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RESUMO 
 

Este trabalho tem como tema a narração de parte da história da Escola Normal em 
Cambé. A pergunta orientadora neste trabalho de pesquisa é: Como se organizou a 
formação de professores na Escola Normal Colegial Estadual “Gabriela Mistral” no 
período de 1957 a 1977? O objetivo geral definido neste trabalho foi analisar o 
Ensino Normal em Cambé. Os objetivos específicos foram: compreender como a 
Escola Normal aos poucos se configurou como instituição necessária para formação 
de professores; analisar como foi organizado o curso na Escola Normal Colegial 
Estadual “Gabriela Mistral” e investigar como se dava essa organização. O relatório 
de pesquisa expresso no texto do trabalho de conclusão de curso, foi estruturado em 
dois capítulos, sendo que no primeiro, apresentamos informações de como foi o 
processo de formação de professores no contexto brasileiro, citando assim, algumas 
das Reformas Educacionais que mais se destacaram na regulamentação da 
profissionalização docente. No segundo capítulo, buscamos em documentos e 
fontes orais por meio de depoimentos, narrar a história da organização da Escola 
Normal Colegial Estadual “Gabriela Mistral”. Deste modo, com base na revisão da 
literatura sobre a formação docente nas Escolas Normais, foi realizado um 
levantamento bibliográfico do contexto brasileiro e paranaense. A partir do estudo 
bibliográfico, foi desenvolvido um trabalho de campo, onde utilizamos a análise 
documental para investigar os arquivos escolares do antigo Grupo Escolar “Olavo 
Bilac”, o qual hoje é chamado de Colégio Estadual “Olavo Bilac”, sendo este 
responsável pelos documentos da Escola Normal Colegial Estadual “Gabriela 
Mistral”. Também utilizamos a entrevista, que nos permitiu uma aproximação com a 
experiência vivida pelos entrevistados no que respeita à organização da Escola 
Normal. A análise dos dados coletados foi feita a partir da abordagem qualitativa, 
utilizando como procedimento a análise documental e a história oral.     

 Palavras-chave: História da Educação. Escola Normal. Formação de professores. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

                        Este trabalho se constituiu a partir de uma antiga preocupação com o 

tema formação de professores. Partindo do levantamento teórico sobre essa 

temática manifestou-se então, uma necessidade em resgatar a história da 

organização do modelo de ensino oferecido nas Escolas Normais, por reconhecer 

esse espaço como lugar privilegiado para formação docente. Esse resgate nos 

permitiu um aprofundamento teórico e histórico sobre o assunto. 

                        Reconhecendo que a compreensão da história da formação de 

professores é de fundamental importância, a intenção desse trabalho é propiciar 

uma reflexão sobre a organização do espaço que formava professores primários e 

como esses se constituíram no decorrer do século XX, fortalecendo a atuação do 

professor no contexto da escola, da sala de aula, da sociedade e, ainda na sua 

prática pedagógica. 

                        Assim, este trabalho tem por objetivo apresentar como foi organizado 

o Ensino Normal em Cambé no período de 1957 a 1977. Desse modo iremos narrar 

uma parte da história do Grupo Escolar “Olavo Bilac”, porque era o único grupo 

escolar da cidade que oferecia cursos preparatórios de professores para atuar nas 

escolas primárias. 

                        A pergunta orientadora desse trabalho de pesquisa é: Como se 

organizou a formação de professores na Escola Normal Colegial Estadual “Gabriela 

Mistral” no período de 1957 a 1977? 

                        Para responder a esta questão foi necessário, primeiramente, 

identificar alguns pontos relevantes sobre o funcionamento e a organização das 

Escolas Normais no contexto geral, até chegarmos nas escolas do Paraná e por 

último, contar a história da Escola Normal Colegial Estadual “Gabriela Mistral” de 

Cambé. 

                        Neste sentido, com base na revisão da literatura sobre a formação 

docente nas Escolas Normais, pode-se afirmar que as primeiras escolas ficaram sob 

responsabilidade dos Estados e Municípios e eram destinadas a formação de um 

novo corpo docente. De acordo com Romanelli, não tinham, porém, essas escolas 

organização fundada em diretrizes estabelecidas pelo governo Federal, [...] ficando 
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restritas as reformas até então efetuadas aos limites geográficos dos Estados que as 

promovessem (1980, p.163). 

                         É importante ressaltar que o surgimento da Escola Normal está 

vinculado com a melhoria do ensino público. Segundo Miguel, o inspetor Ernesto 

Francisco de Lima Santos prevê a obrigatoriedade desse novo modelo de escola no 

Paraná, e propunha a melhoria do ensino público e consequentemente uma melhor 

preparação dos professores. (2008, p.147) 

                        Este modelo de escola que se alastrou por todo Brasil, não foi 

diferente em Cambé, uma vez que a implantação da Escola Normal Colegial 

Estadual “Gabriela Mistral” que funcionava no prédio do Grupo Escolar “Olavo Bilac”, 

pode ser considerada um grande marco na modernização do ensino, já que por meio 

dos documentos investigados, ela é identificada como sendo a primeira e única 

escola a oferecer o Curso Normal da cidade. 

Torna-se imprescindível compreender neste trabalho como a Escola 

Normal, aos poucos, se configurou como instituição necessária para formação de 

professores; analisar como foi organizado o curso na Escola Normal Colegial 

Estadual “Gabriela Mistral” e investigar como se dava essa organização. 

                        Portanto, na história da formação dos professores, o Curso Normal 

destaca-se como ferramenta básica de habilitação profissionalizante e atuação nas 

escolas primárias, e ao analisar a implantação do curso, este trabalho propõe uma 

contribuição real no que se refere ao conhecimento de como era o funcionamento 

dessas escolas, uma vez que serve para identificar que tipo de formação estava 

sendo proposta aos professores cambeenses entre as décadas de 1957 a 1977. 

                   Neste trabalho, trazemos características das principais reformas 

educacionais relativas à formação de professores no nível médio, bem como, 

informações que possam servir de elementos para que os professores em serviço 

possam reflitam sobre a institucionalização das Escolas Normais.  

                        O trabalho é composto por dois capítulos, sendo que no primeiro 

apresentamos como ocorreu o processo de formação de professores no contexto 

brasileiro, citando assim, algumas das Reformas Educacionais que mais se 

destacaram na regulamentação da profissionalização docente.  

                        No segundo capítulo, buscamos em documentos e fontes orais, por 

meio de depoimentos, narrar a história da organização da Escola Normal Colegial 

Estadual “Gabriela Mistral” de Cambé entre os anos de 1957 a 1977.  



10 

 

                        Utilizamos como referência alguns textos legais como as Leis 

Orgânicas de Ensino, que eram um conjunto de Decretos-Leis com o objetivo de 

reformar o ensino brasileiro; a Lei 4.024/61, que foi a primeira LDB brasileira, a Lei 

5.540/68, que estabeleceu uma Reforma no Ensino Universitário e a Lei 5.692/71, 

que reformou o ensino de 2º Grau, criando a Habilitação Específica para o 

Magistério (HEM), que habilita professores no âmbito do ensino profissionalizante de 

2º Grau. Em seguida, falamos da implantação das Escolas Normais no Estado do 

Paraná, essa referência ajudou na compreensão dos fatos que figuram no segundo 

capítulo, onde narramos a história da Escola Normal Colegial Estadual “Gabriela 

Mistral”. 

                        Para alcançar os objetivos propostos, realizamos análise sobre os 

documentos, que possibilitaram interpretar a organização da Escola Normal Colegial 

Estadual “Gabriela Mistral”, que funcionou no Grupo Escolar “Olavo Bilac” de 

Cambé. Esses documentos encontram-se de posse da secretaria do Colégio 

Estadual “Olavo Bilac”. Também utilizamos a entrevista, que nos permitiu uma 

aproximação da experiência vivida pelos entrevistados no que respeita a 

organização da Escola Normal, seus depoimentos foram muito significativos no 

sentido de trazer vida a história da Escola Normal em Cambé.  

                        O ex-diretor da Escola Normal Colegial Estadual “Gabriela Mistral” e a 

atual diretora do Colégio Estadual “Olavo Bilac”, foram os nossos colaboradores nas 

entrevistas, porém não podemos deixar de mencionar as conversas anotadas no 

diário de campo com os demais funcionários do colégio, que também nos auxiliaram 

na construção desse trabalho. 

                        Conforme Lüdke e André, na entrevista a relação que se cria é de 

interação, havendo uma atmosfera de influência recíproca entre quem pergunta e 

quem responde (1986, p.33). Para a realização da entrevista utilizamos o gravador 

como forma de registro das informações e dos relatos trazidos das memórias de 

pessoas que vivenciaram a formação e crescimento da Escola Normal Colegial 

Estadual “Gabriela Mistral”.  

                        Os sujeitos envolvidos na coleta de informações foram: o ex- diretor 

da Escola Normal Colegial Estadual “Gabriela Mistral”, José Garcia Gonzales Neto e 

a atual diretora do Colégio Estadual “Olavo Bilac”, Maria Zenaide Mazzei, que em 

1969 encontrava-se no cargo de secretária da diretora da Escola Normal Colegial 

Estadual “Gabriela Mistral”, Thereza Anna Bonini Miranda. 
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2 A FORMAÇÃO DE PROFESSORES NAS ESCOLAS NORMAIS 

 

 

                        Neste capítulo pretendemos desenvolver uma apresentação de como 

se dava a formação de professores nas Escolas Normais no contexto brasileiro e 

paranaense. Nosso recorte temporal será de 1950 a 1980 e a opção por esse 

período se justifica porque ele se refere ao mesmo período em que foi instalada a 

Escola Normal Colegial Estadual “Gabriela Mistral” em Cambé. 

                        Buscamos inicialmente, trazer ao trabalho uma descrição sobre as 

Leis Orgânicas do Ensino, porém não podemos esquecer que antes delas já se fazia 

presente, mesmo que em condições precárias, leis que organizavam o ensino 

brasileiro. 

                        Durante o período histórico do Estado Novo1, que durou de 1937 a 

1945, foram emitidos uma série de decretos-leis denominados de Leis Orgânicas do 

Ensino, que passaram a ser emitidas no período entre 1942 a 1946, durante a 

gestão do Ministro da Educação e Saúde Pública, Gustavo Capanema. 

                        Segundo Ghiraldelli Junior (2000, p.83), o “Estado Novo foi uma 

ditadura” sem o funcionamento de partidos legais e sem eleições. Assim, ele servia 

aos interesses do capitalismo no controle das classes assalariadas, incentivando a 

participação do Estado em assuntos econômicos. 

                      Ainda de acordo com Ghiraldelli Junior: 

 

Basicamente, as leis orgânicas, chamadas de Reforma Capanema, 
consubstanciaram-se em seis decretos-leis que ordenavam o ensino 
primário, secundário, industrial, comercial, normal e agrícola. Foi uma 
reforma elitista e conservadora [...] (2000, p.83). 

 

                        Para Ghiraldelli Junior (2000, p.84), com a nova organização do 

sistema de ensino público continuaram a ser oferecidos dois percursos formativos, 

um para os alunos das classes mais abastadas e outro percurso para as crianças 

das classes populares. 

                                                 
1
 O Estado Novo foi uma ditadura. Um regime sem o funcionamento do Congresso Nacional, sem 

partidos legais, sem eleições. Desenvolveu-se o fortalecimento do Estado no sentido de melhor servir 
aos interesses do capitalismo na sua política de controle das classes assalariadas (tanto dos 
empregados e funcionários, como do operariado). Seguindo a tendência já esboçada no início dos 
anos 30, no período ditatorial incentivou a participação do Estado em assuntos econômicos, no 
sentido de proteger atividades econômicas já existentes e de favorecer o surgimento de novas. 
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                        De acordo com o autor mencionado acima, o Ensino Secundário era 

destinado a formar “elites condutoras” e segundo o próprio ministro Gustavo 

Capanema, essa modalidade de ensino destinava-se aos “homens que deverão 

assumir as responsabilidades maiores dentro da sociedade e da nação” (2000, 

p.86). 

                        Porém, não foi somente o Ensino Secundário motivo de preocupação 

do Estado Novo. Outra preocupação foi organizar um sistema de ensino 

profissionalizante. 

 
O ensino técnico-profissionalizante [...] compôs-se de quatro 
modalidades: Industrial, Comercial, Agrícola e Normal. Esta última 
modalidade serviu também a parcela de famílias das classes médias 
que desejavam aprimorar a educação de suas filhas. Em 1942 entrou 
em vigor Lei Orgânica do Ensino Industrial; em 1943 a Lei Orgânica 
do Ensino Comercial; em 1946 a Lei do Ensino Agrícola. A Lei 
Orgânica do Ensino Normal saiu em 1946, junto da Lei do Ensino 
Primário (GHIRALDELLI JUNIOR, 2000, p.87). 

 

                        A profissionalização no Ensino Normal esteve “mais destinada às 

moças, que depois do primário poderiam ingressar no Instituto de Educação e, 

posteriormente, cursar a Faculdade de Filosofia”. (GHIRALDELLI JUNIOR, 2000, 

p.84). O Curso Normal é a modalidade de ensino que nos interessa, ele é o objeto 

definido deste trabalho.  

                        De acordo com Romanelli (1980), foi por meio da criação da Lei 

Orgânica do Ensino Normal promulgada a partir do Decreto-Lei 8.530, de janeiro de 

1946, que ficou oficialmente instituídas as seguintes finalidades: 

 

1. Promover a formação do pessoal docente necessário às 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 8530/46 apud ROMANELLI, 
1980, p.164). 

 

                        A lei Orgânica do Ensino Normal subdividiu esse dispositivo em dois 

diferentes níveis conforme suas especialidades. 

Como de 1.º ciclo, passava a funcionar o curso de formação de 
regentes de ensino primário, com a duração de 4 anos, que 
funcionaria em escolas com o nome de Escolas Normais Regionais. 
Como cursos de 2.º ciclo, continuavam a existir os cursos de 
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estabelecimentos chamados Escolas Normais (ROMANELLI, 1980, 
p.164). 

 

                        Em relação ao currículo ficou determinada a distribuição das 

disciplinas de acordo com a subdivisão do 1º e do 2º ciclos: 

 

                        Quadro 1 – Distribuição das disciplinas ofertadas no Curso Normal de 

1.º ciclo  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fonte: DECRETO-LEI 8.530/46 apud ROMANELLI, 1980, p.164) 

                       

                        Quadro 2 – Distribuição das disciplinas ofertadas no Curso Normal de 

2.º ciclo  

 

Disciplinas         Séries 

 

Português I 

Matemática I 

Física e Química I 

Disciplinas    Séries 

 

Português I II III IV 

Matemática I II III 

Geografia Geral I 

Geografia do Brasil II 

História Geral III 

História do Brasil IV 

Ciências Naturais I II 

Anatomia e Fisiologia Humanas III 

Higiene IV 

Educação Física I II III IV 

Desenho e Caligrafia I II III IV 

Canto Orfeônico I II III IV 

Trabalhos Manuais I II III 

Psicologia e Pedagogia IV 

Didática e Prática do Ensino IV 
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Anatomia e Fisiologia Humanas I 

Musica e Canto Orfeônico I II III 

Desenho e Artes Aplicadas I II III 

Educação Física, Recreação e Jogos I II III 

Biologia Educacional II 

Psicologia Educacional II III 

Higiene, Educação Sanitária, Puericultura II III 

Metodologia do ensino Primário II III 

Sociologia Educacional III 

História e Filosofia da Educação III 

Prática do Ensino III 

 (Fonte: DECRETO-LEI 8.530/46 apud ROMANELLI, 1980, p.165) 
 

                        A intensa preocupação com a formação dos professores, não 

apareceu à esmo. Villela (2008, p.32), nos apresenta que nesse período a 

concepção de professor remete a ideia de professor-agente transmissor da ideologia 

do Estado. Durante o período Republicano era crescente o desenvolvimento das 

escolas atrelado com a total responsabilidade dos Estados e Municípios em 

organizarem o ensino público.  

                        Com base nessa oficialização do Ensino Normal, Romanelli verifica 

que: 

[...] a Lei Orgânica do Ensino Normal, promulgada no mesmo dia em 
que foi promulgada a Lei Orgânica do Ensino Primário, teve os 
mesmos efeitos administrativos que esta última: centralizou as 
diretrizes, embora consagrasse a descentralização administrativa do 
ensino, e fixou as normas para a implantação desse ramo do ensino 
em todo o território nacional (1980, p.163). 
 

                        Assim, com a Lei Orgânica do Ensino Normal, ficou determinada a 

responsabilidade dos governos estaduais e municipais em organizarem o ensino 

público. Dessa maneira, no Brasil, a formação do professor que se pretendia dar 

surgiu do tipo de cidadão que se queria formar.                                                    

                        A Escola Normal é uma realidade desde o período provincial. 

Segundo Villela (2008, p. 30-31), a primeira Escola Normal foi criada no Brasil em 

1835, na Província do Rio de Janeiro, na cidade de Niterói. Esse fato comprova que 

elas já existiam desde o século passado e que com o passar do tempo elas foram 

crescendo, espalhando-se por todo Brasil.                                                
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                        No período republicano o Estado passou a dar ênfase na preparação 

dos professores vinculada a melhoria da sociedade, pois além de progredir em 

relação ao ensino público provincial, também proporcionava o controle da educação 

do povo por meio da formação dos professores.  

                        Geralmente, as Escolas Normais funcionavam anexas ao prédio onde 

havia o funcionamento dos grupos escolares, que também eram responsáveis pela 

reunião de várias escolas primárias. 

                        Com relação a arquitetura dos edifícios escolares, estes se 

destacavam em meio а cena urbana das cidades, eram localizados na área central, 

principalmente perto de igrejas. 

 

A construção de edifícios específicos para os grupos escolares foi 
uma preocupação das administrações dos Estados, que tinham no 
urbano o espaço privilegiado para a sua edificação, em especial, nas 
capitais e cidades economicamente prosperas. Em regra geral, a 
localização dos edifícios escolares deveria funcionar como ponto de 
destaque na cena urbana, de modo que se tornassem visíveis, 
enquanto signos de um ideal republicano, uma gramática discursiva 
arquitetônica que enaltecia o novo regime (BENCOSTTA, 2005, 
p.70). 
 

                        É importante ressaltar que a organização do ensino primário estava 

extremamente ligada com os desejos patrióticos de modernização da sociedade. 

Villela afirma que, “[...] com o crescimento econômico, decorrente da expansão da 

produção cafeeira, ocorreram modificações na distribuição populacional” (2008, 

p.31).  

 
Tal instituição, pelo seu potencial organizativo e civilizatório, foi 
imaginada como uma das principais alavancas da expansão e 
consolidação da supremacia daquele segmento da classe senhorial 
que chegava ao poder (VILLELA, 2008, p.31). 
 

                        Souza (2004, p.114), afirma que a escola graduada reunia todas as 

características do modelo de organização escolar implantado no final do século XIX 

pelos países europeus e nos Estados Unidos. O modelo fundamentava-se na 

classificação dos alunos pelo nível de conhecimento em agrupamentos 

denominados de classes.  

