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RESUMO 
 
 

O presente trabalho tem como objetivo central analisar a composição curricular da 
Escola Normal e as permanências e rupturas na organização curricular da Escola 
Normal da década de 1920 até a década de 1970. A escola Normal tinha como 
principal finalidade a formação de docentes para o ensino primário e chega ao Brasil 
inspirada nos moldes franceses. A primeira escola normal brasileira data do ano de 
1835 e a partir de então passa a viver uma trajetória de inconstâncias e descrédito 
por parte da sociedade. Surge primeiramente para atender essencialmente ao 
público masculino, porém com o passar do tempo e com o crescimento populacional 
e mercantil, a educação passa a ser exigência para a preparação de mão de obra e 
faz-se necessário a formação de professores que dêem conta de atender à 
demanda. Neste momento as escolas normais começam a abrir as portas para as 
mulheres que em muito pouco tempo já eram a maioria nas salas de aula e no 
exercício da profissão. O currículo dessas escolas sofre constantes alterações na 
busca por um ensino de qualidade e é sempre influenciado por discussões políticas. 
Quando, finalmente a escola normal consegue se organizar e montar um currículo 
para uma formação de qualidade, a Reforma de 1971 transforma o Magistério em 
um curso técnico limitado ao que se denominava 2º grau. Esse trabalho de pesquisa 
utilizou como fontes os documentos das reformas de 1920, 1946 e 1971 e outras 
fontes pertinentes ao tema. A metodologia utilizada na construção do trabalho foi a 
pesquisa documental e bibliográfica. 
 
Palavras-chave: História da Educação. Escola Normal. Currículo.
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INTRODUÇÃO 

 

  Durante muitos anos a educação escolar esteve sob o domínio da 

igreja. Os educadores geralmente eram padres ou pessoas leigas que dominavam a 

leitura, a escrita e o cálculo. Quando essa educação passa a ser responsabilidade 

do Estado começa-se a ter uma preocupação com a formação de professores. É 

nesse contexto que em 1835 é fundada no Rio de Janeiro a primeira escola normal 

do Brasil sofrendo toda uma influência dos modelos franceses. 

  A grande preocupação sempre foi à busca por uma educação de 

qualidade, o que na realidade se refletia na organização curricular das escolas 

normais. A influência política se refletia no currículo escolar, o que muitas vezes 

gerava grandes embates políticos e que por muitas vezes culminavam no 

fechamento dessas escolas. 

  As primeiras escolas normais eram totalmente voltadas para atender 

ao público masculino que com o passar do tempo e as transformações da 

sociedade, não viam mais atrativos em tal profissão. Quando as escolas normais 

abrem suas portas para as mulheres, as classes passam a ser mistas e o currículo é 

organizado para atender de forma específica homens e mulheres. Logo, em pouco 

tempo, a escola normal passa a atender em suas salas, um grande número de 

mulheres, vindo a tornar-se uma profissão feminina. 

  As mudanças na organização curricular sempre foram constantes, 

pois inúmeras vezes a escola normal foi desacreditada pela sociedade por não 

oferecer uma educação de qualidade que desse conta de formar um bom 

profissional que correspondesse aos anseios da sociedade. 

  Considerando a relevância histórica para entender a história da 

profissão docente e toda a luta pela instituição da escola normal é que tomamos 

como tema deste trabalho: a organização curricular da escola normal do início do 

século XX até a Reforma de 1971, analisando as reformas de 1920, 1946 e a de 

1971, tendo como problema de pesquisa: quais as permanências e rupturas da 

organização curricular da escola normal do início do século XX até a Reforma de 

1971? Portanto, o objetivo geral deste trabalho é: analisar a composição curricular 

da Escola Normal e as permanências e rupturas na organização curricular da Escola 

Normal da década de 1920 até a década de 1970. E os objetivos específicos são: 

Caracterizar sucintamente o contexto histórico da Escola Normal na Europa e no 
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Brasil; Analisar a caracterização curricular da Escola Normal; Apresentar a 

organização curricular da escola normal de 1920, 1946 e 1971 (Habilitação 

Específica do Magistério). 

  A metodologia utilizada para alcançar estes objetivos foi estruturada 

da seguinte forma: revisão bibliográfica e análise de documentos. Nos momentos de 

leitura pude comprovar uma vasta produção de material referente ao tema, porém a 

fonte mais segura da qual bebi avidamente todo o conteúdo referente à organização 

curricular, foram os documentos oficiais: Lei n. 1.750, de 8 de dezembro de 1920; 

Decreto n.3.356, de 31 de Maio de 1921; Decreto-Lei n. 8.530, de 2 de janeiro de 

1946; Lei Nº 5.692-de 11 de agosto de 1971 e o Parecer nº 349/72. Além dessa 

fonte documental tomei como referência alguns autores como: Dermeval Saviani, 

Maria Leonor Tanuri, Otaíza Romanelli, Jane Soares de Almeida, Maria Elisabete 

Blank Miguel, dentre outros. 

  O trabalho foi organizado em dois capítulos: 

1º A trajetória histórica da Escola Normal na Europa e no Brasil. 

Esse capítulo tem por objetivo traçar um panorama histórico que 

caracteriza todo o contexto dos primeiros ensaios referentes à formação de 

professores e criação das escolas normais na Europa e da sua chegada ao Brasil, 

bem como a criação das primeiras escolas, de seus fechamentos e aberturas 

sempre sendo palco de discussões políticas e tendo como foco principal a 

organização curricular dessas escolas. 

2º A organização curricular das escolas normais nas reformas de 1920, 1946 e 1971. 

 Esse capítulo tem como objetivo analisar os currículos bem como suas 

continuidades e rupturas. 

 Partindo desses pressupostos é que posso ressaltar a importância do 

referido trabalho para minha formação profissional, pois a partir dele pude vislumbrar 

toda a trajetória história que envolveu e que ainda envolve a formação de 

professores bem como a organização curricular que até hoje ainda é muito discutida. 
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CAPÍTULO 1 

CARACTERIZAÇÃO HISTÓRICA DA ESCOLA NORMAL 

 

  Este primeiro capítulo tem por objetivo caracterizar o contexto 

histórico da Escola Normal na Europa e no Brasil de uma forma sucinta, abrangendo 

o surgimento e os problemas enfrentados por essa instituição. 

  Segundo Saviani (2005), na Europa, os primeiros ensaios de 

formação docente, datam do século XV quando a educação ainda era regulada pela 

igreja. Essas instituições voltadas para a formação de professores surgem 

vinculadas às igrejas entre os séculos XV e XVIII e somente a partir do século XIX é 

que passam a ser reguladas pelo Estado. 

  Nesse período de implantação das escolas normais, uma de suas 

marcas foi a intermitência, pois seu tempo de vida era muito curto. Segundo Blank 

Miguel (2008, p.147), um político do Paraná tece o seguinte comentário acerca das 

escolas normais: “Escola Normal: uma dentre as plantas exóticas que nascem e 

morrem quase no mesmo dia.” Essas escolas sempre foram alvo de disputas 

políticas que muitas vezes culminavam com seu fechamento. 

  Tanto na Europa quanto no Brasil, a qualidade do ensino nessas 

instituições deixava muito a desejar pela precariedade do currículo que não tinha 

uma proposta que contemplasse um ensino de qualidade. 

  O insucesso na implantação das primeiras escolas normais, a 

demora na formação, a desorganização curricular, a improvisação, a falta de 

profissionais capacitados e de alunos para a escola normal, levavam ao desprestígio 

e culminava muitas vezes com o fechamento dessas escolas. Devido a todos estes 

problemas pelos quais a escola passava, era desacreditada pela sociedade. 

  Segundo Tanuri (2000), nessas condições, tais escolas foram 

frequentemente fechadas por falta de alunos ou por descontinuidade administrativa 

e submetidas a constantes medidas de criação e extinção. 

  A procura por formação de professor para a escola primária era 

ínfima e não compensava os gastos públicos, o que levava a poucos investimentos 

no funcionamento das Escolas Normais. O currículo não objetivava uma formação 

profissionalizante, havia somente um professor para todas as disciplinas e o diploma 

de professor era concedido baseado em treinamentos práticos sem nenhuma teoria. 

Se o aluno conseguisse ler, escrever e realizar cálculos simples, isso lhe concederia 
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o diploma, portanto, o que leva a deduzir que o treinamento prático baseava-se em 

cálculo, leitura e escrita.  

  Com os avanços e com as transformações sofridas pela sociedade, 

a busca por uma educação de qualidade passava a ser exigida. O Brasil, na 

segunda metade do século XIX, vivia um grande crescimento comercial e industrial, 

nesse processo de crescimento sentia-se cada vez mais presente a necessidade de 

mão-de-obra qualificada que atendesse à demanda do mercado.  Vale ressaltar, 

portanto, que a necessidade da formação docente vem desde o século XVII e em 

toda a sua trajetória foi marcada por impasses que dificultavam sua 

institucionalização. Segundo Saviani (2005), na Europa, como veremos a seguir, os 

primeiros ensaios de formação docente, datam do século XV quando a educação 

ainda era regulada pela igreja. 

 

1.1 A ESCOLA NORMAL NA EUROPA 

 

 A formação docente teve seu início inspirado nos moldes religiosos 

entre os séculos XV e XVIII e somente a partir do século XIX é que passou a ser 

regulada pelo Estado. No decorrer de todo o seu trajeto histórico, há mais de 500 

anos, já havia uma busca pela construção da profissão docente, que passou por 

inúmeras transformações, sendo muitas vezes vista como sacerdócio, dom, porém, 

só foi institucionalizada na Europa, no final do século XVII. 

 

Em 1524, Lutero já se preocupava com a formação de professores, 
tendo escrito em um de seus textos a seguinte frase: “para ensinar e 
educar bem as crianças é necessário gente especializada (ARAÚJO, 
LOPES e FREITAS, 2008, p.14). 
  

 Já havia, portanto, um pensamento de que para ensinar e educar 

não bastava dom e sacerdócio, mas sim, uma formação específica. Essa 

preocupação em formar professores capacitados data da época em que o ensino era 

de controle da Igreja, tanto que a primeira escola destinada à formação de 

professores foi criada em 1864, 

 

O primeiro estabelecimento de ensino destinado à formação de 
professores teria sido instituído por São João Batista La Salle, em 
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1864, em Reins, com o nome de Seminário dos Mestres (DUARTE, 
1986, p.65-66). 

  

 Segundo Saviani (2005), muitas eram as Instituições que 

preparavam professores, porém nenhuma intitulada “Escola Normal”.  A primeira 

Instituição com o nome de Escola Normal foi proposta pela Convenção, em 1794, e 

instalada em Paris, em 1795. 

 Foi nesse momento que surgiram os dois modelos: Escola Normal 

Superior para formar professores de nível secundário e Escola Normal ou Escola 

Normal Primária para preparar professores para a escola primária. Este modelo foi 

se expandindo por toda a Europa como Itália, Alemanha, Inglaterra e Estados 

Unidos. Ao longo de todo o século XIX houve uma grande expansão na criação de 

Escolas Normais. 

 No final do século XVIII e início do século XIX, na Europa, a nova 

ordem social influenciada pelo capitalismo que fortalece a burguesia e provoca 

mudanças na política educacional luta por uma educação laica e pública que já era 

preconizada por La Salle no início do século XVIII no seminário de formação docente 

leiga. O ensino até então privado e religioso passa a ser laico e de responsabilidade 

do estado. 

 

O processo de estatização do ensino consistiu, para a política de 
formação docente, na substituição de um corpo docente religioso e 
sob o controle da igreja, por um corpo de professores laicos, agora 
recrutados pelo Estado (SCHAFRATH, s.d, p.146). 

  

 Segundo Schaffrath1 (s.d, p.147), outra iniciativa importante para os 

cursos de formação docente na Europa foi a criação de escolas formadoras de 

professores a partir do Movimento Pietista alemão.2 

 Apesar de toda uma evolução educacional na Alemanha e da 

criação de inúmeras instituições voltadas para a formação de professores, a primeira 

Instituição com o nome de Escola Normal funciona na França, em 1795, inspirada no 

modelo alemão. Segundo Schaffrath (s.d, p.147), o nome “escola Normal” está 

ligado à ideia de que para se formar professores, o novo sistema educacional 

                                                 
1
 Mestre em Educação pela UEM, professora do Departamento de Educação da Faculdade de Artes do Paraná, 

pesquisadora do Grupo de Pesquisa Interinstitucional em Artes da FAP. 
2
 O Movimento Pietista Alemão se opunha à concepção intelectualista do Cristianismo, tinha princípios 

pedagógicos cristãos e criou na Alemanha do século XIX um sistema de ensino completo em vários níveis. 



14 
 

deveria ter o ensino obrigatório e um conjunto de normas que regulamentassem a 

profissão. É a partir dessa preocupação em incutir normas que surge a ideia de 

institucionalização das escolas normais. 

 A implantação e disseminação das Escolas Normais têm o seu ápice 

após a Revolução Francesa. Na França e na Alemanha, segundo Schaffrath (s.d), os 

requisitos estabelecidos para quem quisesse freqüentar a escola eram os seguintes: 

 

*idade mínima de dezesseis e máxima de vinte e cinco anos; 
*certificado de boa conduta; 
*certificado de vacinação contra varíola: 
*não sofrer de doença que pudesse impedir o exercício do magistério 
(SCHAFFRATH, s.d, p.148). 

