestrutura social e atuariam como elemento 

impulsionador do progresso. 

 A fim de que isso ocorresse efetivamente, fazia-se necessário que a 

educação fosse estendida para todos e reformulada no sentido de estreitar os laços 

entre os pólos: educação e desenvolvimento. Para atingir esse intento, seria lógico 

iniciar pela formação de professores, ou seja, pelo ensino normal. 

 De acordo com os dados apresentados na introdução da pesquisa sobre o 

ensino normal, “[...] a matrícula geral para a escola normal, nos últimos 6 anos, teve 

um aumento de 154%, de 6.210 em 1963, passou para 15.793 alunos em 1968”. 

Muitos dos professores que receberam a habilitação para o magistério, 

encontravam-se em centros urbanos bem desenvolvidos e já saturados de 

professores. Desta forma, muitos deles se encaminhavam para outras funções. 

Enquanto isso, na zona rural, a falta de professores habilitados chegava, em 

algumas localidades a 90%. Em outros casos, onde havia curso normal, muitas 

vezes quem o cursava não atuava como professor, na realidade essa modalidade 

acabava se constituindo na única oportunidade, de muitas pessoas terem acesso a 

um grau maior de escolaridade. Este fato levava muitos que não tinham a intenção 

em exercer o magistério a procurarem este curso, muito provavelmente por ser o 

único ofertado (PARANÁ, 1969, p. 8). 

 A pesquisa realizada pela FUNDEPAR em 1969 objetivou caracterizar o tipo 

de alunos que frequentavam as escolas normais paranaenses e avaliar se aqueles 

“recursos humanos em formação” teriam potencial para contribuir com o 

desenvolvimento do Estado. Para realizar tal verificação foi utilizado o seguinte 

procedimento metodológico: “[...] optou-se pela amostragem através de um processo 

combinado de estratificação e sorteio aleatório de escolas, dentro de cada estrato” 

(PARANÁ, 1969, p. 11). O Estado foi divido em cinco regiões, onde cada uma delas 

foi representada com escolas normais de variados tamanhos para que as diferentes 

realidades fossem abordadas.  

De acordo com a pesquisa, pode-se afirmar que a maioria dos alunos das 

escolas normais, em geral, possuía 20 a 30 anos. Destes, 77,6% já exerciam o 

magistério, revelando que este curso destinava-se principalmente aos professores 
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em exercício e sem habilitação. O aumento na remuneração contribuía para que os 

professores leigos procurassem se qualificar. Quanto à origem sócio-econômica dos 

alunos, a maioria (63,9%) se identificou como pertencendo à classe média baixa e 

inferior. O estudo supôs como hipótese o fato de que, devido à duração do curso ser 

mais rápida, isso pode ter contribuído para que a maioria dos alunos oriundos 

dessas classes o escolhessem devido à colocação imediata no mercado de trabalho. 

Além disso, outro fator podia estar relacionado à maior disponibilidade do ensino 

normal em vista de outros que necessitassem de deslocamento e maiores gastos 

(PARANÁ, 1969, p. 19-20). 

 A pesquisa também procurou evidenciar os objetivos, valores e metas dos 

alunos. Verificou-se que grande parte das normalistas apresentou uma visão 

passivista, ou seja, de resignação e aceitação da situação social, na qual estavam 

inseridas. Frases como: “uma pessoa precisa de uma profissão que lhe dê 

segurança, fácil de executar, com remuneração suficiente” e “pessoas sem ambição 

são mais felizes”, foram confirmadas por 62,0%, em relação à primeira e 36,5% em 

relação à segunda. Questões ligadas à importância da convivência familiar, apesar 

de terem expressado uma porcentagem menor que as anteriores, evidenciavam 

valores não coerentes com as tendências desenvolvimentistas. Assim, quando 

estimulados a se posicionar frente aos seguintes assuntos: “Um bom filho procura 

viver próximo de seus pais, mesmo que signifique perder um bom emprego”, foi 

confirmado por 13,0%. Outra frase que teve 17,0% de confirmação dos normalistas 

referiu-se a “nada vale na vida o sacrifício de afastar-se dos pais”. Após esses 

dados, os pesquisadores se questionaram sobre quais alterações precisariam ser 

conduzidas a fim de que a atitude de personalidade pudesse ser alterada em favor 

do desenvolvimento pretendido para o Estado (PARANÁ, 1969, p. 22). 

 Quanto às razões para matricular-se numa escola normal, sua avaliação e 

expectativas futuras, apresentaram as seguintes informações: 56,2% escolheram o 

ensino normal devido ao interesse no objetivo profissionalizante do curso, por dar 

maior oportunidade de emprego e obter-se logo um diploma e uma profissão. A 

segunda alternativa mais indicada esteve relacionada aos aspectos sociais, ou seja, 

25,3% escolheram este curso por influência dos pais e por ser um curso mais 

apropriado para moças. Quanto à aptidão para o curso a maioria dos alunos 

(66,4%), julgou-se mais ou menos preparados para exercerem a profissão. Muitos 
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deles mencionaram a questão prática, como sendo o maior desafio, necessitando 

inclusive ser ampliada. Por fim, ao ser questionado sobre a expectativa que tinham 

para o futuro, a maioria dos entrevistados, 56,0% afirmou que pretendia continuar 

estudando e trabalhando no campo educacional (PARANÁ, 1969, p. 24). 

 Vários problemas foram apontados pelos normalistas em relação às escolas 

normais, dentre eles uma rede escolar insuficiente e precária, bem como o mau 

preparo e falta de atualização dos professores. 

 A referida pesquisa se dispôs a caracterizar também o corpo docente das 

escolas normais do Paraná. Apenas 27% dos professores que lecionavam 

disciplinas de cultura geral como Português, Matemática, História, entre outros, 

possuíam formação superior na área. Quanto às disciplinas de formação 

profissional, ou pedagógicas, 45% apresentavam a habilitação necessária 

(PARANÁ, 1969). 

 Os professores foram sondados quanto aos seus valores e tendências, 

constatou-se que 24,1% deles se posicionaram favoráveis a atitudes passivistas, ou 

de conformação com a situação apresentada. Este posicionamento, segundo a 

pesquisa, não se coadunava com o processo de desenvolvimento, tampouco 

representava um empecilho para a realização de projetos voltados ao 

desenvolvimento da educação e do Estado como um todo (PARANÁ, 1969, p. 22). 

  Por fim, a investigação conduzida pela FUNDEPAR e pelo Serviço de Ensino 

Normal do Estado do Paraná, abordou a questão do currículo e da função 

profissionalizante da escola normal. De acordo com a política do desenvolvimento a 

expansão da educação formal era 

 
[...] um instrumento para melhorar o estoque de capital humano. Sob 
esse enfoque, à educação atual se atribuem funções mais amplas 
que as tradicionais, principalmente considerando-a como meio básico 
para a formação e desenvolvimento dos recursos humanos 
(PARANÁ, 1969, p. 44). 

  

 Neste sentido, o principal objetivo da escola normal, em perfeita consonância 

com textos legais, dizia respeito à formação do professor primário. Contudo, apesar 

desse objetivo ter sido apontado maciçamente pelos professores entrevistados, 56% 

deles mencionaram que as escolas normais tinham atingido parcialmente este 

resultado. Este dado explica a resposta “mais ou menos” dos alunos ao serem 
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indagados sobre o preparo para lecionar. Tanto para professores, como para 

diretores, a área considerada mais deficiente nas escolas normais relacionava-se às 

matérias de cultura geral. Para eles, as causas principais seriam o baixo nível dos 

alunos e um currículo muito limitado (PARANÁ, 1969, p. 47). 

 Dentre as dificuldades da escola normal paranaense, foram destaques as de 

ordem material, como infra-estrutura, falta de verbas e espaço inadequado, com 

56,5%; de ordem técnico-pedagógica como a falta de cursos de orientação, 

mudança de currículo e maior entrosamento com o primário, com 21% de 

apontamentos; relacionadas à pessoal com 18,5%, citando principalmente a falta de 

professores especializados; e vinculadas a alunos, pais e comunidade sendo 

apontado, entre outras coisas em especial a falta de maturidade dos alunos e de 

tempo para os estudos, com 4% das indicações (PARANÁ, 1969, p. 48-49). 

 Conforme depoimento de uma professora do interior do estado, eram 

realmente grandes as dificuldades enfrentadas diariamente pelas escolas normais. 

Ela afirmou o seguinte: “[...] para ser mais clara, nossa Escola possui corpo docente 

e discente. Quanto ao mais, falta-nos tudo”. O estudo salientou ainda que 45% das 

Escolas Normais possuíam Escola de Aplicação anexa e a maioria delas, mais 

precisamente 92%, mencionaram que no mesmo prédio da escola normal, 

funcionavam outros cursos, causando dificuldades de acomodação e de organização 

de eventos como reuniões pedagógicas, festas, entre outros. Outro aspecto 

importante referia-se à falta de Serviços de Orientação Educativa, mesmo que isso 

fosse preconizado nos textos legais e por especialistas no assunto. Compreendia-se 

que esse fator estava relacionado à insensibilidade da educação paranaense diante 

das novas exigências educacionais (PARANÁ, 1969, p. 50).  

 No tocante ao caráter profissionalizante das escolas normais, a preparação 

técnico-científica era fundamental neste processo. Contudo, isso não ficava evidente 

nos métodos empregados pelos docentes, já que 

 
[...] 26,5% orientam a aprendizagem de seus alunos através de 
métodos e processos que não se baseiam nas teorias dinâmicas 
atuais. Valem-se como apoio, ou utilizam com exclusividade, da 
exposição, do interrogatório, dos processos indutivo-dedutivos, etc. 
sem colocar em evidência a atividade do aluno, consequentemente, 
classificam-se entre aqueles que contribuem para tornar merecidas 
as críticas feitas ao verbalismo escolar. 
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 A conclusão indicada pelo estudo era de que: 

 
O aluno orientado por tais processos rotineiros provavelmente se 
acomodará a eles e vai se constituir, ele próprio, em elemento 
rotinizador na futura profissão. Daí a gravidade dos desacertos 
cometidos pelo corpo docente das Escolas Normais, salientada pelos 
efeitos multiplicadores que vão ocorrer no sistema de ensino em 
geral, principalmente quando se tem em vista uma melhor 
preparação dos recursos humanos para o desenvolvimento 
(PARANÁ, 1969, p. 57). 

  

 Neste período, os métodos de ensino mais utilizados, de acordo com a 

pesquisa, referiam-se ao método Expositivo-Interrogativo46, Indutivo-Dedutivo47 

correspondente ao verbalismo da escola livresca. Também havia adeptos da Teoria 

da Disciplina Formal48 onde todas as disciplinas desempenhavam o papel de 

desenvolver o raciocínio do aluno. Outro método referia-se ao Apercepcionismo49 

que considerava o aluno como um ser passivo, que aprendia a partir de “passos 

formais”, cujo grande defensor foi Herbart. A Psicologia Dinâmica50, cujo princípio 

era de que a aprendizagem é um processo ativo em que o próprio educando deve 

participar da elaboração de sua aprendizagem. Por fim, outro método considerado 

na época revolucionário dizia respeito à Teoria Operatória da Aprendizagem51 de 

Piaget, com foco no fazer. Este método ficou conhecido como Psico-genético e tinha 

como proposta ensinar a partir de situações-problema, proporcionando um período 

para que o aluno analise o problema, com direcionamento e a partir de uma situação 

                                                             
46 São dois métodos que, articulados entre si, pretendem transmitir informações, ou conhecimentos 
por meio da exposição e interrogação. A exposição por si só presume pouca participação do 
educando, pois o aluno permanece numa posição passiva. A interrogação, procura amenizar a 
passividade do aluno, pois ao questioná-lo, obriga-o a expressar-se diante do conhecimento 
apresentado. 
47 O método indutivo utiliza-se de um número razoável de situações particulares para comprovar uma 
verdade geral. O maior problema deste método diz respeito às exceções que invalidam a regra. 
Quanto ao método dedutivo, assentava-se sobre bases racionalistas, ou seja, este método 
compreendia que somente a razão poderia levar o sujeito a ter o acesso ao verdadeiro conhecimento.  
Desta forma, não se constrói conhecimento novo, mas se organiza o já construído. Para mais 
informações, consultar Souza e Feitosa (2012). 
48 A teoria da disciplina formal procura desenvolver aptidões especiais nos alunos por meio de 
exercícios repetitivos e adestramento. Para verificar análise e crítica a disciplina formal, consultar 
Dewey em seu livro “Democracia e Sociedade”, 1979. 
49 O Apercepcionismo refere-se a psicologia herbertiana de grande êxito na pedagogia cujo 
entendimento é de que a mente se constrói através de um mecanismo de representações e os 
conhecimentos se associam ao núcleo primário operativo. (KELLY, 1982). 
50 Não foi possível localizar informações sobre esse método de ensino, apenas dados relacionados a 
Psicologia geral com vínculos em Sigmund Freud e Kurt Lewin. 
51 A teoria Operatória da Aprendizagem foi desenvolvida por Jean Piaget que compreendia o 
conhecimento como resultado da interação do sujeito com seu meio. 
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socializada, para, posteriormente, ajudar o aluno a sintetizar suas atividades 

(PARANÁ, 1969, p. 56). 

 Os aspectos práticos do ensino nas escolas normais normalmente 

enfatizavam a observação, participação, crítica e repetição. E a atuação do 

professor junto ao normalista foi geralmente citada como envolvendo o fato de 

atribuir notas e realizar o preenchimento dos questionários de avaliação do estágio. 

Normalmente o estágio durava de três a cinco dias, quando ao normalista era 

entregue a direção de uma classe primária. Para a maioria dos professores, este 

período deveria ser estendido para um semestre, para os alunos normalistas, 57% 

dos alunos mencionaram que o tempo ideal para a prática era de um a sete dia 

(PARANÁ, 1969, p. 64). 

Dos professores da disciplina de Teoria e Prática entrevistados, 41% 

relataram que uma dentre as maiores dificuldades encontradas podia-se relacionar a 

falta de escolas para prática, a falta de colaboração da professora primária, a falta 

de escola de demonstração e as más condições da escola primária. Outros 35% 

apontaram a falta de tempo, de vocação, ou interesse e deficiência na formação 

pedagógica ou cultural. Esses dados evidenciam a dificuldade de relacionamento 

entre escolas normais e escolas de ensino primário (PARANÁ, 1969, p. 63). 

Considerando as informações da FUNDEPAR levantadas no ano de 1967, o 

estudo revelou que a maioria dos professores ainda não possuía habilitação em 

escolas normais, alguns não possuíam nem mesmo o ensino primário completo. 

Esse quadro caótico foi apontado com maior concentração nas Delegacias de 

Francisco Beltrão, Cascavel e Umuarama, com 4,5%, 8,0% e 8,7%, de professores 

normalistas, respectivamente. Mais especificamente na região de Cascavel, do total 

de 1.978 professores, 8,0% significavam em números, 158 professores formados em 

escolas normais, 21,3% apenas com o ginásio concluído, 65,4% com o ensino 

primário e 4,2% com o ensino primário não concluído (PARANÁ, 1969, p. 69). 

Ao mesmo tempo outros dados mostram que de 1964 até 1968, houve um 

crescimento expressivo de 316% de professores formados em escolas normais na 

Delegacia de Ensino de Cascavel. Este foi o maior aumento verificado entre todas 

as Delegacias de Ensino do Estado, demonstrando que a formação ocorria, porém, 

não para os que realmente tinham intenção de abraçar o magistério. Confirmava-se 

que a escola normal, não estava atingindo plenamente seu objetivo de formar 
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pessoal habilitado para lecionar no ensino primário, mas o curso vinha sendo 

utilizado por uma clientela pouco interessada nesta profissionalização, talvez por ser 

o único, ou um dos poucos cursos na região em nível de ensino médio. A pesquisa 

apontou que 45% dos normalistas não pretendiam ingressar no magistério 

(PARANÁ, 1969). 

 Levando em conta os dados apresentados acima, os pesquisadores 

chegaram à conclusão de que as escolas normais não estavam preparando 

professores em quantidade e qualidade que o desenvolvimento do Estado 

necessitava, sendo necessário seguir determinadas recomendações como: 

oportunizar outras opções de ensino médio de segundo ciclo para aqueles sem 

interesse no magistério; realizar concurso para professores com certa periodicidade; 

evitar o deslocamento de professores para outras áreas, como as administrativas; 

reforçar o caráter profissionalizante das escolas normais; prover recursos técnicos e 

materiais para as escolas normais; oportunizar a reciclagem dos docentes das 

escolas normais; adequar o currículo à essência da escola primária; expandir a rede 

das escolas normais no Estado, bem como as matrículas; estimular eficiência das 

escolas normais, entre outras recomendações (PARANÁ, 1969, p. 79). A Lei 

5.692/71 acabou auxiliando nesse processo, pois profissionalizou o ensino normal. 

 A educação no Paraná durante o período do desenvolvimentismo foi 

apresentada como essencial na superação do atraso econômico e cultural do 

Estado.  Também era vista como aliada na formação de mão-de-obra adequada ao 

trabalho nas indústrias. Para tanto, fazia-se necessário expandir o acesso à 

escolarização como meio de qualificar o trabalhador para o novo Paraná 

industrializado, em planejamento. 

 O discurso de modernização, desenvolvimento e industrialização, muitas 

vezes pareciam justificar as ações tomadas pelos governadores paranaenses. A Lei 

n.º 5.692/71 veio para consolidar as discussões e os ideais para a educação nesta 

perspectiva desenvolvimentista, por radicalizá-la no sentido de atrelar-se à Teoria do 

Capital Humano. Sobre isso Hoff salienta, 

 
Este período em que predomina o técnico sobre o político, na 
proposta educacional, em que a população passiva deve dar-se 
conta de sua tarefa ‘política’ que é adequar-se, ela que está 
atrasada, ao desenvolvimento brasileiro. A educação tem a função 
de ‘capital humano’. Dela se exige que a nova geração se atualize a 
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fim de poder executar sua tarefa de capital humano. Exige-se dela, 
também que forme um tipo de homem que possa acompanhar o 
desenvolvimento já alcançado pelo país, a fim de servi-lo enquanto 
‘recursos humanos’ (1991, p. 61). 

 

Foi por influência desses pensamentos que a educação passou a receber 

maiores recursos financeiros expandindo-se e tornando-se base para o 

desenvolvimento econômico e social esperado, na medida em que vislumbrava no 

primeiro artigo da Lei n.º 5.692/71, qualificar para o trabalho. 

 Neste sentido, a falta de professores qualificados no Paraná indicava o 

subdesenvolvimento, pois eles representavam o improviso e o atraso, contribuindo 

para que o ensino permanecesse arcaico e desvinculado da realidade daquele 

momento (HOFF, 1991, p. 96). 

 Até o momento buscamos explicitar o estreito vínculo entre as políticas 

educacionais estaduais e as transformações sociais ocorridas no Paraná antes e 

depois da Lei Orgânica de 1946 para o ensino normal. A partir do Estado Novo, a 

formação de professores passou a ser mais centralizada e ganhou características 

nacionalistas. O futuro mestre deveria dedicar-se a preparar o trabalhador eficiente 

para ocupar seus devidos postos de trabalho. 

Miguel sintetiza essa questão afirmando que   

  
Se com Lysímaco da Costa, em 1923, a educação escolar deveria 
preparar o homem para a produção (essencialmente agrícola, na 
ocasião), em Pilotto, à medida que avançava a produção industrial, 
modificando a forma de ser da sociedade, tornava-se necessário 
ampliar, dilatar o significado da preparação para o trabalho, até o 
conceito de eficiência social. Por eficiência social entendia-se a 
colocação dos homens certos nos lugares certos, isto é, de acordo 
com a aptidão de cada um e a aplicação de sua força de trabalho na 
especialidade que melhor lhe conviesse (1997, p. 104). 

 
 Neste sentido, as escolas normais desempenhavam um importante papel na 

divulgação dos elementos de civilidade e progresso vinculados ao modelo urbano-

industrial de sociedade. O professor seria habilitado não apenas para exercer sua 

profissão docente, mas também para atuar como promotor dessa nova sociedade, 

divulgando seus valores morais e auxiliando na formação de mão-de-obra 

necessária às novas exigências de produção, principalmente nas regiões em fase de 

ocupação como o Oeste paranaense. 
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2.3 Transformações em Cascavel: a educação no período de 1951 a 1971 
 

[...] a escola gestada no interior dos núcleos 
populacionais pioneiros do Oeste do Paraná 
não era uma escola para todos. Originou-se 
de um segmento social e a ele se destinava 
(EMER, 1991, p. 238). 

 

De acordo com Piaia (2004, p. 162-163), a ocupação do Oeste Paranaense e, 

consequentemente da região do atual município de Cascavel, ocorreu em quatro 

fases distintas: A primeira fase caracterizou-se pela presença do elemento indígena 

de diversas tribos. Na segunda fase, a região contemplou o surgimento das 

primeiras reduções jesuíticas e da junção da cultura indígena à cultura européia. 

Com a perseguição aos índios, houve a fuga deles para regiões mais ao Sul, o que 

resultou numa população ainda mais rarefeita na região. A introdução das obrages52 

identificou a terceira fase, momento este em que o Oeste foi inserido no comércio 

com Paraguai e Argentina, mesmo que ele não ocorresse de fato aqui, já que os 

capitais resultantes partiam para o estrangeiro. Este período foi marcado pela 

exploração da erva-mate e da madeira. Por fim, a quarta e última fase de ocupação 

teve como principal referência, a vinda de brasileiros de outros estados, esta 

população foi denominada pelo autor como “os nacionais”.  

Devido à delimitação do recorte histórico, nossas análises estarão quase 

sempre limitadas a partir desta última fase de ocupação, mais precisamente a partir 

da década de 1950, momento este em que se intensificaram as relações capitalistas 

de produção na região. Neste período, terra e madeira foram as principais fontes de 

riqueza na região, modificando a paisagem do município e suas relações. 

Para compreender melhor esta fase de ocupação, precisamos anteriormente 

retomar alguns elementos importantes da história da constituição da região Oeste do 

Paraná. Se comparada com a capital do Estado, Curitiba, nossa história é 

relativamente recente, pois pelo menos até 1930, era praticamente dominada 

                                                             
52 Emer (1991, p. 74) afirma que as “[...] obrages eram empresas capitalistas, mas que estabeleceram 
relações de produção de servidão. As obrages eram proprietárias dos meios de produção e dos 
meios de subsistência”. Colodel (2003, p. 16) complementa mencionando que elas eram “verdadeiros 
impérios agrários”, cujo objetivo principal era explorar intensivamente os recursos naturais de uma 
determinada região enquanto significassem renda e lucros. “Investimento mínimo e retorno absoluto, 
este era o princípio econômico que regia as obrages”. 
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economicamente por estrangeiros (argentinos e paraguaios). Apesar dos 

revolucionários que por aqui passaram em 1924 denunciarem o estado de abandono 

da região, apenas com a revolução de 1930, as fronteiras oestinas passaram a fazer 

parte das preocupações federais.  

O governo instaurado a partir do movimento revolucionário de 1930 tomou 

medidas para convencer as pessoas a se deslocarem para o Oeste. Para atingir 

este objetivo, se utilizou da ideologia pautada no nacionalismo e no bandeirantismo 

com o slogan “Marcha para o Oeste” (PALUDO; BARROS, 1986, p. 23).  O Estado 

do Paraná também tomou providências nesse sentido. Uma das primeiras ações do 

interventor general Mario Tourinho, resultou na nomeação do senhor Otton Maeder, 

homem de sua confiança, para atuar como prefeito de Foz do Iguaçu, a cidade 

localizada na região fronteiriça. 

Não demorou muito e logo surgiram atritos entre o governo federal e estadual. 

Um levantamento realizado pelo governo federal mostrou que “[...] dos 10.000 

habitantes residentes na margem brasileira do rio Paraná, entre Guaíra e Foz do 

Iguaçu, apenas 500 eram brasileiros” (PALUDO; BARROS, 1986, p. 24). Este 

levantamento apontava o descaso do Estado do Paraná em relação à região Oeste, 

que, de acordo com constatações, estava completamente abandonada. Eram 

argumentos importantes para que o governo federal pudesse justificar a criação do 

Território Federal de Iguaçu53. 

Sobre os objetivos da política de ocupação da fronteira Oeste por parte do 

governo getulista, Paludo e Barros, apresentam a seguinte hipótese: 

 
Por trás do argumento nacionalista, de ocupar a fronteira, Getúlio 
tinha, sem dúvidas, outros objetivos: abrir espaço para o excedente 
populacional do RS em benefício de capitalistas gaúchos. Ao mesmo 
tempo em que o RS se livrava do excesso populacional, empresários 
se beneficiariam explorando atividades imobiliárias na Região. Além 
disso, havia o interesse de criar novos estados com raízes 
gauchescas para fortalecer o ditador no cone sul, concorrendo assim 
com a hegemonia paulista, cuja fidelidade a Getúlio era suspeita 
(1986, p. 24). 

 

Independentemente do motivo, a oligarquia paranaense não se agradava da 

ideia de perder parte de seu território. Já a região Oeste, em vista do abandono e da 
                                                             
53 Este território, criado em 13/08/1943 pelo Decreto Lei nº. 5.812, abrangia o Oeste e Sudoeste 
paranaense, o Oeste catarinense, até Ponta Porã no Mato Grosso. Ver estudos de Sérgio Lopes “O 
Território do Iguaçu no contexto da “Marcha para Oeste” (2002). 
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omissão do governo paranaense, achava mais vantagem em continuar sendo 

território federal que retornar a sua antiga condição. Contudo, com a queda de 

Getúlio, o Território Federal foi extinto em 1946. 

Apesar da disputa entre o governo federal e estadual pelas terras do Oeste 

paranaense, ambos concordavam em relação à necessidade urgente de sua 

colonização. Com a inviabilidade econômica das obrages e com a política federal de 

nacionalização das fronteiras, aos poucos elas foram cedendo espaço às empresas 

imobiliárias que ao comprar as terras das obrages, vendiam-nas aos colonos 

gaúchos e catarinenses, promovendo assim a re-colonização da região. 

Em decorrência de várias leituras, podemos afirmar que a Industrial 

Madeireira Colonizadora Rio Paraná S. A. – Maripá54 uma das principais 

colonizadoras, desenvolveu ações mais abrangentes que a compra e venda de 

terras. Ela procurou organizar a colônia construindo uma infraestrutura mínima para 

os novos habitantes. Dentre as necessidades básicas, estavam a igreja e a escola. 

Apesar da obviedade, é importante ressaltar que tais investimentos não foram 

resultado da generosidade da empresa colonizadora, mas serviam como 

potencializadores de maior capitalização dos terrenos e atração para a vinda de 

colonos do sul.  

Segundo os apontamentos de Piaia (2004), as colonizadoras 

desempenharam um papel fundamental, pois além de promover a ocupação do 

território, disseminaram a ideia de que elas eram responsáveis pelo progresso da 

região. Progresso passou a ser o lema, mas na realidade, se buscava dar 

legitimidade as ações lucrativas dessas empresas. Assim, todo recurso aplicado 

pelas colonizadoras em infraestrutura (escolas, igrejas, estradas...), eram 

considerados investimentos, pois serviam de atrativos para a vinda de colonos e 

acabariam se revertendo em lucro no futuro, mesmo que o território colonizado se 

tornasse município, pois 

 
O marco fundamental que finaliza a ação mais intensa – e extensa – 
das colonizadoras, especialmente a MARIPÁ, dentro do local 
colonizado, é justamente a transformação do território em município. 
[...] A transformação em município terá várias significações: a 
principal delas será a coroação dos esforços da comunidade rumo ao 

                                                             
54 Com sede em Porto Alegre, tinha como sócios Alberto Dalcanale, Willy Barth, Alfredo Paschoal 
Ruraro, Egom e Kurt Bercht. Seus negócios iniciaram com a compra da Fazenda Britânia em 1946 
(PALUDO; BARROS, 1986, p. 26). 
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progresso. [...] Para as colonizadoras, a municipalização representa 
a perda de certo controle gerencial sobre os núcleos urbanos e 
rurais; representa, contudo, o sucesso da colonização e o fim de 
alguns custos de infra-estrutura que poderiam ainda recair sobre 
elas. Isso não significa, por outro lado, nenhum rompimento definitivo 
com o processo de colonização (PIAIA, 2004, p. 169). 

 

Desta forma, o sucesso das colonizadoras também passava pela instalação 

de uma escola. Esta ação era um componente favorável no convencimento dos 

colonos para a compra da terra. Emer (1991, p. 253) ressalta que “a escola era vista 

pelos colonos como um dos elementos necessários à vida de sua família na nova 

terra. Muitos colonos, mesmo após a aquisição da terra, condicionavam a 

transferência da família à existência de escolas”. 

Foram os primeiros migrantes, vindos de modo “espontâneo”55, que tomaram 

providências quase que imediatas, ou seja, em apenas dois anos, para a instalação 

da primeira escola de Cascavel. 

Assim, o contexto histórico educacional da região de Cascavel teve início em 

1932, quando foi instituída a primeira escola que funcionava na capela Nossa 

Senhora Aparecida. Ela se enquadrava na modalidade “casa escolar”, pois não 

possuía ato oficial e seus primeiros professores, ou tinham ligação com a Comissão 

de Estradas do Estado, ou exerciam funções públicas, sendo estes pagos pela 

própria população. Três anos mais tarde, o poder público de Foz do Iguaçu assumiu 

os salários da professora Genoveva Boiarski, formada pela Escola Normal Regional 

do Colégio Nossa Senhora do Belém de Guarapuava. Era raro, uma filha de colonos 

radicados em Cascavel ter cursado um grau de instrução mais elevado como este. 

Somente no ano de 1938, a casa escolar passou a ser pública e com ato oficial 

(EMER, 1991, p. 236). 

As pesquisas de Thomé e Castanha apontaram novos elementos acerca das 

origens da educação do município. A partir de entrevistas com ex-alunos que 

estudaram na primeira escola, compreenderam que antes de funcionar nas 

dependências da Igreja, ela possuía prédio próprio que depois foi cedido para o 

funcionamento da delegacia de polícia. Além disso, conforme informações, o 

professor da primeira turma “[...] foi o senhor Inácio Ramos, único professor na 

                                                             
55 Emer (1991, p. 112) chama esta migração inicial na região Oeste ocorrida entre os anos de 1930 e 
1946 de “migração espontânea” devido ao fato da ocupação ter ocorrido sem a intercessão de 
companhias colonizadoras, mas motivada pelas informações de que havia terras devolutas na região, 
boas para o plantio. 
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primeira escolinha” (2008, p. 37). Quando a escola foi transferida para a Igreja, os 

professores passaram a ser o senhor Orozendo Cordeiro de Jesus e Genoveva 

Boiarski. Os relatos dos entrevistados evidenciaram que a educação neste período 

era extremamente rigorosa, pois utilizava-se de muitos castigos físicos56.  

Dentre os pioneiros que fundaram esta primeira escola, estavam os sulistas e 

caboclos. Aos poucos, parentes e amigos desses pioneiros também vieram para a 

região. Após alguns anos, juntaram-se a eles funcionários da Comissão de Estradas 

do Estado, dos telégrafos e comerciantes. Apesar das obras que vinham sendo 

realizadas nas estradas da região, a maioria delas ainda estava em péssimo estado, 

principalmente em tempos de muita chuva. Consequentemente, a região ficava 

isolada do restante do Estado e sua economia se voltava para o cultivo da terra e 

criação de animais, cujo destino era basicamente a subsistência, não havendo 

condições materiais de comercializá-las em maior escala. 

Neste contexto, os primeiros moradores que chegaram a Cascavel não 

acumularam riquezas. Sua preocupação primária era prover a subsistência de sua 

própria família e comercializar seus poucos excedentes para a aquisição de outros 

produtos necessários ao dia-a-dia como sal, açúcar, querosene, entre outros. 

Portanto, sua produção restringia-se ao elementar, aquilo que já dominava, ou seja, 

a policultura e criação de suínos. Assim, apenas procuravam aproveitar aquilo que a 

natureza podia lhes dar. Em outras palavras, em sua relação com a terra, não a 

viam praticamente como uma mercadoria, mas “[...] como meio de reprodução de 

sua condição de colonos” (EMER, 1991, p. 117). Isso ficava explícito quando o 

colono demarcava sua terra, o que incluía apenas o necessário para manutenção de 

sua existência. Emer esclarece que, 

 
De modo geral, a migração colonizadora representou apenas uma 
transferência de pessoas, de seu sistema de produção, de seu 
estágio tecnológico e de seus sistemas de vida para o Oeste do 
Paraná, uma região nova, de terras férteis, em situação topográfica 
mais adequada à produção que as terras de origem, não exigindo 
significativos esforços de adaptação (1991, p. 147). 

 

                                                             
56 Conforme “Seu Deja”, um dos entrevistado na pesquisa, “[...] o professor brigava com os alunos, 
ele batia nos alunos e os deixava de castigo. [...] outras vezes o professor deixava os alunos de 
castigo ajoelhados” (THOMÉ; CASTANHA, 2008, p. 39). 
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Assim, a educação na região assumia um papel humanizador e, ao mesmo 

tempo, integrador. Quanto ao primeiro, a escola humanizava na medida em que 

proporcionava as crianças o contato com a leitura, a escrita e rudimentos da 

matemática, todos elementos produzidos culturalmente pela humanidade. Desta 

forma, seus filhos, apesar de estarem num ambiente distante dos centros urbanos, 

não deixariam de ter acesso aquilo que poderia torná-los pessoas mais preparadas 

para a vida.  Além disso, em meio a tantos elementos naturais, os culturais também 

tornavam-se imprescindíveis. Portanto, a educação também assumia a função de 

preservar a identidade cultural e as relações sociais estabelecidas por aquele grupo.  

Com a instituição do Estado Novo, a colonização no Oeste paranaense 

passou por um período intermediário, ou seja, foram proibidas, por parte do governo 

federal, projetos de colonização na faixa da fronteira. A atuação do governo sob a 

região ampliou-se com a criação do Território Federal do Iguaçu. Contudo, talvez a 

única obra que tenha contribuído com o seu desenvolvimento regional tenha sido a 

construção da BR – 35. A partir deste momento, “estavam criadas as condições de 

direcionamento para a região de investimentos capitalistas, ampliação de seu modo 

de produção e de suas relações sociais” (EMER, 1991, p. 134). 

Neste período a educação regional também sofria as influências da política 

estadonovista. A presença efetiva do Estado nas questões educacionais se deu com 

mais força a partir do momento em que foi criado o primeiro grupo escolar 

cascavelense. Além disso, a transformação da casa escolar em grupo escolar 

evidenciava que o desenvolvimento material do município era um fato real. Assim, 

como o aumento da população se fez de forma heterogênea, a educação já não era 

mais requerida por um único grupo (os colonos), mas por diversas pessoas com 

interesses também muito diferenciados. Esses fatores, assim como os de ordem 

estrutural e conjuntural, contribuíram para que a “escola dos colonos”57 fosse 

completamente extinta a partir do início da década de 1950, dando lugar definitivo as 

escolas públicas mantidas pelo governo estadual e municipal. 

                                                             
57 Emer (1991, p. 243) defini “escola dos colonos” como sendo “[...] a escola construída e mantida 
pelos grupos de colonos que foram se estabelecendo nas áreas de colonização da região Oeste do 
Paraná, em terras loteadas e vendidas pelas colonizadoras a produtores rurais provenientes das 
regiões coloniais de imigrantes europeus do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Nesta perspectiva, 
a escola dos colonos foi um tipo de escola nascida do interior dos grupos ou núcleos de colonos 
estabelecidos no Oeste do Paraná, uma escola a seu serviço e com características assemelhadas 
com sua cultura e visão de mundo”. 
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A implantação da escola na região demandou um longo processo em que as 

ações, normalmente, partiam da população, não do poder público. Durante este 

processo, foram criadas diferentes modalidades de escola que procuraram se 

ajustar as condições materiais da época e, ao mesmo tempo, às necessidades dos 

pioneiros. 