                        É importante mencionar que anterior a Reforma Capanema em 1942, 

onde ficou decretada as Leis Orgânicas do Ensino, Francisco Campos já havia 

implantado uma década antes outra reforma. 
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                      De acordo com Nunes:  

 

Em 1931 a Reforma Francisco Campos reafirmou a função educativa 
do ensino secundário, elevou a sua duração para sete anos e o 
dividiu em dois ciclos: o primeiro, de cinco anos, denominado curso 
secundário fundamental, e o segundo, de dois anos, chamado de 
curso complementar, subdividido em três especialidades que 
correspondiam a um dos três grupos de cursos superiores: 
engenharia e agronomia; medicina, odontologia, farmácia e 
veterinária; direito (2000, p.44).  

 
                        Podemos verificar, a partir da mesma autora citada acima, que o 

currículo nessa etapa da educação brasileira foi considerado “enciclopédico”. 

  

Efetivou-se, portanto, um currículo enciclopédico onde os estudos 
clássicos predominaram e os estudos científicos, apesar de 
incluídos, não só eram em menor número mas também apareciam 
reunidos e condensados durante o curso (NUNES, 2000, p.44). 
 

                        Em 1961, foi promulgada a primeira Lei brasileira a estabelecer as 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Esse projeto foi discutido durante 13 anos 

no Congresso Nacional antes que fosse realmente sancionado.  

 

Do ponto de vista da organização do ensino a LDB (Lei 4.024/61) 
manteve, no fundamental, a estrutura em vigor decorrente das 
reformas Capanema, flexibilizando-a, porém. Com efeito, do conjunto 
das leis orgânicas do ensino decretadas entre 1942 e 1946 resultou 
uma estrutura que previa, a grosso modo, um curso primário de 
quatro anos seguido do ensino médio com a duração de sete anos 
dividido verticalmente em dois ciclos, o ginasial, de quatro anos, e o 
colegial, de três anos, divididos horizontalmente, por sua vez, nos 
ramos secundário, Normal e Técnico, sendo este, por seu turno, 
subdividido em industrial, agrícola e comercial. Ocorre que, nessa 
estrutura, apenas o ensino secundário dava acesso a qualquer 
carreira do ensino superior. Os demais ramos do ensino médio só 
davam acesso as carreiras a eles correspondentes. Por outro lado, 
se um aluno quisesse passar de um ramo a outro do ensino médio, 
ele perderia os estudos já feitos, tendo que começar do início no 
novo ramo. 
Ora, a LDB manteve essa estrutura mas flexibilizou-a, isto é tornou 
possível que, concluído qualquer ramo do ensino médio, o aluno 
tivesse acesso, mediante vestibular, a qualquer carreira do ensino 
superior. De outra parte, possibilitou o aproveitamento de estudos de 
modo que determinado aluno pudesse se transferir de um ramo para 
outro matriculando-se na mesma série ou na subsequente àquela em 
que fora aprovado no ramo que cursava anteriormente (SAVIANI 
apud GHIRALDELLI JUNIOR, 2006, p.100-101). 
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                        A respeito desta, podemos notar que ela foi na verdade uma 

continuação das Leis Orgânicas do Ensino, pois manteve a mesma estrutura do 

projeto anterior, admitindo a articulação do ensino médio, que mediante o vestibular 

permitia o acesso ao ensino superior. 

                        Em 1968, inicia a primeira Reforma no Ensino Universitário com a 

implantação da Lei 5.540/68. De acordo com Ghiraldelli Junior, essa criou a 

departamentalização e a matrícula por disciplina, instituindo o curso parcelado 

através do regime de créditos e adotou-se o vestibular unificado e classificatório. 

Porém, de um modo geral, a reforma universitária foi repudiada pelos professores e 

estudantes, “completando uma estrutura pouco viável para um ensino universitário 

eficaz” (2000, p.175-176). 

                        Podemos notar que a principal finalidade da Reforma Universitária de 

1968 para os cursos de formação de professores, encontra-se na introdução das 

habilitações visando formar os especialistas em educação. 

                        Contudo, a preocupação com uma reforma no campo educacional 

que abrangesse também os 1º e 2º Graus crescia e, em 1971, foi elaborada a Lei 

5.692, com um olhar específico para o que hoje denominamos de Ensino 

Fundamental e Médio. 

 
A Lei 5.692/71, que estabeleceu diretrizes e bases para o primeiro e 
o segundo graus, contemplou a escola normal e, no bojo da 
profissionalização obrigatória adotada para o segundo grau, 
transformou-a numa das habilitações desse nível de ensino, abolindo 
de vez a profissionalização antes ministrada em escola de nível 
ginasial. Assim, a já tradicional escola normal perdia o status de 
“escola” e, mesmo, de “curso”, diluindo-se numa das muitas 
habilitações profissionais do ensino de segundo grau, a chamada 
Habilitação Específica para o Magistério (HEM). Desapareciam os 
Institutos de Educação e a formação de especialistas e professores 
para o curso normal passou a ser feita exclusivamente nos cursos de 

Pedagogia (TANURI, 2000, p. 80). 
 

                        Além de estabelecer diretrizes para o ensino de 1º e 2º graus, a Lei 

5.692/71 definiu no Capítulo V, 11 artigos contendo a obrigatoriedade da 

profissionalização docente, agora Habilitação Específica para o Magistério (HEM): 

 
Art. 29. A formação de professores e especialistas para o ensino de 
1º e 2º graus será feita em níveis que se elevem progressivamente, 
ajustando-se as diferenças culturais de cada região do País, e com 
orientação que atenda aos objetivos específicos de cada grau, às 
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características das disciplinas, áreas de estudo ou atividades e às 
fases de desenvolvimento dos educandos. 
 Art. 30. Exigir-se-á como formação mínima para o exercício do 
magistério:  
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. 
 § 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 a 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 aos parágrafos anteriores 
poderão ser objeto de aproveitamento em cursos ulteriores.  
Art. 31 As licenciaturas de 1º grau e os estudos adicionais referidos 
no § 2º do artigo anterior serão ministrados nas universidades e 
demais instituições que mantenham cursos de duração plena. 
 Parágrafo único. 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. 
 Art. 32 O pessoal docente do ensino supletivo terá preparo 
adequado às características especiais desse tipo de ensino, de 
acordo com as normas estabelecidas pelos Conselhos de Educação.  
Art. 33 A formação de administradores, planejadores, orientadores, 
inspetores, supervisores e demais especialistas de educação será 
feita em curso superior de graduação, com duração plena ou curta, 
ou de pós-graduação. 
 Art. 34 A admissão de professores e especialistas no ensino oficial 
de 1º e 2º graus far-se-á por concurso público de provas e títulos, 
obedecidas para inscrição as exigências de formação constantes 
desta Lei. 
 Art. 35 Não haverá qualquer distinção, para efeitos didáticos e 
técnicos, entre os professores e especialistas subordinados ao 
regime das leis do trabalho e os admitidos no regime do serviço 
público.  
Art. 36 Em cada sistema de ensino, haverá um estatuto que estrutura 
a carreira de magistério de 1º e 2º graus, com acessos graduais e 
sucessivos, regulamentando as disposições específicas da presente 
Lei e complementando-as no quadro da organização própria do 
sistema. 
Art. 37 A admissão e a carreira de professores e especialistas, nos 
estabelecimentos particulares de ensino de 1º e 2º graus, 
obedecerão às disposições específicas desta Lei, às normas 
constantes obrigatoriamente dos respectivos regimentos e ao regime 
das Leis do Trabalho. 
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Art. 38 Os sistemas de ensino estimularão, mediante planejamento 
apropriado, o aperfeiçoamento e atualização constantes dos seus 
professores e especialistas de Educação.  
Art. 39 Os sistemas de ensino devem fixar a remuneração dos 
professores e especialistas de ensino de 1º e 2º graus, tendo em 
vista a maior qualificação em cursos e estágios de formação, 
aperfeiçoamento ou especialização, sem distinção de graus 
escolares em que atuem. 
Art. 40 Será condição para exercício de magistério ou especialidade 
pedagógica o registro profissional, em órgão do Ministério da 
Educação e Cultura, dos titulares sujeitos à formação de grau 
superior (BRASIL. Lei nº 5.692, de 11 de agosto de 1971). 

 

                        Neste sentido, o objetivo desse artigo, volta-se para há habilitação, 

qualificação e o preparo profissional para todos que agora cursassem o chamado 2º 

Grau. 

                        Com a Lei 5.692/71 foram fixadas as diretrizes e bases para o ensino 

de 1º e 2º Graus e consequentemente para a profissionalização do ensino médio. 

Como o Curso Normal também fazia parte desse ramo do mesmo modo que o 

ensino médio, teve sua estrutura modificada, desativando a Escola Normal e 

transformando-a no curso de formação de professores primários denominado de 

Habilitação Específica para o Magistério (HEM).  

                        Quanto a preparação docente nos Cursos de Magistério, agora a 

partir da Lei 5.692/71 são indicados 3 itens: 

 

a) Habilitação específica do 2.º grau, que permite lecionar da 1.ª  a 
4.ª  série, se os estudos forem equivalentes a três anos. 
b) Habilitação específica de grau superior. Licenciatura de 1.º grau 
obtida em curso de curta duração, que permite exercer o magistério 
da 1.ª  a 8.ª  série. 
c) Habilitação específica de grau superior. Licenciatura plena obtida 
em curso superior, com duração média de 4 anos letivos, 
possibilitando o magistério em todo o ensino de 1.ª  e 2.º Graus 
(Fonte: Parecer n.º 349/72, C.E.Su., 1.º Grau, aprovado em 6 – abril 
– 1972, In: Documenta n.º 137/1972.). 

  

                        Nestas circunstâncias, estabeleceu-se, então, a Habilitação 

Específica para formação de professores em nível superior. De início, entretanto, os 

professores primários eram formados nas chamadas Escolas Normais. 

 

“Art. 53 – A formação de docentes para o ensino primário far-se-á: 
Em escola normal de grau ginasial, no mínimo de quatro séries 
anuais, onde, além das disciplinas obrigatórias do curso secundário 
ginasial, será ministrada preparação pedagógica: 
Em escola normal de grau colegial de 3 séries anuais, no mínimo”. 
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“Art. 54 – As escolas normais de grau ginasial expedirão o diploma 
de regente de ensino primário, e as de grau colegial, o de professor 
primário”. 
“Art. 59 – A formação de professor para o ensino médio será feita 
nas faculdades de filosofia, ciências e letras e a de professor de 
disciplinas específicas de ensino técnico, em cursos especiais de 
educação técnica” (Fonte: Parecer n.º 349/72, C.E.S.u., 1.º Grau, 
aprovado em 6 – abril – 1972, In: Documenta n.º 137/1972.). 
 

                       Com base nesses aspectos, podemos perceber que a reformulação 

do antigo Curso Normal encontrava-se ligado a necessidade de formação no nível 

superior. 

                        Muitas críticas são apontadas para os Cursos Normais e segundo o 

Parecer n.º 349/72, o qual refere-se ao exercício do Magistério em 1.° Grau, por 

meio da Habilitação Específica de 2.° Grau: 

 

Os antigos cursos normais, que formavam professores para o ensino 
primário, não levavam suficientemente em conta que, além de 
concorrerem para a cultura geral e a formação  do professorado, 
deveriam ter caráter profissionalizante. 
Esse procedimento, além prejudicar o ensino, formando de maneira 
inadequada o professor, permitia a má aplicação dos recursos, tendo 
em vista que muitos dos formados não ingressavam na formação de 
trabalho, pois buscavam a escola normal apenas, como um curso de 
formação acadêmica que lhes garantia a elevação do status social e 
o prosseguimento dos estudos em nível universitário (Fonte: Parecer 
n.º 349/72, C.E.S.u., 1.º Grau, aprovado em 6 – abril – 1972, In: 
Documenta n.º 137/1972.). 
 
 

                        Durante a fase de transição do antigo Curso Normal para à 

Habilitação Específica para o Magistério, aqueles que apoiavam a alteração fizeram 

muitas críticas quanto а precária formação de professores oferecidas nos Cursos 

Normais. Estes eram vistos como cursos técnicos e de má qualificação profissional.  

Da mesma forma, foram feitas críticas à proposta de formação da Habilitação 

Específica para o Magistério (HEM). 
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2.1 A implantação das Escolas Normais no Estado do Paraná 

 

 

                        Ao se propor em falar sobre a história da instituição formadora de 

professores em Cambé, não podemos deixar de mencionar como esse modelo de 

instituição foi implantado no Estado do Paraná, bem como falar do Parecer que 

institui a Habilitação Específica para o Magistério (HEM) após a extinção das 

Escolas Normais estabelecida pela Lei 5.692/71. 

                        No Paraná, foram registradas inúmeras iniciativas de 

institucionalização do ensino primário nas primeiras décadas do século XX, sendo 

que o primeiro grupo escolar foi construído na cidade de Curitiba, em 1903. Porém, 

um maior investimento por parte do governo na construção de grupos escolares no 

Estado ocorreu na virada da década de 1910 e 1920, com expansão efetiva na 

década de 1940 (SOUZA, 2004, p.120). 

                        O surgimento das Escolas Normais destinadas à formação de 

professores esteve ligado a criação do ensino primário, que geralmente funcionavam 

no mesmo prédio dos grupos escolares, que “[...] estabelecia a reunião de várias 

escolas primárias de uma determinada área em um único prédio [...]” (BENCOSTTA, 

2005 p.70). 

                   

O fio condutor que orienta o estudo sobre a Escola Normal no 
Paraná é a concepção que as modificações ocorridas na vida 
econômica da sociedade local, bem como sua relação com as 
articulações políticas em nível regional, nacional e internacional 
interferem nas propostas educacionais elaboradas pelo governo e 
somente encontram receptividade na população quando a educação 
escolar se torna necessária para que ela possa inserir-se na vida 
produtiva assalariada (MIGUEL, 2008, p.147). 
 

                        Estas ideias referem-se ao fato da sociedade econômica paranaense 

estar naquele momento crescendo e, portanto sentindo a necessidade de formar 

professores capacitados “[...] com a incumbência de preparar aquele que iria 

trabalhar diretamente com o povo” (MIGUEL, 2008, p.147). 

                        Porém, esse período não foi só marcado pela ênfase na formação de 

professores primários, mas na criação de uma figura que tivesse a função de 

organizar todo o ensino, surgindo então, o cargo de diretor. O aparecimento desse 

cargo que até então não existia veio somar com o papel do professor na 
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organização do ensino, sendo responsável também por atualizar os professores 

sobre as intensas mudanças na educação.  

                      Ao discutir a figura do diretor, afirma Bencostta: 

 

[...] nesse momento de inauguração de novidades, foi a figura do seu 
diretor, cargo que até então não existia na esfera pública escolar 
primária frente a nova realidade educacional em construção. Além de 
suas funções administrativas com vistas a ordenar o cotidiano dos 
professores e alunos, ele deveria ser responsável por retransmitir e 
atualizar junto ao corpo docente aqueles conteúdos discutidos nas 
escolas normais e entendidos como inovadores (BENCOSTTA, 2005, 
p.72). 

 

                        Bencostta ainda nos chama atenção para o fato da acentuada 

presença masculina no Magistério Primário no início do surgimento das Escolas 

Normais: 

  
Mesmo com a crescente e acentuada presença de mulheres 
professoras, isto não impediu que este cargo, por sucessivas 
décadas, fosse ocupado quase que unicamente por homens, o que 
demonstra que o universo masculino ainda tinha receios de perder 
para as mulheres o espaço de poder da autoridade máxima e 
representante primaz do Estado na escola. É uma certeza histórica 
que os homens iriam se afastar do magistério primário, por conta de 
seus baixos salários, fator principal do desinteresse por esta carreira, 
que para eles não mais apresentava grandes atrativos. Tal brecha as 
mulheres souberam aproveitar, no sentido de ter na escola primária 
um dos poucos espaços de atuação na esfera pública, em uma 
sociedade regida pelo universo masculino que, a todo custo, ainda 
conseguia majoritariamente condicionar as mulheres na esfera de 
suas vidas privadas. Contudo, tal possibilidade de atuação não 
significou, ao menos nas primeiras décadas do século XX, que os 
cargos de direção fossem ocupados por mulheres, realidade esta 
que paulatinamente foi sendo conquistada ao longo da segunda 
metade daquele século (BENCOSTTA, 2005, p.72-73). 

 

                        Essa citação de Bencostta indica que no início era muito comum a 

presença de homens no Magistério Primário, mas devido os baixos salários os 

cargos passaram a ser ocupados pelas mulheres que se tornaram figura central no 

espaço escolar. 

                        Portanto, assim como nas demais escolas destinadas a formação de 

professores e espalhadas por todo Brasil, a organização das Escolas Normais 

instaladas no Paraná também apontavam para a forte presença do papel feminino 

na educação.  
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                        Com o objetivo de estudar a criação dos grupos escolares no Estado 

de São Paulo, Souza (2004, p.115), ressalta que o novo modelo de escola primária 

foi estabelecido como símbolo de modernização do ensino, em sintonia ao 

desenvolvimento social e econômico do país, e com relação ao contexto paranaense 

essa ideia não foi diferente, pois o sistema escolar paulista foi responsável pela 

difusão dos grupos escolares nos demais Estados do Brasil. 

                        “Educar mais que instruir, eis a finalidade fundamental do Ensino 

Primário [...]” (SOUZA, 2004, p.127). Porém para atender essa finalidade, precisou 

ser pensado como seria organizada a formação dos professores primários. Para 

Villela, o ofício do professor só teve reconhecimento com o surgimento das Escolas 

Normais, sendo estas “responsáveis pelo estabelecimento de um saber 

especializado e de um conjunto de normas que constituíram esse campo 

profissional” ( 2008, p.29). 

                        Ao analisar a história da formação de professores no Paraná, 

podemos verificar a partir da proposta pedagógica curricular do curso de formação 

de docentes, que a sua organização sofreu sucessivas mudanças devido as 

reformas educacionais. 

 

No período de 1926 a 1964 denominava-se Escola Primária, as 
quatros primeiras séries e de Escola Secundária ou Ensino Médio, o 
Ginásio (4 anos) e o Colegial (3 anos) (cada reforma colocava 
pequenas alterações mas a nomenclatura era essa). A Formação de 
professores para a Escola Primária ocorria nos Cursos Normais, em 
Institutos de Educação, que até o aparecimento das Faculdades de 
Filosofia e Ciências, no Ensino Superior, formavam também para o 
magistério nas Escolas Secundárias. 
A partir de 1971 (Lei 5692), muda-se a nomenclatura para a 
seguinte: O que era a Escola Primária e o Ginásio (no Ensino Médio 
anterior) passa a ser Ensino de Primeiro Grau (1 a 8 série); o que era 
Ensino Médio passa a ser  Ensino de Segundo Grau (com três 
séries). O Ensino de Segundo Grau passa, compulsoriamente a ser 
todo profissionalizante. Os professores são formados nos cursos de 
Magistério de Segundo Grau., e Pedagogia de 3º Grau e 
Licenciaturas de 3º Grau (PARANÁ, 2006b, p.3). 

 

                        Como podemos observar as mudanças também foram responsáveis 

por alterações na terminologia do Curso Normal. 

 

A história da formação de professores no Brasil demonstra que os 
cursos profissionalizantes – habilitação Magistério – tiveram um 
papel fundamental na formação de recursos humanos habilitados 
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para atuação nas séries iniciais do primeiro grau, atual Ensino 
Fundamental. Foram os cursos denominados “Normal” até os anos 
60; de “Magistério”, a partir dos anos 70; e de “Normal”, novamente, 
após 1996, que possibilitaram a passagem do ensino realizado por 
leigos para o ensino assumido por profissionais qualificados para o 
exercício desta importante função (Pimenta, 1997) (PARANÁ, 2006a, 
p.11). 
 