  

 Antes que o aluno fosse aceito para cursar a escola normal, ele fazia 

um exame oral e escrito que media seus conhecimentos, aptidões e que religião 

professava. O curso tinha a duração de dois ou até três anos em algumas escolas e 

o currículo poderia ser diferenciado em algumas disciplinas, porém tinham cadeiras 

obrigatórias, 

 

*Instrução moral e religiosa; 
*Leitura; 
*Aritmética, sistema de pesos e medidas; 
*Gramática francesa; 
*Elementos de Geometria e suas aplicações usuais, especialmente 
desenho linear; 
*Noções de ciências Físicas e de História Natural, aplicadas ao uso 
da vida; 
*Elementos de História e Geografia, em especial da França; 
*Canto; 
*Ginástica; 
*Métodos de Ensino e Princípios da Educação (SCHAFFRATH, s.d., 
p.148). 

  

 O curso previa além dessas disciplinas, práticas pedagógicas em 

escolas primárias que funcionavam anexas às Escolas Normais.  

 Como podemos perceber, a França foi quem conseguiu se organizar 

e criar escolas de prestígio e que serviram de modelo para a criação de Escolas 

Normais em todo o mundo, inclusive no Brasil, que buscou inspiração nas 

sociedades européias. 
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1.2 A ESCOLA NORMAL NO BRASIL 

 
 Enquanto a Europa, especialmente a França vivia esta situação de 

transformação do ensino, o Brasil, ainda tentava organizar seu sistema educacional 

com professores improvisados, já que a formação de professores era intermitente. 

Nos dois primeiros séculos da colonização os educadores que tinham a hegemonia 

da educação letrada eram os Jesuítas, que ministravam uma educação básica. 

Segundo Romanelli (2001), o ensino que os padres Jesuítas ministravam era 

completamente alheio à realização da vida da Colônia. Desinteressado, destinado a 

dar cultura geral básica. 

 Segundo Romanelli (2001), com a expulsão dos Jesuítas em 1759, o 

Brasil viveu um período de 13 anos sem qualquer investimento para a preparação de 

professores para substituir os educadores do sistema jesuítico. Somente com a 

vinda da Família Real para o Brasil é que se começa a pensar em educação e na 

formação de professores para atender a população que ansiava por ensino.  

  As Escolas Normais surgem vinculadas aos Liceus e eram 

essencialmente masculinas. O que as diferenciava do ensino primário era a cadeira 

de pedagogia. Chegam ao Brasil inspiradas no modelo Francês e é na transição do 

Império para a República que surge a ideia de criação dessas escolas e, portanto, a 

formação docente passava a ser então a prioridade educacional. Como veremos no 

quadro a seguir, essas escolas surgem em várias unidades federativas. 

 
 

CIDADES UNIDADES FEDERATIVAS ANO DE CRIAÇÃO 
Niterói Rio de Janeiro 1835 

Salvador Bahia 1836 
Cuiabá Mato Grosso 1842 

São Paulo São Paulo 1846 
Teresina Piauí 1864 

Porto Alegre Rio Grande do Sul 1869 
Curitiba Paraná 1870 
Aracaju Sergipe 1870 
Vitória Espírito Santo 1873 
Natal Rio Grande do Norte 1873 

Fortaleza Ceará 1878 
Rio de Janeiro Rio de Janeiro 1880 
Florianópolis Santa Catarina 1880 
João Pessoa Paraíba 1883 

Goiás Goiânia 1884 
São Luís Maranhão 1890 

Ponte Nova Bahia 1907 
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Uberlândia Minas Gerais 1924 
Campo Grande Mato Grosso do Sul 1930 

Brasília Distrito Federal 1960 
             Fonte: ARAÚJO, FREITAS E LOPES (2008, p.14).  
 
  Quadro 1 – Primeiras Escolas Normais no Brasil 

 
 
 Como apontado no quadro acima a primeira escola normal foi criada 

no Brasil no ano de 1835 no Rio de Janeiro e segundo Romanelli (2000, p.163), foi a 

pioneira na América Latina e, de caráter público, a primeira de todo continente, e 

tinha seu currículo estruturado da seguinte forma: 

 

Ler e escrever pelo método lancasteriano; as quatro operações de 
aritmética, quebrados, decimais e proporções; noções gerais de 
geometria teórica e prática; gramática da língua nacional; elementos 
de geografia; princípios de moral cristã e da religião de estado 
(VILELLA, 2008, p.32 e 33). 

  

 Segundo Tanuri, os pré-requisitos para ingresso limitavam-se a: “ser 

cidadão brasileiro, ter 18 anos de idade, boa morigeração e saber ler e escrever” 

(TANURI, 2000, p.64). 

 Não havia um tempo de duração fixo para se formar o professor 

primário. Na falta de professores para a escola normal o Diretor era quem ministrava 

as aulas e quando ao fim de dois ou três anos de curso e achando que o normalista 

estava pronto era examinado por uma banca, só então recebia o diploma para 

lecionar na escola primária. Como era um processo demorado para se formar 

professores e o interesse era pouco pela profissão a escola era fechada. A Escola 

Normal de Niterói é reaberta em 1859 e teve uma nova organização curricular e 

segundo Vilellla (2008), 

 

O conteúdo ficou distribuído em três cadeiras independentes, cada 
qual com seu professor: a primeira cadeira de língua nacional, 
caligrafia, doutrina cristã e pedagogia; a segunda cadeira de 
aritmética, inclusive metrologia, álgebra até equações do segundo 
grau, noções de geometria teórica e prática e desenho linear e a 
terceira cadeira de elementos de cosmografia e história, 
compreendendo o maior desenvolvimento a do Brasil (VILELLA, 
2008, p.36). 

 

 A primeira Escola Normal Primária de São Paulo foi criada em 1846 

e em seu currículo, apenas uma disciplina era voltada para a formação pedagógica. 
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Essa escola era essencialmente masculina, o curso tinha a duração de dois anos e 

seu currículo era composto da seguinte forma, 

 

Lógica 
Gramática Geral e da Língua Nacional 
Teoria e Prática da Aritmética 
Noções Gerais de Geometria prática e suas Aplicações 
Caligrafia 
Princípios da Doutrina Cristã 
Métodos e Processo de Ensino (MOACYR apud ALMEIDA, 1995, 
p.667). 

  

 Nos anos finais do Império mais especificamente em 1862, as 

Escolas Normais abrem as portas para as mulheres e em 1901, segundo Accácio 

(s.d, p.7), caracteriza-se o magistério primário como profissão feminina. 

  Muitas escolas foram surgindo em todo o território brasileiro, porém 

sem conseguir prosperar, até porque o curso não garantia a profissionalização, ou 

seja, não havia um diploma que reconhecesse a profissão. Todas as escolas 

passaram por problemas em sua trajetória para só terem algum êxito a partir de 

1870 quando já contava com a participação das mulheres. 

 Segundo Almeida (1995), em 1847, foi criada uma escola feminina 

que durou menos de dez anos devido o seu currículo fragmentado e restrito que 

dava ênfase aos ensinos religiosos e à língua francesa. Em 1874 a Escola foi 

reaberta e possuía cursos para homens e mulheres e tinha seu currículo organizado 

da seguinte forma: 

 

Língua Nacional e Francesa 
Caligrafia 
Doutrina Cristã 
Aritmética e Sistema Métrico 
Metódica e Pedagogia com Exercícios Práticos 
Cosmografia e Geografia 
História Sagrada e Universal (MOACYR apud ALMEIDA, 1995, 
p.668). 

 

 Em 1878 esse curso foi novamente encerrado e reaberto em 1880 e 

segundo Almeida (1995), seu programa curricular foi organizado para ambos os 

sexos, porém, de forma reduzida e simplificada. 
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1ª Cadeira 2ª Cadeira 3ª Cadeira 4ª Cadeira 
Língua Nacional Francês Cosmografia História Sagrada 

Aritmética Metódica Geografia História Universal 
 Pedagogia  Noções Gerais de 

Lógica 
 Fonte: REIS FILHO apud ALMEIDA, 1995, p. 669. 
 
  Quadro 2 – Programa Curricular 1878 

  
 
 Como podemos perceber, os currículos vão se modificando e se 

reconfigurando de acordo com as políticas educacionais e de cobranças feitas pela 

própria sociedade que via um ensino fragmentado e desorganizado. Os exercícios 

práticos que constavam no currículo de 1874 são excluídos e se acrescentou noções 

gerais de lógica. 

 Em 1880 a primeira Escola Normal pública, da Corte, segundo 

Tanuri (2000), tinha seu currículo organizado da seguinte forma: 

 

Língua nacional; língua Francesa; aritmética, álgebra e geometria; 
metrologia e escrituração mercantil; geografia e cosmografia, história 
universal; história e geografia do Brasil; elementos de ciências físicas 
e naturais e de fisiologia e higiene; filosofia; princípios de direito 
natural e de direito público, com explicação da Constituição política 
do Império; princípios de economia política; noções de economia 
doméstica (para as alunas); pedagogia e prática do ensino primário 
em geral; prática do ensino intuitivo ou lição de coisas; princípios de 
lavoura e horticultura; caligrafia e desenho linear; música vocal; 
ginástica; prática manual de ofícios (para os alunos); trabalhos de 
agulha (para as alunas); instrução religiosa (não obrigatória para os 
católicos) (TANURI, 2000, p. 67). 

  

 O curso não tinha sua duração especificada em anos e sim em 

séries de matérias nas quais os alunos eram submetidos a exames. 

 O curso Normal foi sendo reorganizado segundo as necessidades da 

sociedade e a política vigente. As mudanças no currículo eram significativas, porém 

sempre se mantendo a cadeira de pedagogia que era uma das poucas, realmente 

voltada para a formação do professor. Com a Reforma da Escola Normal do Estado 

de São Paulo em 1890, percebe-se uma preocupação com a qualidade do ensino e 

da preparação do professor, pois se notava um despreparo muito grande e uma falta 

de organização curricular que dessem conta de realmente capacitar o professor para 

desempenhar sua função. 
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 Segundo Saviani (2005), a escola normal não atendia os requisitos 

necessários para se formar bons professores, que segundo o Decreto de 12 de 

março de 1890, havia uma insuficiência no programa de estudos e no preparo 

prático dos alunos. 

  Segundo Almeida (1995), com a Reforma na Escola Normal 

impetrada por Caetano Campos, o currículo passa então por uma renovação e 

segundo Saviani (2005), 

 

Novas cadeiras foram criadas: às matemáticas juntou-se o estudo da 
álgebra e escrituração mercantil; às ciências físico-químicas 
adicionaram-se as ciências biológicas; o estudo da língua materna foi 
ampliado; e a parte artística profundamente modificada no estudo do 
desenho, foi alargada com a cadeira de música (solfejo e canto 
escolar); a educação física foi criada com as aulas de calistenia, 
ginástica e exercícios militares; finalmente, a geografia foi separada 
da cadeira de história, para maior latitude do ensino; e as ciências 
sociais contempladas com o acréscimo da cadeira de economia 
política e educação cívica, na qual se dão noções de direito e de 
administração (SAVIANI, 2005, s.p). 
 

 A grande novidade desta Reforma foi a criação da Escola Modelo do 

Estado de São Paulo, anexa à Escola Normal e que serviria para a prática do ensino 

ou treinamento dos professores.  

 Caetano Campos, apesar de ter permanecido pouco tempo na 

direção da Escola Normal,  

 

Implantou uma Reforma baseada nos princípios da escola pública 
universal, gratuita, obrigatória e laica, colocando a formação do 
professor como fator fundamental para toda reforma do ensino. 
Dessa forma, a Escola-Modelo Superior surgiu como um setor de 
prática de ensino, destinada a normalistas, para praticarem o que 
“aprendiam teoricamente” (ALMEIDA, 1995, p. 673). 
 

 
 Segundo Almeida (1995), o Método Intuitivo era considerado o 

método por excelência, o que tornava a Escola-Modelo, o centro difusor do mesmo. 

 É importante ressaltar que essa Reforma foi crucial para determinar 

a importância da Prática de Ensino como uma disciplina de fundamental importância 

no currículo da Escola Normal. 

 Em 1890, segundo Almeida (1995), o currículo da Escola Normal 

estava estruturado em três anos, como mostra o quadro a seguir, 
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Primeiro Ano Segundo Ano Terceiro Ano 
Português Português História do Brasil 
Aritmética Álgebra e Escrituração 

Mercantil (para o sexo 
Masculino). 

Biologia 

Geografia e Cosmografia Geometria Educação Cívica e 
Economia Política 

Exercícios Militares (para o 
sexo masculino). 

Física e Química Organização das Escolas e 
sua Direção 

Prendas e Exercícios 
Escolares (para o sexo 

feminino). 

Ginástica Exercícios Práticos. 

Caligrafia e Desenho Música  
 Desenho  
 Economia Doméstica e 

Prendas (para o sexo 
feminino). 

 

 Fonte: REIS FILHO apud ALMEIDA, 1995, p.675. 
 
  Quadro 3 – Programa Curricular de 1890 

 
 
 Além de disciplinas específicas para o sexo masculino e para o sexo 

feminino, percebe-se a introdução da História do Brasil em substituição às Histórias 

Sagrada e Universal. 

