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EIXO EMÁTICO : 4. Formação de Professores Memória e Narrativas 
RESUMO 
Este artigo consiste em um estudo que buscou analisar as representações das práticas 
escolares das professoras formadoras do Instituto de Educação Rui Barbosa nas décadas 
de 1970 a 1980 com vistas ao entendimento de como essas praticas interferem na 
definição do perfil do professor formado nesse período. O recorte desse estudo 
compreende o período da ditadura militar com mudanças significativas nas políticas 
educacionais desencadeando novas formas de condução das práticas educativas. A 
pesquisa é qualitativa por se constituir de transcrições de depoimentos e representações 
das professoras formadoras. Este estudo está amparado teoricamente em autores como: 
Julia (2001), Freire(1993),Magalhães(2004),Chartier(1990) e Faria Filho(2007). 
Palavras-chave: Instituto de Educação Rui Barbosa. Práticas Escolares. Ditadura 

Militar. 

ABSTRACT 
This article consists of a study that sought to analyze the representations of school 
practices of teachers education Institute-Rui Barbosa in 1970 to 1980 with a view to 
understanding how these practices affect the definition of the profile of professor 
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formed during this period. The cut of this study comprises the period of the military 
dictatorship with significant changes in educational policies unleashing new ways of 
conducting of educational practices. The research is qualitative because they constitute 
of transcripts of testimony and representations of the teachers formation. This study is 
based theoretically in such authors as: Julia (2001), Freire (1993), Magellan (2004), 
Chartier (1990) and Son (2007). 
Keywords: Rui Barbosa educational Institute. School Practices. Military Dictatorship. 
INTRODUÇÃO 

 

O Ato Adicional de 1834 colocou a instrução primária sob responsabilidade das 

províncias, as quais começaram a se preocupar com a formação dos professores. 

Em 1890, os republicanos iniciam a reforma da instrução pública pela reforma da 

Escola Normal (Souza,1998), criando a escola-modelo, a fim de favorecer a prática das 

normalistas. A formação de professores torna-se, então, imprescindível.  

A instalação do curso normal em Sergipe foi objeto do regulamento Orgânico da 

Instrução Pública da Província, que organizava o ensino publico conforme reza o 

Decreto N˚24, de 24 de outubro de 1870, elaborado por Manoel Luís Azevedo d’Araujo 

(Nunes, 1984). Inicialmente o curso era oferecido à clientela masculina, sendo que a 

evasão e o desinteresse desta levou à criação da Escola Normal feminina, objeto do 

Regulamento de 9 de janeiro de 1877. Esta, contudo, foi extinta em 1879, face às 

medidas aditadas pelo governo da província, que fez um corte nos gastos públicos, 

devido á crise econômica e financeira, à grande seca que assolou o nordeste e a queda 

na exportação do açúcar (Nunes, 1984). As constantes reformas do ensino primário, 

fruto da Lei Orgânica do Ensino Primário (Decreto-Lei nº 8.529 de 2 de janeiro de 

1946) exige mudanças  na formação inicial do professor para essa etapa da educação.  

Segundo (Berger,2005)  o Decreto-lei Nº. 8.530/1946 oficializava como finalidade do 

Curso Normal:   

a) prover a formação do pessoal docente necessário às 
escolas  primárias; b) habilitar administradores 
escolares destinados às    mesmas escolas; c) 
desenvolver e propagar os conhecimentos e técnicas  
relativos à educação da infância. (BERGER, 2005, 
p.17) 
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Entre idas e vindas, o curso normal em Sergipe passou por reformas decorrentes das 

mudanças políticas e econômicas do país gerando novas exigências educacionais.  

A Escola Normal em Sergipe passou pelo período de implantação da LDB N˚4.024/61 

sem sofrer modificações em seu currículo. No entanto, a implantação da LDB 

N˚5.692/71 descaracteriza esse espaço de formação atribuindo-lhe um caráter de 

habilitação tornando-o um modus de formação e não mais um lócus de formação do 

professor das séries iniciais do ensino fundamental.   

          O currículo da chamada “habilitação magistério”, organizado de acordo com o 

Parecer nº. 349/72, em coerência com os princípios estabelecidos pela Lei nº. 5.692/71 

fixava os mínimos profissionalizantes, estabelecendo a exigência de um núcleo comum, 

obrigatório em âmbito nacional, e também de formação especial, que representasse o 

mínimo necessário à habilitação profissional (Tanuri, 2000). 

