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Resumo: a escola é a instituição estabelecida historicamente como o espaço social 

responsável pela inserção das novas gerações ao sistema de crenças e valores socialmente 

aceitos. A temática deste trabalho volta-se para as áreas da história e da memória 

contemplando as práticas pedagógicas realizadas em uma determinada na Escola Normal na 

perspectiva teórica da Nova História Cultural. Tendo como norte a seguinte problemática: 

como se reconhece a cultura escolar da Escola Normal Colegial Estadual Professor Amarílio  

Rezende de Oliveira e sua importância para a formação dos professores primários no 

município de Guarapuava no período de 1948 a 1975?  Tal recorte histórico  é justificado pela 

vigência da escola conforme os documentos legais comprobatórios. Importante ainda salientar 

que o objetivo geral do estudo foi analisar a cultura escolar da Escola Normal Colegial 

Estadual Professor Amarilio Rezende de Oliveira e sua importância na formação dos 

professores normalistas entre os anos de 1948 a 1975 no município de Guarapuava/ PR. A 

presente pesquisa foi embasada em conceitos teórico-metodológicos da História Cultural, a 

partir dos trabalhos seminais de Chartier (1990), Julia (2001), Certeau (2008), tendo como 

referência as considerações de Ricoeur (2007), com o devido cuidado em  manter a fidelidade 

ao passado sem cair na memória meramente afetiva. A presente  investigação busca algumas 

práticas pedagógicas realizadas no interior da Escola Normal, por meio da história oral dos 

ex-alunos, pessoas que antes eram consideradas anônimas no processo de construção histórica 

que agora ganham voz, uma vez que   possuem experiências e vivências, tornando-se 

participantes  efetivos do contexto social. A partir disso, é possível verificar a importância da 

referida escola para a expansão do ensino primário e de toda a sociedade naquela época, pois 

muitos  ex-alunos da Escola Normal prosseguiram na profissão e se transformaram em  peças 

chave para o desenvolvimento da sociedade guarapuavana, bem como para a criação do 

Ensino Superior no município. 
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1 INTRODUÇÃO 

Este artigo é parte de uma pesquisa que buscou a cultura escolar e as memórias da 

Escola Normal Professor Amarílio Rezende de Oliveira. O foco do estudo considera as 

práticas escolares que se concretizam no interior das instituições escolares no dia a dia, no 

desenvolvimento do currículo, na edificação dos fazeres escolares, ou seja, no funcionamento 
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interno, no cotidiano da instituição, na organização dos alunos e professores, nos tempos e 

nos espaços, bem como outros elementos que procuram desvendar e compreender a 

complexidade do processo escolar com o objetivo de introduzir as novas gerações no sistema 

de valores e normas.  

A temática deste trabalho volta-se para as áreas da história e da memória 

contemplando as práticas pedagógicas realizadas na escola na perspectiva teórica da Nova 

História Cultural. Importante salientar que o objetivo geral do estudo é: analisar a cultura 

escolar da Escola Normal Colegial Estadual Professor Amarilio Rezende de Oliveira e sua 

importância na formação dos professores normalistas entre os anos de 1948 a 1975 no 

município de Guarapuava/ PR. 

A presente pesquisa foi embasada em conceitos teórico-metodológicos da História 

Cultural, a partir dos trabalhos seminais de Chartier (1990), Julia (2001), Certeau (2008), 

tendo como referência as considerações de Ricoeur (2007), com o devido cuidado em manter 

a fidelidade ao passado sem cair na memória meramente afetiva. A presente investigação 

busca algumas práticas pedagógicas realizadas no interior da Escola Normal, por meio da 

história oral dos ex-alunos, pessoas que antes eram consideradas anônimas no processo de 

construção histórica que agora ganham voz, uma vez que possuem experiências e vivências, 

tornando-se participantes efetivos do contexto social. 

Importante contextualizar o município de Guarapuava que está localizado na região 

centro-oeste do Estado do Paraná, no sul do Brasil, com aproximadamente 170.000 

habitantes.  