 Havia uma preocupação não só com a qualidade do ensino, mas 

com a quantidade de profissionais que seriam formados e bem formados, para suprir 

a demanda das escolas elementares. Segundo Almeida (1995), “percebe-se a 

intenção de se colocar maior ênfase na formação de professores, visando elevar a 

qualidade do ensino”. (ALMEIDA 1995, p.677) 

 Ainda segundo Almeida (1995), com a Reforma da escola Normal 

pela Lei n. 88, de 8 de Setembro de 1892, um fato curioso que vale ser mencionado 

é que os alunos eram classificados pela nota final do diploma, assim podendo 

escolher a cadeira para lecionar sem passar por concurso. As autoridades 

competentes analisavam os diplomas e classificavam os alunos com as maiores 

notas e os mesmos escolhiam a cadeira que queriam lecionar. Essa era uma 

estratégia para despertar nos alunos um maior interesse pelo curso. 

 Almeida (1995) esclarece que este currículo sofreu alterações 

consideráveis em 1894, pelo Decreto nº 247, de 23 de julho de 1894, que distribuiu 

por séries as disciplinas e cargas horárias que acrescentou um ano de estudos ao 

curso, compondo-se da seguinte forma: 
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PRIMEIRO ANO 
                     Seção Masculina                                                  Seção Feminina 
1ª série Nº 

aulas 
2ª série Nº 

aulas 
1ª série Nº 

aulas 
2ª série Nº 

aulas 
Português 6 Português 6 Português 6 Português 6 
Francês 6 Francês 6 Francês 6 Francês 6 
Aritmética 3 Álgebra 3 Aritmética 3 Álgebra 3 
Geografia 
do Brasil 2 

 

História do 
Brasil 3 

Geografia 
do Brasil 2 

História 
do Brasil 3 

 

Caligrafia 
e Desenho 3 

 

 Desenho 3 Caligrafia 
e Desenho 3 

 Desenho 3 

Escrituração 
Mercantil 2 

Trabalhos 
Manuais 

2 Escrituração 
Mercantil 2 

Escrituração 
Mercantil 

2 

  

Trabalhos 
Manuais 2 

  

Total 22 Total 23 Total 24 Total 23 
 Fonte: REIS FILHO apud ALMEIDA, 1995, p.678-679. 
 
  Quadro 4 – Programa Curricular de 1894 – 1º ano 

 

Fonte: REIS FILHO apud ALMEIDA, 1995, p. 678-679 

 

 Quadro 5 – Programa Curricular de 1894 – 2º ano  
  
  Quadro 5 – Programa Curricular de 1894 – 2º ano 

SEGUNDO ANO 
                     Seção Masculina                                                  Seção Feminina 
1ª série Nº 

aulas 
2ª série Nº 

aulas 
1ª série Nº 

aulas 
2ª série Nº 

aulas 
Português 5 Português 6 Português 5 Português 6 
Inglês 6 Inglês 6 Inglês 6 Inglês 6 
Geometria 3 Latim 3 Geometria 3 Latim 3 
Geografia 
Geral 

3 
 

Geometria e 
Trigonometria 

3 Geografia 
Geral 

3 Geometria e 
Trigonometria 3 

 

Desenho 3 Geografia 
Geral 

3 Economia 
Doméstica 

3 Geografia 
Geral 3 

Música 3 Música 

3  
 

Música 

 
 

3 
Música 3   

 
 

Economia 
Doméstica 

2 

Total 23 Total 24 Total 23 Total 26 
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 Fonte: REIS FILHO apud ALMEIDA, 1995, p.678-679. 
 
 Quadro 6 – Programa Curricular de 1894 – 3º ano 
 
 

TERCEIRO ANO 
                     Seção Masculina                                                  Seção Feminina 
1ª série Nº 

aulas 
2ª série Nº 

aulas 
1ª série Nº 

aulas 
2ª série Nº 

aulas 
Português 
(História da 
Língua)  

1 Latim 3 Português 
(História da 

Língua) 

1 Latim 
3 

Latim 6 Mecânica 3 Latim 6 Mecânica 3 
Mecânica 3 Astronomia 

Elementar 
3 Mecânica 3 Astronomia 

Elementar 3 

Astronomia 
Elementar 

3 
 

Física 3 Astronomia 
Elementar 

3 Física 3 
 

Física 3 Química 3 Física 3 Química 3 
Agrimensura 1 História 

Natural 
3 História 

Natural 3 Agrimensura 2 
Ginástica 2 Ginástica e 

Exercícios 
Militares  

3 

Exercícios 
de Ensino 
(Escola-
Modelo) 

5 Exercício de 
Ensino 
(Escola-
Modelo) 6 

Ginástica e 
Exercícios 
Militares 

2 

 Exercícios 
de Ensino 
(Escola – 
Modelo) 

3 Exercícios de 
Ensino 
(Escola 
Modelo) 

4 

Total 24 Total 24 Total 24 Total 24 
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 Fonte: REIS FILHO apud ALMEIDA, 1995, p.678-679. 
 

 Quadro 7 – Programa Curricular de 1894 – 4º ano 
 
 
  Ao observar a composição curricular da Escola Normal fica 

perceptível que o que diferencia o currículo da seção feminina da seção masculina, 

são as disciplinas de economia doméstica e trabalhos manuais, porém a presença 

das mulheres não só nas Escolas Normais, mas na atuação em sala de aula já era a 

maioria. 

 O Brasil vivia um período de crescimento populacional muito intenso 

e a Escola Normal não dava conta de atender a demanda do ensino primário que 

necessitava de mais professores. Um fato curioso aqui, é que como não havia 

recursos financeiros para se investir na construção de novas Escolas Normais, e 

também porque não havia professores em número suficiente, o Governo, para tentar 

resolver o problema, dita a ordem de que as escolas complementares formariam 

professores preliminares, ou seja, quem saísse do ginásio e quisesse lecionar 

deveria ter um ano de prática de ensino nas Escolas-Modelos do Estado. Portanto, 

QUARTO ANO 
                     Seção Masculina                                                  Seção Feminina 
1ª série Nº 

aulas 
2ª série Nº 

aulas 
1ª série Nº 

aulas 
2ª série Nº 

aulas 
Química  3 Fisiologia e 

Noções de 
Higiene 

3 Química 3 Fisiologia e 
Noções de 
Higiene 

3 

História 
Natural 

3 História 
Universal 

3 História 
Natural 

3 História 
Universal 

3 

Anatomia 3 Pedagogia e 
Direção de 
Escolas 

2 Anatomia 3 Pedagogia e 
Direção de 
Escola 

2 

História 
Universal 

3 
 

História 
Natural 
(compi.) 

2 História 
Universal 

3 História 
Natural 

2 
 

Pedagogia 
e Direção 
de Escola 

3 Economia 
Política e 
Educação 

2 Pedagogia 
e Direção 
de Escola 

3 Educação 
Cívica 

2 

Exercício de 
Ensino 
(Escola-
Modelo) 

12 Exercícios 
de Ensino 
(Escola-
Modelo) 

12 
Exercício 
de Ensino 
(Escola 
Modelo) 

9 
Economia 
Política 

3  

Exercícios 
de Ensino 
(Escola-
Modelo) 

6    

 

 
Total 24 Total 24 Total 24 Total 24 
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Para o direito de lecionar nas Escolas Complementares, tais alunos 
deveriam prestar exames das matérias do Curso Normal, não 
incluídas no currículo do Ginásio. Estabeleceu-se assim, um 
dualismo: uma Escola Normal de currículo enciclopédico e cursos 
complementares formando professores para as escolas preliminares, 
com o mesmo currículo das primeiras, exceto a formação 
pedagógica, que se efetivaria através dos “exercícios práticos” nas 
Escolas-Modelo (ALMEIDA, 1995, p.681). 

 

 Os educadores da época não concordaram com tal atitude devido 

ser uma formação rápida e de baixa qualificação. Segundo Almeida (1995), a 

formação dos professores da Escola Complementar ficava exclusivamente limitada 

ao desempenho e ao treinamento na Escola-Modelo sem haver, portanto, um 

arcabouço teórico proporcionado pelas disciplinas pedagógicas. 

   Podemos observar com isso que era atribuído à Prática de Ensino 

uma importância muito grande na formação do professor. Era de suma importância 

que o professor treinasse as técnicas de transmissão do conhecimento. Segundo 

Almeida (1995),  

 

o treinamento prático na Escola-Modelo tornou-se requisito 
indispensável na formação dos professores, tanto que, no caso das 
escolas complementares, era fornecido aos alunos o diploma de 
professor da Escola Preliminar somente após o estágio de um ano 
nas Escolas-Modelos (ALMEIDA, 1995, p. 681). 

  

 Os Currículos não sofreram alteração até 1911, período em que 

segundo Almeida (1995), as Escolas Normais passaram a ser denominadas de 

“Secundárias” e as Complementares, “Escolas Normais Primárias”. O currículo 

passou a ser igual para os dois sexos, porém as aulas continuavam separadas em 

um curso com duração de quatro anos. A composição curricular da Escola Normal 

primária em 1911 era a seguinte: 
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 Fonte: ALMEIDA, 1995, p. 682-683. 
 Quadro 8 – Programa Curricular de 1911 

Primeiro ano 

Matérias Nº de aulas por semana 
Português 
Francês 
Aritmética 
Geografia Geral 
Música 
Trabalhos Manuais 
Desenho 

3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 

Total 18 
Segundo ano 

Matérias Nº de aulas por semana 
Português 
Francês 
Aritmética 
Álgebra 
Geometria Plana com Aplicação às Medidas 
Geografia do Brasil 
Pedagogia 
Música 
Trabalhos Manuais 
Ginástica 

2 
2 
3 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
2 

Total 22 
Terceiro ano 

Matérias Nº de aulas por semana 
Português 
Francês 
Geometria no Espaço 
História Universal 
Noções de Física e Química 
Pedagogia 
Música 
Trabalhos Manuais 
Ginástica 
Desenho 

3 
3 
2 
2 
3 
3 
2 
2 
2 
2 

Total 24 
Quarto ano 

Matérias Nº de aulas por semana 
Português 
Francês 
História do Brasil 
História Natural com Aplicação à Agricultura e 
à Zootecnia 
Pedagogia e Educação Cívica 
Música 
Trabalhos Manuais (para o sexo masculino) 
Trabalhos Manuais (para o sexo feminino) 
Ginástica 
Desenho 

2 
2 
3 
4 
 
6 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

Total 27 
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 As transformações curriculares sofridas pela Escola Normal 

evidenciam uma formação geral e não específica dos professores primários. A 

disciplina de Pedagogia que só era trabalhada a partir do 2º ano, era a única que 

dava ênfase à parte pedagógica do curso, e o que se percebe neste currículo é a 

ausência dos exercícios práticos de ensino que, segundo nos aponta Almeida 

(1995), que no 4º ano, articulada com Educação Cívica, a disciplina Trabalhos 

Manuais diferencia-se para os dois sexos, não havendo nenhuma menção aos 

exercícios práticos, embora nos leve a deduzir que estes continuavam acontecendo 

nas Escolas-Modelos. 

 Em 1912, o currículo sofre pequenas alterações e disciplinas como 

zootecnia, agricultura, datilografia, taquigrafia e arte culinária para o sexo feminino 

passam a fazer parte da composição curricular, porém essas disciplinas, mais tarde, 

a partir da Reforma de 1920, são suprimidas do currículo. 

 Segundo Almeida (1995), as Escolas Normais Secundárias em 

1913, apresentam algumas modificações no plano de estudos, com uma duração de 

quatro anos, para alunos de ambos os sexos, separadamente, porém, são 

modificações ínfimas e que não altera de modo significativo a organização curricular. 

Ocorreu uma mudança no perfil das Escolas Normais secundárias que devido ao 

crescimento dos estudos pedagógicos lhe dispensa uma função mais propedêutica 

apesar de seu caráter humanista. 

 Com a ampliação da escolarização e com o refinamento do currículo 

e as práticas na escola-modelo, há uma grande melhora na qualidade da formação 

dos professores formados pela Escola Normal. Vale ressaltar que até os anos 20, a 

Escola Normal ainda passou por algumas reformas, porém não tão significativas. 

 Podemos acompanhar nesta primeira parte do trabalho os percursos 

e as transformações ocorridas desde o surgimento da Escola Normal na Europa e 

podemos vislumbrar que assim como aconteceu na Europa, quando vemos que a 

pioneira na formação de professores foi a Alemanha e quem realmente organizou e 

implantou a primeira Escola Normal foi a França. No Brasil vemos que o Estado 

pioneiro foi o Rio de Janeiro, porém São Paulo organizou e implementou todo um 

sistema de ensino que serviu de modelo para todo o país. Essa organização só viria 

a sofrer mudanças significativas na década de 1920, quando ocorre um processo de 

reorganização no campo educacional desencadeado pelo movimento renovador. 
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 A década de 1920 começa com grandes transformações no sistema 

educacional e em sua organização curricular, principalmente nas Escolas Normais, 

que é neste trabalho nosso objeto de pesquisa, e que nos permitirá vislumbrar sua 

trajetória histórica e transformações curriculares a partir da apresentação e das 

análises das Reformas de 1920, 1946 e 1971.  
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CAPÍTULO 2  

A ORGANIZAÇÃO CURRICULAR NAS REFORMAS DE 1920, 1946 E 1971 

 

 O presente capítulo tem por objetivo analisar a organização 

curricular das escolas normais a partir das Reformas de 1920, 1946 e 1971. 