A perda da identidade sofrida pela escola normal, bem como a falta de políticas 

nacional e estadual, gerou uma queda considerável na procura pelo curso normal. As 

pesquisas de Tanuri(2000) apontam como proposta do MEC para revitalização do curso 

normal a criação dos Centros de Formação e Aperfeiçoamento do Magistério 

(CEFAM), elaborado em 1982 pela antiga Coordenadoria do Ensino Regular de 

Segundo Grau do MEC e divulgado junto às Secretarias de Educação. Em Sergipe, o 

CEFAM foi implantado dentro do projeto de “Consolidação e Expansão dos CEFAMs”, 

em 1987. 

Não obstante, o curso normal em Sergipe oferecido no IERB, em alguns momentos, se 

destacou pela qualidade de seus professores servindo de modelo para outras escolas que 

são instaladas no interior do estado apesar de se pautar nos moldes tradicionais de 

ensino e de avaliação.  

Desde então, a Escola Normal passa por várias reformas visando a sua revitalização 

como uma alternativa de melhorar significativamente à qualidade da formação dos 

professores que se tornaram inócuas.  

Essa  instituição voltada para a formação de professores no Estado de Sergipe já foi alvo 

de vários estudos realizados por Berger (1995), Freitas (1995), Brito (2001), Valença 

(2005,2011), Melo (2008) a saber:  

Os estudos de Valença (2005) e Berger (1995) contextualizam a criação do Curso 

Normal, o currículo do curso no período de 1870 até 1931, respectivamente.  Freitas 

(1995) analisa o processo de formação profissional e o inicio da trajetória profissional 

das ex-normalistas formadas no período de 1920 a 1950. 
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 A dissertação de mestrado de Luzia Cristina Pereira Brito (2001) faz uma 

analise da difusão e concretização das idéias propugnadas pela escola nova no Instituto 

de Educação Rui Barbosa no período de 1930 a 1957. 

Os estudos de Sonia Pinto de Albuquerque Melo (2008) analisam as 

representações das práticas de leitura de normalistas nas décadas de 1970 e 1980 do 

século XX. 

Dentre essas pesquisas desenvolvidas sobre o IERB, destacamos apenas os 

estudos de Valença(2005) sobre práticas escolares da instituição, embora a autora tenha 

buscado mais especificamente traçar um perfil histórico do curso normal em Sergipe nas 

ultimas décadas do século XIX, e, em 2011, a autora apresenta sua tese de doutorado, 

“As Reformas Educacionais e a Pedagogia Moderna: mudanças no pensar e fazer 

pedagógico da escola normal no período de 1911 a 1931”. 

Diante do exposto, destacamos a ausência de estudos sobre as práticas escolares 

desenvolvidas no IERB, nas décadas de1970 e 1980, período esse em que o Regime 

Militar já estava instaurado. Portanto, este estudo, sobre práticas escolares de 

professoras formadoras do Instituto de Educação Rui Barbosa, visa cobrir essa lacuna 

no campo da historiografia sergipana. 

A LEGISLACAO EDUCACIONAL E A INTERFERENCIA NAS PRÁTICAS 

ESCOLARES 

 Segundo Oliveira (2003), a história da educação pode ser estuda em três 

distintos níveis: o nível do pensamento educacional, o das políticas educacionais e o das 

práticas escolares. Fiz a opção pelo estudo das práticas escolares, uma vez que as 

mesmas são definidoras do perfil do professor formado através delas e que sofrem 

influencia da política educacional. Nesse entendimento, farei uma incursão pelas Leis 

que estavam em vigor no período do estudo. 

No período deste estudo, o sistema educacional brasileiro é marcado por duas 

Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.  A primeira, a LDB N0 4.024/61 

apesar do seu sentido inovador com sua concepção orgânica da escola média, ao mesmo 

tempo global e diversificada era tímida em alguns aspectos, A "tão esperada" LDB, 

visto que levou treze anos para ser promulgada, no tocante à formação do professorado 

do ensino primário, pouco avançou em relação à Lei Orgânica de 1946: mudou a 

nomenclatura das antigas escolas normais de 1º e 2º ciclos e abriu a possibilidade para 

os institutos de Educação formarem também os formadores de professores do ensino 

primário (PIMENTA; GONÇALVES, 1992).  
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Já a Lei N05.692/71, refletiu os princípios da ditadura militar, verificados pela 

incorporação de determinações no sentido de racionalização do trabalho escolar e na 

adoção do ensino profissionalizante no 2º grau que tinha como objetivo preparar bons 

empregados para o crescente empresariado que vinha assumindo o controle econômico 

do país e  desviar os alunos das escolas superiores através de um diploma técnico.  