 

2 MARCO TEÓRICO 

 

Por meio da Nova Historia Cultural, a historiografia educacional está adquirindo 

novos encaminhamentos advindos da renovação metodológica tanto no que diz respeito aos 

objetos quanto a variedade das fontes, desconsideradas nos estudos realizados  

anteriormente. Tendo autores como Michel de Certeau (2000); Roger Chartier (1990); 

Dominique Julia (2001); André Chervel (1990); Viñao Frago (2001; 2000; 1996); Luciano 

Faria Filho e Diana Gonçalves Vidal (2002; 2004) que apresentam ampla discussão em torno 

de temas que envolvem as instituições escolares e a cultura escolar enquanto categoria de 

análise. 

Para cumprir com o propósito, a Nova História Cultural propõe, além da ampliação 

das fontes, a utilização da história oral como fonte válida, pois, segundo Souza (2000), é 

necessário dar voz às pessoas que estiveram ligadas diretamente à determinada situação, a fim 



de conhecer a cultura escolar impregnada na escola e para conhecer os modos de vida sociais 

da sociedade daquela época. A história da memória pode ser individual e coletiva. Conforme 

Halbwachs (1990, p. 51), 

  

[...] cada memória individual é um ponto de vista sobre a memória coletiva, que este 

ponto de vista muda conforme o lugar que ali eu ocupo, e que este lugar mesmo 

muda segundo as relações que mantenho com outros meios. 

 

Conforme Ricouer (2007), a cobrança por um caráter ético na produção da história, 

enquanto prerrogativa do sujeito, apresentando uma preocupação no que se refere ao recorte 

do objeto histórico e o foco da memória, pensada pelo pesquisador. O filósofo Ricouer é um 

dos poucos teóricos da filosofia da história que reclama por uma tarefa ética do pesquisador 

que se atreve a fazer uma pesquisa histórica, fazendo jus ao uso correto e regulado da 

memória. (RICOUER, 2007). Tivemos o cuidado para que o presente trabalho não se 

submetesse a uma memória meramente afetiva, mas sim a um legado positivo da justa 

memória, ou seja, ser fiel ao passado. 

 

3 METODOLOGIA 

 

De natureza básica, exploratória e documental, para a qual utilizamos diversas fontes 

como a coleta de dados nos Arquivo Histórico da UNICENTRO – Universidade Estadual do 

Centro-Oeste, no Arquivo Histórico do Colégio Estadual Francisco Carneiro Martins e no 

arquivo histórico particular Casa Benjamim C. Teixeira - Historiografia Guarapuavana e a 

realização de entrevistas semi-estruturadas com cinco ex-alunas da referida escola, que não 

mediram esforços e dedicação para disponibilizar os documentos pessoais, embora raros....  

A técnica da história oral, os artefatos e materiais, as fotografias, os jornais foram subsídios 

que contribuíram para a compreensão da importância da cultura escolar da Escola Normal 

Colegial Estadual Professor Amarílio Rezende de Oliveira na formação dos professores 

primários no município de Guarapuava, além auxiliar na análise da trajetória profissional dos 

ex-alunos. 

A investigação possui paradigma interpretativo que privilegia a abordagem 

epistemológica da fenomenologia.  

 

[...] o método fenomenológico não se limita a uma descrição passiva […] mas 

sugere a interpretação e a capacidade de reflexão do pesquisador sobre os 

fenômenos que se relacionam com o objeto de estudo, portanto, não se limita 

somente à descrição. (MASINI apud FAZENDA, 2000, p. 63).   

  



Optamos pelo desenho etnográfico, uma vez que “a etnografia implica a descrição e 

interpretação profundas de um grupo, sistema social ou cultural, […] os desenhos 

etnográficos estudam categorias, temas e padrões referentes às culturas” (SAMPIERI, 2013, 

p. 506).  