    

                        Portanto, esses fatos nos levam a refletir que cada reforma 

educacional foi responsável por uma nova terminologia, e entre as décadas de 50 e 

60 do século XX, os cursos de formação de professores primários ficaram 

conhecidos como Ensino Normal. A partir dos anos 70, quando se tem o auge dos 

cursos profissionalizantes, denomina-se de Magistério, até que em 1996, volta-se a 

utilizar  a nomenclatura Ensino Normal. 

 

As alterações na Educação ocorridas a partir de 1968 – iniciadas 
pela reforma universitária, seguida pela reforma do Segundo Grau, 
com a Lei 5692/71 – não modificaram o estatuto dessa modalidade, 
ao contrário, o caráter compulsório de profissionalização no Segundo 
Grau não contrariava o formato do antigo Curso Normal, que apenas 
mudou de nome para curso de Magistério. Obviamente, este curso 
foi afetado em seu conteúdo, que também foi remodelado no sentido 
de um tecnicismo aplicado a educação, o que empobreceu 
grandemente o caráter mais humanista presente nos currículos dos 
antigos cursos Normais. Este curso passou a integrar e ser 
considerado como “mais uma” habilitação retirando-o, com essa 
medida legal, do histórico “status”, aspecto amplamente criticado em 
conhecidas avaliações por autores dessa área, a exemplo de Mirian 
Jorge Warde (PARANÁ, 2006a, p.11). 
 
 

                        Partindo dessa concepção, podemos verificar que com a implantação 

do Magistério a formação que antes era vista como humanista, agora passou a se 

preocupar mais com uma perspectiva tecnicista.                         

                        Segundo Ghiraldelli Junior (2006, p.125), o maior equívoco da Lei 

5.692/71 foi transformar todo 2.º Grau em profissionalizante, desativando também, a 

Escola Normal. Ao transformar o curso de formação de professores das quatro 

séries iniciais do ensino básico na Habilitação Específica para o Magistério (HEM), 

na prática, o curso passou a ser reservado aos alunos que, por suas notas mais 

baixas, não conseguiam vagas nas outras habilitações que poderiam encaminhar 

para o Ensino Superior. 
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3 A ESCOLA NORMAL COLEGIAL ESTADUAL “GABRIELA MISTRAL” DE 

CAMBÉ: NARRANDO SUA HISTÓRIA (1957-1977)  

 

 

                       Neste capítulo temos por objetivo narrar uma parte da história da 

Escola Normal Colegial Estadual “Gabriela Mistral” de Cambé, entre os anos de 

1957 a 1977. Esse período escolhido para o estudo, refere-se ao ano da fundação 

da referida Escola Normal, até a transição sofrida com a implantação da Habilitação 

Específica para o Magistério (HEM), onde fica estabelecido o fim das Escolas 

Normais.                         

                        Assumimos como fonte privilegiada, as memórias registradas em 

entrevista com o último ex-diretor da Escola Normal Colegial Estadual “Gabriela 

Mistral”, José Garcia Gonzales Neto e a atual diretora do Colégio Estadual “Olavo 

Bilac”, Maria Zenaide Mazzei, por fazerem parte da história da Escola Normal, já que 

ambos foram ex-alunos normalistas e, portanto, vivenciaram o crescimento desta 

escola até a sua extinção. 

                        Além destes depoimentos, realizamos também um levantamento dos 

documentos da Escola Normal Colegial Estadual “Gabriela Mistral”, que ficaram sob 

a posse da secretaria do Colégio Estadual “Olavo Bilac”.   

                        A investigação possibilitou-nos resgatar e registrar parte da história 

da formação de professores no nível médio na cidade de Cambé, e 

consequentemente conhecer um pouco mais sobre acontecimentos desconhecidos 

por muitos e que se destacam de fundamental importância para o desenvolvimento 

da cidade, como por exemplo, a existência da Escola Normal Colegial Estadual 

“Gabriela Mistral”, que devido a sua extinção a partir da reforma de 1º e 2º Graus, 

com a Lei 5.692/71, muitos alunos que já estudaram ou encontram-se estudando 

hoje no Magistério, nem imaginam que na década de 50, o antigo Grupo Escolar 

“Olavo Bilac”, que hoje é chamado de Colégio Estadual “Olavo Bilac”, já oferecia 

curso de formação de professores primários.  

                        Inicialmente a Escola Primária era organizada pelo Governo Federal. 

Segundo Bencostta, na primeira Constituição da República de 1891, os membros do 

Congresso Constituinte decidiram que agora “caberia aos Estados e municípios a 

responsabilidade pela organização, implementação e manutenção do Ensino 

Primário” (2005, p.69).  
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                        Por volta de 1893, no Estado de São Paulo, foram criados os 

primeiros grupos escolares, que inicialmente eram a reunião de escolas isoladas 

agrupadas, que “deveriam funcionar como ponto de destaque na cena urbana, de 

modo que se tornassem visíveis, enquanto signos de um ideal republicano” 

(BENCOSTTA, 2005, p.70). Assim, os grupos escolares se constituíram em um novo 

modelo de organização escolar, tipicamente urbano, que se organizava por séries e 

disciplinas. 

 

A escola graduada fundamentava-se essencialmente na classificação 
dos alunos pelo nível de conhecimento em agrupamentos 
supostamente homogêneos, implicando a constituição das classes. 
Pressupunha, também, a adoção do ensino simultâneo, a 
racionalização curricular, controle e distribuição ordenada dos 
conteúdos e do tempo (graduação dos programas e estabelecimento 
de horários), a introdução de um sistema de avaliação, a divisão do 
trabalho docente e um edifício escolar compreendendo várias salas 
de aula e vários professores. O modelo colocava em 
correspondência a distribuição do espaço com os elementos da 
racionalização pedagógica – em cada sala de aula uma classe 
referente a uma série; para cada classe, um professor (SOUZA, 
2004, p. 114). 

 
                        Dessa forma, a implantação do modelo de Escola Primária graduada 

no Brasil, teve um desenvolvimento mais acelerado no período republicano, cujos 

pressupostos encontravam-se no modelo de educação européia. 

 
Os grupos escolares reuniam todas as características da escola 
graduada – um novo modelo de organização escolar configurado no 
final do século XIX que vinha sendo implantado em vários países 
europeus e nos Estados Unidos para a difusão da educação popular 
(VINAO FRAGO; HAMILTON apud SOUZA, 2004, p. 114). 

 
                        De acordo com Souza (2004, p.120), nos primeiros anos do século 

XX, a implantação dos grupos escolares difundiu-se para o restante do Brasil, sendo 

implantada no Paraná, em 1903, na cidade de Curitiba, ocorrendo neste Estado 

maior investimento na instalação de grupos escolares, principalmente na virada da 

década de 1910 e nos anos de 1920, e expandindo-se efetivamente na década de 

1940. 

                        Em 1947, o professor Jacídio Correia assumiu o Executivo Municipal, 

permanecendo até 1951, na época era governador do Paraná, Moyses Lupion, que 

convocou o professor Jacídio Correia, para organizar os grupos escolares da cidade 

de Cambé, fundando então, o Grupo Escolar “Olavo Bilac”.  
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                        Na década de 1950, a população crescia significativamente e a 

necessidade em se ter uma formação profissional, após a conclusão do Ginásio, 

propiciou a manifestação de interesse em implantar um modelo de ensino para 

formação de professores.  

                        Das informações levantadas acima, alguns aspectos merecem ser 

ressaltados, e para que pudéssemos reafirmá-los, trazemos alguns relatos 

mencionados pelo ex-diretor José Garcia Gonzales Neto:  

 
Na década de 50, dentro das diretrizes da lei da Reforma de Ensino 
de Gustavo Capanema, que foi Ministro da Educação do Getúlio 
Vargas, ele fez uma grande reforma de ensino em 1942. Nela ele, 
assim, adaptou essa reforma à realidade brasileira. Então, além do 
curso primário, de 4 anos, o curso ginasial de mais 4, havia o que 
hoje nós chamamos de Ensino Médio [...] Havia então, o que era 
considerado o curso secundário [...], que abrangia 4 vertentes, duas 
[...], adaptada para a classe média/ alta que era o clássico e o 
científico, que não dava diploma mas um certificado [...], depois de 3 
anos de estudos para a pessoa poder fazer vestibular e ir para 
universidades, quem não precisa trabalhar, quem tinha condições. E 
os dois cursos profissionalizantes que davam diploma eram o técnico 
em contabilidade e o normal, normal colegial [...], que preparava 
contadores, porque o mercado estava crescendo [...] (José Garcia 
Gonzales Neto, 2010). 
 

                        Em 1955, o então prefeito de Cambé, Jacídio Correia, assume novo 

mandato, permanecendo até 1959. Durante seu mandato, ele encaminhou à 

Secretaria de Educação e Cultura do Estado do Paraná, o pedido de instalação de 

uma Escola Normal na cidade de Cambé. 

                        Em todo o contexto brasileiro, essa época constituiu o auge da 

criação de Escolas Normais destinadas a formação do professor e, de acordo com 

Fischer: 

 
[...] com a expansão da escola pública no Brasil, amplia-se o número 
de instituições dedicadas à preparação do magistério, constituído 
basicamente de moças de classe média. Paralelamente, surgem 
outras instâncias formativas, preocupadas não só com o 
desempenho didático da mestra moderna, mas também com o 
comportamento moral desta moça que deve deixar a casa de seus 
pais para adentrar lugarejos distantes, enfrentando sozinha novas 
vicissitudes e tentações (FISCHER, 2005, p.21). 

 
 

                        A partir dos acontecimentos que ocorriam nesse contexto brasileiro, 

podemos relacioná-los com os que aconteciam, ao mesmo tempo, na cidade de 
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Cambé. Notamos que é forte a preocupação com a formação do professor e também 

com a criação de Escolas Normais para a cidade. 

                        Assim, no mesmo prédio em que funcionava o Grupo Escolar “Olavo 

Bilac”, iniciou em 19 de fevereiro de 1957, o funcionamento da Escola Normal 

Colegial Estadual “Gabriela Mistral”. 

 

[...] na época era governador do Paraná, Moyses Lupion e o prefeito 
de Cambé era o Jacídio Correia, que eram do mesmo partido do 
governador. Então ele conseguiu [...], ele era o chefe político [...], que 
o governador criasse uma escola normal para Cambé. Então, já no 
mesmo ano começou o técnico em contabilidade que era particular, 
depois foi estadualizado, mas começou como escola particular. Tudo 
funcionava no Bilac, tanto coisa pública, quanto particular, porque o 
Bilac, como era grupo escolar, o ginásio [...], que já existia, 
abrigavam todas essas escolas. Então, o técnico como era noturno 
[...], tinha um ginásio também comercial que preparava as pessoas 
para fazer o técnico, tudo funcionava a noite e o normal funcionava 
no período da tarde [...]. Então, era tudo centralizado ali no Grupo 
Escolar Olavo Bilac, hoje é o Colégio Olavo Bilac. Então, a 
necessidade de ter uma escola normal ou ter um curso técnico era 
atender a juventude de classe baixa ou (alta) média no máximo [...]. 
Os pais naquele tempo gostava de dar diplomas para as filhas, 
principalmente o curso normal que tinha uma clientela feminina. [...] 
Então, era muito importante uma escola dessa naquele contexto [...], 
era uma escola que dava um diploma para as pessoas poderem 
trabalhar. Então, a necessidade de professoras na época era muito 
grande, porque a população do Paraná estava crescendo, a cidade 
se desenvolvendo, grupos escolares sendo fundados, o Estado 
abrindo [...], então [...] por exemplo, essa planta que é o Bilac até 
hoje, é uma planta padrão que o governador Moyses Lupion fez em 
várias cidades, você vai aqui em Rolândia, Arapongas, você vê a 
mesma planta, tudo dessa. Então, ele estava fazendo muitas escolas 
primárias [...], inicialmente era só a escola primária, depois é que 
vinha o ginásio, que aqui em Cambé começou em 53, fundada pelo 
prefeito o Dr. José dos Santos Rocha, que era municipal e 
funcionava no Bilac. O Bilac era o grande espaço para a educação 
aqui em Cambé [...], e depois é que ele foi estadualizado. Então, eu 
vejo como uma necessidade muito grande para época porque vinha 
de encontro com as aspirações da classe baixa e média que queriam 
diploma para trabalhar, os rapazes faziam técnico e as moças faziam 
o normal, era muito comum isso aí na década de 50. Era muito 
comum você ver senhoras e moças de uniforme da saia azul e blusa 
branca, até o Nelson Gonçalves fez uma música dedicada as 
normalistas [...]. Então ele falava: “Vestidas de azul e branco, com o 
sorriso encantador, minha linda normalista...”, era uma música 
interessante que retratava. A gente via sempre nas ruas bandos de 
moças, senhoras de saia azul, blusa branca, sapato preto, meia três 
quartos branca, que eram as normalistas, uma gravatinha também 
azul. Então, era um uniforme típico, era uma paisagem muito comum 
na década de 50 em todas as cidades, e nas grandes cidades, a 
partir do Rio de Janeiro que tinha a maior, havia Institutos de 
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Educação, que era uma escola normal ampliada com dezenas de 
turmas [...]. Até uma escola normal, em Londrina [...] tinha [...], 
Instituto de Educação. Cambé como era uma cidade menor do que 
as outras, era escola normal, geralmente tinha três classe, uma para 
cada ano [...] (José Garcia Gonzales Neto, 2010). 
 

                        A fala do ex-diretor José Garcia Gonzales Neto é muito rica de 

informações e cheia de detalhes. Ele nos explica а forte ligação partidária entre o 

Governador Moyses Lupion e o prefeito Jacídio Correia, que contribuiu na criação de 

uma Escola Normal para a população cambeense.  

                        Podemos perceber também a partir da fala do ex-diretor, que a figura 

do Grupo Escolar “Olavo Bilac” possuía grande destaque para a cidade de Cambé, 

pois ele era considerado o grande responsável pelo desenvolvimento das demais 

escolas. 

                        Além do Curso Normal, o Grupo Escolar “Olavo Bilac” também 

abrigava o ensino Comercial e o Técnico em Contabilidade que era mais 

frequentado por homens. 

                        Para a população feminina o Curso Normal era a grande procura, e 

para os pais era um prazer enorme estudar as filhas e receber o diploma de 

professora primária. Assim, era muito comum na cena urbana se deparar com as 

jovens normalistas pela cidade, como retrata o ex-diretor. 

                        Ao analisar os arquivos da secretaria do Colégio Estadual “Olavo 

Bilac”, podemos encontrar vários documentos que permanecem sob sua posse, 

entre eles, achamos muito interessante o escudo da Escola Normal Colegial 

Estadual “Gabriela Mistral” e ficamos curiosos em saber qual seria o motivo da 

escolha do nome da escola. 

                               

 (Fonte: Documento arquivado na Secretaria do Colégio Estadual “Olavo Bilac”, 2010) 
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                        Pelas informações coletadas com a equipe escolar do Colégio 

Estadual “Olavo Bilac” é possível supor que o nome da escola foi escolhido em 

homenagem a poetisa, educadora e diplomata chilena Gabriela Mistral. 

 

                         

                                                                                                                                                                                                          

(Fonte: WIKIPEDIA. Gabriela Mistral. Disponível em: <http:// 

pt.wikipedia.org/wiki/gabriela_mistral.html>. Acesso em: 26 maio 2010). 

  

                        Pesquisando um pouco mais sobre a vida da poetisa Gabriela Mistral, 

encontramos na Wikipédia que o verdadeiro nome dela é Lucila de Maria del 

Perpetuo Socorro Godoy Alcayaga, e que a origem do pseudônimo utilizado por 

Lucila é uma homenagem aos seus poetas prediletos o italiano Gabriele D’Annunzio 

e o provençal Frédéric Mistral. Nascida no ano de 1889 em Vicuña, falecendo no dia 

10 de janeiro de 1957 em Nova Iorque, cerca de um mês antes da fundação da 

Escola Normal Colegial Estadual “Gabriela Mistral” de Cambé. Em 1945, ela se 

transformou em uma figura de destaque após ganhar o Prêmio Nobel de Literatura.  

                        Sobre o nome da escola, o ex-diretor José Garcia Gonzales Neto nos 

conta: 

 

É uma homenagem. Ela morreu em 57 quando foi fundada a escola 
[...]. Então, [...] quem escolheu o nome foi na realidade Maria Joana 
que admirava muito essa poetisa chilena que ganhou o prêmio Nobel 
em 1945 e aí então, ela deu o nome dela para a escola e o Estado 
aprovou, oficializou, então ficou “Gabriela Mistral” por causa disso 
[...]. Então, a primeira turma começou em 57 e a segunda turma que 
é a minha, começou em 58 e se formou em 60 [...] (José Garcia 
Gonzales Neto, 2010). 
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                        Nesta fala, o ex-diretor José Garcia Gonzales Neto relata que 

também foi aluno normalista da Escola Normal Colegial Estadual “Gabriela Mistral” e 

estudou na segunda turma, no ano de 1958. 

                        A primeira diretora da Escola Normal Colegial Estadual “Gabriela 

Mistral” foi Maria Joanna Tonczak, e a secretária da escola nesse período era 

Carmen Santina de Pauli. Anos depois de estudar na Escola Normal, o ex-diretor 

José Garcia Gonzales Neto também assumiu a direção da referida escola. Ele foi 

diretor da Escola Normal Colegial Estadual “Gabriela Mistral” duas vezes, sendo que 

seu segundo mandato durou de 1970 a 1978. 

  

                        Quadro 3 – Diretores da Escola Normal Colegial Estadual “Gabriela 

Mistral” 

 

   Ano                                                                    Diretor 

 

1957/58                                                     Maria Joanna Tonczak 

1959            Salviana Alcântara Picchioni 

1960   Jacídio Correia 

1961/68        José Garcia Gonzales Neto 

1969   Thereza Anna Bonini Miranda 

1970/872                                                    José Garcia Gonzales Neto 

 (Fonte: Documento arquivado na Secretaria do Colégio Estadual “Olavo Bilac”, 2010) 
 

                        Na análise dos documentos da secretaria do Colégio Estadual “Olavo 

Bilac”, também encontramos a composição do primeiro corpo docente da Escola 

Normal Colegial Estadual “Gabriela Mistral”, e de posse dessas informações 

podemos notar que além de ocupar o cargo na direção da escola, Maria Joanna 

Tonczak  lecionava português, física e química e a sua secretária  Carmen Santina 

de Pauli, também lecionava a matéria de matemática.                                            

 

 

 

                                                 
2
 Esclarecemos que a informação constante no documento está equivocada, provavelmente erro de 

datilografia. A informação correta segundo o ex-diretor José Garcia Gonzales Neto é que ele 
permaneceu no 2º mandato de 1970/78. 
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                        Quadro 4 - Primeiro Corpo Docente da Escola Normal Colegial 

Estadual “Gabriela Mistral” em 1957 

 

      Professora                                                         Matéria 

Adelaide Garcia                                           Anatomia e Fisiologia Humana 

Carmen Santina de Pauli                            Matemática 

Doroty Pérez                                               Desenho e Artes Aplicadas 

Flávia Carvalho de Souza                           Estudos Brasileiros e Paranaenses 

Maria Joanna Tonczak                                Português, Física e Química 

Myltis Camargo                                           Música e Canto Orfeônico  

Thereza Anna Bonini Miranda                     Educação Física, Recreação e Jogos 

 (Fonte: Documento arquivado na Secretaria do Colégio Estadual “Olavo Bilac”, 2010) 
 

                        Pelas informações que levantamos com a equipe da secretaria do 

Colégio Estadual “Olavo Bilac” foi possível averiguar que era oferecido o Curso 

Normal de 2.º ciclo. De acordo com Romanelli, o ensino de 2.º ciclo habilitava o 

“professor primário, com a duração de 3 anos, que funcionariam em 

estabelecimentos chamados Escolas Normais” que “foi por muito tempo e em muitos 

locais o único fornecedor de pessoal docente qualificado para operar no ensino 

primário” (1980, p.164 e 165). 