Segundo Saviani (2009) “ A formação de professores para o antigo ensino primário foi, 

pois, reduzida a uma habilitação dispersa em meio a tantas outras, configurando um 

quadro de precariedade bastante preocupante”.  Essa nova proposta vinha atender aos 

interesses do Governo Militar que seriam, entre outros, o de esvaziar os conteúdos, 

trazendo assim uma despolitização, ao mesmo tempo em que iria aumentar a força de 

trabalho qualificada. Para Horta (1994,p.49) “Os discursos evoluirão sempre no mesmo 

sentido: colocar o sistema educacional  a serviço da política autoritária”. 

A Escola Normal em Sergipe sofreu a influencia dos ditames da Lei N05.692/71 

que pretendia adequar a educação aos interesses políticos, teve seu currículo sofrido 

diversas alterações para atender os ideais do regime militar. A Lei N05692/71 era o 

retrato fiel da intenção que o Estado tinha em desvalorizar a formação do professor no 

país. Além da Lei N0 5692/71, o Ato Institucional N0 5 contribuiu para o controle do 

professor que tinha programas de ensino de caráter subversivo, notadamente os da área 

de ciências humanas. 

O fim do caráter propedêutico ao ensino superior seleciona ainda mais o acesso 

às universidades públicas. Ainda durante o regime militar, constatou-se o fracasso da 

profissionalização sendo promulgada a Lei No7.044 de 18 de outubro de 1982, que 

altera dispositivos da Lei N05.692/71, retirando o caráter de obrigatoriedade da 

profissionalização no ensino de 2º grau. A referida Lei marca, também, o fracasso do 

regime militar. 

Não podemos minimizar a diferença existente entre as leis, visto que, a 

promulgação da Lei N0 5.692/71  não significou uma ruptura completa com a LDB N0 

4.024/61, já que o regime de 1964 não veio para efetivar uma ruptura econômica com o 

regime anterior, mas veio sim, para uma alteração política, a fim de favorecer a 

continuidade do modelo econômico.  

Nesse sentido, a pesquisa pretende analisar as representações das professoras 

formadoras do IERB sobre suas práticas escolares no contexto da Lei N˚5692/71. Para o 

alcance desse objetivo geral tracei os seguintes objetivos específicos: 1)Identificar como 

as práticas escolares no Instituto de Educação Rui Barbosa foram delineadas a partir da 
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Lei N˚5692/71, considerando a formação dos professores ser anterior à Lei, 2) analisar 

documentos do arquivo do Instituto de Educação Rui Barbosa, tendo em vista 

identificar os conteúdos ministrados pelas professoras, bem como a representação das 

práticas escolares desenvolvidas à época do regime militar e 3) compreender o processo 

de mudança, resistências e as permanências das práticas escolares frente a Lei  

N˚5692/71 no Instituto de Educação Rui Barbosa. 

O marco temporal delimitado para compreender como as práticas escolares 

contribuem para a definição do perfil do professor baliza o período compreendido entre 

as décadas de 1970 a 1980, o auge da ditadura militar. 

O CAMINHO METODOLOGICO 

A perspectiva teórico-metodológica que orienta este estudo é de natureza 

qualitativa e encontra suporte em uma pesquisa bibliográfica, que visa dar o 

enriquecimento teórico ao trabalho, bem como a análise de documentos para uma 

melhor compreensão dos motivos que levaram os professores formadores envolvidos na 

pesquisa ao desenvolvimento de determinadas práticas escolares e a entrevista narrativa 

que segundo Joychelovitch e Bauer (2002), este tipo de método serve para reconstruir 

acontecimentos sociais e investigar representações a partir da perspectiva do 

informante.  A entrevista narrativa substitui o esquema perguntaresposta e deixa o 

entrevistado mais encorajado e estimulado a contar melhor as suas estórias a respeito de 

suas práticas escolares.  

A pesquisa qualitativa foi definida para o estudo, uma vez que segundo 

CRESWELL(2002,p.188) “é uma pesquisa interpretativa, com o investigador 

geralmente envolvido em uma experiência sustentada e intensiva com os participantes”. 