Tendo como objeto de pesquisa a Escola Normal Colegial Estadual Professor Amarílio 

Rezende de Oliveira, compreende-se que o presente trabalho poderá contribuir com a 

reconstituição histórica de uma parte muito importante da educação do município de 

Guarapuava/Pr. Desse modo, partiu-se da seguinte problemática: qual a importância da 

cultura escolar da Escola Normal Colegial Estadual Professor Amarílio para a formação dos 

professores primários no município de Guarapuava no período de 1948 a 1975? Recorte 

histórico justificado pela vigência da escola conforme os documentos legais comprobatórios. 

 

4  RESULTADOS 

 

 A organização das escolas destinadas ao preparo específico dos professores para o 

exercício de suas funções está ligada à institucionalização e expansão da instrução pública na 

modernidade, pois, a implementação das ideias liberais de extensão do ensino primário a 

todas as camadas da população torna-se uma necessidade a formação de professores. Segundo 

Nóvoa (1986), concomitante ao processo de expansão da escola, ocorre o desenvolvimento da 

profissão docente, isto é, algumas pessoas que se dedicam a ensinar às crianças certos 

conhecimentos, habilidades, comportamentos, num constante movimento de transmissão dos 

elementos e valores de uma determinada cultura. 

No século XX, a formação docente vai se delineando com o público feminino, que 

acaba de lograr espaço na educação escolar. Desta forma, as Escolas Normais, criadas em 

diversos municípios nas décadas de 1940 e 1950, tornam-se espaços perfeitos para educar as 

filhas das classes mais abastadas, pois a mulher acaba de ganhar o direito de estudar, e essa é 

uma união perfeita entre o conhecimento necessário para educar as futuras gerações e 

conhecimento que lhes seriam úteis como futuras esposas e mães.   

Com o aumento da demanda por escola primária, advindo do surto de industrialização 

e de modernização da sociedade brasileira, houve a necessidade de formar novos professores 

para atender à população que reivindicava escola com o intuito de adentrar ao mundo do 

trabalho que ora se reorganizava. Na era da industrialização e da modernização das cidades, a 

escolarização das novas gerações se torna urgente e imprescindível para que o sistema 

capitalista logre êxito. 



Nesse contexto, tem início certa valorização da profissão de professor e das escolas 

normais, as quais sofrem a reorganização curricular, ampliação dos requisitos de ingresso, 

bem como a abertura ao público feminino. Por volta da metade do século XX, houve uma 

intensificação da expansão da oferta de vagas nas escolas normais, em decorrência da nova 

organização social e econômica no Brasil. 

De acordo com o Diário Oficial do Estado do Paraná, pelo Decreto no 177 é criada a 

Escola Normal Secundária de Guarapuava, em 21 de dezembro de 1948, iniciando seus 

trabalhos efetivamente no ano seguinte. 

O Colégio Estadual Francisco Carneiro Martins, situado no município de Guarapuava 

no Estado do Paraná, guarda em seu acervo histórico alguns documentos recebidos da Escola 

Normal Colegial Professor Amarílio Rezende de Oliveira, pois o referido colégio abrigou no 

seu espaço físico a referida Escola Normal, já que não havia prédio próprio para a escola, 

segundo diversos documentos e entrevistas concedidas. 

Por não ter prédio próprio, a escola normal em Guarapuava foi alocada em diversos 

locais diferentes durante a sua vigência que foi de 26 anos. Os prédios escolares representam 

a grandiosidade da educação em um contexto em que o ensino escolar busca a expansão, de 

modo a dar sustentação à reorganização capitalista que se instala na sociedade. Embora 

estivesse nos planos políticos do governo, a fixação nunca se efetivou na prática no município 

de Guarapuava no Estado do Paraná. 

 Foram encontrados no acervo histórico do Colégio Estadual Francisco Carneiro 

Martins, nos livros Termos de Posse os nomes dos professores que ministraram aulas na 

Escola Normal. Encontramos o registro da primeira professora empossada, com data de 16 de 

junho de 1956. Dados que nos levam a acreditar que a Escola Normal funcionou por sete anos 

com professores sem nomeação. Entretanto, não foram encontrados documentos anteriores a 

esta data, embora a Escola Normal tenha iniciado suas atividades em 1949, conforme 

registrado em jornais da época e nos documentos oficiais.  