Segundo Emer (1991, p. 214-217), o processo de escolarização na região 

Oeste, ocorreu a partir de quatro modalidades de escola. A primeira referia-se a 

“escolarização particular domiciliar” que mesmo atuando regularmente no domicílio 

de alguém e com vistas a atingir a aprendizagem, era informal, pois não ocorria em 

uma escola. A segunda, foi a “casa escolar”, destinada apenas ao ensino, sendo 

construída e mantida pelos pioneiros que não deixavam de exigir a qualidade técnica 

da escola. A terceira forma de escola constituiu-se em “casa escolar pública”, ou 

seja, uma casa escolar como antes, construída pelos pioneiros, mas que passou a 

ser subsidiada pelo poder público. Sendo ela legalizada por meio de um ato oficial, 

podia expedir certificados de conclusão do curso. A última modalidade de escola 

mencionada pelo autor foi o “grupo escolar”. Este era geralmente localizado nas 

áreas mais povoadas e tinha como organização a seriação, onde cada professor 

cuidava de apenas uma série. Nesta escola houve visivelmente uma modificação no 

trabalho do professor, pois antes, ele controlava todo o processo do ensino e 

aprendizagem, desde o início da alfabetização, até o aperfeiçoamento da leitura, 

escrita e dos cálculos. A partir da seriação, sua preocupação passou a estar voltada 

apenas a sua série de atuação. 

Ao verificar o desenvolvimento apresentado pela região Oeste, o governo do 

Estado do Paraná percebeu o potencial muito grande de crescimento econômico dos 

municípios devido à exploração da madeira e, alguns anos depois, em razão da 

produção agrícola. Esses fatores tornavam mais significativa a necessidade de 

maior controle da região, inclusive por meio da educação. 

Depois da Segunda Guerra Mundial, a industrialização no país foi cada vez 

mais ampliada, principalmente nos grandes centros. Muitos trabalhadores foram 

chamados a esses novos postos nas indústrias, inchando as cidades. Para alimentar 

toda essa população urbana que crescia muito, era preciso produzir mais alimentos. 

Percebendo esta necessidade, o governo federal realizou melhorias na Rodovia 

Estratégica com o objetivo de facilitar o escoamento da produção paranaense, 
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principalmente da região Oeste, que incluía o município de Cascavel. Esta atitude 

intensificou a vinda de pessoas, principalmente famílias de agricultores sulistas para 

ocupar esta localidade, ao mesmo tempo em que resultou na valorização das terras 

oestinas. Esta foi a segunda migração, ocorrida entre as décadas de 1950 e 1960, 

com a mediação das companhias colonizadoras que, depois de comprar as terras 

das obrages, venderam aos colonos sulistas, especialmente descendentes de 

italianos e alemães58. 

De modo geral, foram diversos os motivos que impeliram o processo de 

colonização no Oeste paranaense. Dentre eles podemos citar o interesse individual 

do colono que buscava para si riqueza e prosperidade. As colonizadoras que tinham 

interesse relacionado ao acúmulo de capital pela venda de terras aos colonos e pela 

extração da madeira. O Estado, por outro lado, que além de expressar o interesse 

em ocupar definitivamente a região, também precisava do dinheiro gerado pela 

venda das terras a Oeste. Por fim, tal ocupação também teve origens na política de 

governo da União, pois se esperava dar mais atenção à zona fronteiriça por “[...] 

intensificar o seu povoamento através de um vasto programa de colonização 

nacional” (FAUTH, 1973, p. 1).  

Diante de todos esses interesses, a disputa pela terra ocorreu quase sempre 

de forma violenta e com prejuízos maiores para a classe social economicamente 

menos favorecida. Como as muitas terras do perímetro de Cascavel pertenciam ao 

governo e estavam disponíveis, os conflitos eram constantes, visto que elas eram 

disputadas por diversos interessados, havendo vários pedidos de titulação para o 

mesmo terreno (FAUTH, 1973, p. 2). De um lado ficaram posseiros que haviam se 

estabelecido em terras devolutas e pequenos agricultores que haviam comprado 

terras já vendidas a terceiros. De outro, estavam outros proprietários e jagunços. 
                                                             
58 Citando Sebastião Paraná (1889), Erasmo Pilotto (1954, p. 33) mostra a formação psicológica dos 
alemães e italianos que povoaram nosso Estado. Segundo ele, eram os melhores estrangeiros, pois 
os alemães além de serem ordeiros e econômicos, tinham extrema tendência ao trabalho. Os 
italianos, por outro lado, demonstravam propensão ao trabalho inteligente e ao comércio. Além disso, 
de acordo com Emer (1991) esses colonos eram considerados progressistas, pois estavam 
acostumados ao trabalho pesado, se importavam com a religião, com a vida em comunidade e com a 
educação. Eles culturalmente valorizavam muito a educação para seus filhos, contudo, não queriam 
qualquer educação, mas a educação que preservasse sua língua materna e seus costumes. Isto 
estava na contramão das ações do governo, pois legalmente o ensino nas escolas deveria ser dado 
somente na língua portuguesa, já que se pretendia, por meio da educação, nacionalizar a população 
paranaense. 
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Neste contexto, Sperança afirma que “Cascavel passava a ser descrito pela 

imprensa nacional e estrangeira como a verdadeira antecâmara do inferno” (1992, p. 

182), evidenciando o embate entre as classes que aqui tentavam se estabelecer.  

Com o aumento da população, os líderes cascavelenses passaram a se 

organizar para solicitar a emancipação do município. Este intento foi conquistado em 

1951, por meio da lei Estadual n.º 790, de 14 de novembro. Fundamentados em 

Fauth, compreendemos que este fato foi impulsionado pelo projeto de emancipação 

municipal de Toledo. Ou seja, quando alguns líderes cascavelenses tiveram 

consciência do que estava para ocorrer e que parte do território de Cascavel 

comporia o patrimônio de Toledo, organizaram-se para emancipar Cascavel antes 

que o projeto de Toledo fosse aprovado. Ao governador paranaense, interessava 

dividir as terras da região Oeste, pois assim abriam-se condições de acelerar o 

processo de colonização. Desta forma, “Como a tramitação de qualquer projeto de 

emancipação envolvia somente questões políticas [...] Em três dias estava criado o 

MUNICÍPIO DE CASCAVEL” (FAUTH, 1973, p. 80, destaque do autor). 

Ao analisar esta questão, Piaia indica que  

 
Tal brevidade no processo de criação do município teve a conivência 
e a pronta aceitação do governador, que percebia na divisão político-
administrativa do oeste uma necessidade frente ao fluxo cada vez 
maior de imigrantes. Não se pode, no entanto, desprezar a existência 
de lideranças em Cascavel que tinham antecipadamente percebido a 
necessidade da criação do município (2004, p. 267). 

 

Com a emancipação de Cascavel, os blocos de poder começaram a tomar 

forma, bem como, seu quadro político e sua estrutura administrativa. Além da 

definição da estrutura político-administrativa, o município passou por um processo 

de modernização da agricultura, o que acarretou no desenvolvimento urbano. 

Diferentemente de Toledo e outras cidades, Cascavel surgiu sem o controle 

rígido das colonizadoras que influenciavam desde a escolha da nacionalidade do 

colono, até a sua religião. O intuito era formar comunidades homogêneas, 

“perfeitas”. Contudo, foi exatamente a heterogeneidade presente no município de 

Cascavel que talvez tenha contribuído para com seu desenvolvimento. Desta forma, 

o que uniu a população cascavelense não foi a mesma origem, ou cultura, mas “[...] 

a visão do progresso, a idealização do futuro” (PIAIA, 2004, p. 278). 
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Aos poucos Cascavel e Toledo foram cedendo território para a criação de 

outros municípios como Corbélia, Cafelândia, Três Barras e assim por diante. Este 

fenômeno marcou a substituição do pioneirismo, pela “hierarquização sócio-política 

decorrentes da integração cada vez mais sólida do município no contexto dos planos 

políticos estadual e federal” (PIAIA, 2004, p. 275). Outro ponto favorável ao 

desmembramento do território de Cascavel, dizia respeito ao abrandamento das 

disputas por terras, já que alguns distritos não pertenciam mais ao município, não 

sendo, portanto, mais de sua responsabilidade.  

Conforme dados do Censo do IBGE do município de Cascavel, a população 

em 1950 era de 4.411 habitantes, destes 90% residiam na zona rural (ASSOESTE, 

1982, s/p.). Em vista do maior número de habitantes viverem no interior, as escolas 

estavam praticamente todas nessa localidade. De acordo com Nath (2010), no início 

da década de 1950, apenas o Grupo Escolar de Cascavel ficava localizado na zona 

urbana. 

Mesmo com esta população assim distribuída, ou seja, a maioria vivendo da 

produção agrícola, o sistema produtivo de Cascavel já se mostrava diversificado, 

pois 

 
[...] repousava no tripé da produção agropecuária dos colonos, 
pequenos proprietários com trabalho familiar; na exploração de 
madeira por inúmeras pequenas, médias e grandes serrarias, que 
empregavam muitos trabalhadores; no comércio de inúmeros 
armazéns familiares de secos e molhados para fornecimento de 
produtos industrializados à população regional e intermediação na 
comercialização de produtos dos colonos (EMER, 1991, p. 148). 

 

Na realidade, desde 1945, já existiam grandes serrarias nos arredores de 

Cascavel. Contudo, a economia assentada nesses moldes tinha um caráter 

temporário, pois em pouco tempo os recursos chegariam ao fim. A crise da madeira 

daria lugar a outro ciclo econômico, mais duradouro como o da agricultura. “Estava 

em andamento à construção de uma nova relação de acumulação” (EMER, 1991, p. 

159). 

As alterações nas formas de produção, acompanhadas pela complexificação 

das relações de trabalho, resultaram em transformações também no campo 

educacional. Ao trilhar seu percurso histórico, foi possível compreender que a forma 

de organização da escola, aos poucos foi sendo modificada de acordo com 
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interesses diversos. Apesar disso, não se tornou meramente a consequência de 

uma evolução pautada em consensos, mas expressou-se como resultado temporário 

de um conjunto de embates políticos, ideológicos, e sociais. 

Neste sentido, concordamos com Emer, ao compreender que  

 
[...] a escola é caudatária do processo econômico e do sistema 
produtivo, da forma como são estabelecidas as relações sociais e 
como estas se articulam dentro do modo capitalista de produção 
(1991, p. 193). 

 

Por compreender esta articulação estreita entre a educação, as relações 

sociais e de produção, é que precisamos ligar o surgimento de escolas às questões 

mais amplas que apenas o desejo de garantir escolaridade aos filhos. Este fator está 

diretamente articulado às necessidades de ordem econômica, política e sociais 

como o processo de modernização da agricultura, de emancipação e de urbanização 

do município que determinam não apenas o surgimento das escolas, mas inclusive 

das suas práticas pedagógicas. 

Pesquisas de Alceu e Carlos Sperança (1980, p. 118) apontaram o ano de 

1957 como um momento muito importante para o sistema educacional do município 

de Cascavel, pois, foram inaugurados três novos estabelecimentos de ensino com 

ensino ulterior ao primário, sendo eles: “a Escola Normal Regional59, Colégio 

Auxiliadora60 e Colégio Rio Branco61”. 

No último ano da década de 1950, houve ampliação da demanda por 

instituições de ensino que pudessem ofertar instrução em nível ginasial. Por isso, o 

governo estadual, por meio do decreto n.º 27.098, criou o Ginásio Estadual de 

Cascavel, recebendo autorização para funcionamento somente no ano de 1965, mas 

com aulas iniciando em março de 1966, ou seja, sete anos depois. De acordo com 

Alceu e Carlos Sperança, (1980, p. 121) esta distância entre a expedição do decreto 

de criação do ginásio e a autorização de funcionamento tinha relação com a demora 

na construção do prédio, como também com questões políticas. A demora para que 

o Ginásio finalmente pudesse entrar em funcionamento acabou impelindo alunos 

sem intenção na profissão do magistério a procurar o curso normal regional. Este 

                                                             
59 Contudo, dados documentais e orais evidenciam que a Escola Normal Regional foi criada em 1956, 
mas entrou em funcionamento apenas em 1959, conforme análises presentes no próximo capítulo. 
60 Esta instituição de ensino foi criada no dia 16 de março de 1957. 
61 Criado em 1956, pelo professor Antônio Cid. 
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fenômeno se justifica pelo fato de que era a única escola ginasial pública, portanto 

gratuita, do município. 

A partir de 1960, as pessoas que vieram para este município, procuraram 

adquirir terras, incluindo lotes localizados no centro urbano, para instalar comércio e 

residência. Foram estes que ficaram ricos, pois agiram de modo competitivo e 

adequado às novas relações capitalistas de produção em curso na região 

(SPERANÇA, 1992, p. 213). 

Neste mesmo período, o crescimento do município foi tão grande que exigiu 

do poder público, projetos de alteração da organização da cidade e também do seu 

centro urbano. Isso envolvia acabar com o aspecto de cidade de faroeste, ou seja, 

um lugar composto por uma rua larga de terra com construções de madeira 

margeando a rua62. Mais do que só a aparência da cidade, havia também a 

preocupação em amenizar ou liquidar com a fama de cidade violenta, sem lei, como 

uma cidade de faroeste. Nesse intuito, em 1962, o governo enviou para a cidade um 

delegado que ficou conhecido como Coronel Lapa. Entre outras providências, o 

município foi pacificado por meio de suas ações como a prisão de jagunços e 

grileiros, grandes responsáveis pelos conflitos em Cascavel (PIAIA, 2004, p. 278-

279). 

No processo histórico de formação do município, vários conflitos e 

contradições foram surgindo. Estes revelaram dialeticamente as classes sociais e 

seus embates. Por exemplo,  

 
“[...] os mais abastados, especialmente aqueles que aportavam com 
mais recursos, demonstravam sua capacidade monetária construindo 
belas casas com terrenos localizados junto aos locais que indicavam 
maior valorização, ao lado da igreja, escola ou do clube. 
Rapidamente formou-se uma periferia, onde os pobres habitariam” 
(PIAIA, 2004, p. 223-224). 

 

Nos anos de 1960, a região Oeste foi influenciada pela política nacional 

voltada à economia de base urbano-industrial. Por isso, até mesmo a agricultura 

assumiu ares de modernidade, prevalecendo os latifúndios e a mecanização da 

produção. O objetivo foi integrar a economia local à economia nacional e externa. 

                                                             
62 As cidades do velho oeste americano apareciam em filmes de bang-bang, muito em moda na 
década de 1950 e 1960. Com o intuito de acabar com a ligação de Cascavel ao faroeste, houve a 
proposta aprovada na câmara municipal incentivando a isenção de impostos àqueles que 
construíssem casas e prédios de alvenaria, ou, que tivesse pelo menos a fachada em alvenaria. 



 

112 
 

Com as transformações ocorrendo no modo de produção e de organização da 

sociedade cascavelense, a escolarização passou a ser uma condição para a 

sobrevivência. E não era fácil dar seguimento aos estudos, pois o curso primário não 

permitia entrar automaticamente no ginásio, era preciso fazer o temido exame de 

admissão. Não havia vagas para todos, apenas aos “mais aptos”, ou aqueles que 

passassem nesse exame. Passar no exame admissional implicava ter cursado numa 

boa escola, com bons professores. Isso era possível, pelo menos em partes, aos 

que estudavam em escolas localizadas nos centros urbanos, onde havia um pouco 

mais de condições materiais para tal, pois, geralmente havia mais materiais 

escolares e os professores, sua maioria, possuíam formação para o magistério. 

Quanto aos que estudavam em escolas rurais63, estes o faziam normalmente em 

turmas multisseriadas. Praticamente não havia materiais escolares de apoio e as 

professoras tinham como formação o curso primário, quando o tinham. 

A década de 196064 foi importante para o desenvolvimento da educação no 

município, pois a partir deste período, houve maiores investimentos no setor. 

Conforme estudos de Santana e Castanha (2008, p. 47), nesta década foram 

criadas 90 escolas rurais para atender à demanda da população que, impulsionada 

pela vinda dos sulistas, aumentava cada vez mais. A criação dessas escolas 

também ocorreu em razão da necessidade de se atender aos dispositivos da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Brasileira de 1961. 

Apesar do aumento das estruturas educacionais do município, ainda havia 

muito por se fazer, pois, de acordo com pesquisa realizada e apresentada no 

“Diagnóstico e prognóstico educacional dos municípios de Cascavel, Foz do Iguaçu 

e Toledo” de 1978, a relação entre o número de alunos em idade escolar e o número 

efetivo de matrículas na década de 1960, em Cascavel, era bastante 

desproporcional. Por exemplo, no ano de 1967, havia 2.403 alunos com idade de 7 

anos, mas apenas 1.044 estavam matriculados na primeira série, evidenciando que 

mais da metade dos alunos em idade escolarizável ainda estavam fora da escola. 
                                                             
63 Santana e Castanha (2008, p. 47) afirmam que “a expressão ‘escolas rurais’ é uma denominação 
urbanizada das escolas existentes no campo. Na década de 1950 e 1960, quando surgiu o sistema 
educacional de Cascavel, de forma mais complexa, estas escolas eram a maioria e não tinham a 
denominação de ‘escolas rurais’”. 
64 Nessa década houve também o desmembramento de parte do território de Cascavel em outros 
Municípios, iniciando por Corbélia e Formosa do Oeste que se tornaram município por meio da Lei 
Estadual n.º 4.382 de 10 de junho de 1961, Capitão Leônidas Marques com a Lei Estadual n.º 4.859 
de 28 de abril de 1964, Assis Chateaubriand em 27 de agosto de 1966 com a Lei Estadual n.º 5.389 e 
Nova Aurora com a Lei Estadual n.º 5.643 de 25 de setembro de 1967. 
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Se considerarmos todos os alunos em idade escolar (7 a 14 anos), no ano de 1967, 

os números são ainda mais impressionantes, pois, dos 17.542 alunos em idade 

escolarizável, apenas 4.627 estavam matriculados. Destes, 1.437 tinham a idade 

compatível com a série para a qual estavam matriculados. (BRASIL, 1978, p. 163; 

167). Além da insuficiência de vagas, outros fatores foram apontados como sendo 

responsáveis pela expressão desses dados, como a distância entre a residência e a 

escola, a necessidade de trabalhar, as entradas tardias, bem como os elevados 

índices de evasão e repetência. Desta forma, a maioria dos alunos que se 

encontravam na primeira série do ensino primário, apresentava defasagem idade-

série, tendo entre oito e nove anos. 

As vagas para matrícula dos alunos no ensino primário eram sempre 

insuficientes, pois o número de habitantes no município de Cascavel aumentava 

muito de um ano para o outro. Na tabela abaixo podemos visualizar melhor esse 

movimento populacional.  

 
Tabela 1 - Movimento da População de Cascavel entre as décadas de 1950 e 1980. 

ANO População rural População urbana População total 
1950 3.970 441 4.411 
1960 34.324 5.274 39.598 
1970 55.608 34.709 89.417 
1980 39.671 123.698 163.369 
Fonte: Assoeste (1982, s.p) e Santana; Castanha (2008, p. 50). 
 

Esses números revelam um grande crescimento populacional no município de 

Cascavel. Da década de 1950 para a década de 1960, por exemplo, é possível 

perceber que a população aumentou vertiginosamente, ou seja, em torno de nove 

vezes. Ao comparar o número de habitantes na década de 1960, de 39.598 

habitantes, com os dados anteriores sobre o número de alunos em idade 

escolarizável, de 17.542 alunos, percebemos que a população era bem jovem, pois 

tinha idade entre 7 e 14 anos. Isso indica que as famílias colonizadoras da região 

eram em sua maioria “famílias novas”, compostas por pai, mãe e filhos pequenos. 

Até a década de 1970, a maioria das pessoas, residia e trabalhava na zona rural, 

portanto boa parte da demanda educacional do período vinha do campo. Apesar do 

número de habitantes no campo aumentar consideravelmente a partir da década de 

1960, somente na década de 1980 houve uma inversão do contingente de pessoas 

no campo e na zona urbana. 
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Enquanto o cenário educacional apresentava um tímido desenvolvimento 

nesta década, o cenário econômico mostrava seu dinamismo surpreendente, pois 

com o declínio da atividade econômica ligada à exploração da madeira, a agricultura 

foi se projetando como atividade substituta. Contudo, a agricultura da década de 

1960 não foi a mesma da década de 1940 e 1950, mas uma agricultura que 

privilegiou a acumulação de capitais. Este fenômeno estava apoiado na política 

brasileira de expansão das fronteiras agrícolas que tinha como objetivo favorecer a 

“[...] acumulação e a formação de latifúndios”, importantes à expansão do capital 

(PIAIA, 2004, p. 287 e 289). 

Desta forma, a monocultura tomou o lugar da produção familiar resultando em 

vantagens para a organização do comércio de Cascavel, pois, a partir desse 

momento, surgiu um propício mercado de insumos, implementos agrícolas, 

maquinaria, bancos, entre outros. Piaia novamente esclarece que 

 
[...] o setor primário estabelecia automaticamente um elo vital com o 
setor terciário, onde a relação de interdependência fazia com que os 
ganhos da lavoura realimentassem o setor urbano, favorecendo a 
expansão de algumas cidades oestinas, processo pelo qual Cascavel 
foi especialmente beneficiada (2004, p. 292). 

 

Portanto, as políticas nacionais de modernização da agricultura acabaram 

transformando as relações agrícolas na região Oeste e, por conseqüência, todas as 

demais relações sociais. Se anteriormente, a produção estava ligada diretamente ao 

consumo da família, à sua subsistência, a partir dos incentivos para modernização 

do setor agrícola, ela passou a produzir excedentes com vistas a atender as 

exigências do mercado internacional, ou seja, a agricultura passou a subordinar-se a 

indústria. Como afirmam Stoffel e Schallenberger (2004, p. 13), “A indústria subjuga 

a agricultura e fica evidente a industrialização da agricultura”. Em outras palavras, 

com a expansão do capitalismo na região, houve um aumento da concentração da 

riqueza, onde as grandes propriedades aspiraram as pequenas surgindo os 

latifúndios. Mais do que isso, a agricultura deixou de desempenhar um papel 

“passivo” na economia para atrelar-se cada vez mais a indústria na medida em que 

produzia ou consumia determinados insumos. 

Ao citar Silva (1998), Stoffel e Schallenberger (2004, p. 16) afirmam que a 

industrialização da agricultura brasileira representou 
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[...] a subordinação da natureza ao capital, libertando, aos poucos, a 
produção agropecuária das condições naturais dadas, passando a 
fabricá-las sempre que se fizerem necessárias. Ou seja, se faltar 
chuva, irriga-se, se não houver solos suficientemente férteis, aduba-
se, se ocorrerem pragas e doenças, responde-se com defensivos 
químicos ou biológicos. A produção agropecuária deixa, assim, de 
ser uma esperança ao sabor das forças da natureza para se 
converter numa certeza sob o comando do capital. (SILVA,1998 apud 
STOFFEL; SCHALLENBERGER, 2004, p. 16). 

 

Desta forma, podemos dizer que com a modernização da agricultura, a região 

Oeste do Paraná foi finalmente adicionada ao mercado capitalista brasileiro. As 

implicações desse processo resultaram na substituição da policultura pela 

monocultura. Desta forma, a terra deixou de ser simplesmente um meio de 

subsistência para tornar-se um meio de produção e capitalização.  

Os novos capitais comerciais traziam benefícios também para os projetos de 

ordem social, pois por meio deles foi possível aperfeiçoar a infraestrutura urbana, 

instalar fórum, delegacias, escolas públicas, hospital, entre outros (PIAIA, 2004, p. 

296). 

Os grandes proprietários preferiam a monocultura com investimentos em 

mecanização da terra para que seus lucros fossem ampliados. “O produtor rural que 

não dispunha dessas condições foi excluído” (EMER, 1991, p. 176), ou seja, alguns, 

após venderem suas propriedades passaram a trabalhar como empregados para os 

grandes ruralistas, enquanto outros tiveram que se deslocar para o centro urbano 

em busca de trabalho, ou aventurar-se em terras do Centro-Oeste ou Norte do país. 

Essas mudanças no meio rural também tiveram implicações no meio urbano, pois os 

municípios necessitavam de funcionários com capacidade para resolver questões 

cada vez mais complexas que exigia maior grau de escolaridade. 

Para Emer, a agricultura modernizada e a ampliação do crédito que lhe trouxe 

sustentação 

 
[...] aumentou a circulação financeira e estimulou o desenvolvimento 
bancário. Em algumas cidades pólo da região, a partir desse período, 
as principais instituições financeiras do país inauguraram ou 
ampliaram agências. Ocupar esses novos espaços só foi possível a 
quem já tinha escolaridade suficiente para esse tipo de trabalho. O 
mesmo processo ocorreu na ampliação dos serviços públicos de 
telecomunicações e energia elétrica, entre outros (1991, p 192). 
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Para alcançar o tão sonhado progresso para a cidade, havia a necessidade 

de muitos investimentos e alguns deles seriam financiados, pelo menos em partes, 

pelo capital financeiro que crescia na região, impulsionado pela modernização da 

agricultura. Dentre os investimentos necessários estava a energia elétrica, pois em 

1962 ela ainda era provida por meio de geradores, o que limitava o horário e o dia 

de sua utilização. De acordo com a senhora Meyre Pompeu65, não se disponibilizava 

luz todos os dias, nem em todos os horários. Isso era um problema que afetava 

principalmente as aulas noturnas. Neste mesmo ano foi construída a primeira usina 

hidroelétrica de Cascavel no Rio Melissa, sendo inaugurado pelo então prefeito 

Otacílio Mion66. Ainda nesta década foi ampliado o serviço de abastecimento de 

água e de telefonia. Em 1963 foi criada a Telepar, ampliando os serviços telefônicos 

no município iniciado em 1962 pela Telesul67 (PIAIA, 2004, p. 281). 

Em 1964, apesar do golpe civil-militar no Brasil e toda repressão advinda 

dele, Cascavel não sofreu tantas coações políticas, talvez devido ao 

conservadorismo político em vigência. Este movimento foi até importante na medida 

em que contribuiu para acelerar o desenvolvimento do capitalismo na região. De 

acordo com Sperança, 

 
Para Cascavel o período iniciado em 1964 foi de crescente 
urbanização, com a concentração da terra nas mãos de um número 
menor de proprietários, a modernização da agricultura e o 
estabelecimento de um anel de interesses multinacionais ao redor da 
cidade (1992, p. 207). 

 

De 1965 em diante, a modernização da agricultura cascavelense, teve 

implicações também no cenário urbano, pois as construções do centro da cidade 

procuraram expressar à tão sonhada modernidade e o tão esperado progresso. 

Ruas começavam a ser asfaltadas, havia maior preocupação com a estética e com a 

higiene.  

Contudo, a contradição social advinda dessas novas relações, não pode 

deixar de ser explicitada, pois, ao mesmo tempo em que o centro da cidade recebia 

benfeitorias e aos poucos se modernizava, houve uma transformação do espaço 

                                                             
65 Depoimento de Meyre Pompeu, concedido em 20 de outubro de 2012. 
66 Prefeito de Cascavel que cumpriu mandatos de 1960 a 1964 e de 1969 a 1973, sendo considerado 
pelas lideranças do município, um “político modernizador e progressista” (PIAIA, 2004, p. 281). 
67 Companhia Telefônica Sul Paranaense de Ponta Grossa. 
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geográfico no município que envolveu a seguinte organização: ricos ocupavam o 

espaço central e pobres deslocavam-se para a periferia. A separação em classes 

sociais (pobres e ricos) passou a ser muito evidente (PIAIA, 2004, p. 294). 

Neste sentido, a educação também passou a ser campo de disputa. Enquanto 

a demanda por escolarização para as camadas mais pobres era “[...] motivada pela 

necessidade de ascender a um nível econômico mais elevado através da procura de 

qualificação e habilitação adequada à força de trabalho”, para as classes sociais 

mais abastadas, a busca pela educação escolar estava associada a “[...] 

necessidade de manutenção do prestígio social”, sendo, portanto, considerada um 

bem de consumo (BRASIL, 1978, p. 170). Por estes argumentos, podemos perceber 

que a escola era requisitada por ambas as classes sociais que compunham a 

sociedade cascavelense, porém com interesses diferenciados. 

De acordo com Piaia (2004), na década de 1960, o Estado finalmente 

consolidou sua presença no Oeste paranaense por meio da imposição de suas leis. 

Esta atitude teve reflexos claros na forma de garantir a propriedade, pois as 

“pendengas” passaram a ser resolvidas judicialmente, não mais na bala.  Esta forma 

de resolver a disputa pela terra estava em sintonia com a  

 
[...] nova ordem que se estabelecia pelos poderes centralizadores e 
excludentes do golpe militar de 1964. Deste modo, os focos de 
disputas e lutas entre colonos e toda a gama de agentes envolvidos 
na posse da terra não correspondiam às premissas necessárias 
impostas pelo novo regime. Tratava-se, portanto de estancar todo e 
qualquer movimento reivindicatório ou não, que pudesse ser 
considerado como elemento desestabilizador da lei e da ordem. Esta 
mão de ferro imposta pelos militares veio a calhar com os interesses 
do grande capital e daqueles que tinham o domínio dos caminhos 
para a garantia das posses (PIAIA, 2004, p. 366). 

 

Todo esse movimento econômico, de modernização da agricultura, político, 

de emancipação do município de Cascavel, social e cultural, de valorização da 

educação pelos imigrantes alemães e italianos que aqui se estabeleceram e a 

crescente urbanização da cidade, foram fatores combinados que provocaram uma 

maior demanda de trabalhadores capacitados, que tivessem determinado grau de 

escolarização para assumirem cargos administrativos, técnicos e de prestação de 

serviço indispensáveis para atender as necessidades que surgiam. Além disso, os 

serviços bancários, as telecomunicações, a instalação de energia elétrica e o 
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comércio em expansão também eram setores que necessitavam de pessoal com 

escolaridade suficiente para a realização do trabalho requerido. Em outras palavras, 

as relações sociais tornavam-se cada vez mais amplas e complexas estimulados 

pelo modo de produção capitalista. Desta forma o trabalho também devia ser mais 

especializado para atender as novas demandas. Para adicionar maior valor ao 

trabalho, valorizando-o como mercadoria, fez-se necessário qualificar o trabalhador 

por meio da escolarização, aumentando a demanda pelo ensino, tornando-se este, 

“um campo de disputa de espaço econômico-social” (EMER, 1991, p. 193). Portanto, 

podemos afirmar que a disputa por escolaridade tem referência na forma de se 

inserir no novo modo de produzir, pois é preciso se especializar para os postos de 

trabalho que surgem. Nas palavras de Emer, 

 
[...] a escola nasceu quando o processo histórico abriu espaço de 
trabalho a pessoas que exerciam seus papéis a partir da habilitação 
produzida pela escolarização. Esse fator passou a ser 
conscientizador do valor da escolarização e, ao mesmo tempo, meio 
concreto para suprir a necessidade objetiva de escolarização [...] 
(1991, p. 239). 

 

A escolarização se intensificou em decorrência do processo de urbanização e 

de modernização da produção no campo, ou seja, essas transformações exigiram 

maior grau de escolaridade dos candidatos a postos de trabalho. Os melhores 

salários eram os mais disputados e a base para definir esta disputa estava no 

número de anos que o pretendente ao cargo cursou. Isso ampliou a demanda por 

escolas e por níveis de ensino que ainda não estavam disponíveis na rede de ensino 

do município.  

O crescimento populacional iniciado a partir da metade da década de 1950, 

bem como as relações sociais estabelecidas a partir das transformações 

econômicas, impulsionaram a solicitação de estudos posteriores ao primário. Ou 

seja, a exigência por um grau maior de escolarização somente ocorreu quando as 

condições materiais, especialmente a urbanização, passaram a exigir essa 

necessidade. 

Na década seguinte, cada vez mais a escolarização assumiu papel decisivo 

na organização social. As novas relações de produção exigiam instrução como 

condição primária para se ter melhor oportunidade de emprego. Em vista disso, as 

classes mais baixas começaram a cobrar por ampliação de vagas e por melhoria na 
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qualidade do ensino. Aliás, o descontentamento da população pela falta de 

competência técnica da escola foi mencionado algumas vezes por Emer (1991). 

Em síntese, para Emer (1991), foram cinco os fatores responsáveis pela 

crescente exigência de escolarização: 1) o aumento populacional; 2) o aumento da 

produção; 3) a inserção na economia nacional; 4) a maior presença do poder público 

e 5) a ampliação e complexificação das relações sociais. 

Todos esses fatores contribuíram para que a exigência por escolarização 

fosse ampliada, contudo, acrescenta-se a eles um sexto, que também consideramos 

importante: o processo de urbanização do município. Este aspecto, em especial, 

teve impactos significativos na expansão da escolarização do município de 

Cascavel, pois quando a vida urbana começou a se organizar, acabou gerando 

novas e constantes necessidades, sendo que, muitas delas, só puderam ser 

resolvidas pela educação.  

Para Piaia (2004, p. 299), “Cascavel exalava o cheiro da oportunidade, do 

novo, da possibilidade de romper com o antigo [...]”. Neste sentido, a educação 

desempenhava um importante papel em preparar o indivíduo para aproveitar da 

melhor maneira as oportunidades que se lhe apresentavam. Daí se entende a 

crescente demanda por ensino primário, secundário e de cursos superiores no 

município de Cascavel no início da década de 1970. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

CAPÍTULO III 
 

ESCOLAS NORMAIS DE CASCAVEL E O PROJETO DE EDUCAÇÃO PARA O 
OESTE PARANAENSE 

   

Neste capítulo abordaremos a história das duas instituições escolares 

responsáveis pelo ensino normal no município de Cascavel nas décadas de 1950 e 

1960 – A Escola Normal Regional Carola Moreira (1956-1968), com formação em 

nível ginasial para regentes de ensino e a Escola Normal Colegial Irene Rickli (1963-

1971), cujo curso ofertado, voltava-se à formação dos professores primários. 

Ambas as escolas foram criadas num período em que o município passava 

por intensa re-colonização e por um desenvolvimento acelerado de determinadas 

características urbano-industriais. Neste momento, as escolas normais tinham um 

papel importante a desempenhar na sociedade local, pois além de significar melhor 

formação para os professores, que em sua maioria eram leigos, muitas vezes 

também resultava na única formação disponível para uma população que via o nível 

mais elevado de escolarização, como um elemento necessário à conquista, ou 

manutenção de melhores posições sociais. 

Sendo assim, nos propomos a investigar as origens, a estrutura e a 

organização das escolas normais cascavelenses. Neste processo, a casualidade 

está descartada. Em seu lugar, buscaremos compreender a organização dessas 

instituições tendo como ponto de partida as diferentes necessidades, seja de uma 

população com interesses bem definidos, seja de um município com emancipação 

recente, mas com desenvolvimento promissor. 

Ao abordar a história das escolas normais, tomamos como meta partir de 

suas contradições, muitas vezes expressas nas fontes históricas e na própria 

legislação, outras vezes oculta nelas, sendo necessário desvendá-las por meio de 

uma análise cuidadosa. Neste sentido, procuramos utilizar as fontes como 

instrumentos auxiliares de leitura da realidade, sem, porém, deixar de considerar as 

lutas e os conflitos sociais que as produziram. 

Estando a pesquisa relacionada a instituições escolares extintas, faz-se 

necessário ressaltar a dificuldade erigida em torno da investigação e coleta das 

fontes históricas, bem como da realização das entrevistas. Esta foi a etapa da 
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pesquisa que demandou maior tempo e cuidado. Contudo, ao reunir os dados e 

confrontá-los com outras informações disponíveis nos documentos das escolas, bem 

como com as legislações específicas para o ensino normal, foi possível dar início a 

construção do discurso que envolve o núcleo desta pesquisa.  

Este capítulo está organizado em três tópicos: no primeiro discutiremos o 

significado do termo “instituições escolares”, suas características, bem como sua 

relação com a sociedade; no segundo abordaremos a história da Escola Normal 

Regional Carola Moreira, buscando compreender as origens, organização da escola 

e seu funcionamento no contexto já delineado no capítulo anterior; por fim, no 

terceiro tópico, trataremos as questões históricas referentes à Escola Normal 

Colegial Irene Rickli. 

 

3.1 A pesquisa histórica sobre as Instituições Escolares 

  
Não há instituição sem história e não há 
história sem sentido. O desafio é trazer à luz 
esse sentido e, com frequência, há boas 
surpresas (SANFELICE, 2007, p. 75). 

 

Ao pesquisar a história das instituições escolares, faz-se necessário 

anteriormente elucidar o significado desta expressão. Mais que uma definição 

etimológica da palavra, precisamos compreender seu sentido, bem como os 

elementos básicos que compõem suas características.  

Para auxiliar neste processo, recorremos aos estudos de Saviani (2007) e 

Sanfelice (2006) sobre as instituições escolares. De acordo com o primeiro, “[...] a 

palavra ‘instituição’ guarda a ideia comum de algo que não estava dado e que é 

criado, posto, organizado, constituído pelo homem” (p. 4), e cujo objetivo vincula-se 

à satisfação das necessidades humanas. 