 Em toda sua trajetória histórica, a Escola Normal passou por 

intensas mudanças em sua organização curricular, mudanças essas que foram 

ocorrendo desde o início de sua implantação e na maioria das vezes pelos grupos 

políticos que detinham o poder. É dentro deste contexto que vamos analisar a 

composição curricular das escolas normais e as mudanças que o currículo sofreu em 

cada uma das Reformas indicadas anteriormente. 

 Se nos primeiros dez anos de República vislumbramos um 

desenvolvimento no ensino normal no que diz respeito ao currículo, a partir da 

década de 20 vamos notar uma grande expansão desses espaços e uma melhor 

organização curricular. 

 A dualidade existente na formação dos professores, nas escolas 

normais primárias e escolas normais secundárias, era uma grande preocupação no 

campo das políticas educacionais, pois havia uma escola com um nível inferior e 

outra com um nível mais elevado. Havia, portanto, uma busca constante na melhoria 

do ensino e ao atendimento a população que ansiava pelo saber e nesse percurso 

as reformas foram acontecendo conforme as exigências e as mudanças na 

sociedade. 

 Com a apresentação das Reformas, será possível perceber as 

transformações sofridas nos currículos da Escola Normal, em diferentes momentos 

da história educacional brasileira. 

 

2.1 A REFORMA DE 1920 

 

A Reforma de 1920 aconteceu em importante momento da história do 

país. A necessidade de se tornar uma Nação independente e de preparar mão-de-

obra especializada para atender as necessidades da indústria que começava a 

despontar culminaram com um movimento nacionalista liberal que levaria à 

Revolução de 1930. O então Presidente do Estado de São Paulo, Washington Luís, 
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tem como foco em sua gestão, políticas de combate ao analfabetismo e convida 

Sampaio Dória para a direção geral da Instrução Pública do Estado que passa neste 

momento a organizar a reforma do ensino que mais tarde culminaria na Lei n. 1.750. 

Cabe aqui um comentário de que o analfabetismo nessa época era visto como 

doença e precisaria, portanto ser erradicado. 

A Reforma da Instrução Pública do Estado, sob a Lei N. 1750, de 8 de 

dezembro de 1920, mais conhecida como Reforma Sampaio Dória, reduziria o 

tempo diário de permanência das crianças em sala de aula para com isso criar e 

aumentar o número de vagas, já que sua preocupação maior era a alfabetização em 

massa. 

 Nesse momento da história, a Escola Normal passa novamente por 

uma grande reformulação que acaba por levar à unificação das escolas normais 

primárias e secundárias, criando-se as classes mistas e o currículo sofre alterações 

em sua composição. As escolas normais primárias tinham um ensino bem inferior ao 

da escola normal secundária e assim acabavam por formar dois tipos de 

professores. Com a unificação das duas escolas, tanto o professor formado na 

escola normal secundária quanto o formado na escola normal primária, apesar da 

diferença nos currículos, tem seus diplomas equivalentes e os mesmos direitos no 

exercício da profissão. 

Para o ingresso na Escola Normal, o candidato deveria ser aprovado 

no exame de suficiência, que comprovassem, 

 

Idade mínima de 14 anos; moralidade; ter sido vacinado e 
revacinado, nos últimos três anos, e não sofrer de moléstia 
contagiosa, ou repugnante, nem ter defeito físico ou psíquico, que o 
incompatibiliza com o magistério; licença do pai ou tutor; identidade 
pessoal (DECRETO-LEI N. 3.356, de 31 de maio de 1921, s.p.). 

  

Além da documentação, o candidato realizava provas escritas e 

práticas. As provas escritas condiziam com as matérias teóricas que eram 

Português, Francês, Latim, História do Brasil dentre outras e também de prova 

Cartográfica de Geografia que era o estudo dos mapas; as provas práticas 

consistiam em desenho e trabalhos manuais. Os exames de Língua Vernácula e 

Matemática eram realizados antes e tinham caráter eliminatório, pois só 

prosseguiam os candidatos com notas acima de 6. 
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Segundo a Lei N.1.750 (1920), esses exames eram corrigidos de forma 

secreta e sempre por uma  banca que não tivesse envolvimento com a produção ou 

fiscalização das provas. 

A prova era considerada nula quando, 

 

O candidato não escrever sobre o assunto dado; não fizer ou não 
entregar a prova; for surpreendido a copiar notas, livros ou qualquer 
escrito, ou a solicitar auxílio estranho; tentar, por qualquer modo, 
tornar conhecida a sua prova pelo julgador (LEI N. 1.750, 1920, s.p). 

  

A banca julgadora atribuía notas de 0 a 12, que eram multiplicadas 

pelos coeficientes abaixo: 

 

Língua vernácula....................................8 
Francês...................................................5 
Latim.......................................................5 
Geografia (média das duas provas)......,,.5 
História....................................................5 
Aritmética ...............................................6 
Álgebra e Geometria (média)..................5 
Ciências Físicas e Naturais.....................5 
Música................................................... 2 
Desenho.................................................2 
Trabalho.................................................2 
                                     Total............  50 (DECRETO-LEI, N.3.356, 
1921, s.p). 
 

 
Depois que cada examinador atribuía sua nota, era considerado 

aprovado, o candidato que atingisse o total de 300 pontos para cima. Vale aqui 

ressaltar, que metade das vagas era disponibilizada aos alunos formados na escola 

complementar e quando havia um número superior de alunos ao de vagas ofertadas, 

era feito uma prova escrita na qual constavam conteúdos de português, latim, 

história do Brasil, matemática e desenho. Essa prova era avaliada por três 

professores da escola complementar que atribuíam nota de 0 a 12. Essa nota era 

somada com a média de aprovação no curso e dividida por dois. Eram matriculados 

na Escola Normal os alunos com as maiores notas. Os alunos que não conseguiam 

se matricular por falta de vagas e que tinham sido aprovados no curso poderiam 

requerer vagas e se matricular em outra escola normal que tivesse vaga disponível. 
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Segundo o Decreto-Lei N. 3.356 (1921, s.p), os alunos que atingiam de 

500 a 600 pontos, a nota era de distinção; de 400 a 499, plenamente; de 300 a 399, 

simplesmente.  

A promoção dos alunos de uma série para outra acontecia da seguinte 

forma: na primeira quinzena de Maio e na primeira quinzena de novembro o 

professor atribuía uma nota de 0 a 12, através da freqüência, de chamadas orais e 

de exercícios realizados. Além dessas duas notas do professor, havia mais duas 

notas do Diretor que eram de exames sobre o que foi ensinado no semestre com 

questões formuladas pelo mesmo. Essas quatro notas eram somadas e divididas por 

quatro e depois multiplicadas pelo coeficiente correspondente a cada disciplina,  

 

 

Disciplinas 1º ano 2º ano 3º ano 4º ano 
Português 9 9 7 ------- 
Latim e Literatura 6 6 6 9 
Francês 6 6 ------- -------- 
Matemática 7 6 -------- -------- 
Física e Química ------- 6 6 -------- 
Anatomia, Fisiologia e Biologia ------- ------- 8 7 
Geografia 6 5 ------ ------ 
História 7 ----- ------- 7 
Psicologia e Pedagogia ------- ------ 8 9 
Didática ------ 3 6 9 
Desenho 3 3 3 3 
Música 3 3 3 3 
Ginástica 3 3 3 3 
                              Total 50 50 50 50 

Fonte: DECRETO-LEI N.3.356, 1921. 
 

 Quadro 9 – Notas para promoção de série 
 

 

Quando o aluno não conseguia o mínimo que era de 300 pontos e 

fosse reprovado em uma ou duas disciplinas poderia fazer o exame de segunda 

época. Caso não conseguissem a pontuação mínima seriam reprovados. 

Quanto aos professores da escola normal, existiam duas categorias: os 

catedráticos e os contratados. Segundo o Decreto-Lei N. 3.356 (1921, artigo 305 e 

306), 

 

Os professores catedráticos são para as escolas de classe dupla, em 
número de nove, e para as escolas de uma só classe femininas ou 
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mistas, em número de seis, sendo um para português e Francês, 
outro para física e química, biologia e higiene, anatomia e psicologia 
humana; outro para geografia, cosmografia e história e os demais 
para as outras cadeiras. Os professores contratados são os de 
desenho, de música e de ginástica (DECRETO-LEI N. 3.356, 
1921.s.p). 

 

Os professores contratados podiam requerer sua efetivação depois de 

decorridos cinco anos de trabalhos, que era concedido ou não pelo governo, 

segundo o aval do diretor da escola normal. Os professores catedráticos 

ministravam seis aulas por semana e os contratados o dobro de aulas, nas mesmas 

condições.   

Com a Reforma alterou-se também o currículo das escolas normais e 

os números de aulas por semana organizaram-se da seguinte forma: 

 

Português.................................................8 
Latim (6) e Literatura (3)............................9 
Francês....................................................6 
Matemática...............................................6 
Física e Química.......................................6 
Biologia vegetal e animal, Higiene e 
Anatomia e Fisiologia humana.................6 
Geografia, Cosmografia e corografia 
do Brasil..................................................5 
História do Brasil e Geral....................... .5 
Psicologia e Pedagogia.......................... 7 
Prática Pedagógica................................10 
Música.................................................... 8 
Desenho................................................. 8 
Ginástica...................................................11 (DECRETO-LEI N.3.356, 
1921). 
 

Como podemos perceber na distribuição das aulas semanais, as aulas 

de escrituração mercantil, datilografia, taquigrafia e inglês, que antes faziam parte do 

currículo da escola normal são suprimidas. O curso permanece com 4 anos de 

duração e tem seu currículo organizado da seguinte forma: 

 

 

1º ano – Disciplinas Nº de aulas 
por semana 

2º ano – Disciplinas Nº de aulas 
por semana 

Português 3 Português 2 
Latim 2 Latim 2 
Francês 3 Francês 3 
Matemática 4 Matemática 2 
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Geografia e 
cosmografia 

3 Corografia do Brasil 2 

História do Brasil 2 Física 3 
Desenho 2 Desenho 2 
Música 2 Música 3 
Ginástica 3 Ginástica 3 
 
******************** 

 
************* 

Prática Pedagógica 2 

3º ano – Disciplinas Nº de aulas 
por semana 

4° ano – Disciplinas Nº de aulas 
por semana 

Português 3 Literatura Vernácula 3 
Latim 2 Higiene 2 
Química 3 História Geral 3 
Anatomia, Fisiologia 
humana e Biologia 

 
4 

Pedagogia 4 

Psicologia 3 Didática (Regência de 
Classe) 

5 

Desenho 2 Desenho 2 
Música 2 Música 2 
Ginástica 3 Ginástica 2 
Prática Pedagógica 3  

************* 
 

************ 
  Fonte: DECRETO-LEI N. 3.356, de 1921. 
 
   Quadro 10 – Programa Curricular com a Reforma de 1920   
 
 
 

 Este quadro contido no Decreto N. 3.356, de 31 de Maio de 1921 

que regulamenta a Lei N. 1.750, de 8 de dezembro de 1920 (Reforma da Instrução 

Pública, mais conhecida como Reforma Sampaio Dória), demonstra mudanças 

significativas ocorridas na organização curricular da Escola Normal. Como antes 

comentado acima, algumas disciplinas saem do currículo, mas o que chama a 

atenção é a presença da prática pedagógica já a partir do 2º ano, pois se 

analisarmos o currículo anterior era contemplada a partir do 3º ano e a disciplina de 

didática no 4º ano, voltada para a regência de classe. 

 No 1º, 2º e 3º anos, o total de aulas semanais eram 24 e no 4º ano 

este número cai para 23. Vale ressaltar que os alunos participavam de outras 

atividades fora do horário de aula como os exercícios de escotismo, de linha de tiro 

para a sessão masculina e os ensaios do “Orpheon Escolar” que era obrigatório e 

contavam pontos para a disciplina de música, onde os professores das escolas 

complementares eram obrigados a auxiliar os professores da escola normal. 

 No decorrer da década de 20, o ensino normal passou por várias 

reformulações, porém, a Reforma de 1920, teve uma curta duração, pois, o Governo 
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não apoiou as mudanças previstas no documento, o que gerou conflitos políticos 

que culminaram na demissão de Sampaio Dória, então diretor geral da Instrução 

Pública do Estado e relator da Reforma. 

 Antes de passarmos à Reforma de 1946, precisamos tecer alguns 

comentários de modificações que foram acontecendo no currículo da escola normal. 

Vale ressaltar que apesar de ter sido uma Reforma que não deu certo, o entusiasmo 

e a preocupação com o ensino desencadearam reformas no ensino normal em todos 

os Estados brasileiros que tinham escolas normais. Uma mudança considerável 

aconteceu com a Reforma de 1925, onde o curso passou a ter uma duração de 5 

anos. Essa Reforma sofreu inúmeras críticas devido ser considerada causadora de 

um retrocesso na organização educacional brasileira, onde o tempo de duração do 

curso complementar foi reduzido e estendeu-se o da escola normal, 

 

Foi um movimento no sentido inverso no que tange à formação dos 
professores, que caminhava, embora lentamente, numa linha de 
especialização profissional e redução da carga de cultura geral 
(CAMPOS apud TANURI, 1990, p. 14). 