No Ato de Inauguração, a denominação era Escola Normal Secundária de Guarapuava.  

O professor Amarílio, figura pública ilustre devido as suas contribuições em diversas áreas no 

município, foi um dos primeiros diretores da Escola Normal Secundária. Após seu 

falecimento, em justa homenagem póstuma, a escola recebe o nome de Escola Normal 

Colegial Estadual Professor Amarílio Rezende de Oliveira. Outra questão que pudemos 

extrair dos documentos “Relatórios Finais” refere-se à organização em 1º, 2º e 3º anos da 

escola normal, em que havia uma turma de cada série desde o início até 1970. Nos anos de 

1970 a 1975, último ano de funcionamento da Escola Normal Professor Amarílio, haviam 2 

turmas de cada série, uma pela manhã e outra à tarde. Encontramos um documento 



manuscrito contendo a organização das turmas da Escola Normal durante os últimos anos de 

funcionamento. 

A Escola Normal nos idos das décadas 1940, 1950 e 1960 representava a elevação do 

ensino escolar voltado para o público feminino, já que poucas moças tinham acesso, pois era 

necessário ser aprovado no exame da admissão para o ingresso. Assim, poucas moças 

conseguiam ser aprovadas no exame e, dessa forma, somente as melhores alunas, em termos 

de conteúdo, conseguiam matricular-se. Muitas alunas faziam cursinho para serem aprovadas 

no exame de admissão, somente as moças que pertenciam às famílias mais abastadas tinham 

condições financeiras para custear os cursinhos particulares que as preparavam para tal. 

De acordo com os relatos nas entrevistas, 

 

[...] havia um exame de admissão pra estudar na escola normal secundária, o pai 

pagou um cursinho pra nós duas fazermos, de uns 6 meses mais ou menos, para 

podermos fazer o exame de admissão, que era muito difícil passar. (Entrevista 

concedida pelas Sras. Mariza e Marlene à pesquisadora). 

 

As moças das camadas populares não conseguiam, pois o exame de admissão era 

muito complexo, e as mesmas não tinham possibilidades financeiras de arcar com o custo dos 

cursinhos. 

 A escola normal possuía uma representação social muito forte, sendo requisitada a 

desenvolver diversas atividades sociais, como desfiles cívicos, culturais, recitais de poesia, 

entre outros, nos quais eram sempre agraciadas e prestigiadas pela sociedade local. Segundo 

Chervel (apud VIDAL, 2005), “a instituição escolar era capaz de produzir um saber 

específico cujos efeitos estendiam-se sobre a sociedade e a cultura, e que emergia das 

determinantes do próprio funcionamento institucional”.  (CHERVEL (apud VIDAL, 2005, p. 

26). 

Em diversas ocasiões, as normalistas eram homenageadas e encorajadas aos desígnios 

de tão nobre profissão pelos seus professores e outros profissionais que estavam à frente na 

inspetoria de educação. Sempre com muito respeito e admiração pela escolha realizada por 

elas que alegremente cursavam a escola normal, não eram poupadas palavras de 

congratulações e elogios a essas moças de educação requintada e boa formação. Assim, 

demonstra-se a representação que permeia no imaginário social quanto às normalistas e sua 

formação. 

Importante mencionar o Jornal Folha do Oeste, de 1949, noticia a redação de uma das 

candidatas à vaga na Escola Normal. A autora da redação foi aprovada no exame de admissão 

e, após se formar normalista, lecionou nas escolas do município, ingressou no Curso de 

História da Fafig, ministrou aulas na Unicentro – Universidade do Centro-Oeste, aposentou-se 



e continua ainda na atualidade escrevendo a história do município de Guarapuava, 

contribuindo significativamente para a reconstituição da história e das memórias da Escola 

Normal Colegial Estadual Professor Amarílio Rezende de Oliveira. 