A minha experiência como professora formadora do contexto em estudo irá favorecer 

essa “experiência sustentada e intensiva com os participantes”. 

As inovações nos objetos de pesquisa, nas fontes, bem como nas metodologias 

são influencias da História Cultural o que tem favorecido um novo interesse dos 

pesquisadores pelas práticas escolares e pela cultura escolar. Para Faria Filho(2007) “ o 

estudo das práticas é a pedra de toque da renovação dos estudos históricos em 

educação”.  

Nesse sentido, o referencial teórico desta está amparado na História Cultural, e 

baseia sua análise nos conceitos de instituição, representação, apropriação, cultura 

escolar e práticas escolares. Nesse estudo os conceitos de representação e apropriação 
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serão compreendidos a partir da contribuição de Roger Chartier (1990) para quem as 

representações podem ser pensadas como “[...] esquemas intelectuais, que criam as 

figuras graças às quais o presente pode adquirir sentido, o outro tornar-se inteligível e o 

espaço ser decifrado” (CHARTIER, 1990,p.17).  

Para (Chartier, 1990) os ouvintes e leitores fazem uso dos conhecimentos que 

possuem para se apropriarem das mensagens projetando idéias pessoais sobre a 

informação para que sejam construídas as representações, uma vez que, a forma como 

os discursos são apropriados afetam o leitor fazendo com que tenham uma nova norma 

de compreensão de si próprio e do mundo. Portanto, a construção da representação é 

individual e, cada um a incorpora de acordo com as suas possibilidades. 

Procurando conhecer e compreender as relações entre a cultura escolar, as 

práticas educativas e o processo de formação no interior do IERB, espera-se esclarecer 

as formas de apropriação das professoras formadoras dos princípios formativos 

estabelecidos pela Lei N0 5.692/71 e suas implicações nas práticas educativas dessas 

professoras para desvendar se essas práticas eram modeladoras de comportamentos e 

construtoras dos valores apregoados pelo regime militar. 

Nesse sentido a categoria cultura escolar vem subsidiando as análises históricas 

e, o conceito que Dominique Julia (1995) desenvolve sobre cultura escolar contribui 

para entender essa relação. 

Um conjunto de normas que definem conhecimentos a ensinar e 
condutas a inculcar, e um conjunto de práticas que permitem a 
transmissão desses conhecimentos e a incorporação desses 
comportamentos; normas e práticas coordenadas a finalidades que 
podem variar segundo as épocas (finalidades religiosas, sociopolíticas 
ou simplesmente de socialização. (JULIA, 1995, p.10) 

 
O referido conceito nos permite o entendimento de que o campo da História da 

Educação vem passando por transformações que possibilitam a inserção da investigação 

sobre as práticas escolares no interior das instituições educacionais. Portanto, o estudo 

sobre as práticas escolares constitui uma renovação dos estudos históricos em educação. 

Nesse sentido Julia (1995) esclarece ainda que: 

“normas e práticas não podem ser analisadas sem levar em conta o 
corpo profissional dos agentes que são chamados a obedecer a essas 
ordens e, portanto, a utilizar dispositivos pedagógicos encarregados de 
facilitar a sua aplicação, a saber, os professores”. (JULIA, 1995, p.10) 
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Segundo Vidal  (2000) o movimento escolanovista já acenava para a inserção de 

uma nova cultura escolar como forma de atender aos princípios do movimento  que 

pretendia  romper com o modelo anterior. 

“[...] mais do que atualizar os princípios e as práticas educativas do fim 
do século XIX, a escola nova promoveu, nos anos 20, rupturas nos 
saberes e fazeres escolares. Não constituiu um novo ‘modelo’, mas 
produziu novas ‘formas’ e alterou a ‘cultura escolar”. (VIDAL,2000,p. 
515 

 
Consoante com Vidal(2000), Nascimento e Freitas(2011) anunciam que em Sergipe:   

 

Os professores formados entre as décadas de 1930 e 1960    foram    

influenciados pelos novos métodos de ensinar a aprender, fruto das 

propostas pedagógicas empreendidas pelo movimento da Escola Nova. 