Neste sentido, as instituições de ensino não surgem do nada, nem brotam por 

vontade própria, mas são criadas com objetivos claros, visando a atender 

necessidades sociais de acordo com cada período histórico. Suprida determinada 

necessidade, a instituição passa a ser extinta, ou minimamente transformada a fim 

de que continue sendo útil à sociedade que lhe deu origem. 

Uma instituição deve instituir algo. Assim, a palavra “instituir” significa: “dar 

começo a; estabelecer, criar, fundar; educar, instruir, formar” (HOLANDA 
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FERREIRA, 1986). Portanto, investigar a história das instituições escolares significa 

procurar compreender o “[...] sentido daquilo que elas formaram, educaram, 

instruíram, criaram e fundaram, enfim, o sentido da sua identidade e da sua 

singularidade” (SANFELICE, 2006, p. 24). Ou seja, pesquisar os resultados daquilo 

que elas produziram nos possibilita compreender a sua própria existência.   

Saviani (2007, p. 25) adverte que para analisar uma instituição escolar, é 

necessário compreender as “[...] condições sociais nas quais emergiram”, a quem se 

destinava, e quais os sujeitos que nela atuaram. Sendo assim, a compreensão do 

contexto histórico e social é fundamental, pois auxilia na explicação das ações 

desenvolvidas pelas instituições pesquisadas. 

Este é um trabalho que exige esforço e cuidado. Esforço para compreender o 

passado, a existência do que não existe mais enquanto tal. Empenho para analisar 

as fontes e desvelar o que está escondido. Por meio de seu conjunto, ligar as peças 

do “quebra-cabeça” a fim de compreender a sua real identidade. Cautela para não 

restringir a investigação apenas ao interior da instituição investigada, mas também 

ao seu entorno (SANFELICE, 2007, p. 77-78). 

Cada instituição escolar é única e, apesar das determinações legais, por 

exemplo, serem as mesmas para todas elas, há posicionamentos distintos em 

relação a como esta legislação é recebida e praticada. Esta diferenciação ocorre em 

vista do contexto em que estão inseridas, das condições econômicas e sociais do 

local, das relações entre as personagens dessas instituições e demais personagens 

da comunidade, dos interesses e princípios dos gestores, entre outros. Todos esses 

fatores contribuem para alterar “[...] localmente, planos oficiais ou diretrizes de uma 

política educacional” (SANFELICE, 2007, p. 79).  

É isso o que procuramos realizar nesta pesquisa, compreender as 

especificidades das instituições escolares aqui pesquisadas, sem deixar de explicitar 

e contextualizar sua intensa relação com a realidade mais ampla. Este movimento 

de interpretação pretende evidenciar a história da Escola Normal Regional Carola 

Moreira e da Escola Normal Colegial Irene Rickli a partir de suas múltiplas 

determinações e de seus conflitos, pois a escola foi e continua sendo um importante 

espaço de luta social. 

Desta forma, abordamos a história dessas escolas a partir de algumas 

categorias que são básicas para o entendimento dessas instituições escolares, as 
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quais compreendem: A origem, criação e instalação das escolas; o prédio, sua 

estrutura e a organização de seu espaço; perfil de professores e alunos; o saber 

escolar organizado nos currículos, nas disciplinas, nas práticas educativas; os 

eventos; e os conflitos e dificuldades enfrentados. 

Contudo, não nos propomos a simplesmente recitar os principais 

acontecimentos das escolas, mas, a partir dos dados coletados por meio de fontes 

variadas, analisar e interpretar a história das escolas normais de Cascavel, 

construindo um discurso coerente capaz de explicitar o cotidiano e as relações 

humanas estabelecidas naquele ambiente, suas atitudes e condutas frente aos 

estímulos internos e externos num determinado período. 

 

3.2 Escola Normal Regional Carola Moreira (1956 – 1968) 
 

 A dinâmica social impulsiona a escola 
(EMER, 1991, p. 5). 

 

Antes da existência do grupo escolar e do professor profissional na região 

Oeste do Paraná, o responsável pela educação das crianças era, normalmente, uma 

pessoa com maior domínio de conhecimentos escolares. Em princípio, o professor 

era escolhido e pago pelo grupo social e o ensino se dava em seu próprio domicílio. 

Ele não era público, pois estava destinado exclusivamente aos filhos de funcionários 

públicos, de militares, comerciantes, ou dos colonos (EMER, 1991).  

Com o tempo, alterações foram surgindo em relação a essa organização, 

dentre elas podemos citar a mudança do local em que o ensino se dava, ou seja, o 

ensino que anteriormente era ministrado no domicílio do professor, passou a 

concentrar-se num espaço mais apropriado, a casa escolar. Nesse momento, o 

trabalho do professor ganhou ares de profissão. Diante das novas necessidades que 

surgiam, a casa escolar foi substituída por escolas isoladas e pelos grupos 

escolares. Aos poucos a educação regional passou a ser controlada pelo governo 

estadual, tornando muito difícil manter a prática da escolha do professor e do 

currículo. 

Até a década de 1950, não havia nenhum tipo de escola para formação dos 

professores que atuavam na região Oeste do Paraná. Aquele que se dispunha a 

ensinar, ou tinha que se deslocar para outras regiões atrás de formação adequada, 



 

124 
 

ou lecionar com base em seus próprios conhecimentos, muitas vezes 

correspondendo somente ao ensino primário. Assim, o cenário de formação docente 

naquele período, especialmente em Cascavel, apresentava-se da seguinte maneira: 

os professores, em sua esmagadora maioria, não possuíam nenhum tipo de 

formação. Muitos deles cursaram somente o ensino primário e em alguns casos nem 

chegaram a completá-lo. Pesquisas realizadas no Departamento de Estatística 

Escolar, da Secretaria Municipal de Educação de Cascavel, em 2011, revelaram a 

falta de escolaridade de um grande número de professores na década de 1960. De 

acordo com esses documentos, muitos professores declaravam ter cursado apenas 

o ensino primário, alguns o ginásio e raros casos mencionavam ter formação 

específica para atuar no magistério. A falta de escolaridade dos professores ficava 

evidente no próprio registro, ou preenchimento dos documentos68, visto que 

continham muitos erros ortográficos.  

Os que possuíam formação em escolas normais geralmente haviam estudado 

em instituições longe de Cascavel, ou eram migrantes sulistas que aqui chegavam já 

formadas e, normalmente, ocupavam cargos de chefia, ou atuavam em escolas do 

centro urbano, geralmente no Grupo Escolar.  

O Curso de formação de regente primário mais próximo era o Curso Normal 

Regional público de Foz do Iguaçu, criado em 1951, ano da emancipação política de 

Cascavel. Antes disso, os interessados em exercer esta profissão, ou eram leigos, 

ou precisariam deslocar-se para escolas normais distantes da região como a escola 

normal de Curitiba, criada em 1876, Paranaguá e Ponta Grossa, em 1921, e escolas 

complementares normais de Guarapuava, fundada em 1926, Jacarezinho, em 1943, 

e Londrina, em 1944 (MIGUEL, 1997, p. 122). 

As condições materiais da região não exigiram escolas ginasiais ou colegiais 

antes de 1951, ou seja, a população era ainda rarefeita e a economia pouco variada, 

tendo suas bases na extração e beneficiamento da erva-mate, ou madeira. Por isso, 

a maioria dos investimentos estaduais antes desse período concentrava-se, de 

modo especial nos centros urbanos, onde havia o professor formado e as turmas 

seriadas. Quanto às escolas do interior, estas eram “[...] atendidas a partir das 

possibilidades da população, com magistério improvisado” (EMER, 1991, p. 213). 
                                                             
68 Os documentos mencionados referem-se a Atas de Exames, Pesquisa de Rendimento Escolar e 
Estatística Mensais das escolas municipais de Cascavel, disponíveis no Arquivo do Departamento de 
Documentação Escolar e Estatística na Secretaria Municipal de Educação. Levantamos apenas os 
documentos referentes à década de 1960. 
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Em vista da extrema falta de professores, muitos sem habilitação foram 

indicados para o cargo, principalmente nas escolas primárias da zona rural. Este era 

um grave problema para o município e para o Estado resolver, pois, além da 

necessidade de ampliar o quadro de professores formados, as novas exigências 

impostas pelo aumento elevado da população e pelas relações de trabalho, 

resultavam no aumento da demanda por um nível de ensino mais elevado e, 

consequentemente, na exigência de professores melhores qualificados. Desta 

forma, surgiu a necessidade da implantação de um curso normal regional no 

município de Cascavel. 

Ao realizar pesquisas bibliográficas a respeito da primeira escola normal de 

Cascavel, obtivemos escassas informações sobre ela. A referência mais concreta 

sobre o tema foi encontrada no texto de Alceu e Carlos Sperança, de 1980, já 

referenciada na introdução. Entendemos como necessário citá-los para que, neste 

momento, possamos analisar as informações por eles apresentadas, confrontando-

as com novos elementos decorrentes da pesquisa.  

De acordo com Alceu e Carlos Sperança, 

 
A Escola Normal Regional é criada em 1957 sob orientação da 
Professora Irene Grimbor Rickli, também sua primeira diretora 
recebendo a designação de Escola Normal Regional Carola 
Moreira em 1959. Em seus primeiros anos de atividade, a 
Escola Normal Carola Moreira possuía em seu corpo docente 
apenas as professoras Cecília Lemos Martins, Genoveva 
Trindade e Marilda Binder. O educandário em 1963, foi extinto. 
Reviveu na Escola Normal Secundária Irene Rickli, tendo na 
direção a Professora Elci Santos de Oliveira, que dedicou muito 
de seus esforços para a criação do estabelecimento. A Escola 
Irene Rickli será em 1974 incorporada ao Complexo Escolar 
Irene Rickli, do qual também faz parte o Colégio Wilson Joffre 
(1980 p. 118-119). 

 

Esta citação foi o nosso ponto de partida. Ao reunir todos os dados coletados, 

tanto de documentos, como depoimentos orais, foi possível compreender melhor as 

palavras acima e avançar um pouco mais em relação à história das escolas normais. 

A primeira informação, de Alceu e Carlos Sperança, indicou o ano de 1957, 

como sendo a data de criação da Escola Normal Regional de Cascavel. Contudo, a 

Lei n.º 2.70869, de 3 de maio de 1956, estabelece que a primeira Escola Normal de 

                                                             
69 Publicado em Diário Oficial do Estado do Paraná dia 04/05/1956. 
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grau Ginasial de Cascavel foi criada um ano antes e deveria funcionar em regime 

público e de externato70. É importante ressaltar que os anos de 1950 foram 

marcados por um importante movimento de expansão das escolas normais no 

interior do Estado. O governador Moysés Lupion listou 29 escolas de grau ginasial 

criadas apenas no ano de 1956, dentre estas constava a Escola Normal Regional de 

Cascavel (PARANÁ. Mensagem do governo, 1957, p. 130-132). 

Um documento encontrado no arquivo da Escola Normal Carola Moreira, de 

1959, esclareceu que, mesmo a escola tendo sido criada oficialmente em 1956, 

somente foi instalada em 1959, ou seja, três anos após sua criação. Um trecho da 

correspondência entre a chefe do Serviço de Ensino Normal, senhora Diva Vidal e a 

diretora da Escola Normal Carola Moreira, senhora Irene G. Rickli, apresenta o 

seguinte: “Instalação da Escola – Tão logo nos seja dada a condução aí estaremos 

afim de procedermos a instalação oficial da Escola” (PARANÁ, Ofício s/nº de 09 de 

março de 1959 – grifo do documento). Além deste documento, testemunhos orais de 

ex-alunos que estudaram na primeira turma dessa instituição de ensino, confirmam 

que a mesma passou a funcionar em 1959, quando foram iniciadas as aulas. 

Contudo, apesar da Escola Normal Regional de Cascavel ter iniciado suas 

atividades em 1959, tivemos acesso a dois documentos datados do ano de 195671, 

indicando que mesmo antes da implantação da escola, a mesma já recebia 

orientações de como ser organizada. Tais documentos referem-se a duas circulares: 

uma de n.º 24 e outra de n.º 27. Na primeira circular, o Serviço de Ensino Normal 

declarava sua preocupação em relação ao número de alunos que frequentavam os 

cursos normais regionais e as escolas normais secundárias no Paraná. De acordo 

com o documento, a Regulamentação dos Cursos Normais não estava sendo 

cumprida, pois o número de alunos estava abaixo do especificado, sendo necessário 

realizar uma campanha para aumentar o número de alunos nesses cursos. 

 

                                                             
70 Inicialmente o curso havia sido organizado para atender os alunos apenas no período diurno. 
Somente mais tarde houve a necessidade de ampliar o atendimento, sendo preciso organizar suas 
turmas num horário intermediário (entre as 17:00h e 20:30h) destinado aos adolescentes e num 
horário noturno (das 20:30h às 23:00h). 
71 Estes documentos não foram endereçados especificamente à Escola Normal Regional de 
Cascavel, contudo, em vista da eminente abertura dela, podemos supor que a Divisão de Ensino 
Normal do Estado do Paraná antecipasse alguns documentos enviando-os para o único Grupo 
Escolar do município, onde certamente a futura escola seria implantada.  Outra hipótese a ser 
considerada é a de que a própria professora Irene Rickli, fundadora da escola, os trouxe com ela 
quando veio para a região e deixou-os nos arquivos da escola. 
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Esta campanha deve ser intensiva, junto às Direções dos Grupos 
Escolares, se for Curso Normal Regional; junto às Direções dos 
Ginásios e Colégios, se for Escola Normal Secundária, não só pela 
propaganda como pelo trabalho honesto e profícuo nos diversos 
cursos (PARANÁ, Circular n.º 24 de outubro de 1956). 

 

 Tal campanha fazia-se necessária no interior do Estado, onde a falta de 

professores era muito grande. Assim, a chefe do Ensino Normal, senhora Diva Vidal, 

percebia como urgente  

 
[...] a necessidade que o interior do Estado tem de possuir, 
professores primários da própria localidade, que além de terem 
residências fixas, tem por forças dos sentimentos, maior interesse 
em bem desempenhar sua missão para que seus conterrâneos 
possam elevar o nível cultural de sua terra (PARANÁ, Circular n.º 24 
de outubro de 1956).  

 

 Outra preocupação neste ano referia-se a organização das aulas 

suplementares. Por meio da Circular n.º 27, de outubro de 1956, o Serviço de Ensino 

Normal enfatizava que 

 
1- Para lecionar nos CURSOS NORMAIS, há necessidade, de 
acordo com a Regulamentação dos CURSOS NORMAIS e a Lei 
Orgânica Federal, no capítulo V – Art. 49 – 1 – Deverão os 
professores do Ensino Normal receber conveniente formação, em  
CURSOS apropriado, em regra de Ensino Superior (Normal e de 
Filosofia); 
2- Somente os professores de Educação Física, Canto e 
Trabalhos Manuais podem ter Cursos especializados, não 
necessitando de Diplomas de Normalistas ou de Faculdade de 
Filosofia; 
3- Ao serem escolhidos os professores para aulas Suplementares 
devem ter Ciência da responsabilidade do cargo, da necessidade de 
assiduidade as aulas, de conhecimento de Regulamentação de 
Ensino Normal, para não acontecer fatos desagradáveis dentro do 
Estabelecimento; 
4- O Sr. Diretor não deverá contratar pessoas que não possam 
cumprir os programas que por falta de saúde (requerendo licença tão 
logo iniciarem as aulas) ou por falta de assiduidade as aulas 
(PARANÁ, Circular n.º 27 de outubro de 1956). 

 

Diante da citação acima, é possível observar a preocupação de que somente 

fossem contratados professores para o ensino normal com formação específica, 

fosse por meio de curso normal, ou de faculdade de Filosofia. Contudo, a dificuldade 

de conseguir professor formado no interior do Paraná, inclusive em Cascavel, talvez 
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impelisse alguns diretores a contratar professores sem a devida formação requerida 

pelo Regulamento do Ensino Normal e pela própria Lei Orgânica de 1946, ainda em 

vigor.  

A Circular n.º 26, de junho de 1958, ressaltava que quando houvesse uma 

substituição de professor por licença, os documentos enviados ao Serviço de Ensino 

Normal deveriam fazer constar a habilitação do substituto (PARANÁ, Circular n.º 26 

de junho de 1958), assim, por meio do controle, seria possível impedir que 

professores sem formação continuassem atuando nas escolas normais.  

Mesmo assim, ainda ocorriam irregularidades quanto à designação de 

professores suplementaristas, pois várias circulares do ano de 1959 foram 

expedidas tendo este assunto como tema. Ressaltava-se a todo o momento que 

para lecionar, o professor precisava ser normalista com diploma registrado na S. E. 

C. (Secretaria de Educação e Cultura), ser formado em Faculdade de Filosofia 

(Pedagogia) e ter registro no MEC. (Ministério da Educação e Cultura). Caso esta 

determinação não fosse cumprida a Circular n.º 49/1959 afirmava que seria “[...] 

passível de processo, tanto a Direção quanto o professor que indicado para 

determinada disciplina, devidamente credenciado, passe a outro para ministrá-la, 

particularmente” (PARANÁ, Circular n.º 49 de 1959). Estas informações evidenciam 

as irregularidades praticadas em algumas ações das Escolas Normais e dos 

próprios professores no Estado do Paraná. Contudo, salientamos que isso ocorria 

com maior frequência nas escolas normais do interior do estado como no caso da 

Escola Normal Regional Carola Moreira, especialmente em seus primeiros anos, 

pois, como inicialmente não havia professores habilitados na escola, era preciso 

trazê-los de outras localidades, ou contratá-los de forma improvisada, sem a 

formação indicada na lei.  

Ainda no ano de 1959, a escola recebeu a designação de “Carola Moreira72” 

por meio do decreto n.º 23.65073, de 29 de maio de 1959. De acordo com o 

depoimento da senhora Dione Maria Fogaça dos Santos Barth74, a Escola Normal 

Regional foi assim nomeada “[...] em homenagem a uma professora importante no 

                                                             
72 Não foi possível encontrar a biografia desta educadora. 
73 Publicado em Diário Oficial do Estado do Paraná, em 1 de junho de 1959. 
74 Dione Maria Fogaça dos Santos nasceu em 1949 no município de Cascavel. Era filha de uma 
família de “pioneiros” radicados no município. Trabalhou com supervisão escolar desde os 16 anos de 
idade atendendo as escolas da zona rural. Foi ex-aluna da Escola Normal Regional Carola Moreira 
recebendo o título de regente de ensino em 1965 e da Escola Normal Colegial Irene Rickli, formando-
se em 1968, como professora primária. 
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Paraná, uma educadora muito influente que trabalhava com a parte de 

alfabetização. Ela era de Curitiba. Eu a conheci pessoalmente lá nos cursos que a 

gente fazia.” (BARTH, 2012). 

Na citação anterior, Alceu e Carlos Sperança afirmam que a Escola Normal foi 

criada sob a orientação da professora Irene Grimbor Rickli75. Conforme informações 

do Projeto Político Pedagógico (PPP) da Escola Municipal Irene Rickli, localizada no 

Bairro Jardim Itália em Cascavel, a professora Irene Rickli era normalista formada 

pelo Instituto de Educação de Curitiba. No ano de 1953, juntamente com seu 

esposo, aceitou o desafio de realizar um trabalho pioneiro no Oeste do Estado, pois 

“[...] era uma região nova sem nenhuma assistência religiosa evangélica, e em 

matéria de ensino era quase nula” (ESCOLA MUNICIPAL IRENE RICKLI, 2012, p. 

8). 

A senhora Irene Grimbor Rickli possuía uma formação religiosa atrelada às 

doutrinas da Igreja Presbiteriana, sendo seu marido pastor dessa Igreja (SILVA76, 

2013). Ambos compreendiam no pioneirismo uma forma de levar os ensinamentos 

da religião protestante à região, ao mesmo tempo que poderiam elevar o nível 

cultural da população por meio da educação escolar. 

A criação da Escola Normal Regional em Cascavel esteve atrelada a uma 

política que vinha sendo implementada em todo o Estado do Paraná, iniciada pelo 

governador Moysés Lupion e seu secretário de educação Erasmo Pilotto que tinha 

como objetivo principal estender uma formação pedagógica em nível ginasial para 

os professores leigos dos municípios do interior do Estado a fim de que pudessem 

ultrapassar o ensino primário tão comum entre os professores da região, incluindo 

Cascavel. Desta forma, visava-se formar o professor do interior para o interior. 

Sendo assim, depois da determinação da criação do curso normal regional no 

município, coube ao prefeito encontrar uma normalista disposta a fixar residência e 

                                                             
75 Fundadora e diretora da Escola Normal Regional Carola Moreira de 1959 a 1961. Depois de ter 
perdido a direção da escola, ficou apenas lecionando na Escola Normal Regional até a criação da 
Escola Normal Colegial Irene Rickli, onde assumiu a diretoria apenas no primeiro ano de sua 
existência. Novamente perdeu a direção e assumiu as aulas da disciplina de Matemática até 1965, 
quando mudou para outro município. 
76 A senhora Tereza Lovera Silva, era filha de pioneiros de Cascavel. Chegou no município com oito 
anos de idade, em 1951. Vieram da cidade de Concórdia em Santa Catarina. Foi ex-aluna da Escola 
Normal Regional Carola Moreira e da Escola Normal Colegial Irene Rickli fazendo parte das primeiras 
turmas de ambas as escolas, nos anos de 1959 e 1963, respectivamente. Atuou como professora 
municipal desde os seus dezesseis anos de idade até sua aposentadoria, lecionando inclusive no 
Grupo Escolar de Cascavel. 
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assumir as responsabilidades referentes à escola, ajudando na sua fundação e 

atuando posteriormente como sua diretora. 

Ao vir para a região, a senhora Irene Rickli inicialmente instalou-se nas 

proximidades de Piquiri, onde hoje é denominado município de Nova Aurora. De 

acordo com informações contidas no Projeto Político Pedagógico da Escola 

Municipal Irene Rickli, 

 
Em 1958, a convite do então prefeito de Cascavel, José Neves 
Formighieri, vieram [senhora Irene Rickli e seu esposo] aqui se 
estabelecer para organizar o Curso Normal Regional. De início foi 
diretora do Grupo Escolar de Cascavel, pois durante quatro anos ela 
era a única normalista existente no município. Fundou-se então o 
Curso Normal Regional, sendo IRENE sua fundadora e diretora. Com 
a mudança do governo em 1961, foi exonerada de suas funções. 
Abalada com tudo isso, sem poder melhorar o ensino por causa da 
politicagem que dominava nas escolas perdeu seu entusiasmo pelo 
trabalho em Cascavel (ESCOLA MUNICIPAL IRENE RICKLI, 2012, 
p. 8).  

 

 Esta citação nos revela importantes informações. O decreto para criação da 

Escola Normal Regional de Cascavel datava do ano de 1956, mas como vemos, não 

havia nenhuma normalista no município que pudesse conduzir o processo de 

instalação da mesma. Diferentemente do que afirmam Alceu e Carlos Sperança, não 

em 1957, mas em 1958, a professora Irene Rickli foi convidada para fundar e dirigir  

a Escola Normal Regional de Cascavel. O depoimento de Pompeu77 (2012) 

esclarece que esta professora, permaneceu um bom tempo sendo a única com 

formação em nível superior no município, pois as demais possuíam formação 

inferior, normalmente o normal regional. 

Paralelamente à troca de governo municipal no ano de 1961, a professora 

Irene Rickli foi substituída pela professora Genoveva Tróc Trindade, cuja formação 

era inferior. A mencionada substituição de uma professora com habilitação maior, 

formada no Instituto de Educação da capital do Estado, um centro de referência, por 

uma professora com habilitação inferior, evidenciava que na alteração da direção da 

escola normal regional pesava mais as questões políticas que as pedagógicas. 

                                                             
77 Ermelinda Meyre Pompeu nasceu em Guaracy, norte do Paraná, em 1940. Veio para Cascavel com 
toda sua família em 1960. Casou-se com um filho de “pioneiro” do município. Iniciou seus estudos 
numa Escola Normal Regional de Guaracy, onde cursou a primeira e a segunda série, dando 
continuidade na Escola Normal Regional Carola Moreira, formando-se em 1962. Em seguida, cursou 
também a Escola Normal Colegial Irene Rickli, formando-se em 1965. 
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Fonte: Fotos tiradas pela autora a partir do quadro de formatura pertencente ao arquivo pessoal da senhora 
Meyre Pompeu. 
  

 Conforme depoimento da senhora Neida Maria Chassot78 (2012), foi a 

senhora Irene Rickli quem lutou para que o Curso Normal Regional fosse aberto em 

Cascavel. Pompeu acrescenta que quando chegou à cidade, a escola já estava em 

funcionamento, porém, sabia que este fenômeno estava ligado a questões políticas, 

pois  

 
[...] já que não tinha nenhuma escola ginasial pública, criaram o 
normal [...] acho que naquela época funcionava mais o normal, 
porque em todos os lugares o que abriam era um normal. Na minha 
cidade (Guaracy, norte do Paraná) não tinha também, e quando 
abriram, foi o normal (POMPEU, 2012).  

 

 Em síntese, Cascavel era um município recém emancipado, mas com 

expansão populacional vertiginosa. Da década de 1960 à década de 1970, a 

população mais que dobrou, pois o número de habitantes passou de 39.598 para 

89.417 (SANTANA; CASTANHA, 2008, p. 50). Paralelamente ao aumento 

                                                             
78 Senhora Neida Maria Chassot, nasceu em 1939 na cidade de Tapera no Rio Grande do Sul. Veio 
para Cascavel em 1961. Toda sua formação como professora se deu em escolas normais do estado 
de sua procedência. Entre os anos de 1963 e 1967 atuou como professora da Escola Normal 
Regional Carola Moreira. Além disso, deu aula no Grupo escolar de Cascavel, até mesmo exercendo 
a função de diretora. Em 1963, ministrou a disciplina de Português no Curso de Aperfeiçoamento do 
professor leigo na “Semana Educacional”. De 1968 a 1970 trabalhou como professora contratada 
suplementarista nas disciplinas de Português e Economia Doméstica no Ginásio Estadual de 
Cascavel. 

Fotografia 1 - A Fundadora e primeira diretora da 
Escola Normal Regional Carola Moreira, professora 
Irene G. Rickli. 1962. 

Fotografia 2 - A segunda diretora da escola, 
Normal Regional Carola Moreira, professora 
Genoveva T. Trindade. 1962. 
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populacional, ocorria também a ampliação das necessidades relacionadas à 

educação. Exigia-se a criação de mais escolas, de professores melhor qualificados, 

bem como de educação de nível ginasial. 

Além das necessidades locais, o governo estadual também tinha interesse 

que a escola normal de grau ginasial fosse implantada no município, pois 

compreendiam que por meio dela, seria possível “[...] organizar a sociedade e 

mantê-la ordenada” (MIGUEL, 2005, p. 99). Além disso, ela possuía a incumbência 

de construir na população de imigrantes uma identidade nacionalista.  

Ao retomar a citação de Alceu e Carlos Sperança (1980, p. 118), verificamos 

que eles apresentaram outro dado importante sobre a origem da escola. Segundo os 

autores, “em seus primeiros anos de atividade, a Escola Normal Carola Moreira, 

possuía em seu corpo docente apenas as professoras Cecília Lemos Martins, 

Genoveva Trindade e Marilda Binder”. Segundo depoimento da senhora Tereza 

Lovera Silva (2013), com exceção da professora Genoveva Trindade, as demais 

vieram do município de Prudentópolis especialmente para assumir aulas na Escola 

Normal Regional de Cascavel. Eram professoras jovens, recém formadas e ainda 

solteiras. 

Diante desta informação de que apenas três professoras conduziam o ensino 

na Escola Normal Regional, certamente poderíamos questionar: Como funcionaria 

uma escola com um corpo docente tão reduzido? A hipótese mais provável é que as 

professoras trabalhavam com mais de uma disciplina. Além disso, a princípio a 

escola contava apenas com a primeira série. Outro aspecto relevante, diz respeito 

ao acúmulo de cargos por parte dos professores na época. Por exemplo, a diretora 

da Escola Normal Regional Carola Moreira, senhora Irene G. Rickli acumulava 

também funções de direção79, secretariado e 50 aulas suplementares, sendo 25 da 

disciplina de Matemática e 25 aulas de Português (ESCOLA NORMAL REGIONAL 

CAROLA MOREIRA. Questionário80, s.d). Além disso, normalmente a professora de 

                                                             
79 De acordo com o Questionário do Serviço de Ensino Normal preenchido por ela, a mesma não 
recebia gratificações por tais funções (s.d). 
80 Este Questionário foi expedido pelo Serviço de Ensino Normal para que a diretora da Escola 
Normal e do Grupo Escolar preenchesse questões sobre sua função, gratificação e assim por diante. 
Este documento não possui data, contudo, como a diretora que preencheu o documento, foi a 
primeira diretora da Escola Normal Regional Carola Moreira, presumimos que ele tenha sido 
produzido entre os anos de 1959 e 1961. O documento é constituído apenas de uma folha com 
questão n.º 1 abrangendo até a letra h e questão n.º 2 abrangendo até a letra g. Observamos que 
deveria haver outra parte do documento que não foi possível localizar no arquivo do Colégio Estadual 
Wilson Joffre. 
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História, também assumia a cadeira de Geografia e assim por diante. Nadir Ivone 

Lovera81 esclarece que 

 
Naquela época os professores eram pessoas voluntárias que davam 
aula. [...] eram professores, mas não tinham a formação que tem 
hoje. Eles terminavam o normal e já vinham dar aula, muitas vezes 
de uma disciplina que nem tinham feito curso superior. Naquele 
tempo não é como hoje com mestrado, doutorado, especialização, 
faculdade, era diferente (LOVERA, 2012). 

 

 A senhora Meyre Pompeu acrescentou: “Nossos professores não eram como 

hoje, formados. Eles mesmos só tinham o ensino normal como nós, ou um ensino 

normal secundário. Mas eram professores bons” (2012). Silva (2013) lembra que 

posteriormente chegaram novos professores para lecionar no curso normal, 

incluindo a professora Elci Santos de Oliveira, que ficou responsável pela disciplina 

de Educação Física e mais tarde se tornou a diretora da Escola Normal Colegial 

Irene Rickli. 

As Escolas Normais Regionais foram assim denominadas por tratar-se de 

instituições que tinham como objetivo solucionar o problema da formação de 

professores nas zonas rurais ou nas cidades interioranas de colonização recente. 

Essas escolas eram necessárias devido ao grande número de professores da região 

que mal tinham o curso primário. Erasmo Pilotto preocupou-se muito com a 

formação dos professores que atuavam nessas localidades; empenhou-se em levar 

as Escolas Normais Regionais para as cidades do interior. Diferentemente da Escola 

Normal Colegial que exigia do aluno o curso ginasial completo como requisito 

básico, a Escola Normal Regional exigia apenas o ensino primário completo, 

estando, portanto, bem mais acessível e adequada à realidade da região. 

Com o Curso Normal Regional Carola Moreira finalmente instalado, houve 

certa procura e disputa pelas vagas ofertadas. Inicialmente, elas foram preenchidas 

majoritariamente por moças de famílias tradicionais, ou de condição econômica mais 

elevada. A maioria pretendia atuar na área educacional, porém de preferência em 

cargos de chefia, ou para lecionar pelo menos no Grupo Escolar do município, pois 

eram postos que davam maior prestígio e status social. Os resultados do exame de 

                                                             
81 Nasceu em Concórdia no ano de 1950, vindo para Cascavel no mesmo ano de sua emancipação 
política. Pertencia a uma família de “pioneiros” que trabalhavam com o ramo da construção. Cursou o 
Normal Regional obtendo o título de regente primário no ano de 1965 e a Escola Normal Colegial 
Irene Rickli, em 1968, recebendo o diploma de professora primária. 



 

134 
 

admissão realizado em segunda época82, nos dias 25, 26 e 27 de fevereiro de 1959, 

apresentaram 41 candidatos, sendo 30 do sexo feminino e 11 do sexo masculino. 

(ESCOLA NORMAL REGIONAL CAROLA MOREIRA, Livro Ata de Exames de 

Admissão, 1959, p. 3). Ao observar na lista sobrenomes como Tolentino, Sartori, 

Pompeu, Chervinski, Adami, Lovera entre outros, percebemos que muitos deles 

eram de famílias influentes na sociedade cascavelense. Este fato nos leva a crer 

que ao ser instalado o curso normal de grau ginasial em Cascavel, as famílias 

tradicionais foram as primeiras a se servirem dele. Esta questão pode estar 

relacionada ao fato de que este segmento social dispunha de melhores condições 

para a aprovação, pois geralmente estudavam em um Grupo Escolar com 

professores mais preparados e com turmas seriadas. 

 A fonte iconográfica a seguir apresenta os alunos da primeira turma da Escola 

Normal Regional de Cascavel realizando apresentação cívica. Entre as alunas, havia 

um aluno no centro usando terno e segurando a bandeira, este era um soldado 

militar e esteve matriculado no curso. Porém na foto seguinte, a da formatura, 

constata-se que o mesmo não chegou a se formar com a turma. Silva (2013) 

confirma que ele não se formou com o restante da turma, pois desistiu do curso. 

Deste modo, conforme mencionado acima, apesar do exame de admissão de 

segunda época de 1959 ter aprovado 11 alunos do sexo masculino, apenas um se 

matriculou no curso normal regional, não chegando, porém, a concluí-lo. Este 

fenômeno evidenciava que apesar de ser o único curso de grau ginasial do 

município, a questão de gênero foi mais forte, afastando os interessados do sexo 

masculino ao mesmo tempo em que aproximava cada vez mais as moças e 

senhoras casadas, na medida em que se tornava um curso especialmente dedicado 

a formar esse segmento. Esse quadro somente foi alterado a partir de ano de 1962, 

quando alunos do sexo masculino também passaram frequentar o curso.  

 

 

 

                                                             
82 Não foi possível localizar os resultados do exame de admissão de primeira época, realizado 
provavelmente no final do ano anterior, pois o livro ata em que constam estas informações iniciam 
com o exame de segunda época de 25, 26 e 27 de fevereiro de 1959. 
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Fotografia 3 - Apresentação cívica83 no Cine Coliseu da turma formada em 1962. Da esquerda para a direita: (1) 
Maria Edite, (4) a frente fazendo a leitura Idazima Czervinski, (5) atrás Meyre Pompeu, (6) único aluno da turma, 
soldado civil84, (7) ao lado da bandeira do Paraná, Tereza Lovera Silva.  
 

 
Fonte: Foto tirada pela autora a partir de uma foto do arquivo pessoal da senhora Tereza Lovera Silva. 1959 e 
1961. 
 

 A imagem acima, enquanto fonte de pesquisa, revela alguns elementos que 

precisam ser ressaltados. Costumeiramente havia participação maciça dos alunos 

nas apresentações cívicas, que se tornavam eventos importantes em que boa parte 

da população se fazia presente. A importância do evento pode ser percebida pelo 

fato das alunas usarem luvas presas no cós da saia. As luvas somente eram 

utilizadas em datas especiais. 

Particularmente nestes eventos, a uniformidade se fazia presente. A 

disposição dos alunos de forma alinhada, com postura ereta e cabelos bem 

arrumados, eram posturas indicativas de que a disciplina e a ordem configuravam 

elementos valorizados nesta escola, sendo valores importantes, pertinentes de 

serem transmitidos e mantidos na memória dos espectadores.  

 Enquanto escola de grau mais elevado no município, e formadora de futuros 

professores, talvez esta instituição de ensino buscasse projetar para a sociedade um 
                                                             
83 Esta fotografia, ainda explicita outros elementos importantes como a disciplina, a organização e o 
civismo. Podemos observar que estão todos bem dispostos no palco, em ordem e formação alinhada. 
Além disso, os alunos estão devidamente trajados com uniforme e em posição ereta. 
84 Não foi possível identificar o nome desse aluno. 
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modelo de educação a ser seguido pelas demais escolas, ao mesmo tempo em que  

propagava no imaginário social a imagem ideal de escola e educação que deveria 

ser lembrada. 

 A primeira turma a receber o diploma de regente de ensino, se formou no ano 

de 1962. A cerimônia foi realizada no prédio “Cine Coliseu”85, contando com a 

presença de convidados e de autoridades locais.  