  

 A escola normal perdeu a qualidade do ensino que já havia 

conquistado, pois os alunos que agora procuravam este espaço vinham de uma 

formação deficiente por conta do curto tempo de estudo no curso complementar. Já 

em 1927, a escola normal passa por nova reformulação e passa a ter a duração de 

três anos. 

 O movimento renovador sempre esteve à frente na implantação das 

reformas educacionais, porém só em 1932 é que conseguiram consolidar seus 

objetivos, através do Manifesto dos Pioneiros, elaborado por Fernando Azevedo, no 

qual constava a assinatura de 26 educadores e sugere que, 

 

em que deva consistir a ação do Estado, reivindicando a laicidade do 
ensino público, a gratuidade, a obrigatoriedade e a co-educação. 
Reconhecendo pertencer ao cidadão o direito vital à educação, e ao 
Estado o dever de assegurá-la de forma que ela seja igual e, 
portanto, única, para todos quantos procurem a escola pública [...] 
(ROMANELLI, 2001, p.147). 
  

 A expansão das escolas normais, o currículo e a qualidade da 

formação dos profissionais, sempre estiveram na pauta das discussões políticas. 

Segundo, Campos apud Tanuri, (1979), evidenciava-se que a cada governo a 
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organização do ensino passava por reformulações de acordo com as idéias pessoais 

dos detentores do poder. 

 Segundo Romanelli (2001), com o Estado Novo, em 1937, ocorrem 

inúmeras reformas no campo educacional, porém nem todas realizadas sob o 

Estado Novo, recebem o no nome de Leis Orgânicas do Ensino, que abarcaram 

todos os níveis do ensino primário e do médio sendo complementadas por outras 

reformas e decretadas entre os anos de 1942 e 1946 inclusive a Lei Orgânica do 

Ensino Normal, sob o Decreto-Lei 8.530, de 2 de janeiro de 1946 que será nosso 

foco de discussão no próximo tópico. 

 

2.2 A REFORMA DE 1946 

 

Este subitem tem por objetivo apresentar a Reforma de 1946, mais 

conhecida como Reforma Capanema ou lei Orgânica era composta de seis decretos-

leis e reformou todos os níveis de ensino, inclusive a Escola Normal, sob a Lei 

Orgânica do Ensino Normal, regulamentada pelo Decreto-Lei n.8.530, de 2 de 

janeiro de 1946, bem como sua organização curricular focando as continuidades e 

rupturas sofridas no seu currículo. 

 Até 1946 a regulamentação do ensino normal era ditada pelas leis 

estaduais. Com a Reforma Capanema, este ensino passa a ser regido por leis 

federais, ou seja, as normas ditadas no documento e com finalidades que devem ser 

estendidas a todo território nacional, 

 

O ensino normal, ramo de ensino do segundo grau, tem as 
seguintes finalidades: 1. Prover à formação do pessoal docente 
necessário ás escolas primárias. 2. Habilitar administradores 
escolares destinados às mesmas escolas. 3. Desenvolver e 
propagar os conhecimentos e técnicas relativas à educação da 
infância (DECRETO-LEI N.8.530, 2 de janeiro de 1946, s.p.). 
        

  O ensino normal passa então, a ser ministrado em dois ciclos: 

no primeiro ciclo seria o curso de regentes de ensino primário, com duração de 

quatro anos que aconteceria nas Escolas Normais Regionais e que corresponde ao 

curso de 2º grau e o segundo ciclo, seria o curso de formação de professores 

primários, com alunos que já tinham feito o segundo grau e que teria a duração de 

três anos ou dois anos de estudos intensivos, que aconteceria nas escolas normais. 



36 
 

Além desses dois ciclos, o ensino normal era composto ainda pelos cursos de 

especialização para professores primários e cursos de habilitação para 

administradores escolares do primário. Para o aluno ser admitido na escola normal, 

era necessário ser brasileiro, apresentar atestado de sanidade física e mental, não 

ter defeito físico ou qualquer distúrbio que comprometesse o exercício da função 

docente, ter bom comportamento social e ser aprovado no exame de admissão. Para 

a inscrição no exame de admissão do primeiro ciclo o aluno tinha que comprovar a 

conclusão do ensino primário e ter no mínimo 13 anos; para a inscrição no segundo 

ciclo era obrigatório o certificado de conclusão do primeiro ciclo ou do curso ginasial 

e ter no mínimo 15 anos. Algo muito curioso aqui é que não eram admitidos 

candidatos maiores de 25 anos. É algo que chamou minha atenção, pois segundo as 

leituras que realizei, nessa época, na maioria das escolas, o professorado era 

exercido, geralmente por pessoas com pouca formação, ou seja, por leigos e bem 

acima dos 25 anos e isso era um impedimento para que os mesmos buscassem 

uma qualificação, ou seja, não conseguiam uma qualificação porque a própria Lei os 

impedia quando estipulava a idade mínima para matrícula nas escolas normais. 

Segundo Romanelli,  

 

Esse dispositivo estava, a nosso ver, em flagrante contradição com 
o que criava o curso normal de 1º ciclo e que, segundo cremos, 
tinha muito mais razão de existir como curso de habilitação para 
professores leigos do que como curso de habilitação para 
adolescentes de 14 ou 15 anos (ROMANELLI, 2001, p. 165). 

  

 Com a Lei Orgânica do Ensino Normal em 1946, o currículo passa 

por uma nova reestruturação, agora definido por ciclos. 

 O currículo do primeiro ciclo que forma professores regentes e que 

acontecia nas escolas normais regionais era organizado da seguinte forma: 

 

 

1ª série 2ª série 3ª série 4ª série 
Português Português Português Português 
Matemática Matemática Matemática História do Brasil 
Geografia Geral Geografia do Brasil História Geral Noções de Higie-

ne 
Ciências naturais Desenho e Caligrafia Noções de Anato- 

mia e fisiologia 
humanas 

Psicologia e 
Pedagogia 
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Desenho e caligrafia Ciências Naturais Desenho Didática e Prática 
de Ensino 

Canto Orfeônico Canto Orfeônico Canto Orfeônico Desenho 
Trabalhos manuais e 
Economia Doméstica 

Trabalhos manuais e 
Atividades econômicas 
da Região 

Trabalhos Manuais 
e Atividades Eco- 
nômicas da Região 

Canto Orfeônico 

Educação Física Educação Física Educação Física, 
Recreação e jogos 

Educação física, 
recreação e jogos 

 Fonte: DECRETO-LEI N.8.530- de 2 de janeiro de 1946. 
 
   Quadro 11 – Programa Curricular com a Reforma de 1946 – 1º ciclo 
 
 
  O currículo do segundo ciclo com duração de três anos e que 

formava o professor primário tinha a seguinte composição curricular: 

 

1ª série 2ª série 3ª série 
Português Biologia educacional Psicologia educacional 
Matemática Psicologia educacional Sociologia educacional 
Física e química Higiene e educação sanitária História e filosofia da 

educação 
Anatomia e fisiologias humanas Metodologia do ensino 

primário 
Higiene e puericultura 

Música e canto Desenho e artes aplicadas Metodologia do ensino 
primário 

Desenho e artes aplicadas Música e canto Desenho e artes 
Educação física, recreação e 
jogos 

Educação física, recreação e 
jogos 

Música e canto 

*** *** Prática do ensino 
*** *** Educação física, 

recreação e jogos 
 Fonte: DECRETO-LEI N.8.530, de 2 de janeiro de 1946 
 
   Quadro 12 – Programa Curricular com a Reforma de 1946 – 2º ciclo 
 
 
  O currículo do segundo ciclo com estudos intensivos e duração de 

dois anos era composto da seguinte forma: 

 

 

1ª série 2ª série 
Português Psicologia educacional 
Matemática Fundamentos sociais da educação 
Biologia educacional (noções de anatomia 
e fisiologia humanas e higiene) 

Puericultura e educação sanitária 

Psicologia educacional (noções de 
psicologia da criança e fundamentos 
psicológicos da educação) 

Metodologia do ensino primário 

Metodologia do ensino primário Prática de ensino 
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Desenho e artes aplicadas Desenho e artes aplicadas 
Música e canto Música e canto 
Educação física, recreação e jogos Educação física, recreação e jogos 

 Fonte: DECRETO-LEI N.8.530, de 2 de janeiro de 1946 

 
   Quadro 13 – Currículo - Reforma de 1946 – 2º ciclo – Estudos Intensivos 
 

 

           Tomando como referência as Reformas de 1920 e de 1946, 

analisaremos as rupturas e continuidades na organização curricular destas reformas. 

Se na Reforma de 1920, tínhamos uma Escola Normal com duração de quatro anos, 

na Reforma de 1946, este nível de ensino se divide em dois ciclos: um com duração 

de quatro anos que forma os regentes de ensino primário e o segundo com duração 

de três anos que forma o professor primário. Além dos dois ciclos o aluno que 

tivesse o ginasial normal poderia fazer o intensivo normal de dois anos e formar-se 

professor primário. Em relação às disciplinas percebemos que latim, francês e 

literatura vernácula antes presentes no currículo da escola normal de 1920, são 

suprimidas do currículo em 1946 e novas disciplinas passam a compor a grade 

curricular.  

 No Curso Normal Regional, na primeira, segunda e terceira séries 

entra a disciplina Trabalhos Manuais e Atividades Econômicas da Região. Essas 

disciplinas “conduziam os alunos ao conhecimento das técnicas regionais de 

produção e ao da organização do trabalho na região.” (LEI ORGÂNICA DO ENSINO 

NORMAL, 1946, p.2). Além das disciplinas do currículo, nas duas últimas séries 

ainda teriam aulas sobre noções do idioma de origem dos colonos, seus modos de 

vida, costumes e tradições. Mas o que mais impressiona nos currículos de 1920 e 

1946, é que as disciplinas fundamentais para a formação de professores como 

pedagogia, psicologia e didática contam com uma carga horária muito menor, como 

por exemplo, em relação à música, que no currículo de 1946 passou a ser canto 

orfeônico nas escolas regionais e nas escolas normais, música e canto, essa 

disciplina está presente em todas as séries. 

 No currículo de 1920, a prática pedagógica se dava a partir do 2º 

ano. Já no currículo de 1946, essa prática só acontece no último ano de formação. A 

prática de ensino é realizada através de observação e de uma participação efetiva 

no trabalho docente, envolvendo teoria e prática em salas de aulas do ensino 

primário. 
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 Uma disciplina que passa a compor o currículo e está presente no 

segundo e terceiro ano do curso normal é metodologia do ensino primário que tem 

as seguintes especificidades, 

 

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 (DECRETO-LEI N. 8.530, 
1946, p.3). 

  

 As disciplinas de História e Filosofia da Educação passam a compor 

a grade do terceiro ano do curso normal. As aulas de desenho e artes aplicadas, 

música e canto, educação física, recreação e jogos, presentes em todas as séries, 

na última série de cada curso “compreenderão a orientação metodológica de cada 

uma dessas disciplinas, no grau primário.” (DECRETO-LEI N.8.530, 1946, p.4) 

 O artigo 15 do Decreto-Lei n. 8.530 de 1946, menciona que o ensino 

religioso poderia ser contemplado nos primeiro e segundo ciclos, porém, não de 

forma obrigatória e nem com freqüência compulsória. O currículo do curso normal do 

2º ciclo em relação ao currículo do curso normal regional ou 1º ciclo era mais 

diversificado, apesar de ter um ano a menos de duração, mas o que não podemos 

esquecer é que “o curso normal regional, como era chamado, foi por muito tempo e 

em muitos locais, o único fornecedor de pessoal docente qualificado para operar no 

ensino primário.” (ROMANELLI, 2001, p. 165). 

 Segundo Tanuri (2000), 

 

O currículo do curso do primeiro ciclo incorria nas velhas falhas que 
motivaram críticas ás escolas normais, ou seja, contemplava 
predominantemente disciplinas de cultura geral, restringindo a 
formação profissional tão somente á presença de duas disciplinas 
na série final: psicologia e pedagogia, bem como didática e prática 
de ensino. Já a escola normal de segundo ciclo, de par com 
algumas disciplinas de formação geral, introduzidas na série inicial, 
contemplava todos os “fundamentos da educação” que já haviam 
conquistado um lugar no currículo, acrescidos da metodologia e da 
prática de ensino (TANURI, 2000, p.76). 

  

 Aqui podemos perceber que a escola normal do segundo ciclo já 

possuía um currículo bem mais estruturado, com disciplinas voltadas para a 

formação docente e que dava conta de uma formação de mais qualidade. 
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 A flexibilidade tão pregada nos discursos não se efetivava na prática. 

O acesso ao ensino superior continuava limitado e os normalistas só tinham acesso 

a alguns cursos da Faculdade de Filosofia, geralmente a cursos ligados a área da 

educação. 

 Segundo Tanuri (2000), apesar de haver muitas falhas em sua 

organização, a Lei Orgânica do Ensino Normal, foi tomada como modelo por muitos 

estados que buscavam a organização de suas instituições que visavam a formação 

docente, ou seja, ainda que diversificado, havia no país um padrão parecido de 

formação. 

 Reformulações continuaram a acontecer nos currículos das escolas 

normais, mas o que vale mencionar são os primeiros movimentos em relação à 

formação do professor primário em nível superior. Segundo Tanuri (2000), o Parecer 

do Conselho Federal de Educação (Parecer CFE 251/62), no que se refere ao 

currículo mínimo do Curso de Pedagogia deixa transparecer as idéias referentes à 

formação superior do professor primário. 