 Muitas realizações fizeram parte das atividades das normalistas, porém a sociedade 

possuía uma representação tal, que fazia notar pelos meios de comunicação, ocasionando 

profunda admiração da sociedade de modo geral aos acontecimentos da escola normal, 

enaltecendo a boa formação das normalistas, inclusive em atividades corriqueiras que faziam 

parte do currículo, como os estágios. Conforme Viñao Frago (1995),  

 

no interior da escolar produzem-se “modos de pensar e de atuar que proporcionam” 

a todos os sujeitos envolvidos nas práticas escolares “estratégias e pautas para 

desenvolver tanto nas aulas como fora delas” condutas, modos de vida e de pensar, 

materialidade física, hábitos e ritos. (VINAO FRAGO, 1995, p. 68 – 69).  

 

Conforme relato das entrevistadas, todas elas relembraram os feitos com muita 

emoção e satisfação. Para Chervel (1990), 

 

[...] o sistema escolar é detentor de um poder criativo insuficientemente valorizado 

até aqui é que ele desempenha na sociedade um papel o qual não se percebeu que era 

duplo: de fato ele forma não somente os indivíduos, mas também uma cultura que 

vem por sua vez penetrar, moldar, modificar a cultura da sociedade global. 

(CHERVEL, 1990 apud GONÇALVES 2005, p. 28). 

 

 A metodologia da Escola Nova foi sendo fortemente implantada na Escola Normal, 

tanto nas aulas como nos estágios O estágio realizado pelas normalistas era algo considerado 

esplêndido, pois era a veiculação dos ideais escolanovistas que se disseminavam pelo país 

com a garantia de sucesso. De acordo com a Sra. Hermínia, 

 

fazíamos estágio de observação e de regência, os planos de aulas eram muito bem 

vistados pela professora de didática e prática de formação. Eu fiz um dia de estágio 

no pré e uma semana toda na 3ª série. No estágio, nós estagiárias, levávamos lanche 

para as crianças todos os dias. (Entrevista concedida pela Sra. Hermínia à 

pesquisadora). 

 

É possível observar em reportagens dos jornais da época, as concepções de criança e 

de infância, bem como as metodologias empregadas e amplamente disseminadas pelos ideais 

escolanovistas utilizaram-se das Escolas Normais para tal,  

Segundo Vidal (2005), 

 

o termo Escola Nova passou a significar os esforços de renovação escolar, o novo, 

em detrimento do passado, do velho. [...] no  interior do  texto do Manifesto dos 

Pioneiros  lançados em 1932, [...] ideal ao mesmo tempo carente de definições e 

capaz de aglutinar pessoas e ações. Tal manifesto, chamado Os Pioneiros da 

Educação Nova, contava com 26 participantes selando o compromisso no qual 



intelectuais inspirados em novos ideais  pedagógicos  formaram  uma  aliança  em  

prol  da  modernização  da educação brasileira no início da década de 30. (VIDAL 

2005, p. 11). 

 

A profissão de professora normalista era muito bem vista por toda a sociedade, 

políticos e professores não poupavam esforços para tecer elogios e congratulações às 

normalistas, como eram carinhosamente chamadas. Diante de tal prestígio, as meninas eram 

convidadas a serem professoras e incentivadas a seguirem na profissão.  

 As normalistas dispunham de um carisma especial dispensado pela sociedade local, 

principalmente entre as camadas mais abastadas, pois além da educação requintada, possuíam 

formação escolar, característica muito rara na época em que poucas pessoas tinham acesso à 

escolarização. Dessa forma, as normalistas eram visadas pelos rapazes que possuíam bons 

empregos e, portanto, eram considerados também das camadas sociais mais abastadas.  

Conforme as entrevistadas, com unanimidade, confirmam,  

 

[...] a sociedade toda cultivava um respeito e admiração muito grande pelas 

normalistas, em diversos locais e festas requintadas, as normalistas eram convidadas 

de honra. Tanto no horário de ida quanto de volta da aula, os bancários e os 

funcionários da Vasp, ficavam esperando pra nos ver passar, mas nós nem 

olhávamos pra eles, naquele tempo, as moças não olhavam para os rapazes, se 

faziam de difícil, até mesmo pra não ficar mal falada na cidade. Era muito 

importante ser normalista e ser professora era uma profissão que além de importante 

era de prestígio social. (Entrevista concedida à autora pelas Sras. Mariza; Marlene; 

Maria e Hermínia). 