 
Fotografia 4 - Formatura da primeira turma de regentes de ensino de Cascavel no Cine Coliseu em 1962. 
Juramento. Da esquerda para a direita: Nilza Zipiloski, Tereza Lovera Silva, Marina, Virgínia, Elza, Idazima 
Czervinski, Aparecida Tolentino, Anita Adami, Joana Iankoski. Atrás de terno: autoridades. Em primeiro plano de 
terno, namorados ou maridos das alunas. Nesta foto não estão enquadradas todas as alunas da turma.  
 

 
Fonte: Foto tirada pela autora a partir de uma fotografia do arquivo pessoal da senhora Tereza Lovera Silva. 
 

Esta imagem retrata o instante em que as alunas faziam o juramento. Este 

era um momento solene, pois assumiam publicamente um compromisso de serem 

professoras, de ensinar seus alunos, não apenas por meio de conteúdos escolares, 

mas também por meio do seu exemplo de vida. Os elegantes trajes usados pelas 

formandas, assim como os penteados e seus próprios sobrenomes, confirmam que 

a primeira turma foi composta por senhoras e filhas de famílias com uma posição 

social privilegiada. 

                                                             
85 Era uma grande estrutura de madeira localizada no centro da cidade onde funcionava o cinema. 
Este era um espaço muito requisitado para eventos importantes do município. 
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Somente nas turmas subsequentes, outras pessoas de família mais humildes 

tiveram acesso e puderam se beneficiar do ensino ofertado, tendo em vista que era 

o único ginásio da cidade na época, além de ser público e gratuito. 

Como já mencionado anteriormente, a explosão populacional no município 

determinou a necessidade de ampliação da rede escolar e, consequentemente, de 

toda estrutura que lhe conferia “corpo e vida”, incluindo os professores e sua 

formação. Neste sentido, formar o professor mostrava-se uma necessidade urgente 

e imperiosa.  Com a criação do Curso Normal Regional em Cascavel, iniciou-se um 

processo de recuperação da educação municipal, pois ele possibilitou ultrapassar o 

“primarismo” com que a sociedade cascavelense vinha se constituindo, para 

proporcionar um patamar mais elevado de educação. Além de ser um curso capaz 

de ampliar o número de professores habilitados para o exercício do magistério, 

especialmente enquanto formador de técnicos “ministrantes de aula”, constituía-se 

no único curso em nível ginasial gratuito do município para aqueles que não queriam 

lecionar e que, por não haver outra opção, cursavam o ensino normal, sendo este o 

único meio de obter um grau mais elevado de escolaridade. 

De modo geral, os cursos regionais instaurados pelo governo do Estado, 

serviram de instrumento por meio do qual se procurou resolver os problemas 

educacionais das regiões em processo de re-colonização. Mesmo realizando um 

atendimento emergencial, com exigência de poucos investimentos para a formação 

de regentes primários, a implantação desses cursos acabou por atender, de um 

lado, as exigências da população com promessas de elevação no nível de 

escolaridade e, por outro lado, as necessidades do governo estadual em disseminar 

as ideias de educação e desenvolvimento para a transformação do interior 

paranaense.  

Neste sentido, a Escola Normal Regional Carola Moreira, assim, como as 

demais escolas normais regionais do Estado, tinha como incumbência proporcionar 

avanços na organização social em que estivesse inserida. Portanto, era 

imprescindível que primeiramente, antes de qualquer outro curso, fosse instaurado 

este curso no município, pois de acordo com os programas para os cursos Normais 

Regionais do Paraná aprovados no final do ano de 1949 e implantados a partir de 

1950, dentre as funções da escola do interior, tudo se resumia em “melhorar a vida” 

(PARANÁ. Decreto n.º 8.862 de 1949, p. 8). 
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Esta função precípua à escola normal regional não se alterou com a 

promulgação do Regulamento do Ensino Normal de 1958. Ao contrário, foi ratificado, 

pois, dentre elas, permanecia a finalidade de 

 
 formar o professor regente para a escola primária. Sobretudo da 
região com aguda consciência dos problemas locais, uma formação 
técnica que o capacite a procurar soluções adequadas a esses 
problemas, fazendo da escola um centro de vida social e educativa 
de toda a comunidade (PARANÁ. Decreto n.º 17.503 de 1958, Art. 6º 
– grifo nosso).  

 

De modo geral, este era a principal objetivo da escola normal regional, ou 

seja, fazia parte de sua finalidade auxiliar no processo de desenvolvimento e 

modernização de municípios em expansão, contribuindo com a disseminação de 

valores desejáveis a comunidade em conformidade com a organização que se 

procurava implantar. 

Durante toda a sua existência, a Escola Normal Regional Carola Moreira 

ocupou salas de aula do único Grupo Escolar de Cascavel86, localizado na Rua 

Carlos de Carvalho, entre as Ruas São Paulo e Rio Grande do Sul. Este prédio 

estava localizado em área nobre da cidade, pois se situava a apenas uma quadra da 

Avenida Brasil, e duas quadras da Igreja Matriz, estando, portanto, no coração da 

cidade. 

Apesar da Lei Orgânica para o Ensino Normal de 1946 estabelecer que a 

Escola Normal deveria estar vinculada a uma escola primária para que as alunas 

pudessem realizar seus estágios e experiências pedagógicas, a Escola Normal 

Carola Moreira dividia espaço com o Grupo Escolar de Cascavel. 

É importante observar que a Escola Normal Regional não apenas ocupava as 

salas de aula do Grupo Escolar de Cascavel, mas também compartilhava alguns dos 

                                                             
86 O Grupo Escolar de Cascavel teve início no ano de 1932, como uma pequena escolinha que 
funcionava nas dependências da Capela de madeira construída em homenagem a Nossa Senhora 
Aparecida. De acordo com Thomé e Castanha (2008), antes da escola se estabelecer na Igrejinha, 
ela possuía prédio próprio, cedendo-o mais tarde a delegacia do município. Em 1938, logo após a 
transformação de Cascavel em distrito de Foz do Iguaçu, foi criada a Casa Escola Pública, sendo 
transformada em 1947 em Grupo Escolar, portanto custeada pelo poder público estadual. Neste 
mesmo ano a escola passou a ter autorização de funcionamento. Ao se desvincular a escola da 
Igreja, esta passou a localizar-se onde atualmente fica a esquina entre as ruas Pio XII e a Avenida 
Brasil. Desta forma, Thomé e Castanha (2008, p. 38) afirmam que “[...] A Escola Eleodoro Ébano 
Pereira é a primeira escola formalizada dentro do perímetro urbano de Cascavel, o primeiro espaço 
de instrução institucionalizada do município e que teve sua origem na primeira escolinha de 1932, ou 
seja, é a extensão da primeira escola do município”. 
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professores que atuavam no Grupo Escolar e que possuíam formação mínima para 

poder lecionar neste curso. A fotografia a seguir é do ano de 1965. Neste período, a 

referida instituição de ensino já havia formado pelo menos três turmas. Por isso, é 

possível verificar que boa parte das professoras que trabalharam no Grupo Escolar, 

foram ex-alunas da Escola Normal Regional Carola Moreira.  

 
Fotografia 5 - Professores do Grupo Escolar de Cascavel em 15 de outubro de 1965 comemorando o dia dos 
professores. A foto foi tirada em frente a fachada do Grupo Escolar de Cascavel. Da esquerda para a direita: 1ª 
fila: Tereza Lovera (ex-aluna no normal regional), Dolores Saraiva, (??), Inspetora Glaci, Olga Bannack, Isaura 
(ex-aluna do normal regional), Joana Iankoski e Leonor Iankoski (ex-alunas do normal regional); 2ª fila: (??), 
Dilair Fogaça, Ivanise Martini (Professora da Escola Normal Colegial Irene Rickli), Liege (Professora da Escola 
Normal Regional Carola Moreira), Dione Amorin, (??), (??), (??); 3º fila: (??), (??), (??); 4ª fila; (??), (??), Nelci 
Wipich, (??), (??), (??), (??), Neida Chassot (Professora da Escola Normal Regional Carola Moreira), (??), (??), 
(??), (??), (??), Anita Adami (ex-aluna do normal regional). 
 

 
Fonte: Foto tirada pela autora a partir de uma fotografia pertencente ao arquivo pessoal da senhora Neida 
Chassot.  

 

Nesta imagem é possível verificar que as professoras foram dispostas 

harmoniosamente em filas estando discretamente voltadas para o centro onde 

encontrava-se a professora Glaci Neiva de Macedo que na época atuava como 

inspetora regional de ensino. A postura delicada, as roupas e penteados bonitos 

estavam bem apropriados para a comemoração de uma importante data “o dia do 

professor”. Apesar de se tratar de uma foto oficial, observa-se a descontração por 
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parte das professoras, o sorriso suave expressa, de certo modo, o contentamento 

em exercer uma profissão considerada digna para o sexo feminino.  

A Escola Normal Regional Carola Moreira esteve em funcionamento num 

período conturbado entre a redemocratização pós-getulista e a militarização do 

estado com o golpe em 1964. O único jornal de Cascavel, Diário D’Oeste, noticiava 

no dia 10 de abril de 1964 que o ato institucional viria para consolidar o “Movimento 

Revolucionário”. De modo geral, o objetivo desse ato, de acordo com o jornal, foi 

“[...] dar ao governo federal poderes para completar a descomunização do País” 

(DIÁRIO D’OESTE, 10 de abril de 1964, p. 1). Como esta instituição de ensino 

reagiu diante desse evento? 

Documentos da escola nos dão pistas sobre sua posição política e ideológica. 

A sociedade cascavelense, assim como o restante do país, não estava alheia aos 

acontecimentos políticos de 1964. Individualmente ou institucionalmente, análises 

eram feitas e posicionamentos tomados.  Essas escolhas podiam ser percebidas nos 

discursos e nas ações dos docentes e discentes. Por exemplo, uma das ex-

professoras da Escola Normal Regional, ao falar sobre esse período, o mencionou 

como “Revolução de 64”, indicando sua visão ideológica acerca do golpe. Além 

disso, localizamos um documento do Grêmio da Escola Normal Regional, enviado à 

diretora dessa instituição de ensino, que consideramos extremamente revelador, não 

só pelo conteúdo em si, mas pela forma e detalhes com que ele foi elaborado. O 

nome daquela associação de estudantes era “Grêmio Esportivo e Recreativo 

Kennedy”. Em seus ofícios constava impresso na lateral da folha a foto do ex-

presidente americano, seguido do lema “Jovens de hoje, homens de amanhã”, 

acrescido de uma nota no rodapé da folha com a frase “IN MEMORIAM JOHN F. 

KENNEDY87” (GRÊMIO ESPORTIVO E RECREATIVO KENNEDY. Ofício s/n.º de 31 

de maio de 1966).  

A Lei Municipal n.º 308, de 10 de novembro de 1964, abria crédito especial 

em favor do Grêmio estudantil na importância de Cr$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros), 

para aquisição de um disco “long-play”, intitulado “KENNEDY E O BRASIL”. 

Conforme o segundo artigo da referida lei, “O disco em apreço depois de adquirido 

deverá ser doado ao Grêmio Esportivo e Recreativo ‘KENNEDY’”. 

                                                             
87 Foi o 35º presidente dos Estados Unidos. Seu governo se estendeu de 1961 a 1963, quando foi 
assassinado publicamente.  
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A homenagem dos alunos ao ex-presidente americano, morto em 1963, 

indicava um forte vínculo entre as ideias pedagógicas daquela escola e as ideologias 

dominantes de avanço do capitalismo e combate ao comunismo. Além disso, a 

Inspetoria Regional de Ensino e a Secretaria de Educação e Cultura representada 

pelo Serviço de Ensino Normal do Paraná davam às escolas normais de todo o 

Estado, orientações, sugestões e até mesmo ordens de como se organizar para 

rememorar esta importante data, fazendo esforço para alcançar não somente a 

comunidade escolar, mas também os moradores do entorno da escola. 

Infelizmente a preocupação com os aspectos físicos da Escola, não eram os 

mesmos que se tinha com os aspectos ideológicos. Em 1959, quando o Curso 

Normal Regional começou a funcionar, às condições físicas do prédio eram boas, 

pois ele havia sido construído há pouco tempo. Em 1965, porém, o jornal Diário 

D’Oeste, em matéria de 30 de maio de 1965, relatou sobre as condições do prédio. 

Segundo este periódico, o cenário era deprimente e causava  

 
[...] revolta a nossa população, o desleixo que apresentava o único 
grupo existente em nossa cidade. Desolador o aspecto externo do 
edifício e, principalmente o seu interior, onde vidros, portas, janelas, 
maçanetas, sanitário, Luz, etc. encontravam-se parcial ou totalmente 
danificado. A prefeitura está arcando com as despesas totais de 
reforma, a qual, oportunamente será reembolsada a edilidade 
(DIÁRIO D’OESTE, 30 de maio de 1965, p. 1). 

 

 Tais problemas talvez ampliassem a solicitação por uma unidade escolar para 

o funcionamento independente da Escola Normal Regional. Conforme Ofício n.º 

287/67, o prefeito municipal de Cascavel, senhor Odilon Reinhardt informava a 

diretora da Escola Normal Carola Moreira, senhora Genoveva Tróc Trindade de que  

 
[...] em atenção a solicitação por mim feita ao Secretário de 
Educação e Cultura do Estado do Paraná, em referência a 
construção de uma unidade escolar para funcionar o Normal 
Ginasial, recebemos a seguinte comunicação: 
“Ao tempo em que acuso recebido seu ofício nº 188/67, de 23 de 
junho transato, referente à construção de unidade escolar prevista 
para esse Município no Plano de obras de 1967, apraz-me comunicar 
a V. Sª, que fiz transmitir a solicitação nele contida ao Senhor Diretor 
do Departamento de Edificações e Obras Especiais” (CASCAVEL, 
Ofício n.º 287 de 11 de agosto de 1967). 
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Apesar dos esforços, esta unidade escolar não chegou a ser construída, pois, 

no ano seguinte, em 1968, a Escola Normal Regional de Cascavel foi extinta. 

Quanto à extinção dessa instituição de ensino, Alceu e Carlos Sperança 

declararam que no ano de 1963 ela deixou de cumprir suas funções, pois “revivia” 

na Escola Normal Irene Rickli (1980, p. 118-119). Contudo, tanto as fontes 

documentais, quanto orais comprovam que na realidade, esta escola somente foi 

extinta no ano de 1968. A senhora Marlene de Camargo Bresolin foi uma das 

professoras que lecionou na escola, no ano de 1967, e foi transferida no início de 

1968 junto com todos os alunos para o Colégio Estadual de Cascavel, atual Colégio 

Estadual Wilson Joffre. Desta forma, ambas as escolas (Carola Moreira e Irene 

Rickli) funcionaram ao mesmo tempo por pelo menos cinco anos e, de acordo com 

depoimento da senhora Barth (2012), havia uma boa relação entre as duas escolas, 

pois, na maioria das festas e eventos elas participavam sempre juntas. 

Apesar da Escola Normal Regional Carola Moreira, ter tido vida curta, apenas 

nove anos, a mesma cumpriu com o seu papel de formar regentes para o ensino 

primário. Sua extinção ocorreu por meio do Decreto n.º 8.063 de 1967 publicado em 

Diário Oficial do Estado do Paraná em 5 de fevereiro de 1968. Os artigos 2, 3 e 4 do 

decreto de extinção da escola normal regional, mencionam que tanto os alunos, 

como os mobiliários e professores passariam para o recém criado Ginásio Estadual. 

Foi o que ocorreu, pois no dia 8 de abril de 1968, a diretora Genoveva Tróc Trindade 

passava para o Colégio Estadual toda a relação de material permanente, de 

consumo e de limpeza antes pertencente à escola normal, bem como a transferência 

dos 401 alunos matriculados, e de todo corpo docente anteriormente lotado naquela 

escola (ESCOLA NORMAL REGIONAL CAROLA MOREIRA, Ofício s/n.º de 08 de 

abril de 1968). Portanto, não poderia ter “revivido” na Escola Normal Colegial, pois 

ela já estava em funcionamento há alguns anos antes que a Escola Normal Ginasial 

fosse extinta. 

A Escola Normal Regional Carola Moreira foi extinta devido a múltiplos 

fatores. Dentre eles podemos citar a já existência da Escola Normal de grau Colegial 

que assumia a responsabilidade pela formação do professorado cascavelense. Além 

disso, já estava em funcionamento o Colégio Estadual de Cascavel desde 1965 

ofertando o ensino ginasial gratuito que o município tanto necessitava. Por fim, não 

podemos deixar de mencionar que desde 1964, o governo estadual planejava 
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realizar a fusão de escolas normais de grau ginasial e ginásios, pois conforme 

esclarecimento do governador Ney Braga em 1965, “[...] ambos tem reduzida 

distinção curricular e são equivalentes como condições de ingresso no ciclo 

seguinte” (PARANÁ, Mensagem do Governo, 1965, p. 90). O plano de extinção das 

Escolas Normais Regionais no Estado começava a se concretizar a partir do ano de 

1967. O governador Paulo Pimentel, em mensagem, justificava a extinção dessas 

instituições. Segundo ele, “por motivo de ordem técnico-administrativa, entraram em 

fase de extinção, 24 Escolas normais de Grau Ginasial, dentro da orientação que 

visa substituir esses tipos de Escolas pelas de Grau Normal Colegial, de maior nível” 

(PARANÁ, Mensagem do Governo, 1967, p. 96). 

 Quando a Escola Normal Regional Carola Moreira encerrou suas atividades 

no ano de 1968, tudo ocorreu tranquilamente, com uma boa dose de saudosismo, 

mas sem queixas, ou insistências na tentativa de que a escola permanecesse 

desempenhando seu papel por pelo menos mais um tempo. Era uma “morte 

necessária”, pois o Grupo Escolar precisava do seu espaço a fim de atender um 

maior contingente de pessoas. Além disso, o ginásio recém inaugurado necessitava 

de professores, assim, os que possuíam formação para atender este público foram 

transferidos para o Colégio Estadual de Cascavel, os que possuíam formação para 

trabalhar com o normal de nível colegial, foram realocados na Escola Normal 

Colegial Irene Rickli. 

Durante esse período de existência, esta instituição escolar exerceu um papel 

social importante para o município de Cascavel, pois elevou o nível de escolarização 

da população, preparando-os para a vida numa sociedade de relações sociais e de 

produção mais complexas. 

 

3.3 Escola Normal Colegial Irene Rickli (1963-1971) 

 
Os cascavelenses tem grande orgulho de 
suas escolas e desejam que os filhos 
recebam a melhor educação possível 
(OLIVEIRA in DIÁRIO D’OESTE, 1965, p. 4). 

 

Depois de suprida a carência relacionada ao ensino ginasial no município, 

novas necessidades foram se instalando, dentre elas o aumento da demanda por 

ensino secundário. Desta forma, o mesmo grupo social que exigiu o ensino normal 
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ginasial e usufruiu dele primeiro, também foi responsável pela criação e usufruto de 

uma escola normal de grau mais elevado, a escola normal colegial. 

Assim, a criação da escola normal de grau colegial esteve diretamente 

relacionada às necessidades das moças e senhoras da classe média cascavelense 

que, ao concluir o curso normal regional, vislumbravam a possibilidade de dar 

prosseguimento aos estudos com o intuito de direcionar sua carreira para cargos 

mais elevados do magistério. Embora esta fosse uma boa razão para empenhar-se 

pela criação da escola normal de grau colegial, outro motivo dizia respeito à 

possibilidade de ampliação das oportunidades sociais em detrimento do status social 

que o curso poderia conferir, já que, historicamente era considerada a melhor opção 

de estudos para o sexo feminino. Por fim, não podemos deixar de mencionar que o 

movimento migratório foi intensificado nesse período contribuindo para que 

professoras com formação em nível superior viessem para cá e procurassem meios 

de exercer suas funções no segundo ciclo do ensino secundário. Assim, tanto 

alunas, como professoras expressavam interesses na criação de uma escola normal 

de grau colegial, unindo-se para conquistar este objetivo.  

Historicamente, o ano de 1962 tornou-se um marco na conquista da Escola 

Normal Colegial em Cascavel. Neste ano, o governador do Estado do Paraná, 

senhor Ney Braga, veio ao município a fim de participar de algumas solenidades, 

dentre elas a inauguração do Jornal Diário D’Oeste. Para recebê-lo, o prefeito 

Otacílio Mion, juntamente com auxílio das diretoras do Grupo Escolar e da Escola 

Normal Regional Carola Moreira, organizou uma recepção e homenagens ao ilustre 

visitante. Entretanto, a Escola Normal Regional tinha algo a mais pelo que se 

empenhar. No final daquele mesmo ano, as alunas se formariam e receberiam o 

diploma de regentes de ensino. Somente poderiam dar seguimento nos estudos 

caso se deslocassem para outros municípios. Assim, com apoio, em especial da 

professora Irene Rickli e de outras professoras, as alunas se organizaram para exigir 

do governador uma escola normal secundária. Pompeu ressalta que 

 
No último ano do Carola, [...] lembro que teve um desfile e o Ney 
Braga, por qualquer razão estava aí. Foi nesse momento que 
juntamos ele e pedimos em público a escola secundária e ele, meio 
que pressionado, disse que teria no próximo ano. Ali mesmo ele 
assinou o compromisso e realmente no ano seguinte veio a escola 
para nós. A dona Irene teve papel fundamental nisso, pois ela quem 
já esteve lutando antes. Não me lembro quem de nós subiu no 
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palanque e falou. Só lembro que a gente falou que nós precisávamos 
muito dessa escola, pois não tínhamos condições de estudar fora, 
tampouco de pagar para estudar o secundário no Marista, sendo este 
o único que ofertava o secundário na cidade até aquele momento. 
Assim, os alunos do Carola se organizaram, com auxílio da 
professora Irene Rickli para solicitar o ensino normal secundário em 
Cascavel. Não podemos deixar de falar que já tinha um trabalho da 
Dona Irene, pois ela já tinha pedido anteriormente, já tinha mandado 
ofício. Ela já era uma professora formada mesmo, com curso 
superior em Matemática, os outros não, mas ela tinha o 
conhecimento de como organizar e solicitar uma escola dessa [...] a 
Dona Irene já estava dois anos tentando abrir essa escola, mas nós 
conseguimos um compromisso concreto do governador naquele 
momento no palanque, quando ele assinou aquele documento se 
comprometendo conosco em abrir a escola para o próximo ano que 
seria em 1963 (POMPEU, 2012).  

 

Com certeza, o município tinha muitas questões importantes para serem 

solicitadas ao governador. Porém, dentre todas essas questões, a formação das 

filhas das famílias mais tradicionais de Cascavel por meio do ensino normal, tornava-

se uma prioridade. O argumento lógico para a instalação da Escola Normal de grau 

Colegial poderia estar relacionado ao crescente número de escolas de ensino 

primário na rede municipal e a necessária ampliação do quadro de professores 

habilitados para nelas atuarem. Porém, este argumento logo se enfraquece ao 

observarmos a lista das primeiras alunas formadas. Algumas delas não trabalharam 

em escolas, ou porque assumiram cargos de chefia na Inspetoria Regional de 

Ensino e na Secretaria Municipal de Educação, ou por que não tinham a intenção de 

exercer a profissão. Mesmo assim, a organização das alunas com auxílio da 

professora Irene Rickli, bem como a escolha da melhor ocasião, resultaram na 

conquista da escola. 

Conforme o compromisso assumido perante a população cascavelense no 

ano de 1962, a Escola Normal Colegial Estadual Irene Rickli, foi criada por meio do 

Decreto n.º 10.90988, de dezenove de fevereiro de 1963, sob a determinação legal 

da Lei n.º 4.024, de 1961. O curso tinha a duração de três anos e, diferentemente do 

normal regional, que tinha um caráter mais geral, apresentava um currículo voltado à 

formação do professor primário, dando prioridade às disciplinas pedagógicas. 

De acordo com matéria para o jornal Diário D’Oeste escrita pela diretora Elci 

Santos de Oliveira, quinze dias depois da criação da Escola Normal Colegial Irene 

                                                             
88 Não foi possível localizar o Diário Oficial com a publicação deste decreto. Tivemos acesso apenas 
a indicação do decreto em documentos manuscritos do núcleo Regional de Educação de Cascavel. 
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Rickli, mais precisamente, no dia cinco de março de 1963, ocorreu a instalação da 

referida instituição de ensino. Estiveram presentes para a cerimônia a senhora 

Eponina B. Loliere como representante do Secretário de Educação do Estado e a 

professora Amélia Jachinoski, ambas integrantes da Divisão do Ensino Normal da 

Secretaria da Educação do Estado do Paraná. Neste mesmo dia foram abertas as 

matrículas chegando ao número de 38 candidatos, sendo possível formar duas 

turmas: uma de primeira série89 e outra de segunda série90 (OLIVEIRA, 1965, p. 4).  

Inicialmente, a construção do prédio para o funcionamento da Escola Normal 

Colegial Irene Rickli, restringia-se a uma casa feita de madeira com apenas três 

salas91.  Foram necessários por volta de três meses para que esta edificação ficasse 

pronta. Nesse período as aulas tiveram que ser realizadas na casa de uma 

professora chamada Aracy Pompeu que morava próximo ao Grupo Escolar. Sobre o 

início das aulas, a senhora Meyre Pompeu relata que  

 
[...] não tinha sala de aula para estudar nosso primeiro ano no 
secundário, então construíram [...] atrás do Eleodoro [antigo Grupo 
Escolar] [...] nós começamos a estudar ali perto da Ótica Precisão, 
na Rua Souza Naves, na casa da professora Aracy Pompeu, minha 
cunhada. Era uma casa grande onde tínhamos aula até construírem 
a nossa sala atrás do Eleodoro. Acho que ficamos ali por uns três 
meses (POMPEU, 2012).  

 

 Diante deste relato, observamos que havia uma preocupação de que as aulas 

fossem iniciadas imediatamente para que o calendário escolar de 1963 pudesse ser 

concretizado de forma adequada sem prejuízo aos alunos e ao cumprimento do 

programa. Assim, mesmo que de forma improvisada, a escola abriu suas turmas, 

dando início aos trabalhos enquanto as instalações definitivas não ficavam prontas.  

Das 10 primeiras professoras formadas na primeira turma, nem todas 

realmente tinham a intenção de atuar como professoras, algumas pretendiam 

apenas ter um grau de escolarização mais elevado, pois possuíam outras rendas 

para viver, como por exemplo, uma das alunas formadas que era, juntamente com 

                                                             
89 A turma de primeira série concluiu o curso formando 20 alunas. 
90 Somente foi possível abrir a segunda série porque havia demanda para tal. Pessoas que já haviam 
cursado o primeiro ano do colegial em outros municípios e queriam dar prosseguimento aos estudos 
fizeram parte desta turma. De acordo com o livro ata de registro de diplomas da Escola Normal 
Colegial, a primeira turma se formou em 1964, e contou com 10 alunos. 
91 De acordo com Tereza Lovera Silva (2013), a escolinha de madeira contava com três salas de aula, 
mas não tinha sala para secretaria e direção. Estas funcionavam nas dependências do Grupo 
Escolar. 
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seu esposo, dona de cartório e outra aluna que era esposa de um importante 

empresário do ramo da madeira. Outras, porém, atuaram no magistério, algumas até 

mesmo por influência de parentes que já eram professoras, outras por já 

trabalharem em escolas como professoras e secretárias. 

Assim, ao pesquisar o Livro Ata contendo os registros de diplomas dos alunos 

formados pela Escola Normal Colegial Irene Rickli, constatamos que nas duas 

primeiras turmas formadas, correspondendo aos anos de 1964 e 1965, estavam 

relacionados nomes de importantes personalidades na sociedade cascavelense, 

professores, ou não, como os que citaremos a seguir: Ângela Baggio Orso (foi 

secretária do Grupo Escolar e da Escola Washington Luis. Também trabalhou como 

professora do ensino médio na Escola Marilis Faria Pirotelli. Há uma escola Estadual 

nominada Angelo Baggio Orso, mostrando-nos o prestígio da família); Amélia 

Oleiniek Beltrame (foi diretora da Escola Estadual Jorge Nacle de Nova Aurora de 

1973 a 1974); Maria Tereza Samways (filha da senhora Elma Sanways, ex-inspetora 

regional de ensino); Aracy Costa Tanaka (dona de um cartório em Cascavel); Izailda 

Baranoski Carneiro (Dona e Diretora do Colégio Ideal); Aracy Lopes Pompeu (ex-

diretora do Grupo Escolar e uma das pioneiras de Cascavel); Anita Adami Reway 

(ex-professora do Grupo Escolar de Cascavel); Agripina Reis Gimeno Navarro 

(trabalhou na inspetoria Regional de Ensino); Izaura Bernardo Martins, (ex-aluna da 

Escola Normal Regional Carola Moreira e ex-professora do Grupo Escolar de 

Cascavel); Tereza Christina Portela (ex-aluna e professora da Escola Normal 

Regional Carola Moreira); Tereza Lovera Silva (ex-aluna e ex-professora do Grupo 

Escolar); Joana e Leonora Iankoski (ex-professoras do Grupo Escolar); Ermelinda 

Meyre Pompeu (ex-aluna da Escola Normal Regional Carola Moreira e casada com 

um filho das famílias pioneiras de Cascavel) (ESCOLA NORMAL COLEGIAL IRENE 

RICKLI, Livro Ata de registro de diplomas n.º I, 1964 e 1965, p. 1-8). Essas alunas 

fizeram parte das duas primeiras turmas da Escola Normal Colegial Irene Rickli. 

A seguir reproduzimos uma fotografia de algumas alunas que cursaram a 

segunda turma da Escola Normal Colegial. Todas foram ex-alunas da Escola Normal 

Regional. 
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Fotografia 6 - Normalistas em dia de atividades ao ar livre. Foto tirada entre os anos de 1963 e 1965. Da 
esquerda para a direita: Idazima Czervinski, Maria Edite, Meyre Pompeu, Tereza Portela.  
 

 
Fonte: Foto tirada pela autora a partir de uma foto do arquivo pessoal da senhora Meyre Pompeu. 

 

Normalmente as alunas que cursavam o normal colegial eram ex-alunas do 

normal regional que procuravam dar sequência aos estudos. Da esquerda para a 

direita visualizamos a normalista Idazima Czervinski, que depois de formada atuou 

como inspetora regional. Em seguida, Maria Edite, a qual não obtivemos maiores 

informações. A terceira normalista, refere-se à Meyre Pompeu, que apesar de ter 

cursado o ensino normal nunca atuou como professora, mas trabalhou em banco e 

depois como contadora na loja da família. Por fim, a última normalista era Tereza 

Portela que atuou como professora por muitos anos em Cascavel. 

Mesmo em atividades ao ar livre as alunas deveriam estar sempre 

impecáveis, com o uniforme completo, pois certamente seriam observadas por 

pessoas da comunidade e precisavam dar bom exemplo de disciplina e 

comportamento. 

Conforme relato da senhora Ivanise Martini92,  

                                                             
92 Senhora Ivanise Sant’Anna Martini, nasceu em União da Vitória, no Paraná, em 1937. Iniciou o 
normal no mesmo município em que nasceu, mas o concluiu no Instituto Federal do Paraná, onde 
também se formou no curso de Belas Artes. Chegou em Cascavel, no ano de 1965 e trabalhou como 
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No começo do Irene nós tínhamos poucas alunas93, mas eram 
alunas que saíam do Carola e vinham estudar conosco dando 
sequência aos seus estudos. Eu só sei que no começo eram poucos 
alunos, não me lembro a quantidade que tinha no primeiro ano. 
Então nós tínhamos que cuidar para não perder esses alunos e fazer 
campanha para não diminuir o número de alunos. Professores não 
faltavam, pois vinha bastante professor formado para cá. Nós 
tínhamos que ter um número de alunos X para fundar a escola e 
tínhamos que conseguir que esses alunos permanecessem na 
escola, não podia desistir. Começamos com o primeiro ano. Algumas 
disciplinas não eram nosso forte, mas tínhamos que pesquisar, 
estudar e se virar para dar aula. Tinha gente que já tinha prática, pois 
já tinha dado aula no Carola Moreira, mas outros não tinham prática 
(MARTINI, 2012). 

 

Diante deste relato, podemos insistir no fato de que a solicitação da Escola 

Normal Colegial não era expressivamente uma exigência da população 

cascavelense como um todo, mas principalmente de um grupo social específico, que 

procurava se fortalecer num município ainda em processo de formação. Neste 

sentido, a educação das mulheres desse grupo, acabava contribuindo para que mais 

espaços sociais fossem conquistados. Assim, justifica-se a preocupação com a 

pequena quantidade de alunos, sendo formadas na primeira turma apenas 10 e na 

segunda, 20, pois não era ainda um curso procurado por professores primários sem 

habilitação, pelo menos não pelos professores que atuavam nas escolas isoladas, 

que eram maioria, mas principalmente por professores do Grupo Escolar, da própria 

Escola Normal Regional Carola Moreira e por pessoas alheias ao magistério. 

Quando a Escola Normal Colegial Irene Rickli foi oficialmente instalada, a 

mesma contava com um corpo docente composto pelos seguintes professores: 

“Mirna Zeni Lunardi, Elida Marçal, Margoth Voss Fauth, Dorothea de Souza Teixeira, 

Cecília Lemos Martins, Theodora Bannak Gonçalves” (OLIVEIRA, 1965, p. 4). Estes 

dados foram informados pela professora e diretora Elci Santos de Oliveira. 

Observamos que ela não menciona o nome da primeira diretora e fundadora da 

                                                                                                                                                                                              
professora na Escola Normal Colegial Irene Rickli. 
93 Se pensarmos apenas em números totais, 38 alunos, em 1963 e 53 alunos, em 1964, poderíamos 
concluir que o número não era tão reduzido assim. Porém, se dividirmos esses alunos pelo número 
de turmas que a escola tinha em cada ano, veremos que o número de alunos não atingia o mínimo 
previsto que era de 20 alunos por turma (PARANÁ, Ofício s/n.º de 3 de março de 1959). Por exemplo, 
em 1963 havia 38 alunos no total, mas estes estavam divididos em duas turmas. Dessa forma, cada 
uma contaria com uma média de 19 alunos. Já no ano de 1964, havia 53 alunos divididos em três 
turmas. Isso significava que duas turmas teriam em torno de 18 alunos enquanto a terceira turma 
contaria com 17.  
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Escola Normal de Grau Colegial, a professora Irene Rickli. Não a menciona nem 

mesmo como professora da disciplina de Matemática, visto que esta passou a ser 

sua função ao ser destituída da direção. 

Levantamos como hipótese o fato de que talvez o “esquecimento” tenha sido 

proposital, pois ao escrever sobre a fundação da Escola, afirma ter sido nomeada 

diretora e ter tomado “[...] as providências necessárias para que os serviços de 

instalação transcorressem normalmente, e para que o funcionamento da Escola 

fosse de imediato” (OLIVEIRA, 1965, p. 4). Porém, a instalação da escola ocorreu no 

dia 5 de março de 1963 e, nesse período, segundo depoimento da ex-aluna, 

senhora Pompeu (2012), não havia possibilidade da professora Elci ser diretora no 

primeiro ano, pois “a professora Irene dava aula de Matemática para nós e foi nossa 

diretora no primeiro ano do secundário. A professora Elci dava aula de Educação 

Física para nós e foi nossa diretora no segundo e terceiro ano do secundário”. 

No momento de instalação da escola, houve uma certa disputa pela direção, 

como podemos observar por meio do relato a seguir:  

 
Quando tomaram... Não sei se tomaram, sei que tiraram a direção 
dela [Irene Rickli] e deram para a outra professora, Elci, nós ficamos 
penalizados por causa dela. [...] acho que a outra diretora tinha 
“costas largas”. Nós alunas ficamos com muita pena dela porque ela 
era muito boa, além disso, já tinha idade, foi quem batalhou tanto 
para abrir a escola. Ela perdeu a direção, mas continuou dando aula 
para nós até o fim (POMPEU, 2012). 

 

Esta afirmação evidencia que a troca de uma diretora por outra, parece não 

ter sido um consenso, mas uma imposição que tinha como pressuposto atender 

questões políticas. Desta forma, é possível afirmar que a instituição escolar 

responsável pelo ensino normal de segundo ciclo no município de Cascavel, 

precisou lidar constantemente com influências diversas da sociedade a qual estava 

inserida, influências essas que lhe determinavam até mesmo a substituição de uma 

diretora em lugar de outra. Neste período, mesmo a escola sendo estadual, a 

direção era controlada pelo município. 

Um ano depois da instalação da Escola Normal Colegial Irene Rickli, a 

mesma passou a contar com uma biblioteca nominada de “Biblioteca Rui Barbosa”94. 