         Durante todo o percurso histórico da escola normal sempre se 

buscou uma organização educacional e curricular que desse conta de formar um 

profissional capacitado, que atendesse a demanda da sociedade. O que ocorre na 

Reforma de 1971 rompe com toda uma organização que apesar de todas as lutas 

mostrava indícios de estar finalmente se organizando e se estruturando de acordo 

com o que se exigia dela: ensino de qualidade e formação de profissionais 

qualificados. 

 

2.3 A REFORMA DE 1971 

 

 Com a Lei n. 5692/71, se encerra a dualidade que havia acerca da 

formação do professor primário, onde o curso normal formava professores regentes 

para o primário no nível ginasial e no nível colegial habilitava professores primários o 

que levava a uma diferenciação entre professores e regentes. Essa lei extingue o 

curso normal e o transforma em uma das habilitações profissionais do 2º grau. O 

curso agora passava a ser denominado de Habilitação Específica para o Curso de 

Magistério, com duração de três anos para lecionar de 1ª a 4ª séries ou de quatro 

anos de duração para atuar nas 5ª e 6ª séries.  No capítulo V, Art. 29 reza que, 
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A formação de professores e especialistas para o ensino de 1º e 2º 
graus será feita em níveis que se elevem progressivamente, 
ajustando-se às diferenças culturais de cada região do País, e com 
orientação que atenda aos objetivos específicos de cada grau, às 
características das disciplinas, áreas do estudo ou atividades e às 
fases de desenvolvimento dos educandos (BRASIL, 1971, s.p.). 

 

 Para o exercício do magistério exigia-se a seguinte formação: 

 

a) no ensino de 1º grau, da 1ª à 4ª séries, habilitação específica de 
2º grau; 
b) no ensino de 1º grau, da 1ª à 8ª séries, habilitação específica de 
grau superior, ao nível de graduação, representada por licenciatura 
de 1º grau obtida em curso de curta duração; 
c) em todo o ensino de 1º e 2º graus, habilitação específica obtida 
em curso superior de graduação correspondente a licenciatura plena 
(BRASIL, 1971, s.p.). 

 
 Os parágrafos 1º, 2º e 3º do art. 30 explicam essa formação da 

seguinte forma: 

 

§ 1º Os professores a que se refere a letra a poderão lecionar na 5ª e 
6ª séries do ensino de 1º grau se a sua habilitação houver sido obtida 
em quatro séries ou, quando em três mediante estudos adicionais 
correspondentes há um ano letivo que incluirão, quando for o caso, 
formação pedagógica. 
§ 2º Os professores a que se refere  a letra b poderão alcançar, no 
exercício do magistério, a 2ª série do ensino de 2º grau mediante 
estudos adicionais correspondentes no mínimo a um ano letivo. 
§ 3º Os estudos adicionais referidos nos parágrafos anteriores 
poderão ser objeto de aproveitamento em cursos anteriores 
(BRASIL, 1971, s.p.). 

  

 Os estudos adicionais e as licenciaturas deveriam ser ministrados 

nas universidades ou instituições que oferecessem cursos de duração plena, ou 

seja, 

 

As licenciaturas de 1º grau e os estudos adicionais, de preferência 
nas comunidades menores, poderão também ser ministradas em 
faculdades, centros, escolas, institutos e outros tipos de 
estabelecimentos criados ou adaptados para esse fim, com 
autorização e reconhecimento na forma da lei (BRASIL, art.31, § 
único, 1971, s.p.). 

 

 Segundo Tanuri (2000), Romanelli (2001), quando o curso normal 

passa a ser uma das habilitações do 2º grau ele perde sua especificidade não 
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tratando de forma adequada a formação geral e nem a específica. A escola normal 

antes lugar privilegiado e voltado para a formação do professor primário fica agora 

relegado a instrumento para o enfrentamento relacionado aos problemas da 

educação. Tanuri (2000) nos diz que, 

 

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

 

 Além de todas as críticas feitas à Habilitação Específica do 

Magistério, segundo Tanuri (2000), outras diziam respeito à: 

 

Dicotomia entre teoria e prática, entre conteúdo e método, entre 
núcleo comum e parte profissionalizante; à inexistência de 
articulação entre o processo de formação e a realidade do ensino de 
1º grau; ao desprestígio social do curso e à sua inconsistência em 
matéria de conteúdo; à inadequação dos docentes ao curso, em 
termos de formação, tendo em vista a inexperiência de muitos deles 
no ensino de 1º grau e a necessidade de assumirem várias 
disciplinas; à insuficiência e à inadequação dos livros didáticos; aos 
problemas pertinentes à realização do estágio de Prática de Ensino 
(TANURI, 2000, p. 82). 
 

 Segundo Tanuri (2000), em relação à prática de ensino, o que se via 

era uma simples observação que em nada lembrava a Prática de Ensino que era 

realizada nas escolas normais onde os alunos observavam e praticavam a docência 

sempre orientados pelo professor.  

 Algo que me chamou a atenção no texto da Reforma, no art. 77 é 

que, 

 
Quando a oferta de professores, legalmente habilitados, não bastar 
para atender às necessidades do ensino, permitir-se-á que lecionem, 
em caráter suplementar e a título precário: 
a) no ensino de 1º grau, até a 8ª série, os diplomados com 
habilitação para o magistério ao nível da 4ª série de 2º grau; 
b) no ensino de 1º grau, até a 6ª série, os diplomados com 
habilitação para o magistério ao nível da 3ª série de 2º grau; 
c) no ensino de 2º grau, até a série final, os portadores de diploma 
relativo à licenciatura de 1º grau (BRASIL, Cap.VIII, art. 77, 1971, 
s.p.). 
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 É como se os autores da Reforma já estivessem prevendo o que 

aconteceria com o sistema educacional brasileiro por conta da reorganização do 

ensino e do fim das escolas normais. Daí as inúmeras críticas feitas a Habilitação 

Específica do Magistério. Ao invés de avanço o que muitos escritores comentam é 

de um retrocesso na formação docente. 

 Ainda no Parágrafo único do art. 77, dita que, 

 

Onde e quando persistir a falta real de professores, após a aplicação 
dos critérios estabelecidos neste artigo, poderão ainda lecionar: 
a) no ensino de 1º grau, até a 6ª série, candidatos que hajam 
concluído a 8ª série e venham a ser preparados em curso intensivo; 
b) no ensino d 1º grau, até a 5ª série, candidatos habilitados em 
exames de capacitação regulados, nos vários sistemas, pelos 
respectivos Conselhos de Educação; 
c) nas demais séries do ensino de 1º grau e no de 2º grau, 
candidatos habilitados em exames de suficiência regulados pelo 
Conselho Federal de Educação e realizados em instituições oficiais 
de ensino superior indicados pelo mesmo Conselho (BRASIL, 
cap.VIII, art. 77, parágrafo único, 1971, s.p.). 

  
 Como toda reforma gera mudanças, o currículo também é todo 

reestruturado e o Parecer do CFE3, nº 349/72 que fixou as normas para a habilitação 

de Magistério e organizou o currículo da seguinte forma: 

 
 

Habilitação específica para o magistério (1ª a 4ª séries do ensino de 1º grau) 
NUCLEO 
COMUM 

FORMAÇÃO 
GERAL 

TOTAL FORMAÇÃO ESPECIAL TOTAL 

 
Comunicação 

-Língua 
Portuguesa e 
Literatura 
Brasileira 
-Educação 
Artística 
-Educação Física 

300h Fundamentos da Educação 
(aspectos históricos, psicológicos, 
sociológicos e biológicos da 
educação) 

 
510h 

 
Estudos 
Sociais 

-Geografia 
-História 
-Educação Moral e 
Cívica 
-OSPB 

240h Estrutura e Funcionamento do 
Ensino de 1º Grau 

 
105h 

 
Ciências 

-Matemática 
-Ciências Físicas e 
Biológicas 

300h -Didática (estudos relativos à 
Metodologia e Prática de Ensino) 
-Estágio Supervisionado 

 
405h 

                                                 
3
 Conselho Federal de Educação 
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-Programas de 
Saúde 

* as horas restantes serão 
destinadas ao estágio prático 
supervisionado. 

 Fonte: Parecer n.349/72, de 6 de abril de 1972. 
 

 Quadro 14 – Habilitação específica magistério (1ª/4ª séries Ens. 1º grau) 
 
 
 
 O quadro acima corresponde ao curso com duração de três anos, 

com no mínimo 2.200 horas e que forma o professor para o ensino de 1ª a 4ª séries 

do ensino primário.  

 O quadro abaixo corresponde à habilitação específica para o 

magistério da 1ª a 6ª série do 1º grau, com quatro anos de duração e com o mínimo 

de 2.900 horas. 

 
 
Habilitação específica para o magistério da 1ª a 6ª série do 1º grau 

NUCLEO 
COMUM 

FORMAÇÃO 
GERAL 

TOTAL FORMAÇÃO ESPECIAL TOTAL 

 
Comunicação 
e Expressão 

-Língua 
Portuguesa e 
Literatura 
Brasileira 
-Educação 
Artística 
-Educação Física 

390h Fundamentos da Educação 
(aspectos históricos, psicológicos, 
sociológicos e biológicos da 
educação) 

 
660h 

 
Estudos 
Sociais 

-Geografia 
-História 
-Educação Moral e 
Cívica 
-OSPB 

360h Estrutura e Funcionamento do 
Ensino de 1º Grau 

 
135h 

 
Ciências 

-Matemática 
-Ciências Físicas e 
Biológicas 
-Programas de 
Saúde 

390h -Didática (estudos relativos à 
Metodologia e Prática de Ensino) 
-Estágio Supervisionado 
* as horas restantes serão 
destinadas ao estágio prático 
supervisionado. 

 
600h 

 Fonte: Parecer n.349/72, de 6 de abril de 1972. 
  
   Quadro 15 – Habilitação específica magistério (1ª/6ª séries Ens. 1º grau)  
 

 

  A educação geral, segundo nos mostra o quadro, é representada 

pelas disciplinas que formam o núcleo comum: comunicação e expressão, estudos 

sociais e ciências e ainda segundo o art. 7º da Lei 5.692/71, sendo ainda acrescida 
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pelas disciplinas que eram obrigatórias: educação moral e cívica, educação física, 

educação artística e programas de saúde. A área de comunicação e expressão, 

 

Visará à aquisição de esquemas básicos de conhecimento sobre a 
língua Portuguesa e a Literatura Brasileira, levando a estudos sobre 
a linguagem e a literatura infantil, integrando-a, através de Unidades, 
à educação artística e educação física (BRASIL, Parecer nº 349/72, 
1972, p.160). 
 

 Na área de Estudos Sociais, 

 

a História, a Geografia, a OSPB4 e a Educação Moral e Cívica 
deverão conduzir o professorando a uma redescoberta de sua 
própria região, através de estudos sobre seu Estado, e a evolução 
social e econômica que ali se operou desde o início de sua 
colonização, de forma que ele sinta a dimensão que a sua 
participação neste processo poderá ter e dele deseje participar. 
Incluir-se-á, também em Estudos Sociais, o ensino das normas de 
trânsito [...] (BRASIL, Parecer nº 349/72, 1972, p.160). 

  

 Na área de Ciências, 

 

Através das Ciências Físicas e Biológicas, os futuros professores 
deverão conhecer os fatos científicos sobre os quais se baseiam os 
conceitos fundamentais e as teorias das ciências, reconhecer o seu 
espírito e apreciar seus métodos, compreendendo que as Ciências 
não podem prescindir dos métodos empíricos, culminando pela 
organização de um sistema de interferência e raciocínio que nelas se 
baseiam. Na Matemática dever-se-á enfocar sua estrutura básica, 
conduzindo o professorando a realizar todo o encadeamento de 
ações (BRASIL, Parecer nº 349/72, 1971, p.160). 

  

 O Parecer nº 349/72, mostra toda a organização curricular do 

Magistério e especifica de modo meticuloso tudo o que deve ser ensinado em cada 

área. A Formação Especial que é composta de Fundamentos da Educação, que 

abrangem os aspectos biológicos, psicológicos, sociológicos, históricos e filosóficos 

da educação, Estrutura e Funcionamento do Ensino de 1º Grau e Didática que inclui 

a Prática de Ensino, cada um deverá tratar de sua especificidade: Fundamentos da 

Educação, 

 

                                                 
4
 Organização Social e Política do Brasil 
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o aspecto histórico visará o conhecimento do papel da Educação na 
mudança das estruturas sociais e dos sistemas educacionais, com 
ênfase para o caso brasileiro. Os aspectos psicológicos, biológicos e 
sociológicos deverão contribuir para o conhecimento integrado do 
educando no seu desenvolvimento e no seu ajustamento ao meio 
(BRASIL, Parecer, 349/72, 1972, p.161). 

 

 A Estrutura e o Funcionamento do Ensino de 1º Grau, 

 

Será estudada a partir dos fundamentos legais, técnicos e 
administrativos do nível escolar em que o futuro mestre irá atuar, 
Deve o futuro professor saber utilizar os conhecimentos adquiridos 
no estudo do diagnóstico do sistema educacional do Brasil, tomando 
conhecimento dos problemas, suas causas e consequências, a fim 
de que, ciente de sua parcela de responsabilidade, procure 
solucionar ou atenuar os problemas, diminuindo seus efeitos 
(BRASIL, Parecer nº 349/72, 1972, p.161). 