                        O ex-diretor José Garcia Gonzales Neto relatou na entrevista que o 

ensino no Colégio Estadual “Olavo Bilac” era Secundário, assim oferecia o 1.º ciclo 

equivalente ao Ginásio, onde os alunos entravam por meio do exame de admissão 

e, portanto, para entrar no 2.º ciclo, composto pelo Normal e Contabilidade, era 

preciso apenas ter concluído o 1.º ciclo.  

 
É, a escola normal já era secundária, ou seja só recebia alunos que 
tinham o ginásio completo, terminando o ginásio [...], tinha um 
pequeno vestibular e a pessoa entrava na escola normal secundária. 
Por isso, com a Reforma Capanema o ensino secundário [...] 
abrangia esse que hoje é o ensino médio, era o ensino secundário 
que era o normal, técnico, clássico e científico. Então, os quatros 
ramos que tinha [...]. Então, os dois profissionalizantes e dois que 
davam um certificado que habilitava a conseguir ir pra frente, claro 
que os profissionalizantes também, mas quem ia fazer, por exemplo, 
carreira de engenheiro, médico, advogado, fazia ou clássico ou 
científico [...], que eram cursos que são voltados mais para essas 
áreas [...] (José Garcia Gonzales Neto, 2010). 
 

                        O ex-diretor José Garcia Gonzales Neto também nos conta como era 

organizado o Curso Normal na Escola Normal Colegial Estadual “Gabriela Mistral”. 
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O curso era organizado com matéria de conhecimento geral,  como 
português, matemática voltadas para o primário, para o ensino que 
se dava no curso primário. Então, nós tínhamos uma matemática 
básica [...], com as quatros operações, aquelas coisas que se 
ensinavam no primário, não era uma alta matemática de álgebra 
essas coisas não, era uma matemática prática que habilitava a 
professora aprender bem para ensinar as crianças, português,  
estudos paranaenses, que eram a matéria de história abrangendo o 
Paraná [...], e matérias pedagógicas [...], que eram o forte da escola 
como a didática, psicologia infantil [...], ensino e prática do ensino, os 
estágios, que você fazia nas classes primárias [...], que eram então, 
as matérias que carregavam mais para a formação específica de 
professor, então essas matérias [...]. Havia também desenhos, 
trabalhos manuais e eram aquelas habilidades que era bom a 
professora conhecer e saber. Então, basicamente era isso. E línguas, 
só tinha o português (José Garcia Gonzales Neto, 2010). 
 
  

                        Havia na matrícula inicial da Escola Normal Colegial Estadual 

“Gabriela Mistral” 28 alunos, sendo 26 alunas e 2 alunos, indicando a acentuada 

presença de mulheres nos Cursos Normais.     

                        A turma pioneira da Escola Normal Colegial Estadual “Gabriela 

Mistral” recebeu o diploma de professor primário e se formou no dia 8 de dezembro 

de 1959.       

 

                        Quadro 5 – Turma Pioneira da Escola Normal Colegial Estadual 

“Gabriela Mistral” 

 

Alunos 

 

Amaury Martins Ribeiro 

Anna da Silva 

Antonia Fernandes Martins 

Aparecida Neuza Casaroto 

Arsélia Passeri Marcidelli 

Durcelina Pagma da Silva 

Erica Maria Noske 

Edy Vicente da Silva (desistente) 

Geny Sanches Rodrigues 

Guilhermina Carvalho Sartorelli 

Helena Delgado de Souza 

Helena Dísparo 
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Helena Piekarski 

Hilda Aparecida Pagotti 

Iolanda Lucas Pinheiro 

Iracema Buzzá Roô 

Iracy Paschoal Knhol 

Luiz Biagioni Neto 

Luzia Delgado Torres 

Maria Aparecida Pacola 

Maria de Lurdes Pérez 

Maria Francelina Geraldo 

Maria Luiza Z. da Silva 

Nadel Godoy Franzini 

Neuza Adair Clivatti 

Regina Leonilda Pagotti 

Sebastiana Pinheiro de Carvalho 

Thereza Maria Cazzalli 

 (Fonte: Documento arquivado na Secretaria do Colégio Estadual “Olavo Bilac”, 2010) 
 

                        O ex-diretor José Garcia Gonzales Neto contou que o aluno Edy 

Vicente da Silva desistiu do curso logo no início do ano letivo, restando o Amaury 

Martins Ribeiro como único homem matriculado no Curso Normal no ano de 1957. 

                        Sobre a predominância feminina no Curso Normal na época em que 

foi aluno da Escola Normal Colegial Estadual “Gabriela Mistral”, o ex-diretor José 

Garcia Gonzales nos contou: 

 
Eu me lembro que na escola normal de Cambé, eu o Ilson Dalapria, 
que já faleceu e o Amauri Ribeiro que era da primeira turma, eu era 
da segunda, eram os únicos homens que frequentavam a escola 
normal, que formava professores primários. A clientela ali era 
predominantemente mulheres [...], começando com professoras 
leigas que já tinham anos de trabalho e que queriam se aprofundar e 
moças que queriam fazer normal. Se fossem trabalhar ou não, o pai 
sentia realizado, “Bom eu dei o diploma para minha filha, se ela vai 
precisar trabalhar ou não vai, aí é problema dela” [...], mas ele dava o 
diploma e aquela satisfação de dar um diploma que já permitia 
trabalhar e entrar no mercado de trabalho (José Garcia Gonzales 
Neto, 2010). 

 

                        Essa informação nos comprova que havia a forte presença feminina 

nos Cursos Normais e em Cambé esse fato não foi diferente. 
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                        Como parte da organização do Curso Normal, os alunos também 

teriam que cumprir a Regência de Classe, mas devido а falta de espaço no prédio 

do Grupo Escolar “Olavo Bilac”, foi determinado o funcionamento do estágio na 

Escola de Aplicação.  

                        De acordo com a pesquisa realizada por Dalto; Guizilini e Zamberlan 

verificam que: 

O estágio obrigatório das alunas da Escola Normal era realizado na 
Escola de Aplicação, que possuía quatro turmas de 1º a 4º ano 
primário, e pertencia a Escola Normal, mas funcionava no prédio da 
Escola Érico Veríssimo. Mesmo assim, faltavam classes para o 
estágio e o Grupo Escolar “Olavo Bilac” tinha que colaborar com 
algumas salas (2002, p.22). 

 

                        No arquivo da secretaria do Colégio Estadual “Olavo Bilac, 

encontramos um documento que provavelmente foi redigido pela secretária da 

Escola Normal Colegial Estadual “Gabriela Mistral”, onde contém as necessidades 

urgentes com relação ao espaço destinado aos alunos para realizarem a Regência 

de Classe.  

 

Dentre as necessidades urgentes da Escola, a maior e mais presente 
é a que diz respeito ao espaço. A Escola precisa de mais espaço 
para a realização de suas atividades e das próprias aulas.  
Outra necessidade é a que refere ao mobiliário. A não ser o que foi 
adquirido pelo trabalho dos alunos, tudo o mais que a Escola tem é 
emprestado. 
A Escola de Aplicação, funcionando anexa a Escola Normal e com 
um Corpo Docente capacitado é outra necessidade da escola. Em 
1959 teremos a terceira série enfrentando o problema da Regência 
de Classe. Com a Escola de Aplicação como está, distante da Escola 
Normal e funcionando apenas no período da tarde, haverá prejuízo 
para os alunos da Escola Normal que, para fazerem a Regência, 
terão que perder as aulas da Escola. Mesmo este ano, foi difícil 
quanto a questão de Estágio. Os alunos perdiam muito tempo na ida 
e vinda de uma Escola para outra e perdiam as aulas quando faziam 
estágio de um período todo (Fonte: Documento arquivado na 
Secretaria do Colégio Estadual Olavo Bilac, 2010). 
 

                        Entretanto, apesar do pequeno espaço no Grupo Escolar “Olavo 

Bilac”, destinado aos alunos normalistas, havia uma forte participação deles em 

organizações que eram ligadas a Escola Normal Colegial Estadual “Gabriela Mistral”. 

                        A diretora Maria Joana Tonczak, “valorizava e incentivava os alunos”, 

sendo que “o período em que esteve na direção foi marcado por inúmeras atividades 

e eventos” (DALTO; GUIZILINI; ZAMBERLAM, 2002, p. 22). 
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                        A partir de dados gerais sobre as organizações interligadas à Escola 

Normal Colegial Estadual “Gabriela Mistral”, destacamos o Centro Educativo “Castro 

Alves” (CECA) e o Jornal “O Ideal”.  

                        O “CECA” trabalhou ao lado da Diretoria da Escola Normal no sentido 

de elevação cultural dos alunos. Foi fundado no dia 8 de março de 1957, e no dia 

seguinte foi eleita e empossada a primeira diretoria do Centro.  

                        Segundo Dalto; Guizilin; Zamberlam (2002, p.22), sua principal 

função era desenvolver atividades escolares, comemorações de datas especiais, 

concurso de poesias, recitais, visitações e palestras. 

 

                        Quadro 6 – Primeira Diretoria do Centro Educativo “Castro Alves” 

(CECA) 

 

Cargos 

 

Alunos 

Presidente Helena Dísparo 

Vice-presidente Luis Biagioni Neto 

Primeira Secretária Nadel Godoy Franzini 

Segunda Secretária Antonia Fernandes Martins 

Primeira Tesoureira Iolanda Lucas Pinheiro 

Segunda Tesoureira Durcelina Pagma da Silva 

Oradora Geny Sanches Rodrigues 

Bibliotecária Neuza Adair Clivatti 

Diretor Social Amaury Martins Ribeiro 

Diretora Artística Hilda Aparecida Pagotti 

Diretora Esportiva Aparecida Neuza Casaroto 

Discotecária Geny Sanches Rodrigues 

 (Fonte: Documento arquivado na Secretaria do Colégio Estadual “Olavo Bilac”, 2010) 
 

                        O “CECA” representava na época os interesses dos alunos, ficando 

responsável por organizar muitas festividades não só na escola como em toda 

região:  

 

[...] a professora Maria Joana era muito dinâmica, ela tinha um 
dinamismo assim fora do comum sabe, ela entusiasmava os alunos, 
então ela fundou por exemplo, naquele tempo o grêmio escolar [...], 
ela deu o nome de CECA [...], (Centro Educativo Castro Alves). 
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Então, ela organizava os alunos e é o que fazia as celebrações do 
ano, a gente fazia de tudo, começava com a aula inaugural, todo ano 
tinha e depois em todas as datas a gente comemorava, o CECA fazia 
uma sessão solene fazia concursos, tinha semana do livro, em 
agosto [...], semana da criança [...] (José Garcia Gonzales Neto, 
2010). 

 

                        É interessante destacar a presença do “CECA” como órgão de 

representação dos alunos e também de interesses dos professores, as atividades 

nele desenvolvidas era orientada pela professora Maria Joana Tonczak e divulgada 

no jornal estudantil da escola “O Ideal” composto e impresso pelos próprios alunos. 

                        O Jornal da Escola Normal Secundária “O Ideal”, foi fundado em 9 de 

março de 1957, no mesmo dia em que foi eleita e empossada a diretoria do “CECA”.   

 

                      Quadro 7 – Primeira Diretoria do Jornal “O Ideal” 

 

Cargos Alunos 

 

Diretor Responsável Amaury Martins Ribeiro 

Diretora Gerente Helena Dísparo 

Retadora Chefe Geny Sanches Rodrigues 

Redatora Auxiliares Neuza Adair Clivatti e Maria Aparecida 

Pacola 

 (Fonte: Documento arquivado na Secretaria do Colégio Estadual “Olavo Bilac”, 2010) 

 

                        Pela composição da diretoria do “CECA”, e do jornal “O Ideal”, 

podemos notar que vários nomes se repetem, assim como, o forte interesse dos 

alunos em promoverem a organização de instâncias que valorizassem o debate dos 

seus próprios interesses. 

                        Incentivados pela professora Maria Joana Tonczak e o maestro 

Andréa Nuzzi, que foi responsável por escrever as melodias dos hinos das cidades 

de Cambé e Londrina, os alunos criaram o Coral da Escola Normal Colegial 

Estadual “Gabriela Mistral”, onde fizeram muitas apresentações, tanto na própria 

escola, quanto em escolas das regiões vizinhas. 

 

Então, quem compôs a letra foi o maestro (Andréa Nuzzi) e ele quem 
ensinava o coral, por exemplo, o coral fez várias apresentações aqui 
nas escolas da região, junto com outros cantores. Foi a primeira vez 
que cantou o hino à Londrina em 1959, na Concha Acústica. Eu fiz 
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parte, nós cantamos o hino à Londrina. Foi a primeira vez que foi 
publicamente cantado um hino à Londrina, num grande coral. Acho 
que tinha lá umas duzentas vozes e nós estávamos juntos, e foi 
cantado o hino à Londrina na Concha Acústica lá de Londrina [...], 
pela primeira vez, porque o maestro também é o autor da música do 
hino à Londrina. Então, ele ensaiou nosso coral e eles se 
apresentavam em festividades etc., sabe tinha o uniforme que era 
diferente daquele do ensaio que a gente fazia no palco do antigo 
Bilac [...] ali que nós ensaiamos [...]. Então era um coral, ele 
conseguiu formar esse coral [...]. Então, tudo isso aí faz parte das 
festividades da escola [...]. Ela representou um grande papel na 
época para Cambé, porque [...] ter uma escola normal naquele 
tempo, um curso técnico em contabilidade era muito importante para 
cidade [...], porque eram dois cursos profissionalizantes e os rapazes 
era quase batata fazer o técnico, para ser contador, porque já 
arrumava serviço [...]. Estava crescendo o estado, a economia, o 
café, era uma época de muito progresso [...], e a moça fazia o normal 
mesmo que não quisesse ou não precisasse trabalhar ela fazia o 
normal, o pai como que bom “Eu dei o diploma, se vai trabalhar ou 
não era problema teu, mas você tem o diploma” [...], e geralmente 
elas acabavam entrando no magistério e tal [...]. Então, basicamente 
hoje já uma boa parte é das alunas da Escola Normal estão 
aposentadas, uma parte pequena ainda tá por aí trabalhando [...], 
mas houve uma época em que quase 100% do professorado 
primário de Cambé e mesmo do ginásio e do segundo grau tinha 
passado pela escola normal [...]. Então, ela representou um grande 
papel da escola [...], ele representou um grande papel nessa época 
aí (José Garcia Gonzales Neto, 2010). 
 

                       O ex-diretor José Garcia Gonzales Neto nos falou com muito 

entusiasmo o quanto era importante para população fazer o Curso Normal na 

década de 50, tanto para a própria formação, quanto para o destaque da figura do 

professor nesse período. 

                        Entretanto, no final do ano de 1957, foram feitos alguns 

levantamentos pela direção da Escola Normal Colegial Estadual “Gabriela Mistral” 

sobre as condições da escola, que apontam para algumas necessidades:   

 

Dentre as necessidades mais urgentes do Curso ou seja da Escola 
Normal, destacam-se: 1- Prédio próprio com Curso Primário Anexo a 
fim de poderem ser melhor desenvolvidas as várias e importantes 
partes do Programa de Formação de Professores Normalistas. Na 
impossibilidade de um prédio próprio, maior espaço para a Escola e 
quatro classes de Curso Primário sob a orientação exclusiva da 
Escola Normal a fim de serem evitados problemas de ordem 
administrativa. 2- Mobiliário Escolar adequado (diretoria e 
Secretária). Uma Escola Normal não pode ter aspecto de Escola de 
Roça, montada em salas improvisadas com mobiliário emprestado. 
Curso Normal é um Curso Superior e, desta forma, curso que merece 
ter um aspecto superior. Por conseguinte, a Escola Normal 
Secundária de Cambé tem necessidades de mobiliário adequado. 3- 
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Corpo docente próprio com professores tendo prestado Concurso 
para as respectivas cadeiras. Há necessidade, portanto de serem 
postas em concurso matérias para a Escola Normal e que Cambé 
entre em concurso.  
Estas são as necessidades mais urgentes do Curso (Fonte: 
Documento arquivado na Secretaria do Colégio Estadual “Olavo 
Bilac”, 2010). 
  

                        Durante o segundo semestre de 1958, um novo levantamento sobre a 

real situação das instalações da Escola Normal Colegial Estadual “Gabriela Mistral” 

também foi realizado, constatando-se o seguinte:  

 

 
A Escola Normal está instalada no prédio do Grupo Escolar “Olavo 
Bilac”, ocupando duas salas de 4,25m por 7,43m, no andar superior. 
Numa destas salas funciona a primeira série. Na outra, estão 
instalados: Gabinete da Diretoria, Secretária, Biblioteca, Discoteca, 
Sala de alunos, almoxarifado. A segunda série funciona das 13 às 14 
horas, no Salão Nobre, em volta de duas mesas e, das 14 às 17:30 
horas, numa sala do Grupo Escolar. A segunda aula da segunda 
série fica sempre prejudicada em alguns minutos, devido espera da 
limpeza da sala ocupada pelo Curso primário até às 14 horas. Os 
alunos não possuem pátio de recreio, permanecendo na sala de 
aula, na Biblioteca ou corredor, durante o grande recreio. Por 
proibição do Diretor do Grupo Escolar, não é mais preparado, na 
escola, o lanche para os alunos. Devido ao mau funcionamento da 
bomba d’água, quase nunca há água nas salas ocupadas pela 
Escola Normal, bem como no banheiro. (Só há um porque o outro foi 
usado para depósito). 
Com o funcionamento de mais uma série, em 1959, os problemas 
mais se agravarão pois será maior a falta de espaço (Fonte: 
Documento arquivado na Secretaria do Colégio Estadual “Olavo 
Bilac”, 2010). 
 

                        Com relação aos recursos distribuídos pelo governo, o ex-diretor José 

Garcia Gonzales Neto falou: 

 

O governo, basicamente, [...] pagava os professores [...], e dava um 
pouco de material, como giz, papel, livro de escrituração, chamada, 
essas coisas [...], e depois ele institui naquele tempo uma espécie de 
taxa de matrícula que os alunos pagavam e essa taxa de matrícula a 
gente administrava comprando o que a escola precisava, sejam livros 
para biblioteca, seja tudo que precisava, sejam máquinas com essa 
verba de taxa de matrícula naquele tempo ficava ali para a escola e o 
diretor administrava e tinha o conselho que acompanhava e todo fim 
de ano a gente prestava conta para FUNDEPAR (Fundação 
Educacional do Estado do Paraná). Então, essa taxa de matrícula 
cobria uma parte das necessidades que a escola tinha [...], a gente 
tinha um pouco de verba que era da matrícula, mas o normal, nós 
chegamos a ter um determinado ano no fim da década de 60 e 
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começo de 70 chegamos a ter até duas turmas em cada série, foi o 
auge, a gente tinha até gráficos com menininhas representando o 
gráfico [...]. Então, que aí subia e depois aí caiam, começou com três 
turmas chegou no auge de ter seis e depois caiu de novo para três 
[...], quase perto da extinção [...]. A gente tinha uma clientela 
feminina garantida todo ano que formava uma turma tranquilamente, 
em alguns anos de pique até duas turmas [...], a gente começou a 
formar e depois mantinham essas turmas [...]. Então, era da época 
mesmo isso aí era muito forte das moças, as famílias de classe 
média e classe baixa faziam de tudo para dar um curso 
profissionalizante para suas filhas e o curso mais óbvio era ser 
normalista, era ser professora, porque aí já começava a trabalhar, já 
começava a ganhar. Então, isso era uma preocupação muito grande 
dos pais [...]. Então, a gente tinha uma clientela quase que cativa que 
garantia todo ano abrir turma [...] (José Garcia Gonzales Neto, 2010). 