                                                             
94 Ruy Barbosa de Oliveira (1849-1923) foi jurista, escritor e fundador da Academia Brasileira de 
Letras. Além disso, foi político e atuou ativamente na organização da República, bem como na 
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A partir desse momento, professores e alunos podiam contar “[...] com um elevado 

número de coleções dos mais variados temas e com um sem números de livros 

didáticos, aonde mestres e alunos tiram o melhor dos proveitos em análises e 

pesquisas” (OLIVEIRA, 1965, p. 4). Apesar da professora Elci Santos de Oliveira 

procurar enaltecer a organização da biblioteca da escola normal secundária, ela 

ainda era deficiente, mesmo para aquele período histórico. A partir de 1968, a Lei 

Municipal n.º 616/68 abriu crédito a biblioteca da Escola Irene Rickli, concedendo o 

valor de 3.000,00 Cruzeiros Novos, para a aquisição de livros que comporiam o seu 

acervo (CASCAVEL, Lei n.º 616/68). Além deste, outro auxílio de Cr$ 300,00 

(trezentos cruzeiros) foi prestado pela prefeitura municipal, por meio da Lei n.º 760 

de 12 de junho de 1970, para a compra de livros didáticos.  

Em quais condições ocorriam o ensino na Escola Normal de grau Colegial? 

Podemos afirmar que uma das maiores dificuldades estava relacionada à 

manutenção do número de alunos exigido pelo Regulamento do Ensino Normal do 

Paraná. Diante disso, os professores procuravam se revezar para tomar conta dos 

filhos das alunas normalistas, enquanto estas estavam em sala estudando. Neste 

sentido, Martini (2012) ressalta que  

 
[...] quem estava esperando para dar a próxima aula depois de mim 
ficava cuidando das crianças das alunas que não tinham com quem 
deixá-los. A gente cuidava dos filhinhos delas. Nós fazíamos isso 
para que as alunas não desistissem do curso. Então a gente cuidava 
dos filhinhos delas para elas poderem estudar, para ter gente no 
curso. O professor que daria a próxima aula ficava cuidando da 
criança ali no pátio para que sua mãe pudesse estudar. (MARTINI, 
2012).  

 

O número reduzido de alunos foi um problema que persistiu para além das 

primeiras turmas, visto que, depois de surgir outros cursos secundários no 

município, o número de candidatos para o ensino normal decresceu, já que surgiam 

outras opções que possibilitavam o ingresso mais fácil a uma Universidade, novo 

objeto de desejo da elite cascavelense. Quanto aos professores que davam aulas 

nas escolas isoladas do município, estes eram em sua maioria leigos, mas 

dificilmente procuravam formação nas escolas normais da cidade, talvez em 

decorrência da distância, da falta de recursos para adquirir uniforme obrigatório, ou 

                                                                                                                                                                                              
elaboração da primeira Constituição republicana. 
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mesmo para pagar as taxas e anuidades cobradas pelos estabelecimentos oficiais 

de ensino do Estado. Conforme Portaria n.º 11.442, de 30 de outubro de 1967, o 

valor das taxas cobradas era de “[...] NCr$ 20,00 (vinte cruzeiros novos) para os 

alunos do 1º ciclo e NCr$ 40,00 (quarenta cruzeiros novos) para os de 2º ciclo” 

(PARANÁ, Portaria n.º 11.442 de 1967). Estes empecilhos acabavam dificultando a 

entrada de um número maior de alunos na escola normal. Além disso, a senhora 

Ivanise conclui ressaltando que um dos fatores que mais contribuiu para fazer com 

que o número de alunos não aumentasse muito foi o fato de que: 

 
Apesar da maioria das alunas saírem do Carola e continuarem no 
Irene, algumas não queriam cursar o normal colegial, preferiam 
cursar o científico no Wilson. Então essa era a nossa dificuldade 
(MARTINI, 2012). 

 

Este era o cenário em relação aos alunos, mas e quanto aos professores? 

Embora já mencionado anteriormente que não havia falta de professores, pelo 

menos no início, a Escola Normal Colegial Irene Rickli enfrentou algumas 

dificuldades para contratar professores com a formação adequada, ou seja, em nível 

superior. Até 1964 havia apenas as professoras Irene Rickli formada em Matemática 

e Elci Santos de Oliveira em Educação Física. Anos depois chegaram outros 

professores formados para lecionar na Escola Normal Colegial. Contudo, 

inicialmente alguns professores, acabavam assumindo até mesmo disciplinas para 

as quais não haviam sido formados. Por exemplo, uma professora formada em 

Artes, poderia dar aulas de qualquer disciplina, se tivesse também o curso normal 

secundário. Assim, de acordo com a senhora Ivanise, muitas vezes era necessário 

dar aulas de qualquer disciplina, mesmo que não possuísse uma formação 

específica para isso. Em suas próprias palavras esclareceu: “[...] então você tinha 

que dar tudo que tinha [...] eu cheguei a dar Educação Física na Escola Normal [...] 

Um professor podia dar várias matérias, se sua grade de formação abrangesse 

aquelas disciplinas” (MARTINI, 2012). Porém, não só professores com formação 

pedagógica atuavam nesta escola, mas também pessoas com outros tipos de 

formação, como o médico Everaldo Batista que lecionou as disciplinas de 

Matemática e Ciências95.   

                                                             
95 Quanto a esta questão, a Lei n.º 4.024/61, no Artigo 59, estabelecia que os professores atuantes no 
ensino médio deveriam ser formados em faculdades de filosofia, ciências e letras, ou ser habilitado 
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Outro problema enfrentado pela escola, dizia respeito aos primeiros reparos 

no prédio que precisavam ser feitos, pois a partir da segunda metade da década de 

1960, a escola já apresentava problemas no telhado. Conforme a Senhora Ivanise 

“A estrutura do prédio era muito velha. Era uma casa de madeira, mas em péssimas 

condições de uso. Chovia dentro. Precisávamos dar aula até de sombrinha, as 

alunas também usavam sombrinha” (MARTINI, 2012). 

Apesar da estrutura que compunha o prédio da escola ficar cada vez mais 

comprometida com o tempo, o corpo docente, por outro lado, tornava-se cada vez 

mais especializado, ou seja, os próprios professores procuravam elevar sua 

formação, contribuindo assim para que a qualidade do ensino ofertado também 

passasse por transformações. Normalmente, os próprios ex-alunos que haviam 

cursado a Escola Normal procuravam uma formação em nível superior a fim de 

garantir seu espaço enquanto professores da mesma escola que os havia formado. 

Desta forma, as alunas 

 
[...] voltavam e entravam na escola normal [para dar aulas]. As outras 
que tinham só o normal perdiam a vaga para elas, porém eram 
poucos que só tinham o normal. Por exemplo, quando veio de fora 
especialista em planejamento, então eu tive que deixar isso para a 
professora que veio e era formada na área. Leila de Loco e Neusa 
Lombardi eram professoras que vieram de fora e formadas em 
Pedagogia tiraram as professoras formadas, mas não na área. Então 
a Neusa chegou e pegou um pouco das minhas aulas, mas não 
sabia dar aula, eu tive que ensiná-la a fazer um planejamento, a dar 
aula, não tinham experiência. O Carlos Calssavara veio também para 
dar aula no primário, mas depois estudaram e também deram aula 
no Irene (MARTINI, 2012). 

 

Com o objetivo de garantir uma vaga como professor da Escola Normal 

Colegial, tornou-se cada vez mais necessário, não apenas expandir sua formação 

até o nível superior, mas também direcioná-la para o curso de Pedagogia, que 

ampliava o leque de atuação do profissional no ensino normal. Até mesmo alguns 

                                                                                                                                                                                              
pelo instituto de educação. Contudo, em vista da falta de professores, o artigo 117 previa exames de 
suficiência para prover a habilitação ao exercício do magistério. O artigo 118 ressaltou que “enquanto 
não houver número suficiente de profissionais formados pelos cursos especiais de educação técnica, 
poderão ser aproveitados, como professores de disciplinas específicas do ensino médio técnico, 
profissionais liberais de cursos superiores correspondentes ou técnicos diplomados na 
especialidade”. Por fim, o artigo 119 determinava que “os titulares de cargos públicos federais que 
forem extintos, por se tornarem desnecessários em face da presente lei, serão aproveitados em 
funções análogas ou correlatas” (BRASIL, 1961). Desta forma, havia a possibilidade legal de outros 
profissionais lecionarem no ensino normal, bem como professores com licenciatura em Artes, 
assumirem aulas de Educação Física, por exemplo. 
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professores que já lecionavam no curso normal, buscaram se formar como 

pedagogos para não perderem seu espaço inclusive para ex-alunos que avançavam 

na formação e voltavam para requerer uma vaga na Escola Normal Colegial. 

Apesar dos inúmeros conflitos internos com os quais a Escola tinha que lidar, 

ela também precisou se reorganizar diante do Golpe de 1964, apenas um ano 

depois de sua criação e instalação. Na realidade, todo o ensino paranaense precisou 

ser reorganizado, pelo menos ideologicamente, a fim de que pudesse refletir melhor 

a nova organização social e política que se instaurava. Desta forma, o ensino normal 

em especial, tinha um papel importante a cumprir, pois enquanto formador de 

professores para o ensino primário, deveria incutir na mente dos alunos com mais 

força a questão do civismo, do patriotismo e da fé religiosa, valores estes muito 

caros ao governo militar. 

Neste sentido, o Secretário da Educação e Cultura do Estado do Paraná, 

senhor Laure Rego Barros, por meio da Portaria n.º 1.134/66, solicitou a todos os 

estabelecimentos de Ensino Médio do Estado que se empenhassem para convencer 

os jovens da legitimidade da chamada “Revolução de 1964”. Com este intento, as 

escolas normais do Estado do Paraná deveriam organizar palestras que 

envolvessem o tema “O 31 DE MARÇO DE 1964 E SEU SIGNIFICADO PARA O 

BRASIL” para toda a comunidade. A já mencionada portaria relacionava algumas 

considerações como observamos no texto abaixo 

 
Considerando o significado cívico e patriótico do movimento 
revolucionário de 31 de março de 1964, que devolveu aos lares 
brasileiros a paz e a tranquilidade tão ameaçadas pela subversão e 
irresponsabilidade dos que detinham o poder e confiança do povo. 
Considerando que a nacionalidade muito deve aos líderes civis e 
militares da revolução restauradora da democracia e às famílias que, 
com os símbolos de Fé entre as mãos, colocaram um fim a tão 
lastimável estado de coisas. Considerando que é dever desta 
Secretaria de Estado manter vivo e imperecível o espírito 
revolucionário de 31 de março nas crianças e jovens estudantes 
paranaenses, principais beneficiários da renovação imposta, sem 
sangue e sem ódios, pelos revolucionários de 1964 [...] 
 

 Por fim, o documento estipulou quais as ações a serem desenvolvidas pelos 

estabelecimentos de Ensino Médio e Ensino Primário, resolvendo  

 
I – Que as direções dos estabelecimentos de Ensino Médio do 
Estado promovam palestras, para os quadros do corpo docente ou 
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pessoas, convidadas. Sobre o tema “O 31 DE MARÇO DE 1964 E 
SEU SIGNIFICADO PARA O BRASIL”. II – Que os estabelecimentos 
de Ensino Primário promovam e organizem: a) Palestras, a serem 
proferidas por professores dos estabelecimentos e abordando o 
mesmo tema. b) Apresentação de trabalhos escritos pelos alunos, 
sendo os melhores, a critério das direções dos estabelecimentos, 
premiados com diploma (PARANÁ, Portaria n.º 1. 134/66 de 1966, 
destaque do original). 

 

Como observamos, as instituições de ensino do Paraná teriam muitas 

atividades para organizar, ao mesmo tempo em que, por meio delas, contribuíram 

com a disseminação das ideias que justificavam essa nova ordem. A própria Escola 

Normal Colegial Irene Rickli procurou moldar-se aos acontecimentos políticos da 

época. Para não destoar do sentimento que dominava a sociedade cascavelense, 

nem fazer o oposto daquilo que lhe era solicitado por determinação do Secretário de 

Educação e Cultura e pela Inspetoria Regional de Ensino, a Escola Normal Colegial 

Irene Rickli, em acordo com a Portaria n.º 1.134/66, organizou uma palestra “[...] 

proferida pelo professor Dr. Otacílio Ribeiro da Silva, em comemoração ao segundo 

aniversário da Revolução de 1964”, no Cine Coliseu. Para tanto, foram convidados 

diretores e professores de outros estabelecimentos de ensino, como pudemos 

visualizar num convite enviado à diretora da Escola Normal Regional Carola Moreira 

para este evento específico (ESCOLA NORMAL COLEGIAL IRENE RICKLI, Convite, 

março de 1966). 

Tereza Lovera Silva esclarece que quando ocorreu o Golpe, que na época era 

chamado de “Revolução”, os alunos não entenderam muito bem o que estava 

acontecendo. 

 
Ficou um silêncio, tinha que cuidar com o que falava na sala de aula. 
Todo dia 31 ia um militar lá na escola na entrada fazer um discurso 
sobre o significado da revolução. Cantava o hino no início, depois ele 
fazia uma explanação sobre o que era a revolução [...] os 
professores não comentavam nada. Só sabíamos que foi para 
proteger o Brasil dos comunistas. Ninguém questionava nada, 
ninguém se manifestava, nem opinava (SILVA, 2013). 

 

A falta de entendimento se dava em grande parte devido ao fato de que neste 

período havia apenas um único jornal no município veiculando informações e, 

apesar da maioria dos alunos pertencerem a uma classe com melhor poder 

aquisitivo, não eram todos que possuíam o hábito de ler esse tipo de material. Além 
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disso, este jornal, Diário D’Oeste, era a favor do golpe e constantemente publicava 

matérias críticas, muitas vezes ácidas contra o comunismo. Contudo, os golpistas 

providenciaram uma forma de explicar a tomada de poder por enviar um 

representante militar a cada estabelecimento de ensino a fim de justificar o ato à 

população escolar com o objetivo de cativá-los ideologicamente a favor do 

movimento. 

A direção da Escola Normal Colegial Irene Rickli foi muitas vezes solicitada a 

participar da organização de eventos sociais e cívicos no município. Neste sentido, 

esperava-se que as normalistas participassem ativamente dos desfiles de sete de 

setembro, comemorações do aniversário da cidade e diversas datas comemorativas 

como dia das mães, entre outros. Geralmente, a Inspetora Regional de Ensino 

enviava Circulares convidando as diretoras das escolas normais a colaborarem com 

essas festividades como mostra a Circular n.º 2, de 14 de agosto de 1967, bem 

como com a organização das solenidades para receber governadores do Estado. 

Normalmente, a diretora da Escola Normal Colegial era convidada a presidir a 

comissão formada para cuidar da organização das solenidades e eventos (PARANÁ, 

Ofício n.º 84 de junho de 1964) e como presidente dessa comissão, convocava 

diretoras de outras escolas para também contribuírem com os preparativos 

(ESCOLA NORMAL COLEGIAL IRENE RICKLI, Ofício s/nº de 08 de novembro de 

1966).  

Até o ano de 1970, a Escola Normal Colegial Irene Rickli funcionou em uma 

casa de madeira construída nos fundos do pátio do Grupo Escolar de Cascavel96.  

De 1970 a 1972 passou para as dependências do Grupo Escolar Artur da Costa e 

Silva97, hoje denominado Colégio Estadual Humberto de Alencar Castelo Branco, 

localizado no Parque São Paulo. Por fim, a partir de 1972, foi anexada ao Colégio 

Estadual Wilson Joffre, constituindo em 1974, o chamado “Complexo Escolar Irene 

Rickli”98. Quanto a isso, a Senhora Ivanise declara 

                                                             
96 É importante esclarecer que na década de 1960, o Grupo Escolar de Cascavel dividiu espaço com 
outras instituições de ensino. Por exemplo, de 1959 a 1967, dividiu o mesmo prédio com a Escola 
Normal Regional Carola Moreira. Em 1963 cedeu parte de seu terreno para a construção de uma 
casa de madeira onde funcionou a Escola Normal Colegial Irene Rickli até o ano de 1970. Nesta 
mesma década, a Inspetoria Regional de Ensino também se instalou no pátio do Grupo Escolar.  
97 Esta informação foi extraída de um Preâmbulo constituído de apenas uma página, sem data, 
localizado na Secretaria do Colégio Estadual Wilson Joffre em 2011. 
98 O Complexo Escolar Irene Rickli foi autorizado pelo Decreto n.º 1.926, de 4 de junho de 1976, e 
resultava da reorganização do Colégio Estadual Wilson Joffre, Escola Normal Colegial Irene Rickli e 
Grupo Escolar Washington Luis. Assim, todos os níveis de ensino (primário, primeiro e segundo grau), 
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Nós fomos para lá (Colégio Wilson Joffre) porque tinha que fundar 
esses complexos escolares, por lei, então fomos para lá. O município 
tinha que fundar um complexo, tinha que existir esses complexos, 
era exigência que houvesse o Washington com o primário, o Wilson 
Joffre com o ginásio e o colegial com o normal e outros como o 
científico e curso de desenho arquitetônico e administração 
(MARTINI, 2012). 

 

Os “complexos escolares” possuem sua base legal fundamentada na Lei n.º 

5.692, de 1971. Apesar de não serem denominados assim na referida Lei, o artigo 3º 

explicita que diferentes modalidades de ensino poderiam funcionar no mesmo 

estabelecimento sendo “[...] integradas por uma base comum”. Em seguida oferece 

três formatações para organizar um complexo escolar: 

 

a) a reunião de pequenos estabelecimentos em unidades mais 
amplas;  
b) a entrosagem e a intercomplementaridade dos 
estabelecimentos de ensino entre si ou com outras instituições 
sociais, a fim de aproveitar a capacidade ociosa de uns para 
suprir deficiências de outros; 
c) a organização de centros interescolares que reúnam 
serviços e disciplinas ou áreas de estudo comum a vários 
estabelecimentos (BRASIL, 1971, Art. 3º). 

 

O Complexo Escolar de Cascavel, encaixava-se no item “a”, pois num só 

estabelecimento foi centralizado o ensino primário, ginasial e colegial. De certo 

modo, a transferência da Escola Normal Colegial Irene Rickli para o Complexo, 

significou melhoria nas suas instalações, pois a partir daquele momento, a escola 

passou a dispor de um espaço mais adequado para a condução do ensino normal. 

Por outro lado, era possível perceber o racionalismo com que a educação tinha sido 

tratada, pois a reunião de várias escolas num mesmo espaço, significava “a plena 

utilização dos recursos dos estabelecimentos sem duplicação de meios para fins 

equivalentes” (BRASIL, 1971, Art. 2º) 

Mediante o Decreto n.º 1.926/76, o Colégio Estadual Wilson Joffre e a Escola 

Normal Colegial Irene Rickli, deveriam, constituir um único estabelecimento sob a 

denominação de “Colégio Estadual Wilson Joffre – Ensino de 1º e 2º Graus”. Desta 

                                                                                                                                                                                              
seriam ofertados num único estabelecimento, o que caracterizava o complexo escolar. Este decreto 
consta em Diário Oficial nº 68, de 09 de junho de 1976.  
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forma, a própria Escola Normal de Grau Colegial foi alterada de modo significativo, 

pois deixou de ser “escola” para ser uma habilitação profissionalizante em nível de 

segundo grau. Até mesmo houve a substituição do termo “ensino normal” por 

“Habilitação Específica para o Magistério”, conhecida pela sigla (HEM). A partir deste 

momento, a escola normal sofreu uma alteração na sua identidade e na sua 

organização, pois, passou a apresentar turmas maiores e redução das disciplinas da 

grade curricular, como por exemplo, a disciplina de desenho que foi retirada do 

curso. 

É inquestionável a importância social que teve a Escola Normal Colegial Irene 

Rickli para a sociedade cascavelense. Em certa medida contribuiu para elevar e 

melhorar o ensino do município, formando professores habilitados para atuar nas 

escolas primárias. Além disso, foi a melhor opção educacional e profissional para as 

mulheres de um grupo que procurava ocupar cada vez mais os espaços de trabalho 

num contexto de mudanças nas relações de produção. 
 



 

 
 

CAPÍTULO IV 

 
POR DENTRO DAS ESCOLAS NORMAIS 

 
 Neste capítulo procuramos analisar as relações estabelecidas entre as 

escolas normais do município de Cascavel, o desenvolvimento da cidade e região e 

as políticas educacionais mais amplas, buscando compreender como as práticas 

pedagógicas dessas instituições de ensino se articularam aos projetos pedagógicos 

enunciados pelo sistema estadual e federal. 

Desta forma nos propomos a investigar o núcleo das escolas normais, ou 

seja, a essência dessas instituições de ensino, aquilo que a constituiu de um 

determinado jeito e não de outro, compreendendo seu cotidiano, sua organização, 

seus conflitos e dificuldades. Isso inclui analisar, a identidade e a relação entre o 

corpo docente e discente, as relações de poder travadas no seu interior, o método 

de ensino utilizado, os valores morais difundidos por elas e o alcance das suas 

ações pedagógicas na sociedade cascavelense. 

Para que possamos abordar essas questões da melhor maneira possível, 

procuramos organizar o capítulo em seis tópicos: 1) Os exames de admissão e a 

legislação vigente; 2) Os currículos enquanto síntese da cultura e dos valores 

sociais; 3) Os fundamentos pedagógicos do trabalho didático: da pedagogia 

incentivada à pedagogia aplicada; 4) O estágio como um dos componentes 

curriculares mais importantes; 5) Os eventos sociais como desfiles e formaturas; 6) 

As dificuldades e conflitos enfrentados por ambas as escolas. 

 

4.1 Os exames de admissão 
 

O candidato que não alcançar a nota 40 
(quarenta) na prova escrita de Português e de 
Matemática, está eliminado (PARANÁ. 
Decreto n.º 17.503, de 1958, Art. 12º, § 4º, 
grifo nosso). 

 

Os exames de admissão eram basicamente avaliações escritas e orais por 

meio das quais se esperava constatar se um estudante requerente a determinado 

nível de instrução escolar estava apto a frequentá-la, ou não. A Lei Orgânica para o 
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Ensino Normal previa que para ingressar na escola normal de qualquer ciclo, era 

necessário apresentar algumas condições, dentre elas “habilitação nos exames de 

admissão” (BRASIL, 1946, Art. 20º). Além desse requisito, as exigências abrangiam 

também a comprovação da naturalidade brasileira, de sanidade física e mental, de 

ausência de defeito físico e de bom comportamento social (PARANÁ. Decreto n.º 

17.503, de 1958, Art. 22º). Por fim, um último aspecto correspondia a idade mínima 

para prestar esses exames. Conforme o Regulamento para o Ensino Normal do 

Estado do Paraná de 1958, alicerçado pela Lei Orgânica para o Ensino Normal de 

1946, esta idade mínima para a admissão de um aluno em escolas normais 

regionais, deveria ser de 13 anos (BRASIL, 1946, Art. 21º; PARANÁ. Decreto n.º 

17.503, de 1958, Art. 24º).  

Apesar das críticas dos intelectuais da época aos exames de admissão99, a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira n.º 4024, de 1961, não findou com 

eles, mas apenas os confirmou. Assim, para o ingresso na primeira série de um 

curso ginasial, de acordo com as normas expressas pela L. D. B., era necessário a 

 
[...] aprovação em exame de admissão, em que fique demonstrada 
satisfatória educação primária100, desde que o educando tenha onze 
anos completos ou venha a alcançar essa idade no correr do ano 
letivo (BRASIL, 1961, Art. 36º).  

 

Tendo por base essas normas, a Escola Normal Regional Carola Moreira 

procurava organizar seus exames de admissão. Para que houvesse maior 

divulgação, o edital era por vezes publicado no jornal impresso da cidade.  Conforme 

edital, de 29 de novembro de 1962, os candidatos deveriam apresentar no dia da 

inscrição os seguintes documentos:  

 
1º Requerimento firmado pelo próprio candidato ou por seu 
responsável, dirigido aos Diretores do Estabelecimento. 

                                                             
99 Dentre as críticas, a principal dizia respeito à desnecessária comprovação de suficiente instrução 
primária por meio dos exames de admissão, pois se o aluno concluiu o ensino primário, presume-se 
que tenha sido em decorrência de uma suficiente instrução primária. 
100 Em relação aos exames de admissão, o Conselho Federal de Educação, por meio do parecer nº. 
121 estabeleceu condições mais amenas para a admissão ao ginásio, chegando até mesmo a 
dispensá-lo como podemos observar em sua redação: “2. a finalidade de tal exame, segundo a LDB, 
é demonstrar se o candidato possui satisfatória educação primária. 3. é, pois, exigência cumprida, 
nos casos em que a escola já está de posse de segura informação a respeito da ‘satisfatória 
educação primária’ do aluno” (CONSELHO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, Parecer n.º 121/1963). 
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2º Prova de idade em que se verificou ter o candidato 11 anos 
completos ou a completar no decorrer do ano. 
3º Provas regulares de sanidade física. 
4º Certificado de conclusão do curso primário, ou atestado idôneo de 
haver recebido satisfatória educação primária (ESCOLA NORMAL 
REGIONAL CAROLA MOREIRA in DIÁRIO D’OESTE, 02/12/1962, p. 
6). 

 

Apesar de não constar no edital acima a exigência de atestado de bom 

comportamento social, este também era previsto pela Lei n.º 4.024/61. Normalmente 

o atestado era expedido pelo delegado do município e tinha como objetivo afiançar a 

idoneidade do candidato a normalista. Este fato indicava que a boa conduta dos 

alunos no ensino normal era algo relevante, tendo em vista que este curso 

destinava-se a formar professores, pessoas que deveriam ser modelo, exemplo de 

comportamento e de vida para a comunidade. 

 Como eram realizados os exames de admissão? Cumprindo as exigências 

legais de apresentação dos documentos necessários, o candidato, submetia-se a 

uma prova que incluía questões das disciplinas de Português, Matemática, 

Geografia, História e Ciências. Nestes exames, o candidato deveria mostrar domínio 

dos conteúdos básicos do ensino primário a fim de que fosse aprovado e admitido 

ao ensino ginasial, neste caso o normal ginasial. 

 Ao analisar alguns exames de admissão da Escola Normal Regional Carola 

Moreira, foi possível observar que os mesmos eram copiados pelos próprios 

candidatos em papéis específicos para exames de admissão, fornecidos pelo 

Serviço de Ensino Normal. De modo geral, estes exames privilegiavam o domínio de 

um conhecimento pautado na memorização, apresentando, portanto, elementos de 

uma pedagogia tradicional. Por exemplo, o exame de Português do ano de 1962 

iniciava com o ditado de um texto intitulado “Honrai o trabalho e o trabalhador”101 e 

tinha como objetivo principal verificar se o candidato possuía bom domínio 

ortográfico. Em seguida, era preciso que o aluno escrevesse uma carta convidando 

um colega para passar as férias em sua casa. O exame dessa disciplina era 

concluído com exercícios gramaticais, avaliando o conhecimento de substantivos 

próprios, derivados, conjugação de verbos e preposições. Os exercícios não partiam 

                                                             
101 O conteúdo deste texto apresentava o trabalho a partir de uma perspectiva ideal, ou seja, como 
atividade por meio da qual seria possível conquistar “tudo que existe de bom, belo e útil” (ESCOLA 
NORMAL REGIONAL CAROLA MOREIRA, Exames de admissão de 1962).  
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do texto inicial, inclusive não havia nenhum tipo de relação entre eles, ao contrário, 

eles eram soltos e diretos evitando assim maiores dificuldades de interpretação. 

 Nos exercícios de Matemática, exigia-se que os alunos tivessem 

conhecimento mínimo de números decimais, dos termos da multiplicação e divisão, 

leitura de números até bilhão, números romanos e resolução de um problema 

envolvendo fração. Na realidade, o problema era o único exercício dessa disciplina 

diretamente relacionado a uma situação real do cotidiano. Em História, eram 

solicitadas respostas às questões vinculadas aos nomes das “personalidades” 

nacionais e às datas de seus respectivos feitos.  Exemplo: Cite o nome de três 

governadores do Paraná. Qual o nome do atual governador de nosso Estado? Quem 

proclamou a República? Quem descobriu o Brasil? Qual a data da proclamação da 

República? Nesta mesma linha, estava a disciplina de Geografia, pois as questões 

eram referentes a nomes de rios e seus afluentes, de oceanos, de países e suas 

capitais, de portos. Além disso, privilegiavam o domínio de conceitos geográficos 

como arquipélago e assim por diante. Como vemos eram questões ligadas 

especificamente à Geografia Física e abordadas de modo extremamente tradicional. 

Por fim, na disciplina de Ciências havia apenas uma questão dissertativa, em que o 

aluno deveria descrever um esqueleto, as demais exigiam que se definisse 

circulação, digestão, raiz, e citasse partes da planta, e órgãos que formam o 

aparelho digestivo (ESCOLA NORMAL REGIONAL CAROLA MOREIRA, Exames de 

admissão de 1962). 

 Analisando esses exames de admissão, foi possível perceber que, da forma 

com que foram elaborados, o conhecimento era apresentado como algo 

simplesmente decorativo e distante da realidade social que o produzia, já que não 

eram estabelecidas relações entre eles. O que se esperava do candidato era que 

tivesse boa memória para reter as informações. Privilegiava-se, assim, a 

memorização dos conteúdos. 

 O exame de admissão era considerado pelos alunos um processo seletivo 

extremamente difícil. Alguns até mesmo, chegavam a pagar aulas particulares, ou 

cursinhos preparatórios que eram realizados no período noturno em uma sala do 

Grupo Escolar. Pompeu (2012) relata que ela própria deu aulas neste curso a noite 

por seis meses para substituir a professora anterior. Segundo ela, 
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[...] era um curso de admissão ao ginásio. Esse curso era pago. Era 
como se fosse um cursinho para o vestibular [...] Todo o curso tinha 
duração de um ano. Com o curso, a maioria passava no exame. As 
escolas na época eram muito fracas. Muitos professores só tinham o 
primário. Então eles precisavam de uma melhor preparação pra 
entrar no ginásio. (POMPEU, 2012).  

 

 Com a abertura do ginásio na cidade, mesmo sendo vinculado ao ensino 

normal, este passou a se tornar objeto de desejo de um grupo em ascensão. 

Contudo, o exame de admissão era considerado um obstáculo que tentavam 

superar por meio desses cursos preparatórios. 

Passado no exame de admissão, o candidato recebia um certificado de 

aprovação em exame vestibular (admissão) que lhe permitia poder matricular-se na 

primeira série da Escola Normal Regional. Neste certificado constavam as disciplinas 

avaliadas, a nota para cada disciplina e a média geral, que não podia ser inferior a 

cinquenta. Por meio dos exames de admissão, a instituição tornava manifesto que 

tipo de aluno seria aceito e quais seriam descartados. Assim, os exames de 

admissão não eram apenas um rito de acesso ao ginásio, pois, acabavam 

determinando um perfil de alunos que poderiam ou não compor as turmas de uma 

escola. Ou seja, o exame de admissão não era apenas uma forma de seleção de 

alunos, mas também de exclusão. 

Quanto ao curso colegial, como se apresentavam os exames de admissão 

segundo a legislação vigente? A Lei Orgânica para o Ensino Normal de 1946 

indicava que para cursar o segundo ciclo do ensino normal, era necessário que o 

aluno fizesse a inscrição nos exames de admissão (BRASIL, 1946, Art. 21). Porém, 

a Escola Normal Colegial Irene Rickli, iniciou seu funcionamento em 1963, dois anos 

depois da Lei n.º 4.024/61 que estabelecia o seguinte: “Para matrícula na 1ª série do 

ciclo colegial, será exigida conclusão do ciclo ginasial ou equivalente” (BRASIL, 

1961, Art. 37). Assim, diferentemente da Lei Orgânica que exigia exames de 

admissão para o nível colegial, a LDB de 1961 tinha como único requisito a 

conclusão do primeiro ciclo do ensino médio. Portanto, não havia exames de 

admissão na Escola Normal Colegial Irene Rickli. 

 

4.2 O currículo 
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No estágio em que se acha a nossa escola, 
seu currículo é ainda tipicamente tradicional. 
Prevalece o ‘currículo por matéria’, em que 
grande parte do ensino não tem significação, 
por isso que alheio aos interesses e 
preocupações das crianças: a matéria, e não 
a criança, é o centro da vida escolar, quando 
o inverso justamente deveria ocorrer 
(CAMPOS, 1956, p. 11) 102 

  

O currículo das primeiras turmas da Escola Normal Regional estava pautado 

na Lei Orgânica e no Regulamento para o Ensino Normal de 1958 do Estado do 

Paraná. De modo geral, a grade curricular contemplava disciplinas gerais como 

Português, Matemática, Geografia, História e Ciências. Até o terceiro ano, pouco 

tinha de diferenciado dos demais cursos ginasiais, não fosse a disciplina de 

Trabalhos Manuais, que também existia em outros cursos de ginásio, mas no caso 

das escolas normais, geralmente estavam voltados a trabalhos considerados como 

femininos, ou domésticos, como bordado e costura. Somente no último ano, as 

disciplinas de cunho pedagógico eram contempladas. Ainda assim, estas se 

resumiam apenas a duas disciplinas, além do estágio que era realizado nos meses 

finais do curso. Para facilitar a visualização da grade curricular do Curso Normal 

Regional de Cascavel até o ano de 1962, organizamos a tabela a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
102 Paulo de Almeida Campos foi um estudioso e educador brasileiro que, ao longo de sua carreira, 
atuou em todos os níveis de ensino. Formou-se na escola normal e em Pedagogia. Foi acessor de 
Anísio Teixiera e coordenador do ensino primário em Brasília. Faleceu em 1991. 
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Tabela 2 - Grade Curricular do Curso Normal Regional de Cascavel em 1959, 1960, 
1961 e 1962 respectivamente. 

SÉRIE 1ª SÉRIE (1959) 2ª SÉRIE (1960) 3ª SÉRIE (1961) 4ª SÉRIE (1962) 

D
IS

C
IP

LI
N

A
S 

Português 
Matemática 
Geografia 
Ciências 
Desenho 
Música103 
Trab. Manuais 
Educação Física 

Português 
Matemática 
Geografia 
Ciências 
Desenho 
Música 
Trab. Manuais 
-------------------104 

Português 
Matemática 
História 
Ciências 
Desenho  
Canto Orfeônico 
Trab. Manuais 
Educação Física 

Português 
Matemática 
História 
Ciências 
Desenho 
----------------- 
----------------- 
----------------- 
Psicologia e Pedagogia 
Didática e Prática de 
Ensino 

Fonte: Fichas individuais de alunos, ou boletins dos anos letivos de 1959, 1960, 1961 e 1962. 
Documentos do acervo histórico da Escola Normal Regional Carola Moreira arquivados no Colégio 
Estadual Wilson Joffre. Consulta realizada em 2011.  
  

Ao comparar essa grade curricular com a preconizada pela Lei Orgânica do 

Ensino Normal, percebemos poucas diferenças. De acordo com a organização de 

Romanelli (2003), assim se apresentava o currículo para o curso normal regional no 

país: 

 
Tabela 3 - Grade Curricular para o Ensino Normal do Primeiro Ciclo de Acordo com a Lei Orgânica. 

SÉRIE 1ª SÉRIE 2ª SÉRIE 3ª SÉRIE 4ª SÉRIE 

D
IS

C
IP

LI
N

A
S 

Português 
Matemática 
Geografia Geral 
Ciências Naturais 
Desenho e Caligr. 
Canto Orfeônico 
Trabalhos Manuais 
Educação Física 

Português 
Matemática 
Geogr. do Brasil 
Ciências Naturais 
Desenho e Caligr. 
Canto Orfeônico 
Trabalhos Manuais 
Educação Física 

Português 
Matemática 
História Geral 
Anatomia e Fis. Hum. 
Desenho e Caligrafia 
Canto Orfeônico 
Trabalhos Manuais 
Educação Física  

Português 
-------------------- 
História do Brasil 
Higiene 
Desenho e Caligr. 
Canto Orfeônico  
-------------------- 
Educação Física 
Psicologia e Pedag. 
Didática e Prática de 
Ensino 

Fonte: Romanelli (2003, p. 164), pautado na Lei Orgânica de 1946, artigo 7º.  
 

Ambas as grades curriculares buscaram priorizar as disciplinas básicas. 