(NASCIMENTO E FREITAS, 2011,p.83) 

 

Por sua vez, os estudos de Justino Magalhães (2004) sobre instituições irão 

subsidiar as analises sobre o IERB enquanto instituição educativa de formação de 

professor.  Para o autor, “ As instituições educativas são organismos criativos, na sua 

vivencia interna, e construtivos no que se refere à relação com a comunidade e com os 

públicos a que se destinam”. (MAGALHAES,2004,p.127) Por serem organismos 

construtivos, as instituições possuem memória que estão integradas nas práticas e nas 

representações do  cotidiano. É sobre, essa memória, que será conduzida esta pesquisa. 

Levando em consideração que o objeto de estudo da pesquisa irá analisar essas 

representações que fazem parte da memória de uma instituição, SAVAINI(2005) 

corrobora com MAGALHAES (2004)  destacando que as instituições  “Constituem-se, 

pois, como um sistema de práticas com seus agentes e com os meios e instrumentos por 

eles operados tendo em vista as finalidades por elas perseguidas”  SAVIANI(2005,p.29) 

. Por se tratar de uma pesquisa histórica, a sua natureza exige análise de 

documentos acrescida de informações obtidas através de depoimentos e relatos, para 

melhor compreender as práticas escolares, a concretização dos planos de ensino e a ação 

dos atores.  A análise documental constitui uma técnica importante na pesquisa 

qualitativa, sendo necessário uma analise crítica dos documentos para que se enquadrem 

no contexto histórico do momento em que foram produzidos, já que todo documento é 

produto da sociedade que o fabricou. Para CRESWELL (2002, p.186), “A pesquisa 

qualitativa é emergente em vez de estritamente pré-configurada” [...] “As questões de 

pesquisa podem mudar e ser refinadas à medida que o pesquisador descobre o que perguntar 

e para quem fazer a pergunta”. 
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 Para desvendar melhor o objeto em estudo, realizarei o levantamento e análise 

dos documentos existentes, constituindo-se desta forma o corpus documental desta 

pesquisa das leis, decretos, portarias, instruções, regulamentos, matriz curricular, 

programas de ensino, atas e relatórios do Instituto de Educação Rui Barbosa no período 

compreendido entre 1970 a 1980; 

  Os documentos que serão analisados são instrumentos valiosos, portanto, os 

mesmos servirão como suporte para interpretação das informações. Nesse sentido, LE 

GOFF assim se posiciona: 

O documento não é inócuo. É antes de mais nada resultado de uma 
montagem, consciente ou inconsciente, da história, da época, da 
sociedade que o produziram, mas também das épocas sucessivas 
durante as quais continuou a viver, talvez esquecido durante os quais 
continuou a ser manipulado, ainda que pelo silencio. O documento é 
uma coisa que fica, que dura, e o testemunho, o ensinamento (para 
evocar a etimologia)que ele traz devem ser em primeiro lugar 
analisados desmistificando-lhe o seu significado aparente.(1994:545-
6).  

Destarte, os documentos que pretendemos analisar também estão imbuídos dessa 

intencionalidade própria da época e da sociedade que os produziu. Por isso, faz-se 

necessário a crítica das fontes e a consideração do contexto em que foram elaborados.  

Dermeval Saviani atenta para a importância de considerar o contexto em que é 

elaborada a legislação de ensino. Para o autor, “não basta ater-se à letra da lei; é preciso 

captar o seu espírito. Não é suficiente analisar o texto; é preciso analisar o contexto. 

Não basta ler nas linhas; é necessário ler nas entrelinhas.” (SAVIANI, 1993: 193). 

Metodologicamente, a pesquisa qualitativa, ampara-se na  história oral uma vez 

que a mesma “nos leva para além do conhecimento de mais uma versão do passado para 

aprender algo sobre a realidade” (ALBERTI, 2004,p.11). Justifica-se, ainda, o uso da 

historia oral por ser um método de recolhimento de informações através de entrevistas 

com pessoas que vivenciaram os fatos e agiram para interpretar as mudanças legais 

constituindo-se, como uma forma de superar as fontes oficiais.  