 

                        Pelos registros encontrados podemos dizer que a Escola Normal 

Colegial Estadual “Gabriela Mistral” foi a única existente nesse período em Cambé. 

Além da sua importância para a pequena cidade que se encontrava em fase de 

desenvolvimento, ele também se recorda do seu papel de destaque para formação 

dos professores normalistas: 

 
Foi a única. Foi a única ela com a sua autonomia, ela tinha um 
destaque maior do que um curso de magistério como parte de um 
colégio [...], que tem outros cursos também. Então, descaracterizou 
porque nesse sentido, não tô criticando o curso de magistério de 
maneira nenhuma, mas é nesse sentido que quando era escola 
normal autônoma ela tinha mais importância, ela tinha mais status 
[...], tinha um impacto maior, além do que, eu achava que era mais, 
quer dizer era melhor, no sentido pedagógico, na preparação dos 
professores, porque a gente se sentia parte de uma escola 
específica, para formar professores. Então, eu acho que o próprio 
aluno tinha mais orgulho de ser normalista, do que ser um aluno do 
magistério, embora a escola de magistério possa também ser boa e 
estar cumprindo a sua missão. Eu acho que foi uma perda essa 
mudança toda [...], porque a lei Gustavo Capanema ela apesar de 
hoje estar bastante defasada ela atendeu uma realidade da época 
[...], que era o crescimento do Brasil, a realidade social, ele previa 
cursos [...], para pessoa de classe baixa. Então, ele viu a realidade 
brasileira e deu cursos para atendê-la [...], quem precisa trabalhar 
ganhava diplomas e quem não precisava, era rico, já podia fazer 
vestibular e ir para faculdade, fazia técnico, clássico ou científico, 
então, a pessoa se adaptava, respondia os anseios da sociedade 
[...]. Então, nesse sentido ela foi uma das melhores reformas 
educacionais que nós tivemos, porque ela veio de encontro com a 
uma fase de crescimento do país, como foi a fase da década de 40 e 
ela atendeu convenientemente essa realidade [...]. Então foi uma 
coisa que os governos estaduais, no caso do Paraná, o Lupion que 
foi governador de 47 a 51 [...], começo de 51, ele espalhou grupos 
escolares por todo Estado, você pode ver que tudo é a mesma planta 
do Bilac, onde você vai por aí, você vê o Bilac (José Garcia Gonzales 
Neto, 2010). 
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                        E como já era esperado naquele tempo, foi proposta uma arquitetura 

padrão que representassem os grupos escolares em meio a cena urbana, a Escola 

Normal Colegial Estadual “Gabriela Mistral” anexa ao Grupo Escolar “Olavo Bilac” 

também apresentava características como as demais espalhadas pelo Brasil. 

 

A mesma cena, tudo igualzinho. Ele (Moisés Lupion) fez uma planta 
padrão e espalhou, e olha previa o que hoje é raríssimo, um auditório 
com palco pra atividades artísticas, comemorações, apresentações. 
Então, você vê a sensibilidade que tinha naquele momento, onde o 
aluno aprendia música e canto orfeônico. Eram matérias do ginásio 
[...]. Desenho [...], artes manuais que você tinha, as meninas faziam 
bordados, nós fazíamos coisas de madeira, coisas úteis [...], todo 
esses material trabalhava em sala de aula [...]. Então, era uma 
realidade que dava um pouco mais de valor a essa parte artística e 
cultural [...]. O aluno tinha noções de músicas, notas musicais 
aprendia solfejar, havia exame oral, você tinha que solfejar e marcar 
compasso na frente do examinador [...], ele te dava: “Solfeja essa 
música aí”, aí você tinha que conhecer a música e fazer [...], que nem 
solfejar na frente, falando DÓ, RÉ, MI, FÁ FÁ FÁ, fazendo assim [...]. 
Então, era uma época que dava um pouco mais de valor nessa parte, 
depois decaiu muito, [...] ao meu ver foi lamentável essa perda, [...]. 
E o ensino, bom era tudo dentro daquela época, naquele tempo se lia 
mais também, a única coisa era o rádio. Você escutava, tinha que 
prestar atenção nas palavras, novelas, tudo era erradiado, você tinha 
que imaginar a cena [...]. Então, tudo era o radinho, [...] depois que 
veio a televisão, aí entramos na era do ver, ver, aí você fica mais 
descuidado [...], você tá vendo, então, se escuta bem se não escuta, 
não tem problema. No rádio não, você tinha que sintonizar porque se 
você não escutasse você [...], não entendia o que tava acontecendo 
[...], então as pessoas eram mais atentas e se lia mais também [...], 
porque hoje com televisão você fica mais no ver [...]. Então, era uma 
perda eu acho. É da época, ninguém vai por obstáculos a esses 
inventos modernos, mas antigamente o jornal [...], era mais lido [...], 
você escutava rádio. Então, era outra época, as pessoas, hoje até é 
difícil imaginar o que a gente fazia quando não tinha televisão [...], a 
noite por exemplo, o que a gente fazia [...]. Então, as pessoas 
ficavam batendo papo na calçada, era comum as pessoas porem 
cadeiras na calçada e ficarem batendo papo [...], visitavam-se mais 
ou escutavam novela [...], era erradiada, ou ia no cinema, tinha que ir 
no cinema [...], porque o cinema era muito frequentado na época 
(José Garcia Gonzales Neto, 2010). 

 

                        Essa passagem contada pelo ex-diretor José Garcia Gonzales Neto, 

nos retrata a simplicidade de como era a vida social das pessoas. Esse período é 

marcado pelo intenso gosto pela leitura de livros e jornais, radionovelas, cinema, 

etc., já que eram poucas famílias que tinham o privilégio de ter um aparelho de rádio 

ou TV em casa. 
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                       Todo esse desenvolvimento tecnológico que vinha acontecendo no 

decorrer dos anos 1970, foi responsável também, por trazer inúmeras inovações 

para o sistema educacional, com ênfase no aumento da oferta de cursos 

profissionalizantes, que garantissem formação para as classes mais baixas.                         

                        Assim sendo, uma nova alteração na organização do sistema de 

educação brasileiro foi realizada em 1971, onde foi implantada a Lei 5.692, que tinha 

como principal finalidade a implantação do ensino profissionalizante. Assim, por 

meio dela, juntou-se o Primário e o Ginásio, formando o 1.º Grau, que hoje 

denominamos de Ensino Fundamental, e o Colegial tornou-se o 2º Grau com caráter 

profissionalizante. Neste momento também ficou determinado a desativação das 

Escolas Normais, que passaram a formar professores primários somente em cursos 

de Habilitação Específica para o Magistério (HEM) e em cursos de Educação 

Superior denominados de Pedagogia. 

                        Com a Reforma Educacional de 1971, que estabeleceu a Habilitação 

Específica para o Magistério (HEM), o diretor relatou que a Escola Normal Colegial 

Estadual “Gabriela Mistral” também entrou em “extinção”:  

 

Ela terminou. Ela encerrou suas atividades, formou a última turma e 
a partir daí as atividades dela foram englobadas pelo Colégio Olavo 
Bilac, e que começou a ficar responsável por um curso de magistério 
[...]. Aí com a reforma do ensino, a 5.692 e essas mudanças que 
houve na legislação escolar [...]. Agora como nós fomos estudando, 
fomos formados na escola normal, ao meu ver [...], eu acho que foi 
uma perda, porque a escola normal era uma escola específica que 
formava professores numa época em que ainda a profissão era mais 
valorizada e respeitada principalmente, em que ser professora era 
coisa muito nobre, que merecia o respeito dos alunos, as condições 
eram outras. A gente reconhece a sociedade mudou muito, em 
alguns aspectos para pior [...], porque naquele tempo havia toda uma 
outra perspectiva da formação e educação [...], que fazia da 
professora uma pessoa que mesmo que não ganhasse muito era 
respeitada [...]. Então, por exemplo, era comum naquele tempo 
quando o professor entrava em sala de aula todos os alunos 
levantavam em sinal de respeito, aí ele cumprimentava e mandava 
sentar, aí fazia chamada e começava a aula. Quer dizer era outro 
clima, era um clima que hoje se a gente fala nisso, é coitado, alguns 
colegas aí, que entra numa sala de aula, a primeira coisa que ele tem 
que se fazer ouvir, acabar com arruaça que as vezes tem na sala, o 
barulho para dizer “Tô aqui, quero começar a aula, vamos”. Quer 
dizer um desgaste assim, psicológico e físico muito grande para o 
professor [...], que muitos vivem estressados ou até queiram 
abandonar a profissão [...], porque a carga é muito pesada hoje [...] 
(José Garcia Gonzales Neto, 2010). 
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                        Sobre o período final na direção da Escola Normal Colegial Estadual 

“Gabriela Mistral”, José Garcia Gonzales Neto nos conta que com a extinção da 

Escola Normal e com a implantação da Lei 5.692/71, ele foi transferido para a 

direção da Escola Estadual Attílio Codato. 

 

[...] acho que foi em 78 que formou a última turma por aí, no fim da 
década de 70. Aí nós passamos toda a documentação da secretaria 
pedagógica para o Colégio Olavo Bilac e eu fui nomeado diretor do 
Attílio Codato que tava inaugurando [...]. Eu fui transferido da Normal 
para o Attílio Codato. Então eu levei como herança da Escola 
Normal, [...] a biblioteca e até as estantes para a Escola Attílio 
Codato. [...]Tá lá, você pode até visitar a biblioteca, eram umas 
estantes de aço, que tinham, não sei como está agora, faz anos que 
não vô lá, mas toda uma biblioteca básica, assim, inicial que a gente 
tinha ali passou a ser o acervo da biblioteca do Attílio Codato. Deve 
ter sido aumentada depois [...], acredito, mas a base foi a ex-
biblioteca da escola normal que levamos para lá, material 
pedagógico, coisas assim  que eram nossas [...], mesmo da 
secretaria, movéis da secretaria, porque lá era uma escola nova. 
Então, nós levamos o que não era assim pedagógico. Documentos 
da secretaria, nós levamos para a escola Attílio Codato porque 
coincidiu de eu ser o diretor lá. Eu, a secretária, foi toda a equipe pra 
lá, sabe, nós passamos pra lá, então aquilo que não [...] precisava 
entregar para o Bilac, que era nosso, sejam alguns móveis, móveis 
de sala de professor, armários, tudo nós levamos prá lá, pra 
aparelhar a escola, porque o Estado entregou o grupo, a escola 
pronta, pintada, com as carteiras e as lousas só. Matérias de 
secretaria, móveis de secretaria, direção, nós tivemos que improvisar 
com o que tínhamos na escola normal, depois a gente adquiriu mais, 
é claro (José Garcia Gonzales Neto, 2010). 

  

                        Para a realização desse trabalho é importante destacar a relevância 

do depoimento do ex-diretor da Escola Normal Colegial Estadual “Gabriela Mistral”, 

José Garcia Gonzales Neto. Narrando suas lembranças pudemos reconstruir alguns 

acontecimentos que fizeram parte da história dessa escola, que formou inúmeros 

professores e contribuiu sem dúvida para o crescimento da cidade de Cambé. 

                        A atual diretora do Colégio Estadual “Olavo Bilac”, Maria Zenaide 

Mazzei, também contribui com seu depoimento na construção dessa narrativa com o 

intuito de lembrar como se constitui a organização da Escola Normal Colegial 

Estadual “Gabriela Mistral” no período em que foi aluna normalista e em seguida 

como secretária da Escola Normal. Hoje ela encontra-se como diretora do Colégio 

Estadual “Olavo Bilac”. 

                        Sobre o período em que foi secretária da Escola Normal Colegial 

Estadual “Gabriela Mistral”, a diretora Maria Zenaide Mazzei contou: 
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[...] eu fui aluna da Gabriela, eu cheguei em 79 pra ajudar aí no 
trabalho [...], eu, logicamente, que eu não vim como professora, mas 
como terminou o ano letivo, e eu estava interessada em ficar aqui, aí, 
a diretora na época dona Terezinha, pediu que eu colaborasse com 
os trabalhos da secretaria [...], porque havia um certo acúmulo de 
serviços e ela pediu que eu permanecesse lá e no ano seguinte ela 
me incorporou definitivamente no trabalho da secretaria, então eu 
acompanhei ali a questão de elaboração de documentos, a questão 
de elaboração de diplomas [...], porque o processo de diplomas da 
época como tudo [...], era assim muito burocrático [...], feito a mão ou 
então em máquina de datilografia, então não podíamos errar, cada 
erro que você tinha, você tinha que rasgar e fazer outro [...], não é 
como o computador [...], que você vai lá deleta e arruma direitinho e 
faz de novo. Então era assim muito trabalhoso mesmo tanto na 
elaboração dos documentos quanto dos diplomas [...], mas a escola 
estava muito organizada, ela tinha um corpo docente muito sério, e 
muito competente. A Gabriela [...] se destacava realmente como uma 
escola que formava [...], bons profissionais e assim foi durante muito 
tempo. Na época então, eu acompanhei a diretora da Gabriela a 
dona Terezinha, foi o período em que trabalhei ali como secretária, 
depois disso, quando a dona Tereza se aposentou eu que já assumi 
a secretaria do colégio aí a gente unificou que até então nós 
tínhamos o prédio de baixo que funcionava toda a secretaria e 
documentação do 1º grau e o prédio de cima funcionava a secretaria 
do 2º grau que era a Gabriela e Moares Junior, a secretaria de todas 
essas escolas funcionava aqui (Grupo Escolar “Olavo Bilac”) [...], 
então, mas como a escola já havia sido fundida nessa, nesse meio 
de caminho a escola foi fundida numa só, então não tinha mais 
porque estarmos com duas secretarias tá, duas secretarias, um  
grupo aqui, um grupo lá, sala de professor aqui, sala de professor lá, 
então foi unificada a secretária, na época já havia um diretor só [...], 
porque no início havia um diretor para o grupo escolar, um diretor 
para a Gabriela, diretor que atendia a Gabriela e o Moraes Junior, 
por exemplo, [...], aí quando unificou a escola que o diretor passou a 
responder por todos, o prédio não havia mas objetivo de você ficar 
com duas secretárias, duas secretarias, duas salas de professores 
[...], então unificou-se até porque ficava mais fácil se conduzir o 
grupo de funcionários se estando  junto com eles no local, porque se 
não a gente ficava atendendo embaixo e em cima, tinha secretaria 
aqui, tinha secretaria lá, tinha diretor aqui, tinha diretor lá, então 
unificou, então como que a gente daria conta disso tudo, então isso 
já aconteceu na minha época enquanto secretária dessa escola, a 
gente unificou as secretarias, reuniu tudo num arquivo único e que 
permanece até hoje e de lá pra cá o colégio tem sempre um diretor 
único, diretor geral e seus auxiliares, mas sempre como um único 
prédio, uma única escola, uma única administração [...] (Maria 
Zenaide Mazzei, 2010). 

 

                        Depois que se formou na Escola Normal Colegial Estadual “Gabriela 

Mistral”, a diretora Maria Zenaide Mazzei ficou ajudando nos serviços da secretaria 

da escola. Ela conta que não participou do primeiro momento da organização da 

Escola Normal, mas depois que foi incorporada na secretaria, ela acompanhou um 
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pouco da organização dos documentos e, conseguimos verificar, pela sua fala, o 

quanto era “trabalhoso” a elaboração dos documentos, pois como na época era 

utilizada a máquina de datilografar e com apenas um erro datilográfico, já era 

preciso refazer toda folha.  

                        A respeito da organização da Escola Normal Colegial Estadual 

“Gabriela Mistral” a diretora Maria Zenaide Mazzei nos contou um pouco da época 

em que ficou presente como secretária. 

Olha era uma escola muito bem organizada tanto que é o que eu 
costumo dizer que eu sou fruto daquele período [...], eu sou fruto 
daquele período porque eu aprendi com a dona Tereza, então hoje 
muito que se tem dá organização do Bilac é o que eu aprendi com 
ela, e ela é uma escola muito grande, já era bem organizada, ela 
tinha assim, por exemplo, a documentação muito bem guardada, 
muito bem trabalhada [...], havia bastante seriedade no trabalho [...], 
sempre com muito cuidado e com relação a distribuição de aulas, 
atendimento de alunos a escola sempre foi muito pela disciplina [...], 
uma escola tradicional enfim, e ela guarda muito disso ainda, até 
hoje (Maria Zenaide Mazzei, 2010). 

 

                        Para a diretora Maria Zenaide Mazzei, esse período em que ficou 

ajudando na secretaria da Escola Normal Colegial Estadual “Gabriela Mistral”, 

serviu-lhe de aprendizado que ela levou consigo até hoje, no Colégio Estadual 

“Olavo Bilac”. 

                        A diretora Maria Zenaide Mazzei também abordou o assunto 

referente ao oferecimento do 2.º ciclo ministrado na Escola Normal Colegial Estadual 

“Gabriela Mistral”. 

 

[...] quando a nossa escola foi implantada ela já pegou uma segunda 
fase [...] na verdade era [...] uma opção da escola trabalhar somente 
com esse ciclo porque já era uma fase nova [...], nós pegamos já 
assim[...], eu não participei do primeiro momento da criação da 
Gabriela tá, então eu não poderia te precisar o que aconteceu 
naquele momento, mas eu me lembro que quando cheguei, ela tava 
assim organizada e o pessoal que havia ali sempre comentava que 
era uma opção da escola no momento que tinha sido assim 
escolhido e que a escola trabalhava dentro dessa filosofia, então 
agora precisar lá atrás no momento da criação dela eu não poderia te 
precisar, aí seria importante [...], ter conversado com a professora 
Tereza que já faleceu é, o professor José Garcia, o professor José 
Garcia está vivo (Maria Zenaide Mazzei, 2010). 

 

                        Depois de investigarmos com a secretária, Maria de Lurdes e a 

bibliotecária, Maria, no Colégio Estadual “Olavo Bilac”, sobre o porque da 

implantação do 2.º ciclo apenas, elas nos contaram que a Escola Normal Colegial 
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Estadual “Gabriela Mistral” era Secundária, e só recebia alunos que já tivessem 

concluído o Ginásio.                                            

                        A diretora Maria Zenaide Mazzei também informou que o último ex-

diretor José Garcia Gonzales Neto ainda reside na cidade de Cambé e, com certeza, 

ele poderia precisar um pouco mais sobre esse assunto. Na busca por mais pessoas 

que presenciaram a formação da Escola Normal Colegial Estadual “Gabriela Mistral”, 

a diretora Maria Zenaide Mazzei, procurou na lista dos ex-diretores da escola o 

telefone do ex-diretor José Garcia Gonzales Neto para que nós agendássemos uma 

entrevista. 