 

 Podemos perceber aqui aspectos técnicos do ensino e a 

responsabilidade delegada aos profissionais na solução ou amenização dos 

problemas relacionados à educação. 

 A área de Didática, 

 
Compreenderá estudos relativos à Metodologia do Ensino, sob os 
aspectos de planejamento, de execução do ato docente-discente e 
de verificação da aprendizagem, conduzindo à Prática de Ensino. Os 
três procedimentos não são apenas interdependentes, como não raro 
indissociáveis, pois, enquanto o planejamento implica em previsão da 
execução, esta já é o planejamento em ação; e a verificação é 
inseparável do ato docente, razão porque o antigo exame separado 
da vivência escolar é algo que não mais se aconselha (BRASIL 
Parecer nº 349/72, 1972, p.161). 

  
 Essa citação gera uma polêmica, pois deixa subentendido que a 

Didática e a Prática de Ensino são duas disciplinas e não que a Prática de Ensino 

faz parte da Didática. Fica mais explícito ainda, quando no Parecer 349/72, diz que, 

 
Com relação à Prática de Ensino, o aluno-mestre, por meio de 
atividades diversas e observações diretas, compreenderá a estrutura, 
organização e funcionamento da Escola de 1º Grau e entrará em 
contato com seu futuro campo de trabalho. Deverá, ainda, aprender 
técnicas exploratórias que lhe permitam identificar e dimensionar os 
recursos comunitários, bem como estagiar em instituições que 
desenvolvam atividades relacionadas com sua futura habilitação 
(BRASIL, Parecer nº 349/72, 1971, p.161). 
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 A Prática de Ensino acontecia nas escolas da própria comunidade, 

através de estágios supervisionados o que quer dizer que: “o estágio seria realizado 

quer em escolas da rede oficial como da rede particular” (BRASIL, Parecer 349/72). 

Essa era uma forma de permitir que os professorandos tivessem contato com duas 

realidades distintas. 

 Segundo o Parecer nº 349/72, os estudos de habilitação para o 

magistério devem:  

 

- oferecer uma educação geral que possibilite a aquisição de um 
conteúdo básico indispensável ao exercício do magistério e permita 
estudos posteriores mais complexos; 
-promover a correlação e a convergência das disciplinas; 
- assegurar o domínio das técnicas pedagógicas, por meio de um 
trabalho teórico-prático;  
- despertar o interesse pelo auto-aperfeiçoamento (BRASIL, Parecer 
nº 349/72, 1972, p.159). 

 

 Quando se fala em auto-aperfeiçoamento é como se o curso não 

desse conta de formar plenamente esse aluno e sim que o mesmo, pela sua própria 

vontade e determinação buscasse fechar as lacunas que ficaram abertas.  

 Segundo nos afirma Romanelli (2001), a Lei 5.692/71 acaba com as 

escolas normais e o curso normal passa então a compor uma das habilitações do 2º 

grau, o que correspondia ao antigo colegial que para muitos historiadores acaba 

perdendo sua especificidade, pois não trata nem da formação geral e muito menos 

da específica, causando um retrocesso e uma grande perda a tudo o que já se havia 

conseguido organizar. O que se consegue ver é que houve um aligeiramento de 

formação de mão de obra. Não havendo, portanto, uma identidade própria. 

 Como mostram os documentos anexados ao final do trabalho, além 

de definir o currículo, o Parecer nº 349/72, apresentou dez quadros curriculares 

como orientação para as instituições de ensino organizarem seus currículos, 

mantendo o núcleo de educação geral e a de formação especial, conforme a 

formação ofertada em seus estabelecimentos. 

 O texto do Parecer nº 349/72 deixa claro a intenção de que todos os 

professores tenham curso superior quando diz que: “pretende-se que dois dos 

esquemas sejam transitórios; a meta ideal a ser atingida é a habilitação de grau 

superior, com duração plena, para todos os professores”, ou seja, a habilitação 
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específica do 2º grau e a habilitação específica de grau superior em curso de curta 

duração, com o tempo seriam extintos. 

 Fica bem explícito que a formação docente neste momento da 

história, ainda é um dos maiores problemas da educação no Brasil, 

 
É consenso geral que a chave para essa expansão educacional, cuja 
necessidade para o desenvolvimento econômico, social e político é 
reconhecida, está sendo condicionada a um grande movimento 
renovador na formação de professores (BRASIL, Parecer nº 349/72, 
1972, p.156). 

  
 As reformas na organização educacional e nas propostas 

pedagógicas que orientam os diferentes níveis de escolarização foram e ainda são 

uma constante no cenário educacional. São propostas a partir das circunstâncias, 

condições, interesses políticos, econômicos e ideológicos. Exemplo desse processo 

está expresso na apresentação dos dados desse trabalho. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  O presente trabalho teve como foco de estudo a organização 

curricular da escola normal, nas Reformas de 1920, 1946 e 1971, porém, antes de 

tratarmos das reformas e dos currículos das escolas normais, fez-se necessário toda 

uma contextualização histórica acerca das escolas normais na Europa e no Brasil 

para podermos entender como foi a formação dos professores, o surgimento das 

escolas normais e da composição curricular, já que uma característica dessas 

escolas foi a sua intermitência, pois no começo de sua criação era muito comum 

abrirem e fecharem. 

  As escolas normais brasileiras foram influenciadas por modelos 

europeus, mais especificamente pelo Francês. Surgiram primeiramente voltadas 

para o público masculino para mais tarde tornar-se uma profissão feminina. É nesse 

quadro de intensas mudanças que o currículo passa a sofrer alterações para atender 

a demanda da sociedade, assim evidenciando que o ensino caminhava na direção e 

de acordo com as necessidades dos detentores do poder. 

  As Reformas sempre acontecem de cima para baixo e no âmbito 

educacional não poderia ser diferente. As escolas normais sempre foram palco de 

inúmeros embates políticos e isso acabava por se refletir na sua estrutura curricular. 

A escola normal, logo no início de sua criação, devido a um currículo de baixa 

qualidade e que não dava conta de formar profissionais capacitados foi 

desacreditada pela sociedade, porém a luta por um curso de qualidade e com um 

currículo organizado sempre foi defendida por educadores que estavam realmente 

preocupados em melhorar a qualidade da formação docente e o ensino nas escolas 

normais. 

  A análise dos quadros referentes à composição curricular da escola 

normal permitiu vislumbrar a história com suas continuidades e rupturas. Muitas 

vezes o currículo passou por mudanças significativas e outras vezes nem tanto. Em 

1920, na Reforma Sampaio Dória, o currículo passa por uma reestruturação onde 

são suprimidas algumas disciplinas e inseridas novas, porém essa é uma Reforma 

que teve um curto período de vida, pois além de diminuir o tempo de estudo, não 

deu conta de melhorar a qualidade do ensino. O tempo de estudo nas escolas 

normais é organizado em três anos e algumas disciplinas são retiradas do currículo 

e outras passam a fazer parte do mesmo. 
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  Com o Manifesto dos Pioneiros percebemos que houve grandes 

avanços na política educacional e que se refletiu na organização curricular das 

escolas normais. Em 1946 o currículo é organizado em dois ciclos: o primeiro ciclo 

tem a duração de quatro anos, acontece nas escolas regionais e forma o professor 

regente; o segundo ciclo tem a duração de três anos, acontece nas escolas normais 

e forma o professor primário. 

  Desde sua implantação, a escola normal sofreu críticas quanto á sua 

organização curricular devido priorizar algumas disciplinas em detrimento de outras 

que eram consideradas de suma importância para a formação docente. Como por 

exemplo, em 1946, no primeiro ciclo, canto orfeônico estava presente em todas as 

séries e psicologia, pedagogia e didática, somente na última série. No segundo ciclo, 

apesar de ser considerado mais organizado, também tinha suas falhas, pois Música 

e Canto Orfeônico também estavam presentes nas três séries, sendo que, Prática de 

Ensino, História e Filosofia da Educação, somente na terceira série. 

  E, assim o currículo continua sendo reorganizado até a Reforma de 

1971, quando o magistério passa a ser uma Habilitação do 2º grau. O currículo é 

reorganizado, porém, as disciplinas não têm mudança significativa. Passa a ser 

composto em duas partes: educação geral e formação especial. O que segundo 

muitos estudiosos foi um grande retrocesso para o sistema educacional em relação 

à formação de professores, pois o curso perdeu sua identidade. As mudanças 

curriculares continuam até os dias de hoje, porém as influências e acontecimentos 

passados que fizeram parte de toda organização curricular da escola normal 

permeiam as organizações curriculares do tempo atual. 

  A realização deste trabalho foi muito prazerosa, e percebi a grande 

importância e ricas contribuições que tive para minha formação enquanto futura 

pedagoga. Cresci muito com as leituras, e a pesquisa que realizei me permitiu 

conhecer toda a trajetória histórica da formação docente que acredito eu, todo 

profissional deveria saber acerca de sua profissão. O desejo de busca por 

informações, leituras, releituras para tirar as interrogações que ficavam, confesso 

que para mim foi um grande desafio e que acredito ter vencido valorosamente com 

as horas de dedicação total à elaboração deste trabalho. 

  Com o término deste trabalho, posso dizer que eu não escolhi a 

História da Educação, mas foi a História da Educação quem me escolheu e me sinto 
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realizada e desafiada a continuar a pesquisa, pois acredito que ainda tem muito a 

ser pesquisado dentro da organização curricular para a formação de professores. 
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ANEXO A 

QUADRO I - HABILITAÇÃO ESPECÍFICA PARA O MAGISTÉRIO - (1ª A 4ª SÉRIES DO ENSINO DE 1º GRAU) 

2.200 HORAS – CORRESPONDENTE A 3 SÉRIES 
 

NÚCLEO COMUM FORMAÇÃO GERAL FORMAÇÃO ESPECIAL 
COMUNICÇÃO E EXPRESSÃO 
 

H 
300 

C  
20 

 

-Língua Portuguesa e Literatura Brasileira 
-Educação Artística 
-Educação Física 
 

-Fundamentos da Educação 

H 
510 

C  
34 

ESTUDOS SOCIAIS 

H 
240 

C  
16 

-Geografia 
-História 
-Educação Moral e Cívica 
-OSPB 

-Estrutura e Funcionamento do Ensino de 1º Grau 

H 
105 

C  
7 

CIÊNCIAS 

H 
300 

C  
20 

-Matemática 
-Ciências Físicas e biológicas 
-Programas de Saúde 

-Didática 
                                             *As horas restantes serão 
                                                destinadas ao estágio 

                           prático supervisionado 
 H 

405 
C  
27 
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ANEXO B 

 QUADRO II - HABILITAÇÃO ESPECÍFICA PARA O MAGISTÉRIO - ( 1ª A 6ª SÉRIES DO ENSINO DE 1º GRAU) 

2.900 HORAS – CORRESPONDENTES A 4 SÉRIES 
 

 

 

NÚCLEO 
COMUM 

FORMAÇÃO GERAL  FORMAÇÃO ESPECIAL 

COMUNICAÇÃO 
E EXPRESSÃO 

 
 

H 
390 

C 
26 

-Língua Portuguesa e Literatura Brasileira 
-Educação Artística 
-Educação Física 
 

 -Fundamentos da Educação 

H 
660 

C 
44 

ESTUDOS 
SOCIAIS 

H 
360 

C 
24 

-Geografia 
-História 
-Educação Moral e Cívica 
-OSPB 

 -Estrutura e Funcionamento do Ensino de 1º Grau 

H 
135 

C 
9 

CIÊNCIAS 

H 
390 

C 
26 

-Matemática 
-Ciências Físicas e biológicas 
-Programas de Saúde 

 -Didática 
*As horas restantes serão 

                         destinadas ao estágio 
                          Prático supervisionado 

H 
600 

C 
40 
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ANEXO C 

QUADRO III - HABILITAÇÃO ESPECÍFICA PARA O MAGISTÉRIO - ( 1ª A 4ª OU 5ª SÉRIES DO ENSINO DE 1º GRAU) 

2.490 HORAS – CORRESPONDENTES A 3 ANOS 
NÚCLEO COMUM FORMAÇÃO GERAL  FORMAÇÃO ESPECIAL 

 
COMUNICAÇÃO E 

EXPRESSÃO 
 
 
 

 
 H 

300 
C 
20 

-Língua Portuguesa e Literatura Brasileira 
-Educação Artística 
-Educação Física 
 

FUNDAMENTOS DA 
EDUCAÇÃO 

 

H 
570 

C 
38 

Aspectos biológicos,psico- 
lógicos,sociológicos, históricos 
e filosóficos da educação. 

HABILITAÇÃO PARA 1ª E 2ª SÉRIES. 
Desenvolvimento psicomotor e social da criança 
na faixa etária correspondente. 

 
ESTUDOS SOCIAIS 

H 
270 

C 
18 

-Geografia 
-História 
-Educação Moral e Cívica 
-OSPB 

ESTRUTURA E 
FUNCIONAMENTO DO 

ENSINO DE 1º GRAU 

H 
270 

C 
18 

Aspectos legais, técnicos e 
administrativos. 
Aspectos estatísticos. 