Consoante com essa idéia, e ampliando o entendimento das contribuições da 

historia oral, Thompson (1992)  esclarece que: 

A história oral não é necessariamente um instrumento de mudança; isso 
depende do espírito com que seja utilizada. Não obstante, a história oral 
pode certamente ser um meio de transformar tanto o conteúdo quanto a 
finalidade da história. Pode ser utilizada para alterar o enfoque da 
própria história e revelar novos campos  de investigação; pode derrubar 
barreiras que existam entre professores e alunos, entre gerações, entre 

instituições educacionais e o mundo exterior; e na própria história – 
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seja em livros, museus, rádio ou cinema – pode devolver às pessoas 

que fizeram e vivenciaram a história um lugar fundamental, mediante 

suas próprias palavras. (THOMPSON, 1992, P.22) 

Certamente, o depoimento das experiências das professoras formadoras do IERB 

sobre suas praticas pedagógicas contribuirão para o entendimento da adesão ou da 

resistência aos valores e princípios do regime militar, dando a essas professoras um 

lugar fundamental na historia da educação em Sergipe.  

Diante da impossibilidade de constituir a história, a história oral permite o 

(re)constituir da história dando voz aos atores sociais que vivenciaram os fatos. Nesse 

sentido, como técnica específica da construção dos dados, farei uso da entrevista 

narrativa, pois, segundo Jovchelovitch e Bauer (2002) “ Não há experiência humana que 

não possa se expressa na forma de uma narrativa”. Nesse sentido as narrativas possibilitam 

o resgate da pessoa do educador na sua atuação profissional e na sua história de vida. 

A entrevista narrativa é uma forma de entrevista não estruturada, de 

profundidade e tem características específicas. Considera-se que a perspectiva do 

entrevistado é melhor apresentada quando este utiliza sua própria linguagem, de forma 

espontânea durante a narração dos acontecimentos (BAUER; JOVCHELOVITCH, 

2002).  A entrevista narrativa é particularmente útil em 

Projetos que combinem histórias de vida e contextos sócio-históricos. 
Histórias pessoais expressam contextos societais e históricos mais 
amplos, e as narrativas produzidas pelos indivíduos são também 
constitutivas de fenômenos sócio-históricos específicos, nos quais as 
biografias de enraízam. (SCHUTZE, 1992 apud 
BAUER;JOVCHELOVITCH, 2002, p. 104). 

 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE AS PRÁTICAS ESCOLARES 

 

Como forma de oposição às teorias crítico-reprodutivistas, que predominaram no 

cenário educacional da década de 1970, surgem, segundo Berger (2005), as teorias da 

resistência, que destacam a educação como instrumento capaz de gerar o novo, e o 

professor como elemento que engrosse a luta por melhores condições de trabalho e de 

investimento no campo da educação.  

Nesse sentido, O IERB se destaca na condução das práticas docentes sobre o 

ensino da História de Sergipe com o lançamento do livro do professor Acrísio Tôrres 

Araújo. Segundo Almeida Filho(2006), o ensino normal em Sergipe recebeu um livro 

especialmente produzido para tal fim. O referido livro foi editado no início dos anos de 
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1970, pela Livraria Regina, tendo sido patrocinado pela Política Educacional do 

Governo de Lourival Baptista. Indo de encontro com a ideia de que o livro didático 

serve para a reprodução da ideologia dominante, o trabalho monográfico de Almeida 

Filho (2006) sobre o livro do professor Acrisio Torres Araújo  aponta  que:  

   Outro aspecto inovador do livro é fazer da professora uma autodidata 
e pesquisadora e não desenvolver um ensino memorizador como era 
característico do período em que a obra foi escrita. O texto sugere que 
as aulas de História sejam globais, termo daquela época para 
denominar aulas e estudos interdisciplinares. (2006, p.3144) 

 
Uma característica marcante na prática pedagógica da professora formada nos  

anos 70 era a  pesquisa como princípio formativo para construção do conhecimento, 

mas será que essa metodologia continua a ser utilizada na época da ditadura militar em 

que o processo educativo visava a inculcação de valores para a manutenção da ordem 

vigente e para formar cidadãos ideologicamente favoráveis ao regime e às políticas 

governamentais?  

Entrevistas realizadas com professora formadora informante na pesquisa  

revelam o desenvolvimento de uma  prática pedagógica favorecendo a formação crítica 

do aluno através da participação direta do alunado. 

A entrevistada argumentou a preponderância da sua formação em Pedagogia 

com métodos inovadores os quais incluía o aluno como protagonista do processo ensino 

aprendizagem indo de encontro ao sistema autoritário imposta pelo regime militar. 