 
Isso, ele foi diretor da Gabriela quando eu estudei, por exemplo, 
quando eu conclui a escola normal ele era meu diretor, então a dona 
Tereza era minha professora e ele era meu diretor, depois então, aí 
eu já pude trabalhar com a dona Terezinha enquanto diretora, porque 
quando criou-se a Escola Attílio Codato, o professor José Garcia foi 
ser diretor do Attílio Codato e a dona Terezinha então assumiu a 
Gabriela, então quando eu cheguei para trabalhar no colégio [...], a 
dona Tereza já era diretora do colégio [...], então naquele primeiro 
momento da organização da Gabriela, da criação da Gabriela, 
realmente [...] eu não estava lá [...] na Gabriela eu cheguei em 79, 
então além de um tempo de criação ela tinha também [...] já uma 
caminhada [...]  (Maria Zenaide Mazzei, 2010). 

 

                        E sobre a necessidade de se fundar a Escola Normal Colegial 

Estadual “Gabriela Mistral” em Cambé, a diretora Maria Zenaide Mazzei disse:  

 
É eu acredito o seguinte, eu acredito, a necessidade é, apesar das 
mudanças a necessidade é a mesma [...], hoje, por exemplo, o nosso 
mercado de trabalho ele pede profissionais, e na época a situação 
era a mesma porque  a educação vinha crescendo [...], porque é o 
que te falei quando o Jacídio chegou, o Jacídio é, organizou o Grupo 
Escolar “Olavo Bilac” e veio pra organizar Cambé e Rolândia, ele 
organizou o Colégio “Olavo Bilac” e esse colégio veio crescendo, por 
exemplo, a primeira professora de Cambé, foi a professora Isaura, foi 
nomeada de Londrina, porque na verdade Cambé era uma extensão 
[...], então logicamente com a educação crescendo havia a 
necessidade da formação de profissionais, o mercado ele pedia o 
que, ele pedia professoras [...], e na época também era uma 
profissão mais indicada para mulher [...], porque na época, por 
exemplo, se via, mulher ela ia ser professora, ela podia trabalhar 
como professora, muitas vezes a família deixava estudar porque ia 
ser professora então, era uma necessidade [...], da época [...], mas 
era também assim um pouco de status ser professora [...], era uma 
profissão assim muito valorizada, era uma coisa que os pais 
investiam [...], que as filhas fizessem a formação profissional como 
professora e foi também na minha época, que já foi bem depois 
então, quando a gente falava em estudar, os pais já viam a gente 
como professora, então era uma coisa da época mesma quanto de 
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status, quando de estilo, de necessidade [...], acredito aí ser uma 
mistura [...] (Maria Zenaide Mazzei, 2010). 
 

                        Assim como o ex-diretor José Garcia Gonzales Neto, a diretora Maria 

Zenaide Mazzei, também enfatiza a necessidade de professores primários, e na 

época, não havia entre as mulheres outra opção, a não ser fazer o Curso Normal. 

                        Entretanto, conforme observamos no capítulo anterior, o ensino 

brasileiro passou por várias reformas educacionais. Esses sucessivos momentos 

também influenciaram na formação de professores que predominava na época. 

                        Os anos 1960 foram marcados pelo auge dos Cursos Normais, porém 

após o estabelecimento da Lei 5.692/71 houve a sua decadência, sendo 

denominados agora de “Magistério”. 

 
No Paraná, a história não foi diferente. Até que fossem disseminados 
os cursos de Pedagogia em nível Superior, os Cursos de Magistério 
eram o principal espaço de formação de professores qualificados 
para a educação inicial de crianças, apesar dos fatores limitantes de 
uma formação em nível médio. Reconhecidamente o ideal sempre foi  
a preparação desses profissionais em nível superior, questão já 
apontada nas Diretrizes Curriculares elaboradas no início dos anos 
90. Os cursos de Magistério contribuíram para melhoria dos 
procedimentos pedagógicos nas escolas e imprimiram um caráter 
científico e profissional a uma ocupação considerada simples e 
desqualificada, conforme a característica assumida de ser realizada 
por mulheres e em caráter complementar as suas atividades 
familiares. Pouco a pouco, a atividade de ensinar crianças foi sendo 
percebida como uma atividade complexa, que necessitava de 
profissionais científicos de cada disciplina curricular da pré-escola até 
a 4º série (Vieira, 1997) (PARANÁ, 2006, p.11). 

 

 A substituição do antigo Curso Normal pela Habilitação Específica para 

o Magistério, ocorreu com a implantação da Lei 5.692/71, porém houve um período 

de transição, para a adequação à nova Lei.  

 

 

Quadro 8 – Currículo do Curso (19703) 

 

Português 

Matemática 

                                                 
3
 Podemos constatar que quando a Lei 5.692/71 foi implantada em todo território brasileiro, a Escola 

Normal Colegial Estadual “Gabriela Mistral” ainda permaneceu com sua composição curricular 
enquadrada na antiga Lei n.º 4.024/61 passando por poucas modificações em sua distribuição 
curricular até o ano de 1978, quando de fato entrou em extinção. 
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Ciências 

Histórias 

Geografia 

Educação Moral e Cívica 

B) Complementares 

Fundamentos da Educação 

Teoria e Prática do Ensino Primário 

 

C) Optativas 

História da Educação 

Higiene e Puericultura 

 

Práticas Educativas 

Educação Artística  

Educação Física 

(Fonte: Documento arquivado na Secretaria do Colégio Estadual “Olavo Bilac”, 2010) 
 

                        Entre os anos de 1973 a 1978, foram constatadas outras mudanças 

com relação ao currículo do Curso Normal, porque além das disciplinas oferecidas 

acima, o currículo passou a contar com outras disciplinas. 

 

                      Quadro 9 – Currículo do Curso (1976) 

 

Português 

Matemática e Estatística  

Ciências 

História 

Geografia 

Educação Moral e Cívica 

Organização Social e Política do Brasil (O.S.P.B)  

Fundamentos da Educação 

Teoria e Prática do Ensino Primário 

História da Educação 

Higiene e Puericultura 

Educação Física 

Educação Artística 

Psicologia Geral  
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Didática Geral 

Biologia Geral 

Química 

Física  

(Fonte: Documento arquivado na Secretaria do Colégio Estadual “Olavo Bilac”, 2010) 

 
                        Em 1979, o Curso Normal da Escola Normal Colegial Estadual 

“Gabriela Mistral” foi definitivamente substituído pela Habilitação Específica para o 

Magistério. Assim, a partir do Parecer n.º 300/76 – 125/77, o curso passou a 

designar-se de Magistério, e ficou com a seguinte composição curricular: 

 

                      Quadro 10 – Currículo do Curso (1979) 

 

A) Educação Geral  

Língua Portuguesa e Literatura Brasileira 

Língua Estrangeira Moderna – Inglês 

Geografia 

História 

Organização Social e Política do Brasil (O.S.P.B) 

Matemática 

Biologia 

Física 

Química 

 

B) Artigo 7.º 

Educação Moral e Cívica 

Educação Artística 

Educação Física 

Programa de Saúde 

Ensino Religioso 

 

C) Mínimo Profissionalizante 

Biologia Educacional 

Psicologia Educacional 

Sociologia 

Filosofia 

História da Educação 
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Estrutura de 1.º Grau 

Didática Geral 

Didática e Metodologia de 1ª e 2ª séries 

Didática e Metodologia de 3ª e 4ª séries 

Planejamento e Ação 1ª e 2ª séries 

Planejamento e Ação 3ª e 4ª séries 

 

D) Estudos Paranaense/ Compreensão e Expressão/ Estatística 

Geografia e História do Paraná 

Literatura Infantil 

Estatística Educacional 

(Fonte: Documento arquivado na Secretaria do Colégio Estadual “Olavo Bilac”, 2010) 
                         

 Em 1994, foi aprovado o seguinte plano de estudo pelo Parecer n.º 

493/92 e adequado a Deliberação n.º 17/93: 

 

                      Quadro 11 – Currículo do Curso (1994) 

 

A) Núcleo Comum 

Língua portuguesa e Literatura 

Língua Inglesa 

Geografia 

História 

Matemática 

Física 

Química 

Biologia 

Educação 

Artística  

Educação Física 

Programa de Saúde (Conteúdos incorporados à disciplina de Biologia Educacional) 

Ensino Religioso 

B) Mínimo para a Habilitação  

Filosofia da Educação 

Sociologia da Educação 

Psicologia da Educação 

Biologia Educacional 
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Estrutura e Funcionamento do Ensino de 1.º Grau 

Didática 

Metodologia do Ensino de Português – Alfabetização  

Metodologia do Ensino de Português 

Metodologia do Ensino de Matemática 

Metodologia do Ensino de História 

Metodologia do Ensino de Geografia 

Mitologia do Ensino de Ciências 

Metodologia do Ensino de Educação Física 

Metodologia do Ensino da Arte 

 

Introdução a Metodologia Científica 

Fundamentos da Educação Pré-Escolar 

Literatura Infantil 

Estágio Supervisionado 

(Fonte: Documento arquivado na Secretaria do Colégio Estadual “Olavo Bilac”, 2010) 
 

                        Com a reforma do 2º Grau, os Cursos Normais espalhados por todo 

Brasil, foram substituídos pelos cursos técnico-profissionalizantes. A Escola Normal 

Colegial Estadual “Gabriela Mistral” de Cambé foi desativada e as suas atividades 

foram incorporadas ao Colégio Estadual “Olavo Bilac”, que passou a oferecer o 

Curso de Magistério em nível médio.  

                        Portanto, finalizamos este trabalho destacando a importância dos 

Cursos Normais para a formação dos professores nas décadas de 50 a 80 do século 

XX. Não podemos deixar de mencionar a contribuição das falas dos professores 

entrevistados. Estes buscaram em suas memórias, lembranças que nos fizeram 

reconstruir um passado, do qual não fizemos parte, mas que sem dúvida somos 

frutos.  

                        Outro aspecto importante que pode ser reforçado através da 

realização desse trabalho, foi а possibilidade de narrar a história da organização do 

Curso de Formação de professores em Cambé a partir da Escola Normal Colegial 

Estadual “Gabriela Mistral”. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

                        As Escolas Normais disseminadas no Brasil a partir do século XIX, 

tinham como objetivo principal instruir os professores que iriam trabalhar no ensino 

primário. 

                        A partir de todo levantamento bibliográfico, da investigação 

documental e das entrevistas com os diretores, pudemos realizar um resgate 

histórico com a finalidade de analisar como se organizou a formação de professores 

na Escola Normal Colegial Estadual “Gabriela Mistral” no período de 1957 a 1977 na 

cidade de Cambé.             

                        A pesquisa realizada nesse Trabalho de Conclusão de Curso, no 

nosso entendimento, atingiu seu principal objetivo, que foi o de narrar uma parte da 

história da Escola Normal Colegial Estadual “Gabriela Mistral”. A interpretação dessa 

história permitiu-nos perceber alguns aspectos significativos.  

                        Quanto à organização curricular identificamos duas fases peculiares. 

Uma primeira fase se refere às duas regulamentações federais que abrangiam o 

Ensino Primário e Médio, são elas a Lei Orgânica do Ensino Normal (Decreto-Lei 

8.530/46) e a Lei 4.024/61, primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional.                           

                        Decorrentes dessas duas regulamentações a composição curricular 

do Curso Normal não passou por mudanças bruscas, pois na realidade a Lei 

4.024/61 manteve a estrutura decretada durante as Leis Orgânicas do Ensino sendo 

uma extensão da mesma. 

 

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

                        Numa segunda fase, já sob orientação da Lei 5.692/71, pode ser 

constatado uma mudança mais significativa na distribuição curricular do Curso 

Normal. Embora isso não tenha se constituído em uma ruptura completa com a Lei 
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4.024/61. 

A Lei 5.692/71 incorporou os objetivos gerais do ensino expostos nos 
fins da educação da Lei 4.024/61. Tais objetivos diziam respeito a 
necessidade de “proporcionar ao educando a formação necessária 
ao desenvolvimento de suas potencialidades como elemento de 
auto-realização, qualificação para o trabalho e preparo para o 
exercício consciente” todavia, as diferenças entre as duas leis não 
podem ser minimizadas. A lei 4.024/61 refletia princípios liberais 
vivos na democracia dos anos de 1950, enquanto a Lei 5.692/71 
refletia, em boa medida, os princípios da Ditadura Militar, verificados 
pela incorporação de determinações no sentido de uma 
racionalização perversa do trabalho escolar e na adoção do ensino 
profissionalizante no Segundo Grau de forma absoluta e universal 
(GHIRALDELLI JR, 2006, p.124). 
 

                        Faz-se necessário refletir que a partir da Lei 5.692/71 onde foram 

fixadas as Diretrizes e Bases para o ensino de 1º e 2º Graus, esta também ficou 

responsável pela extinção das Escolas Normais, que por fim foram 

descaracterizadas de sua estrutura inicial, sendo vistas agora como formação 

mínima em nível médio e transformada no curso de formação de professores 

primários denominado de Habilitação Específica para o Magistério (HEM). 

                        Com a implantação da Lei 5.692/71 pode ser constatado um período 

de adaptação no currículo da Escola Normal Colegial Estadual “Gabriela Mistral”. De 

um ano para outro algumas disciplinas foram sendo incorporadas, como é o caso da 

Organização Social e Política do Brasil (O.S.P.B), até que de fato, em 1978, 

encerrou suas atividades de Escola Normal passando a ser enquadrada na 

Habilitação Específica para o Magistério (HEM). 

                        Também chamamos a atenção para os depoimentos dos diretores 

que foram de fundamental importância para construção dessa narrativa. Foi 

frequente entre as falas de ambos a diferença de percepção dessa formação quando 

da primeira fase enquanto Escola Normal e da segunda já como Habilitação 

Específica para o Magistério (HEM). 

                        Essas mudanças ocorridas em todo o contexto brasileiro foram 

responsáveis por repensar a função social da escola, e consequentemente a 

formação dos professores foi enfatizada nos paradigmas de educação que era 

desejada pela sociedade. 

                        Enquanto Escola Normal, ela possuía mais reconhecimento e era 

frequente a procura por esse espaço. Por meio dos relatos podemos perceber que 

ser professor além de ser uma necessidade da época em instruir a cidade que se 
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desenvolvia, também representava elevação social. Ao ser transformada em 

Habilitação Específica para o Magistério (HEM), notamos uma ausência de 

reconhecimento e perda de status social pela profissão docente. Essa constatação 

foi possível pelas informações presentes nas entrevistas. 

                        Diante dessas constatações concluimos que a organização desse 

espaço que foi a Escola Normal Colegial Estadual “Gabriela Mistral”, assume 

importância decisiva num quadro econômico, político e social como suporte de 

elementos constitutivos da história da cidade de Cambé.  

                        Portanto, realizar esta pesquisa nos permitiu conhecer um pouco 

mais a história da Escola Normal em Cambé e também refletir como era organizado 

a formação de professores nessa Escola. Apesar das conquistas ao longo da 

história, ressaltamos que ainda existem muitos desafios a serem ultrapassados. Por 

isso, esse trabalho se constitui de grande importância para nós futuros professores, 

pois precisamos construir um pensar crítico e consciente sobre o que ainda precisa 

ser superado na qualificação docente. 
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APÊNDICE A 

Maria Zenaide Mazzei 

  

Simone: Entrevista com a diretora Zenaide, realizada no dia 04/10/10, 8:30 da 

manhã.  

Zenaide: Então, a história do Bilac é mais ou menos o seguinte né, a gente vai 

contando em linhas gerais, primeiro a gente vai colocando em linhas gerais o que a 

memória trás né, logicamente que depois as idéias devem ser reorganizadas. Então, 

o Bilac, ele começou, lá no pátio da igreja, na época o professor Jacídio Correa que 

foi o nosso primeiro prefeito né, veio pra Cambé com o objetivo de (reorganizar) 

organizar as escolas. Então, existia lá no pátio da igreja, mas já como do estado 

com duas sala de aula. Então, o Bilac começou lá, só que logicamente ali atendia de 

1º até 3º série, aí ele foi crescendo né, a comunidade foi crescendo, e obviamente 

não comportava mais. Então a primeira turma de 4º série já aconteceu com o 

professor Jacídio em 1941, aí ele foi expandindo e se chamado Grupo Escolar Olavo 

Bilac. Pegou a antiga Escola Alemã né, já existia a Escola Alemã ele então fez uma 

extensão do Olavo Bilac que é onde antigamente funcionou o Colody, não sei se 

você se recorda disso, se chegou a ver né, então o Bilac usou um pedaço da Escola 

Alemã ainda assim não coube aí ele pegou um, alugou um salão entre a Escola 

Alemã e aquela casinha no pátio da igreja, então chamado Escola do Meio que 

estava entre as duas né, ainda assim não coube eles alugaram, usaram onde hoje é 

o Lions né, que antigamente era o Harmonia, ainda assim eles pegaram o, Ceprusk 

onde é o Ceprusk que antigamente era a Sede dos Vicentinos e mais uma, um outro 

barracão na Rio Grande do Norte, então quer dizer que na medida em que foi 

crescendo, foi esparramando, então o que aconteceu, isso daí comprovava a 

necessidade de se ter uma sede própria, então a partir daí é que foi construída onde 

hoje está o prédio que é esse aqui né, na verdade não era o cogumelo, na verdade 

era uma casinha que tinha no pátio da igreja, depois é que se construiu o cogumelo, 

aí depois a casinha saiu, a casinha saiu e se construiu o cogumelo ali, mas pra baixo 

um pouco, mas ali do lado já teve uma sede dele aqui, isso aqui foi construído em 

49, então a partir daí o Bilac passou a ocupar esse prédio. Então, o Grupo Escolar 

Olavo Bilac tinha sede própria né. Então logicamente que esses anos todos que se 

passou, o Grupo escolar Olavo Bilac ele sempre emprestou o prédio né, ele 

emprestou o prédio quando se abriu o ginásio, o ginásio funcionava no prédio que 
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era do Bilac, durante o dia funcionava de 1º a 4º e no noturno né, já ai funcionado o 

ginásio e assim foi, muitas reuniões aconteceram aqui, a própria, a reunião da 

criação do Lar Infantil Marília Barbosa aconteceu dentro desse prédio né, então, ele 

foi já desde aquela época sendo cedido para várias outras situações e aí ele foi 

crescendo, depois se construiu aquela ala superior e ali também passaram várias 

escolas né, então aqui tivemos o Valter Cassaroto que já começava trabalhar com o 

chamado 2º grau, depois veio a Escola Gabriela, né, que é a Escola Normal, 

também atendeu ali e depois ele foi se transformando veio curso de contabilidade 

isso tudo ficou um tempo e se fundiu né, então, o Bilac que nasceu só para ser uma 

escola de 1º a 4º depois acabou ofertando mais o ginásio e depois 2º grau, chamado 

2º e grau que hoje é o ensino médio, então na verdade ele foi crescendo e foi 

encampando tudo isso, então se você olhar a história do Bilac hoje, ela tem dela a 

Valter Cassoroto, ela tem a Escola Normal Gabriela Mistral né, ela tem o ginásio, ela 

teve o, teve o Moraes Junior que funcionou aqui, teve uma parte do Andrea Nuzzi 

que funcionou aqui e depois a documentação foi pra lá, enfim, aí ela foi se 

expandindo e hoje ela é uma escola de, que oferta desde de 1º a 4º né, até o final, 

as séries finais do ensino médio e o profissionalizante, então, ela já teve 

profissionalizante depois ele foi extinto e agora está retornando tanto de formação 

de docente quanto secretariado e recursos humanos, com previsão para o ano que 

vem de vendas e contabilidade né, então ela atende toda essa diversidade certo, e 

logicamente durante todo esse tempo aí ela teve vários diretores né, que 

logicamente a gente fez aqui a galeria e a gente colocou aqueles que foram 

realmente do Bilac desde o início né, que se você puxar a Gabriela que eu te falei, 

se você puxar a Gabriela que funcionou aqui,  você tem outro conjunto de diretores, 

se você puxar o Valter Cassaroto, você vai ter outro conjunto de diretores o que 

eram escolas assim meio que separadas funcionava no prédio mas com 

administração separadas né, agora hoje é um só, estão quando a gente fez a galeria 

a gente puxou o que era do grupo quando fundiu aí deu sequencia, mas se você for 

puxar você pode montar outras galerias, tá, é bastante interessante isso porque 

você teria outras galerias dentro do Bilac, tá, e hoje o nosso arquivo, o arquivo morto 

da secretária, chamado arquivo morto, então ele guarda documentações todas 

essas variáveis que te falei, todas elas ficaram sobre a nossa responsabilidade né, a 

de todos essas escolas que aqui existiram, e ainda ela guarda também a 

documentação da antiga Escola Renascer que era uma escola particular que foi 



61 

 

extinta e a documentação dela está sobre nossa responsabilidade, então o nosso 

arquivo é um arquivo realmente assim muito grande, muito antigo né e por aqui 

passaram grandes nomes né, que hoje são profissionais aí, são pessoas que se 

destacaram né, nas mais diversas profissões e que foram alunos nossos, inclusive o 

nosso atual prefeito aí, o Jé do Carmo também foi nosso aluno enfim, dá para citar 

muita gente que tenha passado por aqui, tá, e hoje então ele esta organizado dessa 

forma, uma escola que vai, então o nome dele é colégio Estadual Olavo Bilac Ensino 

Fundamental né, Médio, Normal e Profissional pela diversidade de cursos que ela, 

que ela engloba né, hoje são 120 professores e 30 funcionários, então ele incorpora 

aí uma média de 150 profissionais e alunos hoje nos temos uma média de 2000 né, 

já chegamos a 3000, quando tínhamos o auge dos profissionalizantes, então com a 

extinção dos profissionalizantes é voltou, perdeu uma clientela significativa que 

agora a gente tá tentando resgatar com o resto desse cursos nossos que são os 

profissionalizantes. Então não sei se você quer abordar mais sobre algum aspecto. 

