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Resumo 
Este trabalho tem como foco a legislação como fonte para a pesquisa no campo da 
História da Educação. O objetivo é apresentar a articulações possíveis da lei com a 
análise histórica e também exemplificar acerca da profissionalização dos 
professores rurais do estado de São Paulo, no período de 1955 a 1975, 
considerando a normatização indicada pelo Estado para a formação, ingresso na 
carreira, vencimentos e condições de exercício da docência. 
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Introdução 

A História da Educação é um campo de pesquisa que vem sendo 

investigado nos últimos anos por um leque de fontes muito mais amplo e versátil. 

Isso foi possível a partir das discussões realizadas pelos franceses da Escola dos 

Annales que defenderam uma perspectiva ligada mais a Nova História Cultural e que 

reverberou no Brasil a partir da década de 1990. Foi por meio desse ponto de vista 

que as pesquisas buscaram alargar os objetos, as fontes e as abordagens que eram 

utilizadas anteriormente na pesquisa historiográfica, e isso foi aos poucos 

influenciando os historiadores da educação (LOPES e GALVÃO, 2005). 

Este texto trata acerca da pesquisa no campo da História da 

Educação a partir do olhar para esta diversidade de fontes, dando ênfase para a 

legislação educacional. O objetivo é apresentar a articulações possíveis da lei com a 

análise histórica e também exemplificar acerca da profissionalização dos 

professores rurais do estado de São Paulo, no período de 1955 a 1975, 

considerando a normatização indicada pelo Estado para a formação, ingresso na 

carreira, vencimentos e condições de exercício da docência. 
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Metodologia  

Um dos primeiros coletivos de professores a se profissionalizarem 

foi o magistério primário, isso pode ser traduzido, por meio da afirmação de Antônio 

Nóvoa (1995) como o primeiro grupo a exercerem uma ocupação especializada 

fundamentada em uma identidade comum. 

Nos estudos realizados por Leonor Tanuri (2000) e Paula Vicentini; e 

Rosário Lugli (2009), tais autoras afirmam que as primeiras Escolas Normais foram 

criadas no Brasil a partir de 1835 e se consolidaram na transição do século XIX para 

o século XX. A formação de professores para a zona rural iniciou na década de 1930 

e políticas efetivas dos governos estaduais para o magistério rural ocorrem entre as 

décadas de 1940 e 1960 com a Lei Orgânica do Ensino Normal em 1946 

estabelecendo as Escolas Normais Regionais. 

Metodologicamente nos valemos da legislação educacional como 

fonte para esta pesquisa, especificamente leis e decretos estabelecidos pelo 

governo do estado de São Paulo, com relação à formação dos professores primários 

rurais. 

Em um primeiro momento, a utilização da legislação como fonte de 

pesquisa histórica, implica que se faça uma crítica a concepção mecanicista de 

legislação, entendida muitas vezes apenas como campo de imposição das classes 

dominantes. Faria Filho (1998) ressalta a necessidade de se conhecer a legislação 

em várias dimensões, como ordenamento jurídico, linguagem, prática, campo de 

forças e lutas sociais. Ele afirma também, que o historiador deve levar em conta o 

fato de a lei estar inserida em contextos de tradições culturais, a interesses políticos, 

econômicos e às ideologias. 

A legislação pode ser entendida como um corpus documental e deve 

ser enfocada em várias dimensões, tais como: a lei como ordenamento jurídico; a lei 

como linguagem; a lei como prática social; a lei como prática ordenadora das 

relações sociais e a lei como campo de expressão e construção das relações e lutas 

sociais (FARIA FILHO, 1998). 

 

Resultados e Discussão 

Como resultados preliminares foram localizados 15 (quinze) leis e 19 

(dezenove) decretos de normatização da educação rural estabelecidos entre os 

anos de 1955 a 1975. Trata-se de uma legislação diversa abrangendo vários temas: 
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instalações e funcionamento da Escola Normal de Piracicaba, organização do 

Ensino Normal do Estado de São Paulo, criação de cargos e cursos para 

professores primários, instalação de escolas de emergência na zona rural, 

calendário escolar, condições de exercícios da direção de grupo escolar rural, 

transporte de alunos, entre outros. 

A legislação consultada refere-se predominantemente a professor 

primário em geral, não detalhando as condições de trabalho dos professores das 

escolas primárias rurais. 

Os professores rurais não foram alvo de muitas legislações no 

período estudado e poucas foram as legislações que tratam especificamente esses 

docentes, por exemplo, o Decreto n. 33.608, de 15 de setembro de 1958, artigo 1º 

(SÃO PAULO, 1958, p. 1)1, em relação a direção do grupo escolar rural, 

estabelecendo que, na ausência do diretor, poderia o professor primário, 

especializado no ensino típico rural assumir a função e a normatização sobre 

transporte de alunos (Lei nº 7.342, de 9 de outubro de 1962, artigo 1º - SÃO 

PAULO, 1962, p. 1). 

 

Conclusões 

Considerando o entendimento da lei como estabelecedora e 

demarcadora  de identidades profissionais, foi possível olhar para a legislação como 

fonte de pesquisa histórica para demarcar como foi constituída esta identidade 

referida a professora, de modo geral, e a professora rural, de modo mais específico. 

Ainda que existisse um grande número das escolas primárias na 

zona rural no estado de São Paulo nesse período, a normatização para a profissão 

docente foi a mesma tanto para o professor que atuava na zona rural como para o 

que atuava na zona urbana. Além disso, vale assinalar as dificuldades para 

encontrar informações sobre salário e carreira do professor rural. 

A legislação informa poucos elementos para uma análise 

aprofundada sobre formação, ingresso na carreira, vencimentos e condições do 

exercício da docência do professor na zona rural. 
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