 

As formaturas eram realizadas com muito requinte e sofisticação, havia a presença de 

professores, políticos, membros da hierarquia da Igreja Católica como o Bispo, e demais 

pessoas importantes da sociedade da época que manifestavam profundo orgulho e satisfação 

em presenciar as solenidades de formatura.  Para ilustrar tais fatos, é interessante observar o 

estudo de André Chervel, que “advogava a capacidade da escola para produzir uma cultura 

específica, singular e original” (apud VIDAL, 2005, p, 26). 

Segundo as entrevistadas, todas confirmaram o luxo com que eram realizadas as 

formaturas da Escola Normal, juntamente com outros cursos mais frequentados pelos rapazes, 

no Clube Guaíra, local destinado à elite guarapuavana e suas comemorações, portanto, 

frequentado somente pela classe mais abastada. 

De acordo com Faria Filho (2007), 

 

[...] a cultura escolar entendida como a forma como em uma situação histórica 

concreta e particular são articuladas e representadas, pelos sujeitos escolares, as 

dimensões espaço-temporais do fenômeno educativo escolar, os conhecimentos, as 

sensibilidades e os valores a serem transmitidos e a materialidade e os métodos 

escolares. (FARIA FILHO, 2007, p.193). 

 



Ainda de acordo com o mesmo autor, refletir a cultura escolar é refletir também sobre 

a maneira como os atores escolares mencionam sobre as tradições e os aspectos culturais 

envolvidos no processo de escolarização.  

Importante salientar, pesquisadores como Dominique Julia (2001) e André Chervel 

(1990), seus estudos procuram demonstrar a capacidade criativa da escola em produzir 

conhecimento segundo suas necessidades cotidianas, embora cumpre um rol de determinações 

legais. Esse aspecto chama-se cultura escolar e, portanto, ao lado dos documentos prescritos, 

formam um cabedal de conhecimentos e práticas pedagógicas que são capazes de formar e 

conformar gerações de alunos que se submetem à escola. Assim, “[...], Julia convidava os 

historiadores da educação a se interrogarem sobre as práticas cotidianas, sobre o 

funcionamento interno da escola” (VIDAL, 2005, p. 25-26).  

De acordo com Viñao Frago (1995),  

 

no interior da escola produzem-se “modos de pensar e de atuar que proporcionam” a 

todos os sujeitos envolvidos nas práticas escolares “estratégias e pautas para 

desenvolver tanto nas aulas como fora delas”condutas modos de vida e de pensar, 

materialidade física, hábitos e ritos. (FRAGO, 1995, p. 68 -69). 

 

Em 1975, em decorrência da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a 

Lei N. 5.692/71, que ocasionou uma reforma no ensino de 1º e 2º graus e produziu 

adequações educacionais conforme a organização política empreendida desde 1964.... Essa lei 

traz mudanças significativas na profissionalização do ensino e determina o fim da oferta do 

Ensino Normal. 

 Nesse contexto, a Escola Normal Colegial Estadual Professor Amarílio é extinta, 

sendo substituída pelo Magistério, uma das habilitações do Ensino de 2º Grau, funcionou nas 

dependências do Colégio Estadual Francisco Carneiro Martins, no município de Guarapuava, 

a partir dos documentos de reorganização de 1975. Começou a vigorar, a partir de 1976, com 

a nova denominação, conforme constatamos nos documentos encontrados no Arquivo 

Histórico do Colégio acima citado. Jornais noticiam as reformas no ensino público de 2º grau. 