Durante minhas aulas os alunos eram incentivados a participarem com     
depoimentos sobre suas experiências do cotidiano. Esse método foi 
desenvolvido por mim a partir das minhas aulas no meu curso de 
formação em Pedagogia na Universidade Federal de Sergipe. 
(Professora -1, Nov/2011) 
 

Durante o período militar essa professora se afastou da escola, sendo que em 

outras entrevistas pretende-se verificar que mesmo havendo um sistema autoritário e 

repressor, a formação do futuro professor dependia da ideologia do professor formador, 

visto que o planejamento de ensino tinha a participação direta do professor, inclusive na 

definição de alguns conteúdos das disciplinas que compunham o currículo à época do 

estudo. 

Esse período foi marcado pela repressão fruto da ditadura militar, com reflexos 

nas políticas educacionais. As políticas desse período marcaram um ensino voltado para 

o mercado de trabalho, desconsiderando a formação do cidadão sendo que muitas 

disciplinas que ensejavam a reflexão e a formação crítica do futuro professor tiveram 
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sua carga horária reduzida ou foram excluídas do currículo. Os militares desejavam 

enquadrar a maior parte da sociedade num sistema político autoritário.  Não obstante, 

Paiva (2011) argumenta que em detrimento da necessidade da empregabilidade fazia-se 

necessário um sistema de ensino dual exatamente porque a economia necessitava de 

determinadas qualificações. Todo esse quadro exige mudanças no currículo do curso 

normal, como forma de adequação as novas exigências políticas e econômicas. A 

fragmentação das disciplinas de caráter pedagógico nos cursos de formação de 

professores contribuiu para uma formação que não garantia uma qualidade no exercício 

da função docente.  

É em meio a este cenário que se insere este trabalho, que busca o conhecimento 

sobre a forma de apropriação dos professores formadores do IERB, das mudanças 

decorrentes da Lei N0 5.692/71 e quais os reflexos dessas apropriações no exercício 

docente uma vez que, para Chartier (1990, p.24)  “a apropriação dos discursos, isto é, a 

maneira como estes afectam o leitor e o conduzem a uma nova norma de compreensão 

de si próprio e do mundo”.  

Justifica-se a relevância do estudo sobre o IERB, enquanto instituição de 

formação de professores, a fim de recuperar o vivido pelas professoras formadoras, bem 

como as representações que essas professoras tinham das práticas escolares 

desenvolvidas no cotidiano da escola, com vistas a uma melhor compreensão dos 

processos educativos; pela abrangência do período em que as influencias da Ditadura 

Militar refletiram mudanças significativas na condução da educação no Brasil, bem 

como, pela ausência de estudos sobre práticas escolares no IERB no período de 1970 a 

1980. O referido período representa para o Estado de Sergipe uma lacuna na 

historiografia da educação.  

A década de 1970 do século XX foi tomada como marco inicial do estudo, 

entendendo que o avanço do capitalismo industrial propiciou mudanças nas estruturas 

governamentais e nas legislações educacionais. Tal período marcou a evolução da teoria 

do capital humano que vai permear as diretrizes educacionais do país, negando os 

paradigmas do conhecimento e impondo o modelo tecnocrático nas políticas 

educacionais, visualizando mais o desenvolvimento econômico. Marca também, pela 

falta de uma política de formação de professores que zelasse pela qualidade nos cursos 

de formação e a melhoria do ensino de 1o grau.   

Já a década de 1980 do século XX foi considerada marco final desse estudo uma 

vez, que o foco das discussões não mais versava sobre a formação do técnico. Iniciava-
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se um debate a respeito da formação do educador, privilegiando o caráter político da 

prática pedagógica e o compromisso do educador com as classes populares. Não 

obstante, verifica-se uma ausência de políticas educacionais que redirecionassem os 

rumos da educação e, por conseguinte, os cursos de formação de professores. 

 A falta de obrigatoriedade da profissionalização no ensino de 20 grau, fruto da 

promulgação da Lei N0 7.044/ 82 ,  pouco alterou os princípios formadores na condução 

do ensino, visto que,  segundo Bueno(2006), as reformas na década de 1980 foram 

orientadas para e pelo mercado. Consolidando-se na década de 1990, tais reformas 

levaram países de toda a América Latina a promoverem mudanças na legislação 

educacional. No Brasil, em 1996 é promulgada a nova Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, a Lei N0 9.394 com mudanças que exigiram dos Estados e 

Municípios redefinição de suas políticas para ajustes a nova LDB. Uma das maiores 

mudanças propostas pela nova LDB refere-se à formação do educador, enquanto 

formação de nível superior. 
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