Contudo, o Canto Orfeônico, tão valorizado na Lei Orgânica, não foi contemplado na 
                                                             
103 Apesar de a disciplina ser nominada no documento pesquisado apenas como “Música”, 
compreendemos que se trate de uma disciplina só denominada “Música e Canto Orfeônico”. Esta 
afimação se apóia na comparação do diploma de uma ex-aluna com os registros realizados pela 
Escola Normal Regional em boletins e fichas individuais. 
104 Não constam nas fichas a carga horária de cada disciplina, nem foi possível encontrar fichas 
individuais de um mesmo aluno, turma, ou de um mesmo período de estudo. Portanto, presumimos 
que na segunda série de 1960 e na quarta série de 1962, a falta da disciplina de Educação Física, 
talvez fosse em decorrência de se tratar de um curso noturno, ou do aluno não o tê-lo cursado por 
motivo de gravidez, ou outro impedimento. 



Iniciação á 
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quarta série da Escola Normal Regional Carola Moreira. Antes, foi substituída pela 

disciplina de Matemática, já que esta, conforme o Regulamento para o ensino 

normal do Estado do Paraná de 1958 deveria fazer parte do rol de disciplinas a 

serem trabalhadas na quarta série. Quanto à organização das disciplinas de História 

e Geografia, elas foram organizadas de tal modo que Geografia Geral e Geografia 

do Brasil deveriam ser trabalhadas nas primeiras e segundas séries do curso. Nas 

séries seguintes, as disciplinas de História Geral e do Brasil é que seriam 

abordadas, assim como sugerido na Lei Orgânica. 

No ano de 1961, o curso normal passou a ser reestruturado no país por meio 

da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Para que o Estado pudesse se adequar à 

nova legislação, a Secretaria de Educação e Cultura fixou normas para a 

organização dos Currículos de todos os estabelecimentos estaduais de Ensino 

Médio105 no ano letivo de 1962. Estas normas foram elencadas pelas Portarias n.º 

873, de 15 de março de 1962, e Portaria n.º 1.749, de 11 de maio de 1962. A partir 

da nova organização, o currículo da Escola Normal Carola Moreira sofreu algumas 

alterações como podemos observar no quadro abaixo: 

 
Tabela 4 - Grade Curricular da Escola Normal Regional Carola Moreira de 1963 - 1964 e 1966 - 1967. 

SÉRIE 1ª SÉRIE (1963) 2ª SÉRIE (1964) 3ª SÉRIE (1966) 4ª SÉRIE (1967) 

D
IS

C
IP

LI
N

A
S 

Português 
Matemática 
História do Brasil 
Geografia do Brasil 

Ciências
 Francês
 Desenho
 

Português 
Matemática 
História do Brasil 
Geografia do Brasil 
Iniciação á Ciências 
Francês 
Desenho 
O.S.P.B. 

Português 
Matemática 
História Geral 
Geografia Geral 
Ciências Fis. e Biol. 
Inglês 
------------------------- 
O.S.P.B. 

Português 
Matemática 
História do Brasil 
---------------------- 
Ciências Fís. e Biol. 
Inglês 
------------------------- 
------------------------- 
Fund. da Educação 
Teoria e Prática 

Fonte: Fichas individuais de alunos, ou boletins dos anos letivos de 1963, 1964, 1966 e 1967. 
Documentos do acervo histórico da Escola Normal Regional Carola Moreira arquivados no Colégio 
Estadual Wilson Joffre. Consulta realizada em 2011. 
 

 De acordo com a Portaria n.º 873/62, o curso normal ginasial diurno e noturno 

deveria contar com as seguintes disciplinas e cargas horárias: 

 
                                                             
105 Este termo começou a ser utilizado nos documentos oficiais para designar o ensino secundário 
composto de primeiro e segundo ciclo, ou do ensino ginasial e colegial. Contudo, antes da Lei 
n.º5.692/71, o curso primário correspondia ao ensino de primeira à quarta série. Já o ensino 
secundário estava organizado em duas etapas, o ginásio com quatro anos de duração e o colegial ou 
científico com três anos. Estas eram as denominações oficiais estabelecidas pelo governo federal. 
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Tabela 5 - CURSO NORMAL. Normal de Grau Ginasial Diurno e Noturno.Disciplinas e número de 
aulas por semana para o primeiro ciclo. 

DISCIPLINAS Diurno  I    II        III     IV-A     IV-B Noturno I     II      III      IV-A     IV-B 
Português 
Matemática 
História 
Geografia 
Iniciação à Ciência 
Ciências Fis. e Biol. 
Francês 
Inglês 
Org. Soc. e Pol. Brasileira 
Desenho 
Educação Técnico-Manual 
Educação Artística 
Psicologia Educacional 
Didática e Prática de Ens. 
Educação Física 

 5 
4 
2 
3 
2 
- 
3 
- 
- 
2 
- 
1 
- 
- 
2 

5 
4 
2 
2 
2 
- 
3 
- 
- 
2 
- 
2 
- 
- 
2 

5 
4 
2 
3 
- 
- 
- 
4 
2 
- 
2 
- 
- 
- 
2 

3 
3 
3 
- 
- 
3 
- 
- 
- 
2 
- 
2 
4 
4 
2 

5 
4 
2 
2 
- 
3 
- 
3 
2 
- 
1 
- 
- 
- 
2 

 5 
4 
2 
2 
2 
- 
3 
- 
- 
2 
- 
- 
- 
- 
- 

5 
4 
2 
2 
2 
- 
3 
- 
- 
2 
- 
- 
- 
- 
- 

5 
4 
2 
2 
- 
- 
- 
3 
2 
- 
2 
- 
- 
- 
- 

3 
3 
3 
- 
- 
3 
- 
- 
- 
2 
- 
2 
4 
4 
2 

4 
3 
2 
2 
- 
2 
- 
3 
2 
- 
2 
- 
- 
- 
- 

Total de aulas semanais  24 24 24 26 24  20 20 20 26 20 
Observações: 1) Para a IV Série, no corrente ano letivo, deverá ser seguido o currículo IV-A. 
2) A distribuição, segundo o currículo IV-B, será adotada a partir de 1963, em substituição ao 
currículo IV-A. 
3) A formação de regente do ensino, será feita numa Série V, após a conclusão do Curso Ginasial, a 
ser criada oportunamente. 
Fonte: Quadro III pertencente ao anexo da Portaria n.º 873/61. 
 

Ao comparar a grade curricular da Escola Normal Regional Carola Moreira 

com a preconizada pela legislação estadual, observamos que a partir da Lei n.º 

4.024/61, a disciplina de Língua Moderna Estrangeira foi inserida nos currículos do 

1º ciclo. De acordo com essa nova organização, além das disciplinas básicas, a 

escola deveria realizar a escolha das disciplinas optativas. Desta forma, havia quatro 

possibilidades diferentes de organizar os currículos. As disciplinas eram as mesmas, 

o que diferenciava um currículo do outro estava relacionado a ênfase dada em 

algumas disciplinas. Na exposição de motivos referente a Portaria n.º 1.749/62, 

houve o seguinte esclarecimento  

 
Fixado o critério, a Direção do C. E. P. recomendou e a Eg. 
Congregação aprovou a instituição, neste 1º ciclo ginasial, de (4) 
modalidades de opção, respectivamente denominadas, no plano 
anexo, A, B, C e D. 
Nas três primeiras, o grupo das disciplinas obrigatórias, 
complementares e optativas é o mesmo. A pequena diferença, entre 
tais modalidades, reside, apenas, na maior intensidade que se dá – 
respeitada, sempre, a primazia do Português – ao estudo da 
Matemática e das Ciências, na opção A; da Geografia e da história, 
na opção B e das línguas, modernas e clássicas, respectivamente, 
nas opções C e D. 
Nesta última modalidade (opção D), o “currículum” apresenta, de par 
com as diferenças em intensidade, uma diferença substancial, pela 
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inclusão do LATIM, inexistente nas demais opções. (PARANÁ. 
Portaria n.º 1.749/62, destaque do documento). 

 

 Infelizmente não podemos afirmar qual foi a proposta de currículo escolhida 

pela Escola Normal Regional, pois, dentre os seus documentos, não foi possível 

encontrar nenhum que indicasse o número de aulas ministradas na semana para 

cada disciplina. Apenas podemos afirmar, com certeza, que não se tratou da opção 

D, pois não constatamos em nenhum documento a disciplina de Latim. A hipótese 

mais provável foi a opção A com destaque para Português, Matemática e Ciências. 

No caso do Estado do Paraná, a propalada flexibilidade curricular conquistada 

com a aprovação da LDB, reduziu-se na escolha entre quatro currículos prontos e 

adequados do ponto de vista da Secretaria Estadual de Educação e Cultura. A eles 

seriam acrescentados pelos estabelecimentos de ensino, as disciplinas optativas.  

A falta da disciplina de Educação Física na grade da Escola em estudo 

justifica-se devido ao fato de se tratar da grade curricular de um curso normal 

noturno. Em relação aos cursos noturnos, o Parecer n.º 25 aprovado em sessão de 

16 de março de 1962 pelo Conselho Federal de Educação, estabelecia que para os 

cursos noturnos, algumas normas deveriam ser seguidas como: 1) Duração de 150 

dias de aula; 2) Mínimo de 20 horas semanais de aula; 3) Dispensa da disciplina de 

Educação Física; 4) Dispensa das práticas educativas; 5) Mesmo currículo e 

programas dos cursos comuns com a necessária e adequada condensação; 6) 

Idade mínima para ingresso no curso noturno de 14 anos; 7) Prova de atividade 

remunerada para frequência do curso noturno (FONTOURA, 1968, p. 207). De modo 

geral, este parecer que regula o funcionamento dos cursos normais noturnos justifica 

o currículo enxuto apresentado anteriormente. 

Além do currículo modesto, o curso normal ginasial noturno tinha um 

agravante a mais, o ensino era simplificado sob a justificativa de que os alunos eram 

trabalhadores e, portanto, tinham uma rotina diária de tarefas relacionadas aos seus 

empregos muito pesada, não dispondo de tempo para dedicarem-se mais aos 

estudos. É isso que nos confirma o depoimento a seguir: 

 
[...] eles trabalhavam o dia inteiro, o conteúdo tinha que ser bem 
simplificado, pois eles chegavam na aula um tanto cansados. A gente 
tinha que brincar de vez em quando com eles para acordá-los. Não 
tinham tempo de fazer pesquisa, pois trabalhavam, somente 
fazíamos em aula. Dávamos pouquíssima tarefa a noite porque 
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esses que estudavam à noite não tinham tempo de fazê-la. De dia 
podia dar mais tarefa, mas os da noite, era pouca tarefa que se dava. 
Como iam fazer, tinham que dormir. Ou no final de semana. Era 
assim, tudo bem lento, devagar, o ensino tinha que ser bem paulatino 
(CHASSOT, 2012). 

  

 Em relação a este aspecto, poderíamos afirmar que a Escola Normal Colegial 

Irene Rickli tinha a vantagem de ter seu horário de funcionamento somente no 

período diurno. Desta forma, pelo menos teoricamente, as aulas não ficavam 

comprometidas em decorrência da falta de tempo para os estudos. 

Em relação ao seu Calendário Escolar, a Portaria n.º 7.273/65 determinava no 

primeiro artigo que as aulas deveriam ter início no dia 1º de março com 

encerramento em 15 de dezembro, sendo que alguns desses dias deveriam estar 

dedicados à recuperação. Os dias letivos deveriam corresponder ao mínimo de 180 

dias para os cursos diurnos (PARANÁ, Portaria nº 7.273 de 1965). 

Além do Calendário Escolar oficial determinado pelo Estado, a escola poderia 

acrescentar nele sua própria organização das atividades planejadas para aquele ano 

letivo. Tais atividades tinham como objetivo incrementar o currículo da escola que 

incluía atividades como: duas semanas tradicionais: a 1ª era a Semana Paranaense 

e ocorreria no 1º semestre; a 2ª era a Semana Rio-Grandense e seria realizada no 

2º semestre. Outras atividades estavam previstas para o ano de 1965 “[...] 

Excursões Pedagógicas; Orientação das Escolas Rurais; Trabalhos Didáticos 

aplicados na Escola Experimental de um jardim de Infância Experimental; Criação de 

Associações Escolares” (OLIVEIRA, 1965, p. 4). 

Estas atividades eram planejamentos extras e tinham como objetivo 

enriquecer o currículo das normalistas que era estabelecido pela Resolução n.º 

26/65106. De acordo com o Capítulo III, Artigos 43, 44 e 45, o currículo da Escola 

Normal de Grau Colegial deveria constituir-se das disciplinas obrigatórias que 

incluíam Português, Matemática, História, Geografia e Ciências; das disciplinas 

obrigatórias complementares abrangendo Fundamentos da Educação (com o estudo 

da Psicologia do desenvolvimento da aprendizagem, Introdução aos Estudos 

Pedagógicos, Filosofia da Educação e Problemas da Educação Brasileira e 

Paranaense) e Teoria e Prática da Escola Primária (com a abordagem da 

Organização da Escola Primária, Currículo, Metodologia e Prática do Ensino 
                                                             
106 Esta Resolução do Conselho Estadual foi fundamentada na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
de 1961 e na Lei n.º 4.978 de 5 de dezembro de 1964. 
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Primário); das disciplinas optativas, (como História da Educação, Psicologia 

Educacional, Biologia Educacional, Estatística Aplicada, Administração Escolar, 

Estudos Sociais, Higiene e Puericultura), de escolha da instituição de ensino normal 

colegial, desde que houvesse professores capacitados para assumirem tais 

disciplinas e das práticas educativas que incluíam  

 
Educação Física; Educação Moral e Cívica; Educação para o Lar; 
Educação Artística; Higiene; Técnicas Agrícolas; Técnicas 
Comerciais; Técnica de Serviço Social; Biblioteconomia; Estudos do 
meio; Artes Femininas; Artes na Educação; Enfermagem; Artes 
Aplicadas; Folclore; Artes Plásticas; Música e Canto Orfeônico; 
Recreação e Jogos; Recursos Audiovisuais (PARANÁ, Resolução n.º 
26/65, Art. 46).  

 

Quanto à Prática de Ensino, esta deveria ser obrigatória sob a forma de 

estágio para todos os alunos e abranger todas as séries do curso. Embora a 

quantidade de horas dispensadas nesta disciplina fosse gradativa, concentrando no 

último ano a maior porcentagem do estágio. Todos os currículos estariam sujeitos à 

aprovação do Conselho Estadual de Educação e seriam anexados aos regimentos 

de cada estabelecimento de ensino. 

Tendo por base esta Resolução, a grade curricular da Escola Normal Colegial 

Irene Rickli constituiu-se da seguinte forma: 
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Tabela 6 - Estrutura curricular da Escola Irene Rickli entre 1964 e 1969 

Turma -1964 e 
1965 

Turma 1966 Turma 1967 Turma 1968 Turma 1969 

Português 
Matemática 

História  
Geografia 
Ciências 
Desenho  
Didática 

Psicologia 
Hist. e Fil. da Ed. 

OSPB 
Educ. Doméstica 
Educação Física 
Mus. e Cant. Orf. 

------------------------- 
------------------------- 
------------------------- 
------------------------- 
------------------------- 

Português 
Matemática 

História  
Geografia 
Ciências 

Desenho 
T. P. E. P.107 
Psicologia 
Fund. da Educ. 
---------------------- 
Educ. para o Lar 
Educação Física 
Mus. e Can. Orf. 
---------------------- 
---------------------- 
---------------------- 
---------------------- 
---------------------- 

Português 
Matemática 
História  
Geografia 
Ciências 
Desenho 
T.P.E.P. 
Psicologia 
Fund. da Educ. 
----------------------- 
Educ. para o Lar 
Educação Física  
Mus. e Can. Orf. 
Estudos Sociais 
Higiene 
Ed. Artística 
----------------------- 
----------------------- 

Português 
Matemática 
História 
Geografia 
Ciências 
Desenho 
T.P.E.P. 
Psicologia 
Fund. da Educ. 
---------------------- 
---------------------- 
Educação Física 
 --------------------- 
Estudos Sociais 
Higiene 
 Ed. Artística 
Adm. Escolar 
---------------------- 

Português 
Matemática 
História 
Geografia 
Ciências 
---------------------- 
T.P.E.P. 
Psicologia 
Fund. da Educ. 
---------------------- 
Educ. para o Lar 
Educação Física 
Canto Orfeônico  
Estudos Sociais 
Hig. e Puericult. 
Ed. Artística  
Adm. Escolar 
Religião 

Fonte: Dados extraídos dos Livros Ata de Registro de Diplomas da Escola Normal Colegial Irene 
Rickli, Livros I e II, localizados na secretaria da Escola Estadual Wilson Joffre. 

 

Ao observar as disciplinas dispostas nesta tabela podemos perceber que não 

consta a disciplina de OSPB nas grades dos anos de 1966 a 1969. Além disso, 

houve uma crescente ampliação das disciplinas de um ano para o outro, tornando o 

currículo mais extenso. Se compararmos estas grades curriculares com as grades 

curriculares da Escola Normal Regional Carola Moreira, é possível perceber que a 

escola de grau ginasial tinha um currículo com enfoque voltado mais à uma 

educação de tipo geral, enquanto que a escola normal de grau colegial focava mais 

nas disciplinas de caráter pedagógico com vistas a formação do professor. A 

senhora Dione Maria Fogaça dos Santos Barth corrobora esta questão ao afirmar 

que “[...] esta [Escola Normal Irene Rickli] sim era uma escola mais voltada para a 

formação do professor, pois havia melhor preparação para o magistério. Éramos 

preparados para sair dali e irmos para uma sala de aula” (BARTH, 2012). 

Enquanto o currículo da escola normal regional era em sua essência um 

curso ginasial comum com duas disciplinas pedagógicas, organizado para atender 

de forma emergencial o grave problema da falta de professores habilitados no 

interior do Estado, o currículo da escola normal colegial estava mais voltado para a 

formação do professor, apresentando disciplinas pedagógicas desde o primeiro ano 

do curso.  
                                                             
107 Refere-se a disciplina de Teoria e Prática do Ensino Primário. 
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A Lei n.º 4.024/61, prescrevia que o currículo do segundo ciclo, ou do ensino 

colegial deveria ser composto por “[...] oito disciplinas, das quais uma ou duas 

optativas, de livre escolha pelo estabelecimento, sendo no mínimo cinco e no 

máximo sete em cada série” (Brasil, 1961, Art. 46). Enquanto que na Lei Orgânica, 

as disciplinas chegavam ao número de 11 por ano, na LDB vemos uma redução 

delas. Esta redução se deu, entre outros fatores, devido à crescente discussão 

acerca da necessidade de que a educação fosse menos “enciclopedista” e mais 

voltada à questões práticas da vida. Contudo, na tabela anterior, é possível verificar 

que não houve redução nas disciplinas do curso como um todo. Ao contrário, o 

normalista que se formava em 1966, contava com 12 disciplinas no seu currículo, 

enquanto que no ano seguinte, o currículo apresentou uma adição de três disciplinas 

a mais, totalizando 15. Dentre as disciplinas optativas, a Escola Normal Colegial 

Irene Rickli optou por Psicologia Educacional, Estudos Sociais e Administração 

Escolar, conforme explícito na certidão de conclusão de curso de 1968 da Senhora 

Barth. Assim, ao invés de escolher apenas duas disciplinas optativas para o curso, 

foram elencadas três. 

 As primeiras turmas que estudaram nesta escola, entre os anos de 1963 e 

1965, tinham uma grade curricular com algumas diferenças da apresentada acima. 

O curso todo abrangia as disciplinas de Português, Matemática, História, Geografia, 

Ciências, Desenho, Didática e Prática, Psicologia, Organização Social e Política 

Brasileira, História e Filosofia da Educação, Educação Doméstica, Educação Física 

e Música e Canto Orfeônico (POMPEU, 2012).  

 Como as disciplinas eram conduzidas e qual o método de ensino utilizado 

pelos docentes de ambas as instituições de ensino? Estas são questões que 

pretendemos abordar no próximo tópico.  

 

4.3 Os fundamentos pedagógicos do trabalho didático 
 

As matérias são lecionadas de modo formal, 
isoladamente, segundo esquemas, tendo em 
vista ‘pontos’ do programa, sem nenhum 
sentido para as crianças, em desacordo com 
o espírito sincrético e globalizador destas. 
Ressalve-se que, em escolas de melhor 
padrão, procuram os professores utilizar 
essas disciplinas simultaneamente, 
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globalizando o ensino, correlacionando as 
matérias [...]  (CAMPOS, 1956, p. 111). 
 

De modo geral, o método de ensino empregado na Escola Normal Regional 

Carola Moreira, não diferia muito daquele empregado na elaboração dos exames de 

admissão. Nas aulas da disciplina de Português, por exemplo, as produções textuais 

eram normalmente sugeridas a partir de uma gravura, importando muito mais o 

descrever dela no texto e o uso correto dos recursos gramaticais, do que a essência 

do que se dizia. Referente a isso, a senhora Meyre Pompeu declarou que na aula de 

Português, se fazia muitas dissertações. Segundo ela, 

 
A professora dava 10 títulos para a gente estudar. A dissertação valia 
4 pontos, tinha que estudar e na hora ela escolhia uma delas para a 
gente escrever. Estudava as 10 e uma delas seria sorteada. Depois 
tínhamos que responder perguntas sobre a matéria (POMPEU, 
2012). 

 

 Ao ser mencionado que depois da produção textual, havia perguntas sobre a 

matéria, tem-se a indicação de que a presença dos questionários era algo constante 

e fundamental na condução do ensino de qualquer disciplina. Outro aspecto 

importante apresentado no relato acima revela-nos que havia 10 temas “dados” pelo 

professor para os alunos estudarem. Porém, não foi possível confirmar se eles já 

estavam prontos para serem apenas decorados pelos alunos, ou se envolvia algum 

tipo de pesquisa e produção. Presumimos que já estivessem prontos devido ao fato 

de que depois de realizada a escrita do texto, haveria exercícios sobre ele para 

todos os alunos responderem, pois, por mais que o tema fosse o mesmo, as 

análises sobre o tema não seriam. 

Na disciplina de Canto Orfeônico, as alunas aprendiam elementos básicos da 

composição musical como notas musicais, pautas, músicas infantis, músicas do 

folclore brasileiro, bem como os hinos e demais canções que exaltavam a pátria. 

Contudo, essas aulas, que deveriam ser mais práticas, por vezes acabavam sendo 

um tanto teóricas. Prova disto eram os cadernos de Música que as alunas tinham 

para registrar todo conceito relacionado à matéria para posteriores estudos 

(POMPEU, 2012). 

As aulas tornavam-se mais práticas apenas quando havia a necessidade de 

um ensaio para apresentações em festas e datas comemorativas. Uma prova disso 
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é o ofício do Colégio Marista de Cascavel para a diretora da Escola Normal Regional 

Carola Moreira, que solicitava a devolução de diversos instrumentos que 

compunham uma Fanfarra e que havia sido emprestados para a Escola Normal 

Carola Moreira, a fim de que as normalistas pudessem tocar no desfile de sete de 

setembro (COLÉGIO MARISTA DE CASCAVEL, Ofício s/n, de 26 de abril de 1966). 

Certamente os ensaios ocorriam nessas aulas de Canto Orfeônico e a disciplina 

cumpria assim com seu papel de disseminador dos valores cívico e patrióticos.  

O Curso Normal Regional de Cascavel ainda contava com uma disciplina 

chamada Educação Doméstica. Nesta disciplina os alunos deveriam aprender a 

cuidar, limpar e administrar uma casa. Os conteúdos abrangiam desde aulas de 

costura e bordado, até o ensino de receitas culinárias e noções de higiene. Pompeu 

relata  

 
A gente aprendia a fazer aquela barra... A barrinha que dobra. 
Aprendi a fazer vários pontos, como o crivo. Até o arremate era 
totalmente trabalhado, tudo feito com muito capricho. Também tinha 
um caderno de receitas de culinária. Era uma vez por semana uma 
aula de cuidados do lar. O normal era um curso voltado para 
mulheres, tinha apenas um aluno do sexo masculino, ele ficou três 
meses e caiu fora (POMPEU, 2012). 

 

 Esta disciplina nos remete à discussão de que a escola normal era uma 

escola “reservada” principalmente ao sexo feminino. Contudo, com exceção das 

primeiras turmas, não foi esse o caso da Escola Normal Regional Carola Moreira. 

Por volta do ano de 1962, o número de alunos do sexo masculino tornava-se 

expressivo, chegando a soma de 49% do total de matriculados. Este fenômeno tem 

como justificativa o fato de que ele foi por quase uma década a única instituição 

pública que ofertava o curso de nível ginasial no município de Cascavel, portanto 

atraía diversos públicos, inclusive homens com diversas ocupações, como 

funcionário da loja comercial Pernambucanas, sub-contador da prefeitura municipal 

de Cascavel, funcionário da Revendedora da Wolkswagen, funcionário da 9ª 

Inspetoria de Terras, entre outros (CASAS PERNAMBUCANAS, Declaração, s.d; 

CASCAVEL, Ofício n.º 181 de 30 de julho de 1966; DAL’OGLIO, SCANAGATTA & 

CIA. LTDA., Declaração de 02 de maio de 1966; PARANÁ, 9ª Inspetoria de Terras, 

Ofício s/n, de 25 de março de 1963). Assim, mesmo sendo um curso voltado para a 

formação das mulheres, com disciplinas pouco interessantes ao sexo masculino, 
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estes buscaram cursá-lo como forma de garantir seu emprego, ou de lutar por 

espaços melhores de trabalho. Mesmo que isso significasse cursar a disciplina de 

Educação Doméstica e Trabalhos Manuais, ou fugir dela108. 

 De acordo com relatos, as disciplinas de formação docente da Escola Normal 

Regional abrangiam muitos conteúdos e exigia dos alunos a confecção de diversos 

materiais para uso durante as aulas práticas. Conforme depoimento de uma ex-

aluna, 

 
A Pedagogia era muito pesada, tínhamos que fazer muitos cartazes. 
Cada dia um grupo de alunos dava aula lá na frente de acordo com 
os temas que a professora nos pedia. Então fazíamos cartazes 
enormes, com muito capricho porque a professora era muito rigorosa 
e queríamos ter boa nota. A professora que trabalhava com essa 
matéria era a professora Cecília. O estudo naquela época era muito 
puxado. A Sociologia109, por exemplo, abordava muita coisa 
(POMPEU, 2012).  

 

Ao ser mencionada a dificuldade do ensino com a expressão “muito puxado”, 

na realidade se buscava fazer referência ao fato de que a metodologia utilizada nas 

aulas era muito desgastante, pois incluía muitas cópias. Mesmo nas disciplinas 

pedagógicas, alguns professores, ao transmitir os conteúdos às normalistas, 

utilizavam técnicas de ensino que recorriam constantemente a cópias, exercícios, 

repetições e questionários. Naquela época, os professores  

 
[...] entravam na sala de aula, davam suas aulas fazendo a 
exposição dos conteúdos, portanto eram aulas expositivas na sua 
maioria. Os professores tinham poucos recursos na época [...] tinha o 
quadro-negro e o giz, né. A professora explicava... Algumas matérias 
tinham livros, eles ensinavam muito através de questionário, os 
professores da época usavam muitos questionários. Dava aula e 
depois faziam as perguntas (LOVERA, 2012). 

 

Na disciplina de Pedagogia, por exemplo, as aulas eram basicamente 

teóricas. De modo geral, elas seguiam uma sequência lógica de exposição, registro 

do conteúdo, questionários, ou exercícios.  

                                                             
108 Em conversa informal com um ex-aluno da Escola Normal Regional Carola Moreira, o mesmo 
afirmou que costumava fugir das aulas de bordado. 
109 Quando a senhora Pompeu menciona Sociologia, na realidade refere-se ao conteúdo de 
Sociologia educacional dentro da disciplina de Pedagogia. 
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A disciplina de Didática e Prática, ministrada somente no último ano do curso, 

estava organizada de modo que os alunos pudessem exercitar as metodologias de 

ensino aprendidas teoricamente. Este exercício correspondia mais a um treino, onde 

o aluno que seguisse a risca as orientações da professora, era considerado “melhor 

preparado” para lecionar. Neste momento, as aulas ainda não eram dadas aos 

alunos do ensino primário, mas aos próprios colegas de turma. A professora 

responsável pela disciplina acompanhava e avaliava todo o processo atribuindo nota 

ao grupo e dando sugestões para que a prática pudesse melhorar. “Se fosse uma 

aula ruim, ela chamava nossa atenção e marcava para outro dia, uma nova aula, até 

que atingíssemos o esperado.” (POMPEU, 2012). Assim, 

 
Na disciplina de Didática e Prática aprendia a dar aula, as 
metodologias, o jeito com que a gente ia fazer para dar aula. No 
começo a professora dava umas aulas e depois a gente que 
começava a dar aulas para a turma. A gente ia lá na frente e dava 
aula para nossos colegas [...] (POMPEU, 2012). 

 

 Essas aulas práticas eram encaminhadas da seguinte forma: Em princípio, a 

professora dava aos alunos um tema como “Criança desatenta”, ou “Alfabetização”. 

Depois de escolhido o tema, era necessário confeccionar todo o material necessário 

e preparar tudo que seria usado na aula. “Na época o material para alfabetizar era 

tudo visual, enfocava muito a questão visual” (POMPEU, 2012). Por isso, os 

recursos visuais mais utilizados eram os cartazes. Assim, se a aula fosse para 

trabalhar a letra B, deveria haver um desenho grande de uma bola, além de trazer e 

utilizar o próprio objeto. Em seguida escrevia a palavra BOLA no quadro negro e 

fazia a leitura da palavra e o som das letras. “Então era assim, toda a aula repleta de 

desenhos e de objetos para fixar a aprendizagem” (POMPEU, 2012). 

No final da década de 1950 e início da década de 1960, o ensino no Estado 

do Paraná respirava cada vez mais os ares da Escola Nova. Juntamente a este 

fenômeno, estava associada à compreensão da escola enquanto veículo de 

progresso e ascensão social. Contudo, diferentemente do restante do Estado, na 

Escola Normal Regional Carola Moreira, a pedagogia que prevalecia era a 

tradicional. As entrevistas com ex-professores e ex-alunos revelaram que a maioria 

dos professores davam aulas por meio de exposição dos conteúdos. A justificativa 

para esse comportamento geralmente foi relacionada à falta de recursos que se 
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resumiam, basicamente ao quadro e ao giz. Conforme depoimento de uma ex-aluna 

da Escola Normal Regional de Cascavel, “O professor fazia a exposição do 

conteúdo, os alunos ouviam. Era mais ou menos assim. E a gente estudava muito, 

tinha que decorar as coisas. [...] nós copiávamos a matéria [...] era tudo copiado” 

(REISDORF, 2012). Por fim, Barth (2012) complementa ao ressaltar que 

 
A metodologia era mais partindo da leitura, tinha que ler muitos textos, 
livros e decorar seu conteúdo e o questionário. Era muito teste escrito 
e teste oral, que tinha que decorar. Tinha também as aulas práticas, 
mas o fundamental era o decorar as respostas das perguntas. 
(BARTH, 2012) 

 

 Esses relatos indicam que as aulas eram fundamentadas em métodos bem 

diferentes daqueles estimulados pelo sistema de educação estadual, pois o 

conhecimento escolar veiculado pela Escola Normal Regional Carola Moreira 

supervalorizava a memorização dos conteúdos. Desta forma, se tinha a 

compreensão de que a retenção do conhecimento estaria garantida por meio das 

constantes leituras, cópias, exercícios, questionários e recapitulações. Como se a 

aprendizagem estivesse fundamentalmente vinculada ao treino.  

Apesar da evidência de muitos professores lecionarem a partir do método 

tradicional, não podemos generalizar, pois alguns procuravam utilizar outras práticas 

pedagógicas. Sobre isso, Chassot explica que 

 
Cada um tinha seu método110 de aula. Acho que era mais o misto. 
Como eu tinha didática do normal que eu tive, então eu aplicava 
aquela didática que aprendi. Então eu fazia exposição, a gente tinha 
cartazes, fazia trabalhos em grupos naquela época. Nós fazíamos 
uma roda bem grande para mudar um pouco a disposição das 
carteiras. Normalmente eram aulas mais expositivas, não é, com uso 
de quadro, porque naquele tempo era mais o quadro negro, né. O 
único material didático que se tinha era o quadro negro, os livros. O 
professor que adaptava e utilizava alguns cartazes. Algumas vezes 

                                                             
110 Neste ponto, faz-se necessário esclarecer, mesmo que brevemente, a diferença entre método e 
técnicas de ensino. O método diz respeito a uma construção teórica com vistas a explicar uma 
determinada forma de organização. No caso da educação, o método envolve um conjunto de 
procedimentos didáticos teóricos e práticos voltados a responder desafios surgidos num determinado 
momento da história. É a partir dessa compreensão que o conteúdo é abordado (GASPARIN, 2003). 
As técnicas de ensino, por fim, referem-se aos instrumentos utilizados na transmissão do saber 
escolar. Elas envolvem a aplicação do método, são os recursos de ensino. Dentre esses instrumentos 
podemos citar aulas expositivas, trabalhos em grupo, ilustração das aulas por meio de cartazes e 
outros recursos visuais, dentre outros. Contudo, as mesmas técnicas de ensino podem ser usadas 
por diferentes métodos, como por exemplo, a exposição de conteúdos pode se dar de maneira 
dogmática, ou dialogada, dependendo do método que a orienta. 
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fazíamos cartazes com os próprios alunos para ilustrar a aula 
(CHASSOT, 2012).  

  

Quando a entrevistada menciona sobre o método utilizado, na realidade 

estava referindo-se as técnicas de ensino, as variedades de recursos pedagógicos. 

Pois, o método envolve mais que apenas a forma de se trabalhar, abrange 

principalmente os objetivos a atingir com o ensino e isso não variava, 

obrigatoriamente, apenas por se variar as técnicas de ensino.  

 Nas aulas, o professor podia contar com alguns livros, mas geralmente não 

havia o suficiente para todos os alunos. Esses livros eram bastante usados pelos 

professores e se estruturavam assim:  

 
Esses livros tinham o texto e em seguida as perguntas. O professor 
se baseava nessas perguntas para fazer a prova, não fugia muito 
disso. As perguntas que estavam no livro iriam para a prova. O livro 
era uma sequência de texto-exercício (BARTH, 2012). 
 

No último ano, eram apresentados aos alunos os diversos métodos de 

alfabetização, os quais poderiam ser usados no ensino primário. Sobre isso, a 

senhora Nadir Ivone Lovera, também ex-aluna da escola normal regional e 

professora municipal do ensino primário por anos, enfatizou que aprendeu a usar o 

método historiado para ensinar as crianças e gostou muito porque, segundo sua 

opinião, dava bons resultados. Ela relata que  

 
[...] era um método que você contava a história das letrinhas, das 
letrinhas que falavam e das letrinhas que não falavam sozinhas. Por 
exemplo: para ensinar as vogais, a gente contava a história das cinco 
irmãzinhas, todas elas falavam AAAAAAAAAA, EEEEEEEEEE, 
IIIIIIIIIIIIII, OOOOOOOO, UUUUUUUUU. Aí você desenhava um circo 
e elas faziam parte do circo. Aí você tinha as consoantes, elas não 
falavam sozinhas, precisavam das irmãzinhas para poder falar. Então 
contávamos a história de cada letrinha, por exemplo, da letra S da 
serpente, contava a história da serpente e fazia o som dela ssssssss, 
sonorizava com os alunos o som da serpente e fazia o som da letra 
relacionado com o som que a serpente fazia. Assim eles gravavam a 
letra e o seu som. A criança decorava o som da letra lembrando da 
história contada, por isso que o método se chamava historiado. O B 
era do barrigão, então contávamos que o barrigão andava para frente 
com a barriga empinada..., e por aí vai. Então você contava uma 
história para cada letra e chamava atenção do aluno e fazendo ele 
gravar a letra e seu som. Esse método era muito bom, as crianças 
gravavam com facilidade as letras, depois iam juntando e logo 
aprendia a ler. (LOVERA, 2012). 
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Articulado a este método de ensino estava o uso dos recursos visuais. Assim, 

quando a professora contava a história da letra S, além de associá-la a serpente, 

obrigatoriamente deveria também apresentar a gravura ou desenho de uma cobra 

que pudesse ilustrar a aula. 

Em seguida eram apresentadas as sílabas resultantes da junção da letra S 

com as vogais e depois a junção das sílabas com outras sílabas, ou vogais para 

formação de palavras simples, por exemplo: SA+IA= SAIA; SE+U= SEU; 

SO+L=SOL; SU+A=SUA, e assim por diante. Tudo bastante sonorizado pela 

professora e repetido pelos alunos até a memorização.  