Embora nem todas as ex-normalistas da Escola Normal Professor Amarílio Rezende 

de Oliveira tenham se tornado professoras, muitas seguiram com a profissão, inclusive 

algumas foram as primeiras alunas da Fafig, Faculdade de Filosofia de Guarapuava, que abriu 

seus trabalhos para a comunidade em 1970. Algumas se tornaram professoras nas escolas do 

município, outras, após cursarem o ensino superior, lecionaram na Fafig, as quais foram as 

primeiras professoras no ensino superior na Universidade do Centro-Oeste localizada no 

município.  



Importante salientar a relevância da cultura escolar enquanto formadora de uma 

cultura na formação do futuro professor, pois será na sala de aula, a partir da sua formação 

profissional, bem como da forma como se constituiu professor, que ele reproduzirá ou não 

suas vivências enquanto aluno. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No presente evidencia-se um estado de grande instabilidade e incerteza quanto à 

continuidade de instituições escolares que possam dar sentido a ações humanas 

emancipatórias e includentes. O diagnóstico é a constatação de que há pouco espaço para 

políticas educacionais de longo prazo, não se criam laços sociais profundos. Por esta razão, 

visualizamos um número expressivo de trabalhos acadêmicos que tentam recuperar legados de 

convivência e de experiências compartilhadas em outro período histórico, tão negligenciado 

na atualidade. 

Destaca-se a importância fundamental para nesta pesquisa a expressão viva nos 

depoimentos orais das ex-alunas da Escola Normal Colegial Estadual Professor Amarílio 

Rezende de Oliveira. Dessa forma, pode-se considerar a memória como fonte documental que 

também representa um diferencial pelo fato das entrevistas serem concedidas por normalistas 

que se tornaram professoras no ensino formal, com raras exceções, a maioria seguiu no 

Ensino Superior no Curso de História da Fafig, sendo que algumas se tornaram professoras no 

Ensino Superior mais tarde. O saber desses profissionais como docentes em suas práticas 

pedagógicas permitiu entender o período delimitado nessa trajetória educacional do ensino 

primário.  

É perceptível nos relatos das ex-normalistas que as metodologias utilizadas nos 

estágios, nas falas dos seus professores e nas reportagens dos jornais são resultantes do 

escolanovismo que adentrou o país no início da década de 1930 e encontrou nas Escolas 

Normais um meio para se disseminar. 

Em relação aos participantes desta pesquisa, que se disponibilizaram em contribuir 

com a mesma, foi possível perceber grande contentamento dos mesmos quanto ao recorte 

materializado. Houve relatos pontuais que davam conta de um momento especial porque 

puderam reviver o passado do qual possuem boas lembrança, embora com o devido cuidado 

para que a memória não fosse reduzida meramente à questão afetiva, mas sim a um legado 

positivo da justa memória, ou seja, a uma lúcida fidelidade ao passado. 



Consideramos que esse estudo possui ainda uma grandeza de brechas para serem 

compreendidas sobre a formação de professores no passado, no sentido de nortear as políticas 

educacionais atuais, de modo a evitar cometer os mesmos erros do passado.  

 

6 REFERÊNCIAS  

 

BARROS, J. A. História Cultural: um panorama teórico e historiográfico. In: O Campo da 

História – especialidades e abordagens, Petrópolis: Vozes, 2004. 

 

CERTEAU, M. de. A invenção do cotidiano: artes de fazer. Petrópolis, RJ: Vozes, 2013. 

 

CHARTIER, R. A história cultural: entre práticas e representações, Lisboa: Difel, 1990. 

 

CHERVEL, A. História das disciplinas escolares: reflexões sobre um campo de pesquisa. 

Teoria & Educação. Porto Alegre, Nº.2, p, 177-229, 1990. 

 

FARIA FILHO, L. M. Escolarização e cultura escolar no Brasil: reflexões em torno de 

alguns pressupostos e desafios. In: BENCOSTTA, M. L. (org.). Culturas escolares, saberes 

e práticas educativas: itinerários históricos. São Paulo: Cortez, 2007. p.193-211. 

 

FAZENDA, I. (org). Metodologia da pesquisa educacional. 6ª ed. São Paulo, Cortez, 2000. 