Simone: Então sobre o Bilac, acho que foi bem explicado. Você poderia falar assim 

um pouco mais sobre a Gabriela Mistral, a organização desde aquela época que 

você falou que chegou em 79 aqui né. 

Zenaide: Isso eu cheguei em 79 né, eu fui aluna da Gabriela, eu cheguei em 79 pra 

ajudar aí no trabalho né, eu, logicamente, que eu vim como professora, mas como 

terminou o ano letivo, e eu estava interessada em ficar aqui aí, a diretora na época, 

dona Terezinha, pediu que eu colaborasse com os trabalhos da secretária né, 

porque havia um certo acumulo de serviços e ela pediu que eu permanecesse lá e 

no ano seguinte ela me incorporou definitivamente no trabalho da secretária, então 

eu acompanhei ali a questão de elaboração de documentos, a questão de 

elaboração de diplomas né, porque o processo de diplomas da época como tudo né, 

era assim muito burocrático né, feito a mão ou então em máquina de datilografia, 

então não podíamos errar, cada erro que você tinha, você tinha que rasgar e fazer 

outro né, não é como o computador né, que você vai lá deleta e arruma direitinho e 

faz de novo. Então era assim muito trabalhoso mesmo tanto na elaboração dos 

documentos quanto dos diplomas né, mas a escola estava muito organizada, ela 

tinha um corpo docente muito sério, e muito competente. A Gabriela se destaca né, 

ela se destacava realmente como uma escola que formava profissionais né, bons 

profissionais e assim foi durante muito tempo. Na época então, eu acompanhei a 

diretora da Gabriela a dona Terezinha, foi o período em que trabalhei ali como 
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secretária, depois disso, quando a dona Tereza se aposentou eu que já assumi a 

secretária do colégio aí a gente unificou que até então nós tínhamos o prédio de 

baixo que funcionava toda a secretaria e documentação do 1º grau e o prédio de 

cima funcionava a secretaria do 2º grau que era a Gabriela, Moares Junior, 

secretaria de todas essas escolas aqui né, então, mas como a escola já havia sido 

fundida nessa, nesse meio de caminho a escola foi fundida numa só, então não 

tinha mais porque estarmos com duas secretarias tá, duas secretarias, um  grupo 

aqui, um grupo lá, sala de professor aqui, sala de professor lá, então foi unificada a 

secretaria, na época já havia um diretor só né, porque no início havia um diretor para 

o grupo escolar, um diretor para a Gabriela, diretor que atendia a Gabriela e o 

Moraes Junior, por exemplo, né, aí quando unificou a escola que o diretor passou a 

responder por todo o prédio não havia mas objetivo de você ficar com duas 

secretarias, duas secretarias, duas salas de professores né, então unificou-se até 

porque ficava mais fácil se conduzir o grupo de funcionários se estando  junto com 

eles no local porque se não a gente ficava atendendo em baixo e em cima, tinha 

secretária aqui, tinha secretaria lá, tinha diretor aqui, tinha diretor lá, então unificou, 

então como que a gente daria conta disso tudo, então isso já aconteceu na minha 

época enquanto secretária dessa escola, a gente unificou as secretárias, reuniu tudo 

num arquivo único e que permanece até hoje e de lá pra cá o colégio tem sempre 

um diretor único, diretor geral e seus auxiliares, mas sempre como um único prédio, 

uma única escola, uma única administração tá, então isso aconteceu 70, depois de 

79, depois de 79 a gente tinha as duas secretárias não sei te precisar assim a data 

certa porque isso tem um levantamento histórico né, a escola foi mudando de nome 

várias vezes, primeiro juntou uma parte  e depois foi juntando outras até que 

realmente ele se transformou em 1º e 2º grau tem ali toda uma, um cronograma 

disso lá, um esquema não sei se você chegou a conversar com as meninas aí você 

vai precisar as datas ali, aí você vai conseguir entender essa junção do exato 

momento que ela aconteceu mas ela vem de vários ramos assim, tá se funde e 

segue, então nesse momento eu estava presente, nesse momento eu já participei da 

dessas fusões, dessas transformações né, e de lá pra cá eu tenho permanecido no 

Bilac. 

Simone: E na época assim em que você ficou presente, que você viu como que era 

assim a organização da Gabriela Mistral? 
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Zenaide: Olha era uma escola muito bem organizada tanto que é o que eu costumo 

dizer que eu sou fruto daquele período né, eu sou fruto daquele período porque eu 

aprendi quando com a dona Tereza, então hoje muito que se tem dá organização do 

Bilac é o que eu aprendi com ela, e ela é uma escola muito grande, já era bem 

organizada, ela tinha assim, por exemplo, a documentação muito bem guardada, 

muito bem trabalhada né, havia bastante seriedade no trabalho né, sempre com 

muito cuidado e com relação a distribuição de aulas, atendimento de alunos a escola 

sempre foi muito pela disciplina né, uma escola tradicional enfim, e ela guarda muito 

disso ainda, até hoje. 

Simone: Ela formava é, por que assim a escola normal tinha 1º e 2º ciclo e aqui só 

tinha, só funcionava o 2º ciclo, aí você sabe informar o por que?   

Zenaide: Então porque nós, por exemplo, nós quando a nossa escola foi implantada 

ela já pegou uma segunda fase né, ela na verdade era já foi uma opção da escola 

trabalhar somente com esse ciclo porque já era uma fase nova né, nós pegamos já 

assim um, eu não participei do primeiro momento da criação da Gabriela tá, então 

eu não poderia te precisar o que aconteceu naquele momento, mas eu me lembro 

que quando cheguei, ela tava assim organizada e o pessoal havia ali sempre 

comentava que era opção da escola no momento que tinha sido assim escolhido e 

que a escola trabalhava dentro dessa filosofia, então agora precisar lá atrás no 

momento da criação dela eu não poderia te precisar, aí séria importante né, ter 

conversado com a professora Tereza que já faleceu é, o professor José Garcia, o 

professor José Garcia está vivo. 

Simone: Ele também foi diretor? 

Zenaide: Isso, ele foi direto da Gabriela quando eu estudei, por exemplo, quando eu 

conclui a escola normal ele era meu diretor, então a dona Tereza era minha 

professora e ele era meu diretor, depois então, aí eu já pude trabalhar com a dona 

Terezinha enquanto diretora, porque quando criou-se a Escola Attílio Codato, o 

professor José Garcia foi ser diretor do Attílio Codato e a dona Terezinha então 

assumiu a Gabriela, então quando eu cheguei para trabalhar no colégio eu já , a 

dona Tereza já era diretora do colégio né, então naquele primeiro momento da 

organização da Gabriela, da criação da Gabriela, realmente já eu não estava lá né, 

eu depois fui aluna como eu me formei, eu me formei em 78, lá eu me formei em 75 

né, na Gabriela eu cheguei em 79, então além de um tempo de criação ela tinha 

também um, já uma caminhada né. 
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Simone: E assim, você sabe também informar a necessidade de ter fundado a 

Escola Normal em Cambé, por que a Gabriela Mistral foi a única né, em Cambé? 

Zenaide: É eu acredito o seguinte, eu acredito, a necessidade é, apesar das 

mudanças a necessidade é a mesma né, hoje, por exemplo, o nosso mercado de 

trabalho ele pede profissionais, e na época a situação era a mesma porque  a 

educação vinha crescendo né, porque é o que te falei quando o Jacídio chegou, o 

Jacídio é, organizou o grupo escolar Olavo Bilac e veio pra organizar Cambé e 

Rolândia, ele organizou o Colégio Olavo Bilac e esse colégio veio crescendo, por 

exemplo, a primeira professora de Cambé, foi a professora Isaura, foi nomeada de 

Londrina, porque na verdade Cambé era uma extensão né, então logicamente com a 

educação crescendo havia a necessidade da formação de profissionais, o mercado 

ele pediu o que, ele pedia professoras ne, e na época também era uma profissão 

mais indicada para mulher né, porque na época, por exemplo, se via, mulher ela ia 

ser professora, ela podia trabalhar como professora, muitas vezes a família deixava 

estudar porque ia ser professora então, era uma necessidade né, da época, como 

hoje você tem a necessidade, por exemplo, ainda sim da formação de professores, 

mas já não, na mesma proporção né, como você necessidade hoje, por exemplo, de 

colocar no mercado o cuidador do idoso né, porque a nossa população ela está 

envelhecendo, o tempo de vida é maior, então você vai conviver com pessoas de 

mais idade, então o que o comercio pede, que a vida pede, ela pede o cuidador de 

idoso, ela pede o RH, ela pede vendas então, ela é uma necessidade ne, mas era 

também assim um pouco de status ser professora né, era uma profissão assim muito 

valorizada, era uma coisa que os pais investiam né, que as filhas fizessem a 

formação profissional como professora e foi também na minha época, que já foi bem 

depois então, quando a gente falava em estudar, os pais já viam a gente como 

professora, então era uma coisa da época mesma quanto de status, quando de 

estilo, de necessidade né, acredito aí ser uma mistura né. 
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APÊNDICE B  

José Garcia Gonzales Neto 

 

Simone: Entrevista com o ex-diretor né, da Escola Gabriela Mistral, é José Garcia, 

realizada no dia 29/11às 14:00 horas da tarde. 

Simone: Então, eu gostaria assim que o senhor relembrasse um pouquinho, falasse 

qual era a necessidade de se estar fundando a escola, na época? 

José Garcia: Na década de 50, dentro das diretrizes da lei da Reforma de Ensino 

de Gustavo Capanema, que foi Ministro da Educação do Getúlio Vargas, ele fez uma 

grande reforma de ensino em 1942. Nela ele, assim, adaptou essa reforma à 

realidade brasileira. Então, além do curso primário, de 4 anos, o curso ginasial de 

mais 4, havia o que hoje nós chamamos de ensino médio né. Havia então, o que era 

considerado o curso secundário né, que abrangia 4 vertentes, duas para [...], 

adaptada para a classe média/ alta que era o clássico e o científico, que não dava 

diploma mas um certificado né, depois de 3 anos de estudos para a pessoa poder 

fazer vestibular e ir para universidades, quem não precisa trabalhar, quem tinha 

condições. E os dois cursos profissionalizantes que davam diploma eram o técnico 

em contabilidade e o normal, normal colegial né, que preparava contadores, porque 

o mercado estava crescendo né, e professoras primárias. Então, é a partir dessa 

reforma na década de 40 continuando na década de 50 [...]. Então, era uma escola 

que quase toda cidade queria ter. Então, na época era governador do Paraná, 

Moisés Lupion e o prefeito de Cambé era o Jacídio Correia, que era do mesmo 

partido do governador. Então ele conseguiu (através), ele era o chefe político né, 

que o governador criasse uma escola normal para Cambé. Então, já no mesmo ano 

começou o técnico em contabilidade que era particular, depois foi estadualizado, 

mas começou como escola particular. Tudo funcionava no Bilac, tanto coisa pública, 

quanto particular, porque o Bilac como era grupo escolar, o ginásio né, que já 

existia, abrigavam todas essas escolas. Então, o técnico como era noturno né, tinha 

um ginásio também comercial que preparava as pessoas para fazer o técnico, tudo 

funcionava a noite e o normal funcionava no período da tarde né. Então, era tudo 

centralizado ali no Grupo Escolar Olavo Bilac, hoje é o Colégio Olavo Bilac. Então, a 

necessidade de ter uma escola normal ou ter um curso técnico era atender a 

juventude de classe baixa ou (alta) média no máximo né. Os pais naquela tempo 
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gostava de dar diplomas para as filhas, principalmente o curso normal que tinha uma 

clientela feminina. Eu me lembro que na escola normal de Cambé, eu o Ilson 

Dalapria, que já faleceu e o Amauri Ribeiro que era da primeira turma, eu era da 

segunda, eram os únicos homens que frequentavam a escola normal, que formava 

professores primários. A clientela ali era predominantemente mulheres né, 

começando com professoras leigas que já tinham anos de trabalho e que queriam se 

aplenitar e moças que queriam fazer normal. Se fossem trabalhar ou não, o pai 

sentia realizado, “Bom eu dei o diploma para minha filha, se ela vai precisar 

trabalhar ou não vai, aí é problema dela” né, mas ele dava o diploma e aquela 

satisfação de dar um diploma que já permitia trabalhar e entrar no mercado de 

trabalho. Então, era muito importante uma escola dessa naquele contexto, era uma 

escola (que), era uma escola que dava um diploma para as pessoas poderem 

trabalhar. Então, a necessidade de professoras na época era muito grande, porque a 

população do Paraná estava crescendo, a cidade se desenvolvendo, grupos 

escolares sendo fundados, o Estado abrindo né, então (é), era, por exemplo, essa 

planta que é o Bilac até hoje, é uma planta padrão que o governador Moisés Lupion 

fez em várias cidades, você vai aqui em Rolândia, Arapongas, você vê a mesma 

planta, tudo dessa. Então, ele tava fazendo muitas escolas primárias né, inicialmente 

era só a escola primária, depois é que vinha o ginásio, que aqui em Cambé 

começou em 53, fundada pelo prefeito o Dr. José dos Santos Rocha, que era 

municipal e funcionava no Bilac. O Bilac era o grande espaço para a educação aqui 

em Cambé né, e depois é que ele foi estadualizado. Então, eu vejo como uma 

necessidade muito grande para época porque vinha de encontro as aspirações da 

classe baixa e média que queriam diploma para trabalhar, os rapazes faziam técnico 

e as moças faziam o normal, era muito comum isso aí na década de 50. Era muito 

comum você ver senhoras e moças de uniforme da saia azul e blusa branca, até o 

Nelson Gonçalves fez uma música dedicada as normalistas né. Então ele falava: 

“Vestidas de azul e branco, com o sorriso encantador, minha linda normalista...”, era 

uma música interessante que retratava. A gente via sempre nas ruas bandos de 

moças, senhoras de saia azul, blusa branca, sapato preto, meia três quartos branca, 

que eram as normalistas, uma gravatinha também azul. Então, era um uniforme 

típico, era uma paisagem muito comum na década de 50 em todas as cidades, e nas 

grandes cidades, a partir do Rio de Janeiro que tinha a maior, havia Institutos de 

Educação, que era uma escola normal ampliada com dezenas de turmas né. Até 
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uma escola normal, em Londrina tem, tinha né, Instituto de Educação. Cambé como 

era uma cidade menor do que as outras, era escola normal, geralmente tinha três 

classe, uma para cada ano, então era isso aí. 

Simone: E como era organizado o curso normal na Escola Normal Gabriela Mistral? 

José Garcia: O curso era organizado com matéria de conhecimento geral,  como 

português, matemática voltadas para o primário, para o ensino que se dava no curso 

primário. Então, nós tínhamos uma matemática básica né, com as quatros 

operações, aquelas coisas que se ensinavam no primário, não era uma alta 

matemática de álgebra essas coisas não, era uma matemática prática que habilitava 

a professora aprender bem para ensinar as crianças, português,  estudos 

paranaenses, que eram a matéria de história abrangendo o Paraná né, e matérias 

pedagógicas né, que eram o forte da escola como a didática, psicologia infantil né, 

ensino e prática do ensino, os estágios, que você fazia nas classes primárias né, 

que eram então, as matérias que carregavam mais para a formação específica de 

professor, então essas matérias (eram). Havia também desenhos, trabalhos manuais 

e eram aquelas habilidades que era bom a professora conhecer e saber. Então, 

basicamente era isso. E línguas, só tinha o português.  

Simone: E assim, existia o 1º e 2º ciclo né, só que ali no Bilac, a Zenaide me falo 

que só funcionava o 2º ciclo, você sabe porque? 

José Garcia: É, a escola normal já era secundária, ou seja só recebia alunos que 

tinham o ginásio completo, terminando o ginásio (podia), tinha um pequeno 

vestibular e a pessoa entrava na escola normal secundária. Por isso, com a Reforma 

Capanema o ensino secundário (era) abrangia esse que hoje é o ensino médio, era 

o ensino secundário que era o normal, técnico, clássico e científico. Então, os 

quatros ramos que tinha né. Então, os dois profissionalizantes e dois que davam um 

certificado que habilitava a conseguir ir pra frente, claro que os profissionalizantes 

também, mas quem ia fazer, por exemplo, carreira de engenheiro, médico, 

advogado, fazia ou clássico ou científico né, que eram cursos que são voltados mais 

para essas áreas né. 

Simone: O senhor sabe me informar o que aconteceu com a escola normal quando 

foi implantado o magistério? 