Em síntese, apesar da metodologia variar um pouco, boa parte dos 

professores da Escola Normal Regional utilizava o método tradicional para lecionar. 

Esse mesmo método também era enfocado como o melhor a ser utilizado pelas 

futuras regentes de ensino no processo de alfabetização. 

Na Escola Normal Colegial, por outro lado, a variação entre o método 

Tradicional e o Método Ativo era um pouco mais ampla. Nas disciplinas de formação 

geral, por exemplo, os professores seguiam mais ou menos os mesmos métodos 

utilizados na Escola Normal Regional, ou seja, o método Tradicional. Como afirma 

Barth (2012), “O método de ensino era o mesmo do Carola, muita leitura, muito 

trabalho, muitas apresentações na sala para o professor e para os colegas”. Em 

relação às disciplinas de formação do professor, o método que fundamentava os 

trabalhos e que era mais enfatizado era o Método Ativo, ou da Escola Nova, mais 

especificamente pautado em Decroly111. 

Os métodos ativos eram classificados como integrantes da Didática Moderna 

e como “novos métodos”. Em matéria para o jornal da cidade, a diretora da Escola 

Normal Colegial Irene Rickli esclareceu: 

 
Os novos métodos em que falamos, resume-se em estimular e 
desenvolver a capacidade criadora da criança. Há um trabalho 
crescente para encaminhar as crianças para as carreiras que melhor 
se adaptem aos seus talentos e habilidades. Essa campanha vem de 
encontro à opinião geral de que toda criança deve ter oportunidade 
de progredir no longo caminho por ela escolhido (OLIVEIRA, 1965, p. 
4). 

                                                             
111 Ovídeo Decroly era Belga. Viveu de 1871 a 1932. Foi psicólogo, educador, médico e professor. 
Escreveu sobre as teorias da “globalização” e “centros de interesse”. Grosso modo, a primeira teoria 
explica que a criança precisa inicialmente compreender o todo e sua curiosidade a conduzirá a 
investigar as partes. A segunda teoria afirma que a criança aprende a partir daquilo que lhe interessa. 
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 Neste período a psicologia educacional era uma das matérias mais 

valorizadas pela pedagogia da Escola Nova. Seu objetivo era proporcionar ao futuro 

professor o estudo científico do desenvolvimento da criança a fim de que se pudesse 

auxiliá-los a desenvolver sua “capacidade criadora”, seus “talentos e habilidades” 

com o intuito de fazer a criança progredir enquanto ser humano completo.   

Em meio aos documentos da Escola Normal Colegial, encontramos apenas 

um de cunho pedagógico que consistia basicamente numa lista de bibliografia para a 

disciplina de Fundamentos da Educação sugeridas pela Divisão do Ensino Médio e 

Superior do Estado do Paraná112. Para Psicologia do desenvolvimento e da 

aprendizagem, por exemplo, havia 15 sugestões de livros dentre eles: 

 
GUERRINO CASASANTA. “Manual de Psicologia Educacional”. Ed. 
do Brasil S.A. – São Paulo 1961 (4ª edição). 
C. M. Fleming. Psicologia Social da Educação – Cia. Editora 
Nacional. São Paulo (2ª edição). 
THEOBALDO MIRANDA SANTOS. “Noções de Psicologia 
Educacional”. Cia. Ed. Nacional – São Paulo, 1949 (3ª edição). 
HENRY VALLON – “Princípios de psicologia Aplicada”. Cia. Ed. 
Nacional – São Paulo, 1935. 
JEAN PIAGET – “Psicologia da Inteligência” – Ed. Fundo de Cultura. 
Rio de Janeiro, 1961. 

 

 Para Introdução aos Estudos Pedagógicos, havia 10 sugestões de livros, 

citamos em especial 

 
AFRÂNIO PEIXOTO – “Noções de História da Educação” – Cia. Ed. 
Nacional – São Paulo, 1942 (3ª edição). 
EDUARDO CLAPARÉDE – “A educação funcional” – Cia. Ed. 
Nacional – São Paulo, 1958 (5ª edição). 
THEOBALDO MIRANDA SANTOS – “Noções de História da 
Educação – Cia. Ed. Nacional – São Paulo, 1948 (2ª edição). 
WILLIAM F. CUNNINGHAM – “Introdução à Educação” – Ed. Globo – 
Porto Alegre, 1960. 

 

 Em Filosofia da Educação, cinco bibliografias foram sugeridas, dentre elas: 

 
M. A. BLOCH – “Filosofia da Educação Nova” – Cia. Ed. Nacional – 
São Paulo – 1951. 

                                                             
112 Apesar de listarmos toda a bibliografia sugerida para a disciplina de Fundamentos da Educação, 
não é competência deste trabalho realizar uma análise mais aprofundada sobre os mesmos, mas 
incitar alguns elementos para trabalhos futuros. 
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THEOBALDO MIRANDA SANTOS – “Noções da Filosofia da 
Educação” – Cia. Ed. Nacional – São Paulo – 1949 (3ª edição). 
RUY DE AYRES BELLO – “Filosofia Pedagógica” – Ed. do Brasil S. 
A. – São Paulo, 1964. 

 

 Por fim, para a disciplina de Educação Brasileira e Paranaense havia 

sugestão de 11 referências para estudo 

 
ROQUE SPENCER MACIEL DE BARROS – “Diretrizes e Bases da 
Educação – Livraria Pioneira Ed. – São Paulo, 1960. 
M. E. C. – “A Educação Secundária no Brasil” – I,M,E,P, Rio de 
Janeiro. 
GERALDO BASTOS D’AVILA – “Introdução à Crítica do Ensino 
Secundário. 
VÉSPERO MENDES – “A Educação no Paraná” S. E. C. – 1964 
SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO – S. E. C. – nº 1 – 1965. 
ANÍSIO TEIXEIRA – “Educação Progressiva” – Cia. Ed. Nacional – 
São Paulo – 1964 (4ª edição). 
FERNANDO DE AZEVEDO – “A Educação e seus problemas” – Cia. 
Ed. Nacional – São Paulo – 1946 (2ª edição). 
ANÍSIO TEIXEIRA – “A Educação e a crise brasileira” – Cia. Ed. 
Nacional – São Paulo – 1956. 
A. ALMEIDA JUNIOR – “E a escola primária” – Cia. Ed. Nacional – 
São Paulo – 1959. 
DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL – S. E. C. nº 7, 
1962. 
LUIZ ALVES DE MATTOS – “Primórdios da Educação no Brasil” 
Editora Aurora – Rio de Janeiro – 1958 (PARANÁ. DIVISÃO DO 
ENSINO MÉDIO E SUPERIOR, s.d). 

 

 A maioria dessas obras eram as mesmas selecionadas por escolas normais 

de todo o país. Autores como Theobaldo Miranda Santos113 e Afrânio Peixoto114, por 

exemplo, dedicaram-se a elaborar manuais de educação com o objetivo de contribuir 

principalmente com a formação de professores. Tanto as obras de Santos, como as 

de Peixoto apresentam um discurso vinculado a uma “escola moderna” e aos “novos 

métodos” de ensino como solução dos problemas educacionais do país. Mas, 

segundo Roballo, algumas diferenças entre eles podem ser citadas. Em relação a 

                                                             
113 Theobaldo Miranda Santos nasceu, em 22 de junho de 1904 na cidade de Campos no Rio de 
Janeiro e faleceu em 1971. Diplomou-se no liceu de Humanidades e na Escola Normal Oficial do 
mesmo município. Também diplomou-se em Odontologia e Farmácia. Sua carreira foi notável 
ocupando inúmeros cargos na esfera pública e educacional. Foi o autor que mais publicou obras em 
toda a América Latina (ROBALLO, 2007). 
114 Afrânio Peixoto nasceu em Lençóis, na Bahia, em 17 de dezembro de 1876, e faleceu no Rio de 
Janeiro, em 1947. Formou-se em medicina e teve uma carreira de sucesso na área médica. Mas logo 
direcionou seus estudos e trabalho à educação, sendo um dos signatários do Manifesto dos Pioneiros 
da Educação Nova (ROBALLO, 2007). 
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Santos, este mostrou-se avesso ao escolanovismo radical. Em seus livros havia uma 

tentativa de purificar a Pedagogia da Escola Nova por meio de fundamentos da 

pedagogia cristã. A partir desta releitura, o professor passava a ser compreendido 

como alguém com uma missão a cumprir, cuja atividade do magistério era 

considerada mais uma vocação, que uma atividade de natureza política. Já em 

Peixoto era possível perceber a presença de um discurso nacionalista e a 

compreensão de que somente a educação era capaz de auxiliar na construção de 

uma nação progressista. Além disso, o professor tinha um papel fundamental na 

formação do povo e na construção da nação (2007, p. 21; 26).  

 Ruy de Ayres Bello foi outro intelectual que produziu obras voltadas a 

formação de professores e cuja circulação ocorreu em âmbito nacional. Saviani 

afirma que 

 
[...] o manual de Ruy de Ayres Bello, cuja 1ª edição saiu em 1946 
com o título Filosofia Pedagógica, foi reeditado, de forma modificada 
e aumentada, em 1955, atingiu em 1965 a 5ª edição, quando teve 
seu título modificado para Filosofia da Educação (2005, p. 13). 

 

 No Paraná, a bibliografia sugerida para estudos foi o Relatório do Secretário 

de Educação e Cultura, Véspero Mendes, apresentado ao governador Ney Braga 

em 1964, intitulada “A Educação no Paraná”. Esta obra compreende relatórios sobre 

o ensino de todos os níveis do Estado. A fim de conseguir uma melhor apresentação 

dos dados, foram utilizados diversos mapas e tabelas. Conforme afirmação do 

próprio autor, o objetivo do relatório era permitir uma “[...] introspecção panorâmica 

da realidade como base concreta para: estudo, exames, decisões, planejamento, 

enfim, para todo e qualquer reclamo decorrente das responsabilidades, que pesam 

sobre nossos ombros” (MENDES, 1964, p. 3). 

  

4.4 Os Estágios 
 

O contato permanente com a realidade é 
condição precípua para maior riqueza 
experiencial do normalista, levando-o a 
passar, continuamente, do plano teórico para 
o prático, e vice-versa (PARANÁ, Secretaria 
de Estado dos Negócios da Educação e 
Cultura, 1964, p. 60). 
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Apesar da Escola Normal Regional Carola Moreira contar com duas 

disciplinas de formação pedagógica, “Psicologia e Pedagogia” e “Didática e Prática 

de Ensino”, em ambas predominava o ensino teórico. O estágio se dava na etapa 

final do curso normal e estava reduzido a poucos dias de duração. Neste período, 

estava incluída a observação da turma primária da escola anexa e a aplicação da 

aula, que correspondia basicamente a um modelo já treinado antecipadamente com 

os colegas da turma e supervisionado pela professora.  

 A Lei Orgânica para o Ensino Normal de 1946 estabelecia que  

 
c) nas aulas de metodologia deverá ser feita a explicação sistemática 
dos programas de ensino primário, seus objetivos, articulação da 
matéria, indicação dos processos e formas de ensino, e ainda a 
revisão do conteúdo desses programas, quando necessário; 
d) a prática de ensino será, feita em exercícios de observação e de 
participação real no trabalho docente, de tal modo que nela se 
integrem os conhecimentos teóricos e técnicos de todo o curso 
(BRASIL, 1946, Art. 14); 

 

 A Legislação acima regulamentou a situação do ensino normal no país, porém 

ela não explicitou como ocorreria a prática de ensino, mas a apresentou como 

necessária à formação do professor, pois, no artigo 47, salientou que “todos os 

estabelecimentos de ensino normal manterão escolas primárias anexas para 

demonstração e prática de ensino”.  

Uma condição fundamental para exercer o magistério, dizia respeito ao 

domínio do conhecimento a ser transmitido, residindo aí a necessidade de o 

professor acumular o máximo possível, o saber escolar referente ao currículo da 

escola primária. Além desse aspecto, também era imprescindível que houvesse 

domínio das técnicas de ensino. Para tanto, estas deveriam ser assimiladas de 

modo prático, era o “aprender fazendo”. A ordem lógica desse processo tinha início 

na observação, para depois culminar na reprodução do modelo visto.  

Estas aulas práticas deveriam estar diretamente articuladas às aulas teóricas, 

proporcionando experiências reais aos alunos acerca do processo de ensino e 

aprendizagem. Contudo, na Escola Normal Regional da qual nos ocupamos, essas 

práticas diziam respeito à imitação e à reprodução do modelo ensinado, como 

exemplo perfeito a ser seguido e aplicado em qualquer realidade. Esperava-se que a 

Escola Normal “[...] ensinasse a professora a ensinar, conforme os padrões 
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consagrados. Sua formação prática, portanto, seria a de reproduzir e exercitar os 

modelos” (PIMENTA, 1995, p. 35). 

A realização do estágio exigia bom tempo de preparo e planejamento. 

Contudo, uma das maiores preocupações das alunas estava relacionada à 

confecção de todos os materiais que serviriam de apoio pedagógico às aulas, do 

que propriamente com os conhecimentos a serem transmitidos. De acordo com a ex-

aluna Cirlei Salete Reisdorf destaca: 

  
A gente se reunia em casa. Eu lembro até hoje que fizemos num 
isopor grande com flores a bandeira do Paraná. Então, dava um 
trabalho danado, tudo feito a mão, havia outros materiais que 
preparávamos antes pra dar aula, sabe (REISDORF, 2012).  

 

 Este relato evidencia a importância dada aos recursos visuais naquela época, 

bem como o empenho das normalistas em confeccioná-los. Uma aula considerada 

boa era uma aula repleta de cartazes, de enfeites, desenhos, e assim por diante. 

 Algumas aulas eram realizadas nas escolas isoladas, ou seja, numa escola 

distante do centro urbano composta de uma única turma multisseriada. De acordo 

com uma ex-aluna, o objetivo da aplicação dessas aulas nas escolas isoladas servia 

 
para mostrar para a professora do interior como fazia. Essa aula 
prática fazia parte do currículo e não era o estágio. O estágio era em 
outro momento. A gente ia até essas escolinhas com o jipe 
emprestado do Instituto de Terras e Pinhos, que era ali do lado da 
Auxiliadora. Eles forneciam o motorista para nós (SILVA, 2013). 

 

Apesar de as regionalistas aplicarem algumas aulas em escolas isoladas, a 

maioria dos estágios ocorria no Grupo Escolar. Diante desse fato, nos 

questionamos: por que a Escola Normal Regional Carola Moreira, mesmo sendo 

uma escola com finalidade de formar os regentes para atuarem em escolas rurais, 

realizava boa parte dos estágios no Grupo Escolar? Infelizmente não foi possível, a 

partir das fontes disponíveis, chegar a uma conclusão acerca desse fenômeno.  

Em 1964, foram publicadas “Sugestões para o planejamento da PRÁTICA DE 

ENSINO nas Escolas Normais de Grau Colegial” do Estado do Paraná. Conforme 

este documento, a Prática de Ensino tinha por objetivo: 

 
- cultivar boas relações humanas com a comunidade escolar; 
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- cultivar sua personalidade profissional; 
- aplicar, na prática de ensino, os princípios de filosofia da educação 
nacional; 
- formar um sadio conceito das funções, tarefas, atividades e 
responsabilidades do magistério; 
-interessar-se, cada vez mais, nos problemas ligados à criança para 
a orientação de sua aprendizagem e educação; 
- adquirir técnicas específicas de ensino (PARANÁ, Secretaria de 
Estado dos Negócios de Educação e Cultura, 1964, p. 7). 

 

A Prática de Ensino deveria ocorrer em três estágios compreendendo a 

observação, a participação e a “direção da classe” propriamente dita, sempre nesta 

ordem. A observação é uma etapa importante do processo de estágio, pois, por 

meio dela os alunos-mestres teriam a possibilidade de tomar conhecimento dos 

métodos e técnicas de ensino, bem como, observar e avaliar cada um deles. A 

observação e a participação no ensino primário deveria ocorrer na primeira e 

segunda série, enquanto que a “direção de classe”, momento em que se 

disponibilizava aos alunos praticar a técnica didática recebida até então, deveria ser 

iniciado  no “[...] segundo semestre da 2ª série do curso normal de grau colegial e se 

estender até o término do curso, com um cunho eminentemente prático (PARANÁ, 

Secretaria de Estado dos Negócios de Educação e Cultura, 1964, p. 15). 

Os estágios da Escola Normal Colegial deveriam ser executados em Escolas 

de Aplicação, que, segundo o “Planejamento da PRÁTICA DE ENSINO das Escolas 

Normais de Grau Colegial, “[...] existem a serviço das Escolas Normais e têm como 

função a demonstração da prática de um bom ensino para ser assim o verdadeiro 

laboratório de nossas alunas-mestras” (1964, p. 21-22). Apesar dessa compreensão, 

no caso da Escola Normal Colegial Irene Rickli, os estágios não eram todos 

realizados no Grupo Escolar, mas em outras escolas do município, geralmente 

localizadas no centro urbano. Compreendemos que este fenômeno talvez tenha sido 

motivado devido ao fato de que a Escola Normal Regional Carola Moreira também 

realizava seus estágios no Grupo Escolar. 

Como eram preparados os alunos para a realização dos estágios? De modo 

geral, demandava muito tempo, ao ponto de não ser possível organizar tudo apenas 

no tempo escolar previsto, sendo até mesmo necessário encontros fora do horário, 

como podemos verificar a partir do relato da professora de estágio, senhora Martini, 

“[...] eu levava as meninas todas para minha casa e empilhava os livros de primeiro 

ano aqui, do segundo ano ali e assim por diante. Mostrava como fazer os 
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planejamentos, uma grade, onde iria o nome da escola, o interesse, a motivação, as 

aulas” (MARTINI, 2012). A senhora Dione Maria Fogaça dos Santos Barth confirma 

essa questão fazendo a seguinte afirmação: “[...] eu ia na casa dela (professora 

Martini) e ela me ajudou muito a preparar as aulas do meu estágio. Ela me deu um 

atendimento meio que individual, me ajudou muito” (BARTH, 2012). 

Os últimos dias do estágio culminavam na regência. De acordo com Martini 

(2012), para coordenar a regência, era necessário que o professor fosse muito 

dinâmico. Apesar de a regência ter duração de apenas uma semana, os 

preparativos tinham que ser organizados com bastante antecedência. O professor 

responsável deveria elaborar com os alunos as aulas que seriam aplicadas naquela 

semana, tendo como base os programas para o ensino primário. Ela se dava desde 

o jardim de infância, até a quarta série, sendo feito sorteio entre as alunas a respeito 

de qual série cada uma iria atuar. As regências eram individuais e valiam nota. Em 

caso da aluna não alcançar a média na regência, corria o risco de não ser aprovada. 

 Sobre o método de ensino que a professora da regência utilizava e 

incentivava as alunas a adotar, temos a seguinte declaração: 

 
Então eu utilizava o ‘Centro de Motivação’ que podia ser o circo, o 
jardim, o parque. E trabalhava a matéria toda globalizada para que a 
criança não sentisse a passagem de uma disciplina, ou de um 
conteúdo para o outro. A intenção era passar naturalmente de um 
conteúdo para outro, sem que houvesse uma ruptura, ou que a 
criança percebesse. Pretendia-se evitar a concepção de disciplina 
como gavetinhas. Como fazíamos? Por exemplo, no primeiro aninho 
o circo passou no município. Então trabalha-se tudo sobre o 
município englobando todas as disciplinas. Depois com o segundo 
ano, falamos do circo no Estado do Paraná, no terceiro ano no país e 
no quarto ano do circo no mundo. Se o tema era o circo, 
montávamos a maquete, um cenário em miniatura, ou seja, cada 
colégio em que o estágio ocorreria tinha um cirquinho montado logo 
na entrada da escola ou da sala para chamar a atenção dos alunos e 
despertar o interesse. Isso se chamava centro de interesse, pois 
quando a criança chegava e via aquilo de diferente e chamando sua 
atenção, quando eles chegavam viam a professora nova, a 
maquete... Os alunos perguntavam “você é professora nova?” Então 
elas diziam “o que você viu de diferente lá na frente da escola?” Eles 
respondiam “um circo”. Elas afirmavam que trabalhavam nesse circo 
e vieram para falar sobre esse circo por uma semana e assim 
iniciava o trabalho com a criança. Já conquistavam os alunos. Se 
fosse o primeiro ano, ela dizia o circo está na cidade de Cascavel, se 
o seu foco inicial fosse o Português, ela poderia trabalhar a palavra 
circo e cidade. Eu ensinava todos os tipos de alfabetização às 
minhas alunas, mas enfocava o trabalho com o Centro de Interesse 
[...] Se tinha uma boneca na maquete poderíamos perguntar aos 
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alunos o que está sentado no balanço, se o tema fosse parque, 
BONECA, como escreve boneca, quais as famílias silábicas da letra 
B, outras palavras com B e assim por diante. Da palavra BONECA dá 
para escrever BONÉ, BOCA e assim por diante. E assim parte do 
todo para as partes (MARTINI, 2012).  

 

 Neste depoimento, a própria professora já indicou alguns elementos da 

pedagogia eleita como a melhor para contribuir com a formação dos professores 

primários. Mas a que referia-se os centros de interesses? Os “Centros de 

Interesses”115 era uma técnica pedagógica, um processo de ensino que consistia 

partir de algo que despertasse o interesse dos alunos para a aprendizagem. Depois 

de despertado sua curiosidade, dava-se início a apresentação dos conteúdos que 

deveriam permanecer girando em torno do Centro de Interesse, pois era ele o elo 

entre os conteúdos e os estudantes. Assim, os conteúdos seriam abordados de 

modo globalizado, integrado e correlacionados, partindo do todo para as partes. 

Bassan (1978, p. 17), afirma que “A técnica dos centros de interesse [...] serve 

também para a educação psicológica o despertar do sentido social e a formação 

moral”. Para que os Centros de Interesse pudessem servir também a uma formação 

que incluíssem valores sociais e morais, era preciso que eles estivessem 

relacionados com o cotidiano da criança, que fossem algo conhecido, como o 

parque ou o circo citado anteriormente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
115 Criado pelo Belga Ovídio Decroly (1871-1932). 
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Fotografia 7 – Trabalho desenvolvido por normalistas em regência no Grupo Escolar de Cascavel a 
partir das orientações do “Centro de Interesse”. Década de 1960. 

 

 
 
 
Fonte: Foto tirada pela autora a partir de uma foto do arquivo pessoal da senhora Ivanise S. Martini. 
 

A fotografia acima mostra um exemplo desse trabalho realizado pelas 

normalistas em regência, na frente do Grupo Escolar de Cascavel. Tratava-se de 

uma miniatura de um parque infantil com balanços, outros brinquedos e bonecas 

representando crianças. A intenção era provocar nos alunos a curiosidade a partir de 

um tema que os interessasse e manter a atenção dos mesmos para a 

aprendizagem. Todas as aulas da regência giraram em torno desse centro de 

interesse, desde a alfabetização, até conteúdos de Geografia, História, Matemática e 

Ciências.  

A orientação didática para as escolas normais do Estado do Paraná incluía 

que os alunos aprendessem a conduzir as aulas de modo “perfeitamente 

correlacionadas entre si”. Desta forma, uma aula de português, por exemplo, poderia 

muito bem servir de preparação para o estudo em algum assunto na disciplina de 

Estudos Sociais. A transmissão do conteúdo “[...] será dada como num só todo, de 

forma que as normalistas já possam sentir, na realidade, as vantagens e a técnica 

de aulas entrosadas em torno de determinados objetivos [...] como aconselha a 
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Didática Moderna” (PARANÁ, Secretaria de Estado dos Negócios de Educação e 

Cultura, 1964, p. 17).  

De acordo com as orientações da professora de Prática de Ensino e Didática 

da Escola Normal Colegial Irene Rickli, as alunas deviam fazer  
 

[...] tudo em miniatura no planejamento. Desta forma, o planejamento 
era um livro, completo, detalhado para ela, depois fazia o matéria 
para a aula e os alunos. Para que a professora passasse para a 
Matemática, por exemplo, podia questionar: “Quantas pessoas 
trabalham no circo de acordo com o que vocês viram na maquete? 
Na sala tem mais ou menos pessoas?” Você aborda outro conteúdo 
sem as crianças perceberem. As aulas eram todas correlacionadas. 
Tudo era coordenado, pois todos trabalhavam o mesmo objetivo e o 
mesmo centro de interesse. Como eu tinha carro, eu ia às escolas 
onde a regência estava ocorrendo e ia atrás das normalistas para 
verificar se tudo estava correndo bem, e avaliando o andamento da 
regência. Era tão bem coordenado que quando eu saia de uma 
escola e chegava na outra podia ver exatamente a sequência daquilo 
que estava sendo dado na escola anterior. Eu acompanhava a turma 
toda e sabia quem estava dando aula direito ou não (MARTINI, 
2012). 

 

Tanto no documento para organização da disciplina de Prática de Ensino das 

Escolas Normais Colegiais do Paraná, quanto no relato da professora Martini, 

observamos similaridades nos discursos, evidenciando que a Prática de Ensino 

realizada na Escola Normal Colegial Irene Rickli, orientava-se a partir dos preceitos 

elencados pelo governo estadual, que incluíam aulas correlacionadas, globalizadas 

e integradas. Todos esses termos referem-se a importância dada à ligação entre  os 

conteúdos, ou seja, nada deveria ser desconexo, desarticulado, ao contrário, deveria 

haver uma correlação entre eles, mesmo que tal correlação fosse artificial.  

As aulas aplicadas na regência eram preparadas em grupo e com a 

supervisão da professora responsável pelo estágio. Neste depoimento observamos 

que era uma mesma aula preparada para todas as alunas, pois era possível a 

professora do estágio ver a sequência da aula na outra escola com outra normalista. 

Sendo assim, o que seria avaliado, não era a preparação, ou o planejamento das 

aulas, mas a aplicação dela, ou seja, a forma como a normalista conduziria as aulas, 

o relacionamento entre ela e alunos do ensino primário.  

Dentre os critérios de avaliação e julgamento das alunas-mestras, estavam 

qualidades profissionais como: boa apresentação; propriedade de vestuário; conduta 

exemplar; voz firme e agradável; otimismo; paciência; entusiasmo; capacidade 
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criativa; aptidão para incentivar; dedicação ao trabalho; idealismo; responsabilidade; 

boas maneiras; equilíbrio emocional; lealdade; cultura geral e artística; domínio de 

métodos; processos e técnicas; motivação; conhecimentos precisos; relação com as 

demais disciplinas; uso técnico do quadro negro; uso de recursos pedagógicos 

variados; Caligrafia; linguagem correta; preocupação com a compreensão do 

ensinado; apresentação de forma correlacionada ou globalizada; dosagem da 

matéria; preocupação com a correção dos erros cometidos; instruções sobre uso do 

caderno; ordem dos alunos; recapitulação do conteúdo anterior; rodízio de alunos 

nas responsabilidades; arranjo correto da sala; entre muitos outros pontos 

(PARANÁ, Secretaria de Estado dos Negócios de Educação e Cultura, 1964, p. 42-

47). Todos esses eram requisitos ideais necessários e esperados da parte de uma 

boa professora.  Vemos que, dentre eles, alguns estão mais ligados à pedagogia 

Tradicional, enquanto outros à pedagogia da Escola Nova. Essa aparente 

contradição também ficou evidente na Escola Normal Colegial de Cascavel, pois 

enquanto alguns professores apresentavam práticas mais voltadas ao movimento 

escolanovista, principalmente aqueles ligados às disciplinas pedagógicas, outros 

apresentavam fortes características da escola Tradicional, como já analisado no 

tópico anterior.   

 

4.5 Os eventos 
 

A gente adorava desfilar na avenida. Eram 
momentos importantes (SILVA, 2013). 

 

As Escolas Normais de Cascavel participavam de muitos eventos cívicos e 

religiosos no decorrer de um ano letivo. Dentre eles podemos citar os desfiles de 7 

de setembro, desfiles em comemoração à emancipação política de Cascavel, 

homenagens e solenidades a autoridades como governadores e bispos, missas, 

bailes, formaturas, entre outros.  

 Tais eventos escolares eram momentos diferenciados do cotidiano escolar, 

pois destoavam das atividades rotineiras. Contudo, ainda assim eles exerciam um 

importante papel na medida em que instruíam sobre a conduta esperada daqueles 

que iriam compor a sociedade, condutas tais como: amor à Pátria, respeito às 

instituições, obediência à lei, fidelidade no trabalho, integração na comunidade, 
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apreço pela liberdade e responsabilidade, ser cooperador, solidário, sinceros, 

convictos e fiéis no cumprimento de seus deveres (BRASIL, Decreto n.º 58.023, art. 

2º, 1966). Assim, podemos afirmar que estes momentos cívicos tinham por objetivo 

ensinar e conduzir os estudantes a praticarem um determinado tipo de conduta 

social estabelecida como adequada e aceitável. 

Um dos eventos cívicos que mobilizava a comunidade como um todo, era a 

comemoração da emancipação política do Município. Populares emprestavam seus 

carros, ou caminhões que eram enfeitados e serviam de carros alegóricos para o 

desfile. Como as Escolas Normais de Grau Ginasial e Colegial participavam dessa 

comemoração? Alguns documentos localizados em seus arquivos, evidenciaram que 

a participação delas nem sempre eram espontâneas. O prefeito em ofício à diretora 

da Escola Normal Ginasial Carola Moreira solicitou a participação da escola da 

seguinte forma: 

 
Tendo em vista as solenidades festivas do dia 14 de novembro 
próximo, por ocasião do aniversário da criação do nosso Município, 
solicitaria de V. S. o necessário empenho, no sentido de que 
determinasse aos estudantes, e de um modo especial à Fanfarra 
desse educandário, a se fazerem presentes ao desfile programado, 
para dar maior brilhantismo às festividades alusivo àquela data, pois 
para nós cascavelenses é deveras um motivo de orgulho 
comemorarmos a data de criação deste tão rico e progressista 
Município (CASCAVEL. Prefeitura Municipal. Ofício n.º 302/65). 

 

Porém, era comum, que antes da realização de uma grande celebração como 

esta, o prefeito fizesse a solicitação para que as diretoras dos estabelecimentos de 

ensino, mas principalmente das Escolas Normais, comparecessem em seu gabinete 

a fim de programar coletivamente “as festividades alusivas ao dia do Município” e 

tomar as providências necessárias (CASCAVEL, Prefeitura Municipal de Cascavel. 

Ofício s.n.º de 04 de outubro de 1967). 

Além das solicitações do prefeito municipal frente às comemorações cívicas 

relacionadas às datas importantes para o município, a Secretaria de Educação e 

Cultura do Paraná também controlava e exigia a participação de todas as 

instituições de ensino sob sua jurisdição nos eventos cívicos do país e do Estado. O 

ofício s.n e s.d, do senhor Osvaldo Arns, Diretor do Departamento da Educação à 

senhora Glaci Neiva Macedo, Inspetora Regional de Ensino de Cascavel, solicitou 

que todas as escolas de ensino médio organizassem “[...] a preparação de vasto 
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programa de comemorações cívicas [...] durante a semana preparatória da data 

máxima da brasilidade: a Independência” (PARANÁ. SECRETARIA DE NEGÓCIOS 

DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, Ofício s.d). 

 Em atendimento a esta solicitação, as Escolas Normais de Cascavel 

auxiliaram na organização das comemorações alusivas a Semana da Pátria 

organizando o seguinte cronograma: 

 
DIA 5 – As 8:30 chegada do Fogo Simbólico, conduzido pelos alunos 
dos Colégios de Cascavel 
Concentração na praça da Matriz das Escolas para receberem o fogo 
simbólico. 
DIA 6 – As 8 horas da manhã haverá hasteamento da Bandeira 
Brasileira, pelos alunos do Ginásio Estadual, e guarda do Fogo 
simbólico pela polícia local. 
Nos dias 4, 5 e 6 haverá palestras, referentes a pátria na Rádio 
Colméia. 
DIA 7 – Desfile escolar com início as 9 horas, partindo da Casa Sto. 
Antonio. 
Concentração em frente ao Palanque ainda na frente da Matriz. 
Hasteamento da Bandeira ao toque de Clarins, sendo executado o 
Hino Nacional. 
1 – Poesia por uma aluna da Escola N. Ginasial “Carola Moreira”. 
Saudação pelo Colégio Nossa Sra. Auxiliadora. 
Oração pela prof. Jane Mary Turcatel (CASCAVEL, Cronograma para 
a Semana Pátria, 1966). 

  

Em conformidade com o cronograma acima, a diretora da Escola Normal 

Ginasial Carola Moreira, senhora Genoveva Troc Trindade, realizaria no dia previsto, 

uma palestra homenageando a Semana da Pátria. A diretora da Escola Normal 

Regional não foi escolhida ao acaso, mas devido sua fama de educadora 

irrepreensível, sendo digna, portanto, de tamanha responsabilidade perante todas as 

suas alunas, professores, autoridades e demais pessoas da comunidade (PARANÁ, 

Ofício n.º 86/66 de 25 de agosto de 1966). 

De todas as ações mencionadas no cronograma, o desfile era o ponto 

culminante da Semana da Pátria e se apresentava como um espetáculo público, 

levando muitos populares até a avenida para assisti-lo. Portanto, nada poderia dar 

errado. Os uniformes deveriam estar impecáveis, os pelotões bem treinados com 

formação correta e alinhada e a fanfarra bem ensaiada. Para tanto, as atividades e 

os trabalhos cívicos116 iniciavam-se bem antes da Semana da Pátria, a fim de que 

                                                             
116 Estes trabalhos referem-se a atividades de confecção de cartazes, produção e leitura de poemas 
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todas as normalistas estivessem preparadas para o momento máximo de expressão 

de civismo, o desfile. Neste aspecto, a disciplina e a ordem eram requisitos básicos 

para o sucesso desses eventos.  

Os desfiles eram momentos solenes que deveriam ficar na memória por muito 

tempo. A fotografia, neste sentido, tornava-se um recurso importante para registrar o 

não corriqueiro, mas algo que, para aquele período, era digno de ser lembrado.  

 
Fotografia 8 - Desfile Feminino. Em primeiro plano a regionalista Eldi Ferroni. Segunda metade da 

década de 1960. 

 

Fonte: Museu da Imagem e do Som de Cascavel. 

A fonte iconográfica anterior apresenta regionalistas117 participando de um 

desfile de sete de setembro na Avenida Brasil, por volta da segunda metade da 

década de 1960. Nesta imagem, visualizamos um pelotão formado por três filas com 

organização mais ou menos igual de alunas em cada uma, tendo uma aluna à frente 

como líder do pelotão usando uma faixa com as cores que representam o país. Logo 

atrás há outro pelotão organizado da mesma forma. Cada pelotão referia-se a uma 

turma. Ainda é possível verificar que a população comparecia aos desfiles e se 

                                                                                                                                                                                              
patrióticos, pesquisas e trabalhos sobre os grandes heróis do país, decoração do espaço escolar, 
bem como ensaios da fanfarra e da marcha. 
117 Este termo foi frequentemente utilizado em documentos oficiais e diz respeito às alunas que 
cursavam o normal regional. 
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posicionava nas laterais da Avenida a fim de acompanhá-lo. Analisando a imagem 

que se nos apresenta, podemos observar que todas estão uniformizadas, alinhadas 

e sincronizadas. O desfile exigia um grande autocontrole do corpo e muita disciplina 

por parte das alunas. 

A ordem, a uniformidade, a sincronia dos movimentos e a participação quase 

total das alunas nesses desfiles, evidenciavam a política nacionalista de formação 

do estudante por meio de uma educação atrelada à moral e ao civismo. Havia a 

compreensão de que este tipo de educação contribuiria para o desenvolvimento de 

uma sociedade em processo de urbanização, como no caso de Cascavel118.  

A participação nos eventos cívicos, principalmente nos desfiles era 

obrigatória, sendo dispensados somente aqueles que pudessem comprovar por 

meio de documentos e bons argumentos a incapacidade de se fazerem presentes 

(GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DE VILA CANCELLI, Ofício n.º 348/66 de 18 de 

novembro de 1966). 

 Retomando o cronograma para a Semana da Pátria, é possível observar nele 

que havia uma estreita relação entre o civismo e a religião, pois a Igreja Católica 

sempre estava inserida de algum modo nas comemorações cívicas, mesmo que 

fosse apenas como ponto de partida e de chegada do desfile. Além disso, o 

palanque em que se dariam as solenidades ficava em frente à Igreja Matriz, 

elemento importante na composição desse cenário. Para finalizar esses eventos, era 

imprescindível um momento de oração o que novamente reforçava a unidade entre a 

Igreja Católica e as práticas cívico-patrióticas. 