HALBWACHS, M. A memória coletiva. Edições Vértice. São Paulo, 1990. Disponível em: 

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4005834/mod_resource/content/1/48811146-

Maurice-Halbwachs-A-Memoria-Coletiva. Acesso em 04 abr 2016. 

JULIA, D. A cultura escolar como objeto histórico. Revista Brasileira de História da 

Educação. SBHE/Campinas, N.1, pp.9043, jan/jun. 2001. 

LE GOFF, J. História e memória. 5ª ed. trad. Bernardo Leitão. Campinas, São Paulo: Editora 

da UNICAMP, 2003. 

 

MEIHY, J. C. S. B. Manual de história oral. São Paulo: Ed. Loyola, 1996. 

 

NÓVOA, A. Um olhar sobre a Escola Normal, sua história e a política. 1986. Disponível 

em: www.teses.usp.br/teses/disponiveis/48/48134/tde-28062011-094241/.../CapIII.pdf  

Acesso em 20 jan. 2017.   

 

RICOUER, P. A memória, a história, o esquecimento. Campinas: Unicamp, 2007 

 

SAMPIERI, R. H. Roberto Hernández Sampieri. Carlos Fernändez Collado. Metodologia da 

pesquisa. Tradução: Daisy Vaz de Moraes. 5ª ed. Porto Alegre: Penso, 2013. 

VIDAL, D. G. Cultura Escolares: estudo sobre práticas de leitura e escrita na escola pública 

primária (Brasil e França, final do século XIX), Campinas, SP: Autores Associados, 2005. 

.  

Fontes Primárias: 

 

______, Lei de diretrizes e bases da educação nacional.  Diário Oficial da União - Seção 1 

- 12/8/1971, Página 6377. Coleção de Leis do Brasil - 1971, Página 59 Vol. 5 (Publicação 

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4005834/mod_resource/content/1/48811146-Maurice-Halbwachs-A-Memoria-Coletiva
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4005834/mod_resource/content/1/48811146-Maurice-Halbwachs-A-Memoria-Coletiva
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/48/48134/tde-28062011-094241/.../CapIII.pdf


Original). Disponível em: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1970-1979/lei-5692-11-

agosto-1971-357752-publicacaooriginal-1-pl.html  Acesso em 05 mai 2017. 

 

PARANÁ, Ante projeto Lei da Lei Orgânica da Educação no Estado do Paraná. Arquivo 

Público do Paraná. 1949. Disponível em: 

http://www.arquivopublico.pr.gov.br/arquivos/File/RelatoriosSecretarios/Ano_1949_MFN_1

498.pdf   Acesso em 09 mai 2017. 

 

______,Decreto N. 177 de 21de dezembro de 1946. Diário Oficial do Estado do Paraná n. 

245. Curitiba: 21/12/1948. 

 

______, Decreto N. 1385 de 23/12/1975. Publicado no Diário Oficial do Estado: n. 208. 

Curitiba: 30/12/1975. 

 

PARANÁ. Mensagem apresentada a Assembléia Legislativa do Estado por ocasião da 

abertura da 4ª. Sessão Ordinária da 4ª. Legislatura pelo Senhor Ney Aminthas de Barros 

Braga, Governador do Estado, em 01/05/1962. Disponível 

em: http://www.arquivopublico.pr.gov.br/arquivos/File/pdf/Mensagem_1962_Governo.pdf 

 

 

 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1970-1979/lei-5692-11-agosto-1971-357752-publicacaooriginal-1-pl.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1970-1979/lei-5692-11-agosto-1971-357752-publicacaooriginal-1-pl.html
http://www.arquivopublico.pr.gov.br/arquivos/File/RelatoriosSecretarios/Ano_1949_MFN_1498.pdf
http://www.arquivopublico.pr.gov.br/arquivos/File/RelatoriosSecretarios/Ano_1949_MFN_1498.pdf
http://www.arquivopublico.pr.gov.br/arquivos/File/pdf/Mensagem_1962_Governo.pdf