José Garcia: Ela terminou. Ela encerrou suas atividades, formou a última turma e a 

partir daí as atividades dela foram englobadas pelo Colégio Olavo Bilac, e que 

começou a ficar responsável por um curso de magistério né. Aí com a reforma do 
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ensino, a 5.692 e essas mudanças que houve na legislação escolar né. Agora como 

nós fomos estudando, fomos formados na escola normal, ao meu ver né, eu acho 

que foi uma perda, porque a escola normal era uma escola específica que formava 

professores numa época em que ainda a profissão era mais valorizada e respeitada 

principalmente, em que ser professora era coisa muito nobre, que merecia o respeito 

dos alunos, as condições eram outras. A gente reconhece a sociedade mudou 

muito, em alguns aspectos para pior né, porque naquele tempo havia toda uma outra 

perspectiva da formação e educação né, que fazia da professora uma pessoa, que 

mesmo que não ganhasse muito, era respeitada né. Então, por exemplo, era comum 

naquele tempo quando o professor entrava em sala de aula todos os alunos 

levantavam em sinal de respeito, aí ele cumprimentava e mandava sentar, aí fazia 

chamada e começava a aula. Quer dizer era outro clima, era um clima que hoje se a 

gente fala nisso, é coitado, alguns colegas aí, que entra numa sala de aula, a 

primeira coisa que ele tem que se fazer ouvir, acabar com a arruaça que as vezes 

tem na sala, o barulho para dizer “Tô aqui, quero começar a aula, vamos”. Quer 

dizer um desgaste assim, psicológico e físico muito grande para o professor, não 

adianta, que muitos vivem estressados ou até queiram abandonar a profissão né, 

porque a carga é muito pesada hoje né. 

Simone: Então com a lei 5.692 que foi implantado o magistério a Gabriela Mistral 

entrou em extinção? 

José Garcia: Entrou em extinção, formou a última turma e a partir de 78 me parece, 

78 [...] ela [...] esse 87 aqui [...] acho que foi em 78 que formou a última turma por aí, 

no fim da década de 70. Aí nos passamos toda a documentação da secretaria 

pedagógica para o Colégio Olavo Bilac e eu fui nomeado diretor do Attílio Codato 

que tava inaugurando né. Eu fui transferido da Normal para o Attílio Codato. Então 

eu levei como herança da Escola Normal, eu levei a biblioteca e até as estantes para 

a Escola Attílio Codato . 

Simone: E tá lá ainda? 

José Garcia: Tá lá, você pode até visitar a biblioteca, eram umas estantes de aço, 

que tinha, não sei como está agora, faz anos que não vô lá, mas toda uma biblioteca 

básica, assim, inicial que a gente tinha ali passou a ser o acervo da biblioteca do 

Atílio Codato. Deve ter sido aumentada depois né, acredito, mas a base foi a ex-

biblioteca da escola normal que levamos para lá, material pedagógico, coisas assim  

que eram nossas né, mesmo da secretaria, movéis da secretaria, porque lá era uma 
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escola nova. Então, nós levamos o que não era assim pedagógico. Documentos da 

secretaria, nós levamos para a escola Attílio Codato porque coincidiu de eu ser o 

diretor lá. Eu a secretária, foi toda a equipe pra lá, sabe, nós passamos pra lá, então 

aquilo que não (era), que não precisava entregar para o Bilac, que era nosso, sejam 

alguns móveis, móveis de sala de professor, armários, tudo nós levamos prá lá, pra 

aparelhar a escola, porque o Estado entregou o grupo, a escola pronta, pintada, com 

as carteiras e as louças só. Matérias de secretaria, móveis de secretaria, direção, 

nos tivemos que improvisar com o que tínhamos na escola normal, depois a gente 

adquiriu mais, é claro. 

Simone: E assim, a escola normal ela tinha assim bastante recursos, o governo 

dava recursos? 

José Garcia: Não. O governo, basicamente, ele pagava os professores né, e dava 

um pouco de material, como giz, papel, livro de escrituração, chamada, essas coisas 

né, e depois ele institui naquele tempo uma espécie de taxa de matrícula que os 

alunos pagavam e essa taxa de matrícula a gente administrava comprando o que a 

escola precisava, sejam livros para biblioteca, seja tudo que precisava, sejam 

máquinas com essa verba de taxa de matrícula naquele tempo ficava ali para a 

escola e o diretor administrava e tinha o conselho que acompanhava e todo fim de 

ano a gente prestava conta para FUNDEPAR (Fundação Educacional do Estado do 

Paraná). Então, essa taxa de matrícula cobria uma parte das necessidades que a 

escola tinha né, a gente tinha um pouco de verba que era da matrícula, mas o 

normal, nós chegamos a ter um determinado ano no fim da década de 60 e começo 

de 70 chegamos a ter até duas turmas em cada série, foi o auge, a gente tinha até 

gráficos com menininhas representando o gráfico né. Então, que aí subia e depois aí 

caiam, começou com três turmas chegou no auge de ter seis e depois caiu de novo 

para três né, quase perto da extinção né. A gente tinha uma clientela feminina 

garantida todo ano que formava uma turma tranquilamente, em alguns anos de 

pique até duas turmas né, a gente começou a formar e depois mantinham essas 

turmas né. Então, era da época mesmo isso aí era muito forte das moças, as 

famílias de classe média e classe baixa faziam de tudo para dar um curso 

profissionalizante para suas filhas e o curso mais óbvio era ser normalista, era ser 

professora, porque aí já começava a trabalhar, já começava a ganhar. Então, isso 

era uma preocupação muito grande dos pais né. Então, a gente tinha uma clientela 

quase que cativa que garantia todo ano abrir turma né. 
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Simone: E o nome da escola é uma homenagem a poetisa, porque ela morreu no 

ano em que a escola foi fundada? 

José Garcia: É uma homenagem. Ela morreu em 57 quando foi fundada a escola 

né. Então, (foi) quem escolheu o nome foi na realidade Maria Joana que admirava 

muito essa poetisa chilena que ganhou o prêmio Nobel em 1945 e aí então, ela deu 

o nome dela para a escola e o Estado aprovou, oficializou, então ficou “Gabriela 

Mistral” por causa disso né. Então, a primeira turma começou em 57 e a segunda 

turma que é a minha, começou em 58 e se formou em 60. Agora, dia 15 de 

dezembro a minha turma tá fazendo 50 anos da formatura nós até vamos se 

encontrar mas sobraram poucos, 11 alunos confirmaram presença, 4 morreram e 

outros moram muito longe, eram vinte e poucos né. Então, mas pelo menos não 

vamos deixar passar em branco a data, nós estamos organizando uma missa.  

Simone: Então muito obrigada senhor José Garcia. 

José Garcia: Só isso então? 

Simone: Não, se o senhor quiser falar mais alguma coisa.  

José Garcia: Não é, no primeiro ano né, a professora Maria Joana era muito 

dinâmica, ela tinha um dinamismo assim fora do comum sabe, ela entusiasmava os 

alunos, então ela fundou por exemplo, naquele tempo o grêmio escolar né, ela deu o 

nome de CECA né, (Centro Educativo Castro Alves). Então, ela organizava os 

alunos e é o que fazia as celebrações do ano, a gente fazia de tudo, começava com 

a aula inaugural, todo ano tinha e depois em todas as datas a gente comemorava, o 

CECA fazia uma sessão solene fazia concursos, tinha semana do livro, em agosto, 

sabe ela olha, semana da criança, é o CECA. 

Simone: Então até tenho, falando sobre o CECA. A eleição da diretora, aí tem.   

José Garcia: Isso aqui.  

Simone: Tinha/ funcionava um jornal também né. 

José Garcia: Um jornal, é o Ideal. 

Simone: Isso. 

José Garcia: Então, tem lá no museu, exemplares desse jornal, no museu nós 

doamos ao museu, porque era para conservar. 

Simone: A foto das normalistas. 

José Garcia: Isso aqui é de 58 né. No ano de 58 o maestro Andrea Nuzzi que veio 

da Argentina com a esposa dele, ele foi contratado pela escola. Essa aqui é a 

primeira turma, essa é a turma de 57, formou em 59. Essa aqui é a primeira diretoria 
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do jornal, olha aqui só está viva [...], essa aqui é a esposa do Gomes,  Valdomiro 

Gomes e essa aqui é a Pacola acho, a Pacolinha, deixa eu ver [...] Geni Sanches, 

Helena Dispáro, Neusa Adair e Maria Aparecida Paccola, certo, só está viva a 

Helena Dispáro e a Maria Aparecida Paccola que mora em Londrina que é essa 

aqui. Essa aqui é a Disparo, ela mora (mais), hoje ela fica mais em Comburiu do que 

aqui, mas ela mora em Cambé, é esposa do Gomes do cartório. A Neusinha morreu, 

o Amauri morreu e a Geni Sanches também morreu né, essa foi da primeira 

diretoria. 

Simone: A Geni Sanches ela aparece bastante, ela era alguma [...]? 

José Garcia: Ela (era), ela tinha uma liderança muito grande. 

Simone: Ela aparece em todos os eventos? 

José Garcia: É ela era ativa, era uma moça muito ativa. 

Então em 58 o maestro foi contratado para formar um coral, o coral da escola. 

Então, era o coral da Escola Normal Secundária Gabriela Mistral, até ele criou uma 

espécie, não é um prefixo assim, é uma espécie de apresentação né, aí quando o 

coral ia se apresentar, aí tinha um uniforme que reproduzia a bandeira da escola. A 

bandeira da escola era muito parecida com a bandeira da Argentina né, as cores 

azul e branco e o sol dourado, tem até um hino à bandeira da escola. 

Simone: Eu tenho.  

José Garcia: Né, então quando o coral ai se apresentar [...] um, não to me 

enxergando aqui, tá meio apagado aqui,  quando o coral ai se apresentar ele, ele 

dava uma introdução assim que dizia o seguinte: “Com o intuito de agradar, 

apresenta-se o Coro Orfeônico da Escola Normal Gabriela Mistral”. 

Simone: Tem o hino. 

José Garcia: Isso é um distintivozinho que a gente tinha né. Hino da normalista, e 

esse aqui é. É a poesia foi a professora Maria Joana que compôs, era o hino da 

bandeira, a bandeira também nós doamos lá. 

José Garcia: Tá tudo no museu 

Simone: É. 

José Garcia: A primeira foi incinerada porque ficou muito velha,  nós fizemos outra 

no meu tempo que depois doamos lá, eram duas faixas né, azul e branco e o sol 

ficava no meio das duas faixas. Então, era muito parecida com a bandeira Argentina, 

mas refletia o poema, o poema era baseado na explicação das cores. Então, quem 

compôs a letra foi o maestro e ele quem ensinava o coral, por exemplo, o coral fez 
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várias apresentações aqui nas escolas da região, junto com outros cantores. Foi a 

primeira vez que cantou o hino à Londrina em 1959, na Concha Acústica. Eu fiz 

parte, nós cantamos o hino à Londrina. Foi a primeira vez que foi publicamente 

cantado um hino à Londrina, num grande coral. Acho que tinha lá umas duzentas 

vozes e nós estávamos juntos, e foi cantado o hino à Londrina na Concha Acústica 

lá de Londrina né, pela primeira vez, porque o maestro também é o autor da música 

do hino à Londrina. Então, ele ensaiou nosso coral e eles se apresentavam em 

festividades etc., sabe tinha o uniforme que era diferente daquele do ensaio que a 

gente fazia no palco do antigo Bilac lá, no meio lá, no antigo palco, não sei se ainda 

tem?  

Simone: Sei, tem. 

José Garcia: Então, ali que nós ensaiamos né. Então era um coral, ele consegui 

formar esse coral, aí né. Então, tudo isso aí faz parte das festividades da escola né. 

Ela representou um grande papel na época para Cambé, porque (ela) ter uma 

escola normal naquele tempo, um curso técnico em contabilidade era muito 

importante para cidade né, porque eram dois cursos profissionalizantes e os rapazes 

era quase batata fazer o técnico, para ser contador, porque já arrumava serviço né. 

Estava crescendo o estado, a economia, o café, era uma época de muito progresso 

então havia [...], e a moça fazia o normal mesmo que não quisesse ou não 

precisasse trabalhar ela fazia o normal, o pai como que bom “Eu dei o diploma, se 

vai trabalhar ou não era problema teu, mas você tem o diploma” né, e geralmente 

elas acabavam entrando no magistério e tal né. Então, basicamente hoje já uma boa 

parte é das alunas da Escola Normal estão aposentadas, uma parte pequena ainda 

tá por aí trabalhando né, mas houve uma época em que quase 100% do 

professorado primário de Cambé e mesmo do ginásio e do segundo grau tinha 

passado pela escola normal né. Então, ela representou um grande papel da escola 

né, ele representou um grande papel nessa época aí. 

Simone: É porque também foi a única né? 

José Garcia: Foi a única. Foi a única ela com a sua autonomia, ela tinha um 

destaque maior do que um curso de magistério como parte de um colégio né, que 

tem outros cursos também. Então, descaracterizou porque nesse sentido, não tô 

criticando o curso de magistério de maneira nenhuma, mas é nesse sentido que 

quando era escola normal autônoma ela tinha mais importância, ela tinha mais 

status né, sabe, tinha um impacto maior, além do que, eu achava que era mais, quer 
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dizer era melhor, no sentido pedagógico, na preparação dos professores, porque a 

gente se sentia parte de uma escola específica, para formar professores. Então, eu 

acho que o próprio aluno tinha mais orgulho de ser normalista do que ser um aluno 

do magistério, embora a escola de magistério possa também ser boa e estar 

cumprindo a sua missão. Eu acho que foi uma perda essa mudança toda né, porque 

a lei Gustavo Capanema ela apesar de hoje estar bastante defasada ela atendeu 

uma realidade da época né, que era o crescimento do Brasil, a realidade social, ele 

previa cursos né, para pessoa de classe baixa. Então, ele viu a realidade brasileira e 

deu cursos para atendê-la né, quem precisa trabalhar ganhava diplomas e quem não 

precisava, era rico, já podia fazer vestibular e ir para faculdade, fazia técnico, 

clássico ou científico, então, a pessoa se adaptava, respondia os anseios da 

sociedade né. Então, nesse sentido ela foi uma das melhores reformas educacionais 

que nós tivemos, porque ela veio de encontro com a uma fase de crescimento do 

país, como foi a fase da década de 40 e ela atendeu convenientemente essa 

realidade né. Então foi uma coisa que os governos estaduais, no caso do Paraná, o 

Lupion que foi governador de 47 a 51 né, começo de 51, ele espalhou grupos 

escolares por todo Estado, você pode ver que tudo é a mesma planta do Bilac, onde 

você vai por aí, você vê o Bilac. 

Simone: A mesma cena, no centro da cidade e a mesma arquitetura do colégio? 

José Garcia: A mesma cena, tudo igualzinho. Ele fez uma planta padrão e 

espalhou, e olha prévia o que hoje é raríssimo, um auditório com palco pra 

atividades artísticas, comemorações, apresentações. Então, você vê a sensibilidade 

que tinha naquele momento, onde o aluno aprendia música e canto orfeônico. Eram 

matérias do ginásio né. Desenho né, artes manuais que você tinha, as meninas 

faziam bordados, nós faziam coisas de madeira, coisas úteis, às vezes a gente fazia 

uma serrinha, a gente tinha uma serrinha, tinha que comprar serrinha, todo esses 

material trabalhava em sala de aula né. Então, era uma realidade que dava um 

pouco mais de valor a essa parte artística e cultural né. O aluno tinha noções de 

músicas, notas musicais aprendia solfejar, havia exame oral, você tinha que solfejar 

e marcar compasso na frente do examinador né, ele te dava: “Solfejar essa música 

aí”, aí você tinha que conhecer a música e fazer né, que nem solfejar na frente, 

falando DÓ, RÉ, MI, FÁ FÁ FÁ, fazendo assim né. Então, era uma época que dava 

um pouco mais de valor nessa parte, depois decaiu muito, eu acho que ao meu ver 

foi lamentável essa perda, esse aspecto. Então, é são as épocas né faze o que, a 
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(gente). É o ensino, bom era tudo dentro daquela época, naquele tempo se lia mais 

também, a única coisa era o rádio. Você escutava, tinha que prestar atenção nas 

palavras, novelas, tudo era enrradiado, você tinha que imaginar a cena né. Então, 

tudo era o radinho, o rádio (era), depois que veio a televisão, aí entramos na era do 

ver, ver, aí você fica mais descuidado né, você tá vendo, então, se escuta bem se 

não escuta, não tem problema. No rádio não, você tinha que sintonizar porque se 

você não escutasse você né, não entendia o que tava acontecendo né, então as 

pessoas eram mais atentas e se lia mais também né, porque hoje com televisão 

você fica mais no ver né. Então, era uma perda eu acho. É da época, ninguém vai 

por obstáculos a esses inventos modernos, mas antigamente o jornal né, era mais 

lido né, você escutava rádio. Então, era outra época, as pessoas, hoje até é difícil 

imaginar o que a gente fazia quando não tinha televisão né, a noite por exemplo, o 

que a gente fazia né. Então, as pessoas ficavam batendo papo na calçada, era 

comum as pessoas porem cadeiras na calçada e ficarem batendo papo né, 

visitavam-se mais ou escutavam novela né, era enrradiada, ou ia no cinema, tinha 

que ir no cinema né, porque o cinema era muito frequentado na época. 

Simone: Tinha cinema em Cambé na época? 

José Garcia: Tinha o Cine Universo, antes dele tinha o cine São João, que é bem 

antigo da década de 40 e o Cine Universo foi inaugurado em 53, onde hoje é a loja 

Colombo né, não, sei lá, a Colombo é na esquina né, ali na avenida Inglaterra e a 

em seguida? 

Simone: A em seguida acho que é a Romeira não é. 

Jose Garcia: Romeira acho. É ela adaptou a fachada, ainda é do Cine Universo. 

Era um grande salão inclinado com uma porta de saída onde lá no fundo tinha os 

banheiros. O cinema era muito frequentado, era a diversão assim de todo mundo, de 

sábado e domingo então lotava, e se você não chegasse cedo você não pegava 

lugar né. Então, era uma diversão muito forte naquele tempo né, e durante a 

semana também era bem frequentado, nossa tinha as vezes ocasião que 

dependendo dos filmes você ia todo dia no cinema porque era interessante né. 

Então, tinha seriados também a noite né e muita gente gostava. Quando assistia o 

primeiro episódio gostava e queria ver o segundo e o terceiro e depois queria ver 

como terminava né. Então você ficava preso para assistir o seriado né, e domingo 

de matinê, era para molecada. Sempre passava seriado e até terminar esse seriado 

e ver como que acabava, aí começava outro e assim eles mantiam o público sempre 
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assim interessado né, então era outra época né, marco as diversões da época né, 

era muito comum isso aí. Havia também futebol, quem gostava muito de domingo à 

tarde sempre tinha jogo né, ou a pessoa ia para cidades vizinhas ou vinham times 

de fora jogar aqui. Onde é o Veríssimo, era o campo de futebol de Cambé né, a 

escola Veríssimo. Então, era outro divertimento, e a noite era batata, era ir no 

cinema, isso não tinha dúvida era a grande diversão da época né, enfim uma época 

né, que já se foi. 

Simone: Então tá, muito obrigada senhor José Garcia pela disponibilidade tá, 

agradeço muito.  
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ANEXO A   

Documentos 

 

(Fonte: Documento arquivado na Secretaria do Colégio Estadual “Olavo Bilac”, 2010) 
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(Fonte: Documento arquivado na Secretaria do Colégio Estadual “Olavo Bilac”, 2010) 
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(Fonte: Documento arquivado na Secretaria do Colégio Estadual “Olavo Bilac”, 2010) 
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(Fonte: Documento arquivado na Secretaria do Colégio Estadual “Olavo Bilac”, 2010) 
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