HABILITAÇÃO PARA 3ª E 4ª SÉRIES 
Desenvolvimento Psicossocial da criança na 
faixa etária correspondente. 

CIÊNCIAS 

H 
300 

C 
20 

-Matemática 
-Ciências Físicas e biológicas 
-Programas de Saúde 

DIDÁTICA 
 

H 
360 

C 
24 

Aspectos de planejamento, 
execução e verificação da 
aprendizagem. 

HABILITAÇÃO DA 1ª A 4ª SÉRIES 
Observação e interpretação dos fundamentos 
legais, técnicos e administrativos de uma 
unidade escolar. 
Desenvolvimento e aplicação de medidas 
estatísticas utilizadas em educação. 

HABILITAÇÃO PARA 1ª E 2ª SÉRIES 
Orientação, princípios e métodos do ensino da 
leitura e da escrita. 

HABILITAÇÃO PARA 3ª E 4ª SÉRIES 
Técnicas de ensino e aprendizagem. 

   
 

H 
420 

C  
28 

Estágio Supervisionado em estabelecimento de ensino de 1º Grau 
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ANEXO D - QUADRO IV - HABILITAÇÃO ESPECÍFICA PARA MAGISTÉRIO - (1ª A 6ª SÉRIES DO ENSINO DE 1º GRAU) - 3.000 HORAS         
NÚCLEO COMUM FORMAÇÃO GERAL FORMAÇÃO ESPECIAL 

 
COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO 

 

H 
390 

C 26 

 
 

••  Língua Portuguesa e Literatura 
Brasileira 

••  Educação Artística 

••  Educação Física 

 
 
 

 

 
 
FUNDAMENTOS 
DA EDUCAÇÃO 

H 
570 

C 38 

 
 
Aspectos biológicos, 
Psicológicos, 
Sociológicos, 
Históricos e filosóficos 
da educação 

Habilitação para maternal e jardim de infância 
Desenvolvimento Psicomotor e social da criança na 
faixa etária correspondente 

Habilitação pra 1ª e 2ª séries 
Desenvolvimento Psicomotor e social da criança na 
faixa etária correspondente 

Habilitação para 3ª e 4ª séries 
Desenvolvimento Psicossocial da criança na faixa 
etária correspondente. 

Habilitação para comunicação e expressão 
(5ª e 6ª séries) 

Desenvolvimento Psicossocial da criança na faixa 
etária correspondente 

Habilitação para Estudos sociais 
(5ª e 6ª séries) 

Desenvolvimento Psicossocial da criança na faixa 
etária correspondente 

Habilitação para Ciências 
(5ª e 6ª séries) 

Desenvolvimento Psicossocial da criança na faixa 
etária correspondente 

 
ESTUDOS 
SOCIAIS 

 

H 
390 

C 26 

••  Geografia 

••  História 

••  Formação Moral de cívica 

••  OSPB 

ESTRUTURA E 
FUNCIONAMENTO DO ENSINO 
DE 1º GRAU 

H 
270 

C 18 

Aspectos legais, técnicos 
e administrativos. 
 
Aspectos estatísticos 

Habilitação da 1ª a 2ª série 
 
Observação e interpretação dos fundamentos legais, técnicos e administrativos de uma unidade 
escolar. 
 
Desenvolvimento e aplicação de medidas estatísticas utilizadas em educação. 

 
 

 CIÊNCIAS 

H 
390 

C 26 

 
••  Matemática 

••  Ciências Físicas e Biológicas 

••  Programa de Saúde 

 
 
 
DIDÁTICA  
 

H 
360 

C  
24 

Aspectos de 
planejamento. 

 
Execução 

e 
Verificação 

da 
Aprendizagem 

Habilitação para maternal e jardim de infância 

••  Técnicas de Ensino e Aprendizagem 
••  Educação Artística (Plástica e Musical) 
••  Recreação e Jogos no Jardim de Infância 
••  Orientação para o desenvolvimento da 

Linguagem Oral 

Habilitação pra 1ªs e 2ªs séries 

••  Técnicas de Ensino e Aprendizagem 
••  Orientação. Princípios e Métodos do 

ensino da leitura e escrita 
••  Orientação para o desenvolvimento da 

Linguagem Oral, Recreação e Jogos 

Habilitação para 3ªs e 4ªs séries 

••  Técnicas de Ensino e Aprendizagem 
••  Princípios Didáticos e técnicas  da 

Recreação e Jogos  
••  Educação Artística 

Habilitação para comunicação e expressão 
(5ªs e 6ªs séries) 

••  Técnicas de Ensino e Aprendizagem 
••  Fundamentos Didáticos e técnicos da 

educação física, recreação e jogos  
••  Educação Artística (plástica e musical) 

 ••  Técnicas de Ensino e Aprendizagem 

Habilitação para Ciências (5ª e 6ª séries) 

••  Técnicas de Ensino e Aprendizagem 

H 630 C 42 Estágio Supervisionado em estabelecimento de ensino de 1º Grau 
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ANEXO E - QUADRO V - HABILITAÇÃO ESPECÍFICA PARA O MAGISTÉRIO - (1ª A 4ª SÉRIE DO ENSINO DE 1º GRAU - 2.205 HORAS – 3 ANOS 

 

 

 

 

1ª
 s

ér
ie

 –
 7

35
 h

or
as

 

Educação Geral (375 horas) Formação Especial (360 horas) 

••  Comunicação e Expressão 

••  Estudos Sociais 

••  Ciências 

••  Fundamentos da Educação 

••  Estrutura e funcionamento de ensino de 1º grau 

2ª
 s

ér
ie

 –
 7

35
 h

or
as

 

Educação Geral (225 HORAS) Formação Especial (510 horas) 

••  Comunicação e Expressão 

••  Estudos Sociais 

••  Ciências 

••  Fundamentos da Educação 

••  Didática, Incluindo Prática de Ensino 

3ª
 s

ér
ie

 –
 7

35
 h

or
as

 Educação Geral (150 HORAS) Formação Especial (585 horas) 

••  Comunicação e Expressão 

••  Estudos Sociais 

••  Ciências 

••  Fundamentos da Educação 

••  Didática, Incluindo Prática de Ensino 
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ANEXO F - QUADRO VI - HABILITAÇÃO ESPECÍFICA PARA O MAGISTÉRIO - (1ª A 4ª SÉRIE DO ENSINO DE 1º GRAU - 2.205 HORAS – 3 ANOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

1ª
 s

ér
ie

 –
 7

35
 h

or
as

 Educação Geral 70% Formação Especial 30% 

••  Comunicação e Expressão 
H 

510 

C 

34 
••  Estudos Sociais 

••  Ciências 

H 

225 

C 

15 

••  Fundamentos da Educação 

••  Estrutura e funcionamento do ensino de 
1º grau 

2ª
 s

ér
ie

 –
 7

35
 h

or
as

 Educação Geral 30% Formação Especial 70% 

••  Comunicação e Expressão 
H 

225 

C 

15 
••  Estudos Sociais 

••  Ciências 

••  Fundamentos da Educação 

••  Didática, Incluindo Prática de Ensino H 

510 

C 

34  

3ª
 s

ér
ie

 –
 7

35
 h

or
as

 

Formação Especial-735 horas 100% 

••  Fundamentos da Educação 

••  Didática, Incluindo Prática de Ensino H 

735 

C 

49  
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ANEXO G - QUADRO VII - HABILITAÇÃO ESPECÍFICA PARA O MAGISTÉRIO - (1ª A 4ª SÉRIE DO ENSINO DE 1º GRAU) - 2.205 HORAS – 3 ANOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ª
 s

ér
ie

 –
 7

35
 h

or
as

 Educação Geral – 441 HORAS 60% Formação Especial – 294 HORAS 40% 

••  Comunicação e Expressão 
H 

435 

C 

29 
••  Estudos Sociais 

••  Ciências 

H 

300 

C 

20 

••  Fundamentos da Educação 

••  Estrutura e funcionamento de ensino de 1º 
grau 

2ª
 s

ér
ie

 –
 7

35
 h

or
as

 Educação Geral – 294 HORAS 40% Formação Especial – 441 HORAS 60% 

••  Comunicação e Expressão 
H 

300 

C 

20 
••  Estudos Sociais 

••  Ciências 

••  Fundamentos da Educação 

••  Didática, Incluindo Prática de Ensino H 

435 

C 

29  

3ª
 s

ér
ie

 –
 7

35
 h

or
as

 

Formação Especial – 735 HORAS 100% 

••  Fundamentos da Educação 

••  Didática, Incluindo Prática de Ensino H 

735 

C 

49  
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ANEXO H - QUADRO VIII - HABILITAÇÃO ESPECÍFICA PARA O MAGISTÉRIO - (Jardim da Infância – 1ª e 2ª séries – 3ª e 4ª series - 2.900 HORAS – 4 ANOS 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ª
 s

ér
ie

–7
25

 
ho

ra
s Educação Geral – 435 HORAS 60% Formação Especial – 290 HORAS 40% 

••  Comunicação e Expressão 

••  Estudos Sociais 

••  Ciências 

••  Fundamentos da Educação 

••  Estrutura e funcionamento de ensino de 1º grau 

2ª
 s

ér
ie

 –
 7

25
 

ho
ra

s Educação Geral – 290 HORAS Formação Especial – 435 HORAS 

••  Comunicação e Expressão 

••  Estudos Sociais 

••  Ciências 

••  Fundamentos da Educação 

••  Didática, Incluindo Prática de Ensino 

 

3ª
 s

ér
ie

 –
 7

25
 

ho
ra

s Educação Geral – 145 HORAS Formação Especial – 580 HORAS 

••  Comunicação e Expressão 

••  Estudos Sociais 

••  Ciências 

••  Fundamentos da Educação 

••  Didática, Incluindo Prática de Ensino 

 

4ª
 s

ér
ie

 –
 7

25
 

ho
ra

s Educação Geral – 300 HORAS 41% Formação Especial – 425 HORAS 59% 

••  Comunicação e Expressão 

••  Estudos Sociais 

••  Ciências 

••  Fundamentos da Educação 

••  Didática, Incluindo Prática de Ensino de acordo com a 

habilitação escolhida 
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ANEXO I - QUADRO IX - HABILITAÇÃO ESPECÍFICA PARA O MAGISTÉRIO - (Jardim da Infância – 1ª e 2ª séries – 3ª e 4ª séries - 2.900 HORAS – 4 ANOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

1ª
 s

ér
ie

–7
25

 h
or

as
 

Educação Geral – 435 HORAS 60% Formação Especial – 290 HORAS 40% 

••  Comunicação e Expressão 

••  Estudos Sociais 

••  Ciências 

••  Fundamentos da Educação 

••  Estrutura e funcionamento de ensino de 1º grau 

2ª
 s

ér
ie

 –
 7

25
 h

or
as

 

Educação Geral – 217 HORAS Formação Especial – 508 HORAS 

••  Comunicação e Expressão 

••  Estudos Sociais 

••  Ciências 

••  Fundamentos da Educação 

••  Didática, Incluindo Prática de Ensino 

 

3ª
 s

ér
ie

 –
 7

25
 h

or
as

 

Educação Geral – 217 HORAS Formação Especial – 508 HORAS 

••  Comunicação e Expressão 

••  Estudos Sociais 

••  Ciências 

••  Fundamentos da Educação 

••  Didática, Incluindo Prática de Ensino 

 

4ª
 s

ér
ie

 –
 7

25
 h

or
as

 Educação Geral – 300 HORAS 41% Formação Especial – 425 HORAS 59% 

••  Comunicação e Expressão 

••  Estudos Sociais 

Ciências 

••  Fundamentos da Educação 

••  Didática, Incluindo Prática de Ensino de acordo 

com a habilitação escolhida 
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ANEXO J - QUADRO X - HABILITAÇÃO ESPECÍFICA PARA O MAGISTÉRIO - 5ª E 6ª séries - 2.900 HORAS – 4 ANOS 

1ª
 s

ér
ie

–7
25

 
ho

ra
s Educação Geral – 435 HORAS 60% Formação Especial – 290 HORAS 40% 

••  Comunicação e Expressão 

••  Estudos Sociais 

••  Ciências 

••  Fundamentos da Educação 

••  Estrutura e funcionamento de ensino de 1º grau 

2ª
 s

ér
ie

 –
 7

25
 

ho
ra

s Educação Geral – 290 HORAS 40% Formação Especial – 435 HORAS 60% 

••  Comunicação e Expressão 

••  Estudos Sociais 

••  Ciências 

••  Fundamentos da Educação 

••  Didática, Incluindo Prática de Ensino 

 

3ª
 s

ér
ie

 –
 7

25
 h

or
as

 

Educação Geral – 145 HORAS 20% Formação Especial – 580 HORAS 80% 

••  Comunicação e Expressão 

••  Estudos Sociais 

••  Ciências 

••  Fundamentos da Educação 

••  Didática, Incluindo Prática de Ensino 

 

4ª
 s

ér
ie

 –
 7

25
 h

or
as

 

Educação Geral – 300 HORAS 41% Formação Especial – 425 HORAS 59% 

••  Estudos das disciplinas que compõem a matéria  

correspondente à habilitação escolhida 

••  Técnicas de Ensino e Aprendizagem 

••  Fundamentos Didáticos  e técnicos da educação 

física, recreação, jogos, etc. De acordo com a 

habilitação escolhida. 
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