Outros eventos escolares também eram extremamente marcados por práticas 

religiosas como, por exemplo, a formatura. Quando as normalistas concluíam seus 

cursos, elas participavam da “Missa de Formatura”. Este era um momento 

extremamente solene, em que, por meio de um ritual religioso, as formandas 

recebiam a benção de um sacerdote. Este gesto correspondia à aprovação que a 

Igreja concedia aquelas formandas como professoras na comunidade. Vejamos 

algumas fontes iconográficas a seguir:  
 
 
 
 

                                                             
118 O processo de urbanização do município está visível até mesmo na fotografia do desfile, pois, 
podemos notar que a Avenida Brasil já contava com um calçamento de paralelepípedos, assim como 
com a construção de prédios com mais de três andares ao fundo. 
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Fotografia 9 - Regionalistas na “Missa de Formatura” em 1962. 
 

 
 
Fonte: Foto tirada pela autora a partir de uma foto do arquivo pessoal da senhora Ermelinda Meyre Pompeu. 

 

Ajoelhadas e com as cabeças cobertas em sinal de submissão aos dogmas 

da Igreja, as regionalistas participavam da missa de formatura. Partia-se da 

compreensão de que assim como um casamento só poderia ser bem sucedido com 

a benção de um religioso, também o magistério seria bem sucedido se desde o 

início a Igreja estivesse nele incluído.   

Tanto a fonte iconográfica acima como a que se segue, refere-se à missa de 

formatura da primeira turma da Escola Normal Regional, realizada na Igreja Matriz 

Nossa Senhora Aparecida. O uso do uniforme era obrigatório até mesmo numa 

cerimônia religiosa, sendo complementado pelo véu (símbolo de submissão para o 

sexo feminino) e luvas. Nestas imagens o fotógrafo enquadrou apenas algumas 

alunas que estavam organizadas em ordem alfabética. A intenção foi retratá-las de 

modo mais aproximado possível para que tivessem uma lembrança desse momento. 

Nenhuma das alunas olha para o fotógrafo, mas para o sacerdote que conduz a 

missa, ou para baixo em sinal de reflexão. Todas estão de mãos entrelaçadas, gesto 

comum em momentos de oração e santificação. 
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Fotografia 10 - Regionalistas na “Missa de Formatura” em 1962. 
 

 
 
Fonte: Foto tirada pela autora a partir de uma foto do arquivo pessoal da senhora Ermelinda Meyre Pompeu. 
 

A próxima fonte iconográfica refere-se à Missa de Formatura das alunas que 

cursaram a Escola Normal Colegial Irene Rickli. Em final da década de 1960, nem 

todas estavam com o véu e as luvas, porém o uniforme escolar ainda era importante 

de ser usado até mesmo na cerimônia religiosa de formatura. Logo à frente a 

professora homenageada pela turma, senhora Ivanise S. Martini, que ministrava a 

disciplina de Didática e Prática de Ensino. A grande maioria das alunas olha para 

frente, provavelmente para o sacerdote que conduz a cerimônia. Fazia parte das 

cerimônias de formatura, incluir a missa, normalmente realizada pela Igreja Católica.  
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Fotografia 11 - Normalistas em Missa de Formatura no final da década de 1960. 

 

 
Fonte: Foto tirada pela autora a partir de foto do arquivo pessoal da Senhora Ivanise S. Martini. 
  

As Escolas Normais do município também eram convidadas a participar da 

organização de recepções e homenagens para autoridades que porventura viessem 

a Cascavel, fossem bispos, ou governadores (PARÓQUIA NOSSA SENHORA 

APARECIDA, Ofício n.º 1/66; CASCAVEL, Prefeitura Municipal. Ofício n.º 6/67; 

Cascavel, Ofício n.º 261/67). Neste sentido, mesmo que não espontaneamente, as 

Escolas Normais contribuíam com os interesses políticos de prefeitos e religiosos, ao 

mesmo tempo em que gozavam de certo status social perante a sociedade.  

De qualquer modo, tanto os eventos cívicos-patrióticos, quanto os ligados à 

Igreja Católica, tinham uma função bem definida quanto à formação do professor 

primário. Esperava-se que, por meio de tais celebrações, se pudesse manter a 

população em harmonia e sob controle, contendo os conflitos sociais e políticos 

acirrados pelo governo ditatorial.  

 

4.6 As dificuldades 
 

[...] quando vinha o governador, a gente se 
posicionava bem bonitinho e não poderia falar 
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que as carteiras não estavam boas, nem 
reclamar de outros problemas (SILVA, 2013). 

  

Desde a criação até a extinção da Escola Normal Regional Carola Moreira, 

esta enfrentou diversos tipos de dificuldades. Dentre elas podemos citar dificuldades 

relacionadas ao funcionamento de duas instituições escolares num mesmo prédio, a 

falta de recursos pedagógicos, de professores habilitados e de professores 

substitutos, de uma biblioteca apropriada à formação docente, de inspetor de alunos, 

dentre outras dificuldades que serão apresentadas a seguir. 

O funcionamento de duas instituições escolares no mesmo prédio, por vezes 

acarretava alguns inconvenientes como a falta de espaço suficiente para acomodar 

todas as séries no horário normal, sendo necessário organizar um horário 

“intermediário”, entre o período da tarde e da noite. Assim, enquanto o Grupo 

Escolar tinha seu horário organizado no período matutino e vespertino, a Escola 

Normal Regional funcionava das dezessete horas da tarde até as vinte e três horas 

da noite em dois turnos. O primeiro turno era reservado aos adolescentes e o 

período noturno aos adultos.  Neste caso, o horário deveria ser rigorosamente 

respeitado, para que não houvesse prejuízos a nenhuma turma.  

A seguir podemos visualizar a planta baixa do prédio do Grupo Escolar de 

Cascavel em que funcionava a Escola Normal Regional Carola Moreira. Nesta planta 

é possível observar que havia oito salas de aula além da sala da direção, sala dos 

professores, secretaria, almoxarifado, vestíbulo e banheiros. Ao iniciar a Escola 

Normal Regional, em 1959, essas oito salas eram suficientes para acomodar tanto 

os alunos do ensino primário, quanto os alunos do normal ginasial todos estudando 

durante o dia, pois não havia ensino normal à noite. Somente mais tarde, com o 

aumento da demanda escolar, foi necessário organizar horários intermediários. 
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Fotografia 12 - Planta baixa do Grupo Escolar de Cascavel Eleodoro Ébano Pereira, s.d. 
 

 
Fonte: Biblioteca do Colégio Estadual Eleodoro Ébano Pereira, 2011. 

 

Outra situação problemática advinda da utilização do mesmo edifício dizia 

respeito à depredação do prédio ou do mobiliário da escola, pois era extremamente 

difícil constatar se os danos causados partiam dos alunos do Grupo Escolar, ou dos 

da Escola Normal. Um ofício s.n.º de 8, de junho de 1966, da senhora Glaci Neiva de 

Macedo, Inspetora Regional de Ensino, enviado a Diretora da Escola Normal 

Senhora Genoveva Tróc Trindade tinha por objetivo solicitar que houvesse “[...] 

menos avaria nas carteiras escolares”. Contudo, como era impossível afirmar com 

certeza a origem dos estragos daquele patrimônio, restava à Inspetora Regional 

expressar-se com cuidado. Assim, completava sua solicitação por explicar  
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[...] não querendo dizer que sejam os alunos desse Estabelecimento 
(Escola Normal Ginasial “Carola Moreira”), os causadores dos 
estragos. 
Ofício idêntico estou enviando à direção do Grupo Escolar, de vez 
que ambos os estabelecimentos usufruem o mesmo prédio 
(PARANÁ. Of. s/n.º, de 8 de junho de 1966). 
 

Outros problemas também foram observados na organização das escolas 

normais de Cascavel, dentre eles a dificuldade em cumprir determinações para o 

Ensino Normal de contratar apenas professores qualificados. Vários documentos 

analisados evidenciaram o esforço do Serviço de Ensino Normal do Estado do 

Paraná em exigir que o corpo docente das Escolas Normais Regionais fosse 

constituído de professores normalistas. Havia o entendimento de que somente 

professores normalistas estariam em condições de se dedicar melhor à sua 

profissão, além de cumprir com suas obrigações de  

 
[...] comparecer, periodicamente aos Cursos de Atualização e 
Aperfeiçoamento; participar de reuniões pedagógicas em seu 
estabelecimento, apresentando trabalhos pessoais ou sugestões; 
colaborar no sentido da elevação do nível cultural de sua Escola, etc. 
(PARANÁ. Circular n.º 52 de 1959). 

 

 Apesar dos esforços do Serviço de Ensino Normal para que os professores 

paranaenses tivessem formação mínima em escolas normais secundárias, a Escola 

Normal Regional Carola Moreira, apenas teve chances efetivas de ter seu corpo 

docente composto por normalistas quando a Escola Normal Colegial Irene Rickli foi 

implantada em 1963. Chassot (2012) ressalta que “[...] um professor com formação 

em segundo grau como eu, era muito raro, era quase como ter uma faculdade”. 

Desta forma, a maioria dos professores da Escola Normal Regional de Cascavel, 

eram eles próprios professores regionalistas. 

A Escola enfrentou também dificuldades de ordem técnica e administrativa, 

decorrentes da falta de conhecimento dos professores e até mesmo da direção 

sobre o Regulamento do Ensino Normal. Isto resultou em problemas na 

organização, bem como na condução do estabelecimento. Constantes solicitações 

de esclarecimento ao Serviço de Ensino Normal sobre como proceder para abrir 

uma turma, para contratar professores, dentre outras ações, acabaram evidenciando 

essa falta de conhecimento. Em vista disso, o Serviço de Ensino Normal, por meio 

da Comunicação n.º 06, de 1959, apresentou a seguinte determinação: 
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 [...] determinamos que, nas reuniões pedagógicas mensais, a 
regulamentação acima citada (Regulamentação do Ensino Normal) 
seja lida e interpretada, aos trechos, de modo a torná-la conhecida. 
Isto deve ser feito na parte da reunião em que são tratados os 
problemas de ordem administrativa e, na ata da reunião pedagógica 
deve ser especificado qual o trecho da regulamentação que foi 
abordado (PARANÁ, Comunicação n.º 06/1959). 

  

Além da formação adequada, o professor contratado deveria ter compromisso 

e ser assíduo para que o andamento das atividades da escola não fosse 

prejudicado.  Pois sempre que havia necessidade de um professor se afastar devido 

às licenças de saúde, ou outras necessidades, era uma prática comum que outro 

professor da própria escola, assumisse as aulas. A senhora Marlene Camargo 

Bresolin119, em entrevista concedida para esta pesquisa, declarou como funcionava 

a substituição de um professor por outro. De acordo com ela 

 
[...] funcionava assim, quando uma professora saia para ganhar 
nenê, por exemplo, viam entre as demais que trabalhavam na escola, 
quem tinha tempo disponível para assumir os três meses que aquela 
professora tinha de licença. Às vezes nem era da minha matéria. 
Então era necessário estudar muito em casa para dar conta da 
disciplina. Só em caso de substituição que isso poderia ocorrer. 
Tinha professoras que tiravam licença demais, os médicos 
assinavam a licença e acabavam provocando muita falta de 
professores (BRESOLIN, 2012). 

 

Conforme o depoimento acima, as licenças eram comuns, sendo, em alguns 

casos, tiradas demasiadamente. De certa forma, isto implicava numa redução na 

qualidade do ensino, pois um professor que não tinha a formação e a experiência 

adequada para determinada disciplina, se via diante do desafio de trabalhar com sua 

disciplina rotineira e ainda acumular a ela a disciplina do colega afastado. 

Além desta questão, outro fator que ocasionava graves problemas na 

condução do ensino estava relacionado às constantes faltas de energia elétrica. 

Apesar das solicitações insistentes, inclusive da inspetora de ensino, para que a luz 

não fosse cortada nos estabelecimentos que funcionavam no período noturno, o 

problema era antigo e persistia. Em seis de junho de 1966, a senhora Glaci N. 

                                                             
119 Senhora Marlene Camargo Bresolin, nasceu em 1944, no município de Soledade, no Rio Grande 
do Sul e veio para Cascavel no ano de 1966. Toda sua formação educacional que incluiu o Curso 
Normal de grau ginasial e de grau colegial, se deu no mesmo estado de sua procedência. Deu aula 
na Escola Normal Regional Carola Moreira no ano de 1967, e foi transferida, em 1968, juntamente 
com os demais professores e alunos para o Ginásio Estadual de Cascavel. 
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Macedo, inspetora regional de ensino, em visita a Escola Normal Regional Carola 

Moreira, constatou que o maior problema da escola estava relacionado “[...] a falta 

de luz elétrica boa e constante, pois é quase diariamente a escassez de luz. Outro 

problema é a falta de inspetor de alunos, sendo a disciplina dos alunos controlada 

pelos professores e diretora, quando esta dispõe de tempo” (PARANÁ. Termo de 

Visita, 06 de junho de 1966). 

Em relação à falta de professores, a Escola Normal Regional enfrentava um 

sério problema, pois essas faltas acarretavam a indisciplina por parte dos alunos, já 

que estes ficavam sem supervisão e sem o ensino que lhes era cabido por direito. 

Tendo este assunto em mente, aos dois dias do mês de junho de 1967, a Inspetoria 

Regional de Ensino, senhora Marilis F. Pirotelli, acompanhada da secretária Maria 

Fanny Q. de Araujo, dirigiram-se ao gabinete da diretora Genoveva T. Trindade onde 

se encontravam também as professoras “Liege Andreatta, Adelina Cristianismo, 

Aracy L. Pompeu, Tereza Neia, Maria de L. R. de Lima, Idazima Czervinski, Izailda 

Carneiro, Aurea P. de Castro, Olga Bannack, Marlene Bresolin, Lucineia Martini e 

Leonora Marchevicz” (ESCOLA NORMAL REGIONAL CAROLA MOREIRA, Ata 

s.n.º, de 02 de junho de 1967, p. 1). De acordo com a Ata da reunião, o motivo da 

visita foi referente à questão da disciplina, não apenas dos alunos, mas também dos 

professores, pois precisavam colaborar para manter o bom andamento das aulas por 

reduzir as faltas ao mínimo possível, já que não havia professores substitutos 

disponíveis. “Infelizmente os professores mais faltosos não se encontravam na 

escola, na hora da reunião” (Idem, p. 1). 

 Neste sentido, houve a sugestão por parte da inspetora de ensino aos 

mestres que 

 
[...] ensinassem seus alunos a serem disciplinados, não permitindo 
correrias nos corredores, nem saídas da escola ficando em frente ou 
no pátio do estabelecimento. [...] Que quando o professor soubesse 
de antemão que iria faltar, por motivo de força maior, enviasse à 
direção um trabalho, o qual seria aplicado pelas auxiliares de 
secretaria ou mesmo pela diretora. Para que os alunos na falta do 
professor, possam ficar ocupados e assim não perturbem, com 
barulhos as outras classes. Quando o professor não puder mandar o 
referido trabalho, os auxiliares de direção e a diretora cuidarão da 
disciplina, levando a classe, livros da biblioteca, ou pedindo aos 
mesmos que estudem a matéria do professor faltoso ou outra do seu 
agrado fazendo isso com ordem e disciplina (ESCOLA NORMAL 
REGIONAL CAROLA MOREIRA, Ata s.n.º de 02 de junho de 1967, 
p. 1). 



 

203 
 

Depois de esclarecidos os aspectos referentes à disciplina, houve solicitações 

das professoras. As mesmas reclamaram que as aulas eram constantemente 

perturbadas por pessoas de fora da escola que entravam no pátio e faziam muita 

algazarra. A solução para este problema foi de que as próprias professoras 

contratassem um guarda noturno, sendo pago com seus vencimentos. As 

professoras concordaram (ESCOLA NORMAL REGIONAL CAROLA MOREIRA, Ata 

s.n.º, de 02 junho de 1967, p. 2). Diante da revelação desse fato, foi possível 

concluir que a escola não contava com um inspetor de alunos, ou seja, com um 

funcionário especialmente dedicado a manutenção da ordem e da disciplina da 

escola.  Mesmo sendo função da administração estadual contratar um funcionário 

desta ordem, a mesma se eximia dela por até mesmo sugerir aos próprios 

professores que arcassem com esse custo. 

Em 1967 a Escola continuava funcionando em dois horários. O primeiro, das 

17h00min às 19h45min, estava reservado aos adolescentes e era composta por três 

turmas de primeira série, uma de segunda, uma de terceira e uma de quarta série, 

somando seis turmas no total. No segundo horário, das 19h45min às 22h25min, 

havia duas turmas de primeira série, duas de segunda, duas de terceira, e uma de 

quarta série, totalizando sete turmas neste período. Os alunos matriculados no 

período da noite eram adultos, geralmente pessoas que já trabalhavam no comércio 

da cidade, como funcionários públicos, ou como professores. A escola contava, no 

geral, com treze turmas, sendo cinco de primeira série, três de segunda, três de 

terceira e duas de quarta, somando um total geral de 468 alunos que cursavam o 

normal regional (PARANÁ, Ofício s.n.º de 13 de abril de 1967; PARANÁ, Ofício n.º 

124 de 08 de março de 1967).  

Podemos observar que havia uma redução drástica das turmas de primeira 

série para as turmas de quarta série, pois das cinco turmas que entravam apenas 

duas concluíam o ciclo ginasial no tempo esperado. Este fenômeno era algo 

preocupante e se estendia às demais escolas normais do Paraná. Neste sentido, foi 

desencadeado ações no município de Castro, para reverter esse quadro. De acordo 

com a Circular n.º 13, de junho de 1967, estava ocorrendo em todo o Estado, um 

grande número de reprovações de alunos da primeira série do curso ginasial e, por 

extensão, do curso normal ginasial. Essas reprovações afetavam até mesmo alunos 

considerados “brilhantes” no curso primário. Diante desta constatação, o Serviço de 
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Ensino Normal do Paraná encaminhou aos estabelecimentos de ensino médio que 

comportassem qualquer curso ginasial, o “estudo dirigido” formulado pelo corpo 

docente do Colégio Estadual “Major Vespasiano Carneiro de Mello” do município de 

Castro. Neste estudo, a professora encarregada, tomava ações no sentido de 

melhorar a aprendizagem dos alunos como prestar assistência permanente aos 

alunos, esclarecer suas dúvidas, ministrar aulas extras, orientar as consultas e 

pesquisas dos estudantes. Desta forma, as escolas ginasiais com alto índice de 

reprovações na primeira série, eram incentivadas a conhecer e aderir às ações 

desenvolvidas por esta escola que passava a ser modelo, cuja experiência vinha se 

mostrando eficaz na resolução do problema da reprovação na primeira série do 

curso ginasial (PARANÁ, Circular n.º 13, junho de 1967). 

Um recurso utilizado pela Escola Normal Regional Carola Moreira para 

incentivar os alunos a obterem melhor desempenho nos estudos era a competição e 

a premiação. Desta forma, rotineiramente havia concorrência entre os alunos para 

obterem as notas mais altas nas disciplinas. De acordo com Pompeu (2012), “Todos 

queriam [...] ganhar boas notas”. Os melhores alunos eram premiados publicamente 

em eventos honrosos realizados especialmente no cinema, ou em um clube do 

município, mas sempre com muita solenidade e com a presença das lideranças e/ou 

autoridades. 

Além do incentivo à competição entre os alunos, na década de 1960, a 

disciplina e a organização eram elementos muito valorizados. O uso do uniforme era 

imprescindível aos normalistas. Relatos revelaram que o aluno sem o uniforme 

devidamente limpo e completo não poderia entrar e participar das aulas. Pompeu 

(2012) explica que “Não entrava sem uniforme completo, de jeito nenhum, se 

faltasse a gravata, por exemplo, não entrava. Ficava uma inspetora fiscalizando se 

os alunos vinham com o uniforme, se estavam limpos, se estava tudo em ordem”. Na 

foto abaixo podemos observar normalistas com o uniforme completo. 
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Fotografia 13 - Alunas da Escola Normal Regional Carola Moreira (da esquerda para a direita: Nilza 
Zipiloski, Ermelinda Meyre Pompeu, Idazima Czerwinski e Marina), 1962. 

 

 
Fonte: Foto tirada pela autora a partir de uma foto do arquivo pessoal da senhora Meyre Pompeu. 
 

Este uniforme era composto por saia azul, camisa branca e gravata que 

continha as iniciais E. N. R. – Escola Normal Regional. O sapato das normalistas 

que estudavam nas escolas regionais era sem salto com meias brancas120. Este era 

o uniforme que as normalistas do Brasil inteiro usavam. Contudo, o governo não os 

fornecia gratuitamente, era necessário que a aluna mandasse confeccioná-los. Este 

fato evidencia que o uso obrigatório do uniforme completo era mais um empecilho 

para aqueles que pretendiam cursar o normal e que possuíam recursos limitados. 

Em outras palavras, o uso obrigatório do uniforme certamente tornava-se mais uma 

dentre outras dificuldades para aqueles que pretendiam cursar o normal. 

Quanto à Escola Normal Colegial Irene Rickli, esta também não estava isenta 

de dificuldades. Aliás, estas se apresentaram desde a construção de seu edifício 

cujo material foi o mais acessível na época, a madeira. Os bancos escolares 

também eram do mesmo material, porém muito rústicos. Havia apenas três salas de 

aula, a escola não contava com espaço para secretaria, direção, ou biblioteca, 
                                                             
120 Mesmo entre colegas e apesar dos braços dados, a pose que observamos nesta fonte 
iconográfica envolveu uma pose um tanto contida, com postura ereta e sem sorrisos. A uniformidade 
também está presente no corte de cabelo, que na época era moda usá-lo mais curto. 
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necessitando ocupar parte do recinto do Grupo Escolar. De modo geral, a estrutura 

da Escola era pequena e inadequada limitando as condições do ensino.  

Silva ressalta que apesar dessa dificuldade, ninguém reclamava e acrescenta 

 
Quando chegou o governador, a gente se posicionou lá na frente da 
escola e ninguém reclamou que as salinhas eram de madeira, que as 
carteiras eram muito grosseiras [...] Era tudo camuflado, porque 
senão eles iam cortar a nossa escola, aí pronto. (SILVA, 2013).  

 

Para sintetizar, neste capítulo, procuramos evidenciar a organização das 

escolas normais em Cascavel, suas dificuldades e conflitos, bem como os métodos e 

as práticas de ensino utilizadas. Ao longo de nossas análises, pudemos perceber 

que apesar das orientações nacionais e estaduais, a Escola Normal Regional de 

Cascavel não foi simplesmente o reflexo daquilo que propunha a política 

educacional em âmbito maior, mas procurou se organizar a partir de suas próprias 

necessidades, possibilidades e intenções. Assim, apesar dos exames de admissão e 

dos currículos terem sido organizados de modo a atender a legislação vigente, em 

relação aos métodos de ensino, por exemplo, deu preferência ao método Tradicional 

em oposição aos “novos métodos” difundidos por todo o país. Além disso, embora 

houvesse orientação para que as escolas normais regionais formassem professores 

para atender as dificuldades educacionais das áreas rurais, isso não ocorreu em de 

forma plena, pois muitas das observações e estágios foram realizados no Grupo 

Escolar e escolas multisseriadas próximas ao centro urbano. As escolas do interior 

apresentavam uma realidade muito mais precária e só puderam contar com 

professores formados um bom tempo depois.  Apenas os professores de disciplinas 

pedagógicas da Escola Normal Colegial avançaram para uma opção escolanovista, 

transmitindo aos alunos concepções mais modernas para a formação dos futuros 

professores.  

De modo geral, pudemos compreender que essas instituições de ensino 

desempenharam um importante papel na sociedade cascavelense. Suas atuações 

abrangeram não apenas a formação de professores, mas também a formação de 

mão-de-obra qualificada para o trabalho numa sociedade em processo de 

urbanização, pelo menos até que outros cursos ginasiais e colegiais pudessem ser 

abertos na cidade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo desse trabalho constatamos que as políticas para a formação de 

professores no Brasil e no Paraná estiveram entre as principais preocupações dos 

governos, especialmente entre as décadas de 1950 e 1970, pois, na medida em que 

a ampliação da oferta de escolas passava a ser vista como condição necessária 

para o desenvolvimento social, havia cada vez mais a compreensão de que este 

objetivo dificilmente seria alcançado sem que houvesse professores habilitados em 

número suficiente e formados adequadamente121 conforme as necessidades sociais. 

Neste sentido, ações foram implementadas com o objetivo de ampliar o número de 

escolas normais em todo território brasileiro, assim como também no Estado do 

Paraná. 

Neste contexto, a legislação apareceu como um dos elementos fundamentais 

para regular e materializar tanto o processo de escolarização, quanto a formação do 

condutor desse processo: o professor. Por isso, dedicamos boa parte de nossas 

análises a ela, pois compreendemos que o conhecimento da legislação e, mais 

precisamente do modo como foi recebida e aplicada nas escolas normais, acabaram 

explicitando um pouco da identidade dessas instituições. Evidentemente, houve 

posições diferenciadas em relação às determinações legais impostas, mas é 

justamente a singularização desse processo que torna uma escola única e, portanto, 

com uma constituição distinta das demais. 

Levando em consideração que nenhuma instituição escolar é igual a outra, 

mas que sua identidade é construída a partir de determinadas circunstâncias 

internas e externas, compreendemos que a reconstrução da história da educação 

mesmo que de uma perspectiva regional, pode contribuir para a compreensão da 

história da educação num sentido mais amplo, pois o local expressa com 

determinadas particularidades, o geral. Assim, nossa pesquisa teve como foco a 

reconstituição histórica de duas escolas voltadas à formação de professores no 

município de Cascavel entre os anos de 1950 e 1970: a Escola Normal Regional 

Carola Moreira e Escola Normal Colegial Irene Rickli. Nossa intenção foi 

compreender quais os determinantes sociais que impulsionaram a necessidade de 
                                                             
121 Este termo “formado adequadamente”, inclui não apenas uma formação técnica e pedagógica, 
mas uma formação que abordasse especialmente questões morais, éticas e políticas. Pois somente 
assim, o professor desempenharia suas funções a partir das aspirações do governo e das novas 
relações sociais que se estabeleciam.  
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formação do professorado cascavelense, quais os desafios políticos e pedagógicos 

enfrentados por ambas as escolas e que práticas escolares foram utilizadas a fim de 

superá-los.  

A demanda por ensino primário e professores formados na região Oeste do 

Paraná, não foi um fenômeno local, pois, ocorreu também em outras regiões do 

Estado e do país. Contudo, em Cascavel, município de colonização recente, essa 

demanda apresentou características peculiares, pois, vinha de uma sociedade com 

elevado aumento populacional, cuja formação humano-cultural era constituída 

principalmente por sulistas de descendência européia em condições de organizar o 

seu próprio ensino. Além disso, as transformações econômicas e sociais nas 

relações de produção, como a modernização da agricultura e a produção industrial 

ligada principalmente ao beneficiamento da madeira e de alimentos, tornavam-se 

cada vez mais complexas. Aliado a todos esses aspectos, havia ainda a presença 

constante da violência como forma de garantir a posse da terra. 

Foi a partir dessa conjuntura que se iniciou o processo de organização para 

implantação de uma educação que ultrapassasse o ensino primário. Na ótica do 

governo municipal, era imprescindível qualificar pessoas para assumir funções 

importantes e estratégicas para o desenvolvimento do município. Por outro lado, o 

governo estadual percebia no crescimento econômico e populacional da região, a 

necessidade de ordená-lo e controlá-lo, por isso, objetivou disseminar escolas 

normais, principalmente nas regiões interioranas. Por fim, havia também a 

mobilização por parte da própria elite local que resultou não só na expansão do 

sistema educacional, como também na implantação da escola normal, sendo 

justamente este grupo, o primeiro a se beneficiar da educação ofertada, tendo em 

vista que, dentre outros fatores, eram eles que possuíam melhores condições de 

passar nos temidos exames de admissão. 

 Assim, apesar da Escola Normal Regional Carola Moreira e da Escola 

Normal Colegial Irene Rickli terem sido uma importante conquista para toda a 

população cascavelense, pelo menos nos primeiros anos, elas significaram uma 

vitória maior para o grupo que primeiro teve acesso a ela. Neste sentido, embora 

toda a rede municipal necessitasse de professores formados, foi o Grupo Escolar, as 

escolas particulares (Colégio Marista, Colégio Presbiteriano, entre outros) e escolas 

municipais localizadas no centro urbano que tiveram este privilégio primeiro, pois, a 
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maioria dos alunos que se formavam escolhia lecionar nestes locais, devido às 

melhores condições materiais e de acesso. De modo geral, as escolas isoladas 

permaneciam com professores leigos. Dessa forma, a tão propagada 

democratização do ensino ocorreu, mas primeiro para a elite local, ou seja, ela se 

deu do centro para a periferia. 

Em relação ao método de ensino utilizado na Escola Normal Regional Carola 

Moreira, foi possível verificar por meio da análise dos exames de admissão e das 

entrevistas realizadas que, contraditoriamente ao que determinava as políticas 

estaduais que preconizavam o desenvolvimento uma educação vinculada a uma 

pedagogia moderna, a maioria dos professores, apesar de haver variações quanto a 

metodologia empregada, lecionava a partir do método tradicional.  Até mesmo nas 

disciplinas pedagógicas, o aluno era ensinado por meio de exercícios, treinos, 

repetições e modelos a seguir. Além disso, os aspectos visuais da aula eram muito 

valorizados nesta época, devendo tanto alunos, como professores, sempre 

enriquecer suas aulas com cartazes, objetos, mapas, entre outros, todos 

confeccionados por eles mesmos. O que determinava a escolha pelo método 

tradicional por parte de muitos professores? A pesquisa revelou que eles mesmos 

justificaram que isso se dava em vista das condições materiais da escola, pois, os 

materiais pedagógicos resumiam-se ao quadro negro e ao giz, não havendo nem 

mesmo uma biblioteca para os alunos realizarem pesquisas. Contudo, ressaltamos 

que o método de ensino não está simplesmente relacionado à variedade de 

materiais utilizados na aula, mas fundamentalmente a uma construção teórica. 

Assim, em vez de priorizar a memorização de datas e nomes importantes, por 

exemplo, o professor poderia discutir com os alunos as origens do fenômeno. 

Em seus nove anos de funcionamento, a Escola Normal Regional Carola 

Moreira atuou vigorosamente na formação dos regentes de ensino. Paralelamente a 

isso, também participou em diversos eventos políticos, sociais, religiosos e cívicos 

da sociedade cascavelense, gozando de grande status e sendo requisitada em 

todos os momentos importantes. Contudo, sua existência não foi marcada apenas 

por momentos solenes, mas também por diversos tipos de dificuldades como a falta 

de professores com a devida formação para lecionar numa escola normal regional, a 

falta de espaço para acomodar a contento seus alunos e para realização de 

atividades extracurriculares, a falta de livros e materiais pedagógicos, assim como 
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dificuldades de ordem política que incidiam diretamente sobre a escola, chegando 

ao ponto de substituir uma diretora por outra, sem levar em conta aspectos como 

experiência ou formação. Ocorria abertamente a supremacia de questões políticas 

sobre as questões pedagógicas.  

No final da década de 1960, o governo estadual apresentou em suas 

mensagens a intenção de extinguir gradativamente várias escolas normais de grau 

ginasial no Estado. A Escola Normal Regional Carola Moreira estava entre elas, 

pois, neste período, todas as condições necessárias para proceder a sua extinção já 

estavam dadas. Dentre elas, citamos a existência, no município, de uma Escola 

Normal de Grau Colegial para assumir a formação do professor primário e a 

existência do Colégio Estadual de Cascavel para ofertar o ensino ginasial. 

Quanto à Escola Normal Colegial Irene Rickli, esta surgiu para atender 

reivindicações de um grupo ainda mais restrito composto por alunas já formadas 

pelo curso normal regional, e aquelas que em breve se formariam. Por isso, 

afirmamos que a criação desta escola esteve atrelada às necessidades das moças e 

senhoras da elite cascavelense que esperavam atuar em cargos de chefia, ou 

desfrutar do status social que o curso poderia lhes conferir. Seu surgimento também 

estava atrelado aos interesses de professoras que lecionavam na Escola Normal 

Regional, mas que possuíam formação suficiente para lecionar numa Escola Normal 

de Grau Colegial. Aos poucos, a política dualista de educação para o ensino normal, 

incentivada pelo governo nacional e estadual, foi instaurada em Cascavel 

manifestando-se em duas formações diferenciadas com finalidades também 

distintas. O Curso Normal Regional era voltado à formação do regente de ensino, do 

executor, daquele cujo domínio de conhecimentos estava mais articulado ao 

trabalho manual e o Normal Colegial, ou Normal Secundário, cuja finalidade 

vinculava-se à formação intelectual dos mais capazes, daqueles que darão direção 

ao processo educacional. 

A precariedade da estrutura física da Escola Normal Colegial Irene Rickli, 

apenas uma casinha de madeira com carteiras muito rústicas, denota que, mesmo 

quando o governo estadual dispunha-se a atender às exigências educacionais para 

a região, era de modo improvisado, contando apenas com o espírito de colaboração 

e com a boa vontade dos professores. Diferentemente de outras escolas normais do 

país e até do Estado que possuíam bons prédios escolares para atender 
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exclusivamente o ensino normal, esta instituição de ensino, desde sua fundação, até 

a fusão com o Colégio Estadual Wilson Joffre, na década de 1970, não possuiu um 

prédio próprio que fosse adequado as suas especificidades.  

Além das dificuldades relacionadas à estrutura física, esta escola também 

enfrentou problemas de ordem política como a imposição, por parte do prefeito 

municipal, de uma diretora que não havia sido escolhida pela comunidade escolar. 

Este fenômeno ocorreu nas duas escolas normais de Cascavel indicando que o 

cargo de diretora desses estabelecimentos de ensino eram cargos políticos, cargos 

de confiança, que deveriam estar afinados com o pensamento político do prefeito e a 

disposição de suas necessidades. Outro problema por nós constatado estava 

relacionado à dificuldade em manter uma quantidade mínima de alunos 

freqüentando a escola normal. Este quadro se agravou com a abertura de outras 

escolas que ofereciam o ensino de nível secundário, evidenciando que alguns 

cursavam o ensino normal por não haver outra opção. 

Quanto ao método adotado na Escola Normal Colegial Irene Rickli, este sofria 

variações entre o Tradicional, escolha de professores que trabalhavam 

principalmente com disciplinas de formação geral, e o movimento da Escola Nova 

com ênfase nos estudos de Decroly, mais utilizado por professores que conduziam 

as disciplinas de formação pedagógica e a regência de classe. Os chamados 

métodos da pedagogia moderna entravam gradativamente na Escola Normal 

Colegial de Cascavel e tinha como prioridade o respeito às diferenças individuais. 

Contudo, na medida em que este método de ensino compreendia as diferenças 

individuais como algo natural, isto legitimava também as diferenças sociais, pois 

havia a concepção de que uma se dava em decorrência da outra. Em síntese, o 

objetivo era formar o profissional com domínio do fazer pedagógico, o colaborador 

para o desenvolvimento da comunidade, que realizasse a defesa da escola como 

instância democratizadora de oportunidades, não um questionador dos problemas 

sociais.  

De modo geral, procuramos demonstrar que tanto a Escola Normal Regional 

Carola Moreira, quanto a Escola Normal Colegial Irene Rickli, somente foram criadas 

quando condições concretas impulsionaram a necessidade histórica de sua 

existência. Pudemos demonstrar que não apenas um, mas múltiplos fatores 

contribuíram para o surgimento das Escolas Normais. Estas instituições tinham 
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como função básica, formar professores, mão-de-obra melhor qualificada para as 

atividades urbanas e, ao mesmo tempo disseminar o modelo de sociedade e de vida 

pautado nos valores urbano-industriais e cívico-patrióticos. Neste sentido, justifica-se 

o porquê da abertura de uma escola normal em primeiro lugar e não de um simples 

ginásio, pois de outra forma, não seria possível atender todas as necessidades 

mencionadas.  

Esta pesquisa se propôs a ser uma contribuição para o estudo da história da 

educação do município de Cascavel e do país, com destaque para as escolas 

normais de grau ginasial e colegial. Mas, reconhecemos que certamente ainda há 

muito que investigar. Outras análises sobre o tema certamente surgirão para explicar 

algumas lacunas deixadas sem resposta e para ampliar os estudos apresentados 

neste trabalho. 
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