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RESUMO 
Discorrer sobre a formação do professor não é tarefa fácil, portanto, esse texto discute 
questões alusivas a institucionalização das escolas Normais no Brasil, enquanto pioneiras na 
formação docente, trazendo alguns recortes sobre a Escola Normal no Estado de Alagoas.  
Ressaltam-se, a questão sócio-política que permeou esse processo de formação, buscando 
fazer uma análise diante da instabilidade sob as quais essas escolas se constituíram. Utilizou-
se, enquanto metodologia a abordagem bibliográfica e documental centrada na pesquisa 
descritiva. Conclui-se que as Escolas Normais se configuram como alicerce para a formação 
docente, entretanto, há de se considerar que nelas, prevalecia uma política de exclusão para o 
sexo feminino, além de se constituírem um universo de improvisações em relação à estrutura 
física, primando por um método lancasteriano de ensino.  
Palavras - chave: Escolas Normais, formação, sócio-política. 
 
 

TEACHER TRAINING IN OTHER VIEWS: A HISTORICAL REVIEW 
 
 
ABSTRACT 
Discussing  teachers´ education is not  an  easy task, so this paper discusses issues alluding  
the institutionalization of Normal Schools in Brazil as  pioneers in teachers´ education, 
bringing some clippings on the Normal School in the State of Alagoas. It will  highlight the 
socio-political issue that has permeated this training process, seeking to make an analysis on 
the instability under which these schools were formed. It was used as methodology literature 
approach and documents focused on descriptive research. We conclude that the Normal 
Schools are configured as a foundation for teacher´s education; however, one must consider 
them, the prevailing policy of exclusion for women, besides being a universe of improvisation 
in relation to physical structure, excelling Lancasterian method of teaching. 
Key - words: Normal Schools, training, socio-political. 
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INTRODUÇÃO 

Esse artigo se constitui em um recorte de minha dissertação de mestrado no que tange 

a contextualização da formação do professor, abordada no primeiro capítulo, portanto, traz 

aportes teóricos que justificam, exclusivamente, um momento da abordagem bibliográfica, 

visto que os resultados obtidos no campo, estão presentes no último capítulo da referida 

dissertação, cuja temática geral reporta-se ao processo de formação docente e prática 

pedagógica do egresso do curso de pedagogia da Universidade Estadual de Alagoas-Uneal. 

Dessa forma, o artigo em pauta faz uma alusão ao processo de formação docente 

advindo da institucionalização das Escolas Normais no Brasil, trazendo algumas discussões 

sobre o contexto atual, no que tange as Escolas Normais no Estado de Alagoas, ainda 

presentes no sentido de formar o professor para atuar na Educação Infantil e Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental, atendendo dessa forma uma prerrogativa legal, posta no artigo 62 da Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional/1996. 

No intuito de resgatar os princípios norteadores da Escola Normal, vimos situá-la 

durante o período republicano, discorrendo sobre o processo sócio-político que proporcionou, 

através da legislação, um rumo para a educação brasileira, especialmente frente as escolas 

normais. 

1. CENÁRIO SÓCIO-HISTÓRICO DAS ESCOLAS NORMAIS - CONTEXTO 

BRASILEIRO NA ROTA DA FORMAÇÃO DOCENTE 

Quando se trata de formação docente temos como ponto de partida, nesse texto, a 

institucionalização das Escolas Normais, como já foi mencionado, cujo propósito atinha-se a 

formação do professor, pois, ela se constituía como uma ferramenta necessária ao processo de 

formação. Assim, tomamos como elemento norteador o trabalho de Kullok(1999,p. 21-22), no 

que tange ao referencial dessas escolas. Diz a autora: “As primeiras Escolas Normais foram 

criadas nas províncias antes mesmo da existência do Município da Corte em 1880, para 

professores e professoras dando-se, de fato, o início do Movimento das Escolas Normais no 

Brasil.” Nesse sentido a primeira Escola Normal criada no Brasil foi em 1830 em Niterói, 

sendo a pioneira na America Latina de caráter publico e a primeira em todo continente 

(ROMANELLI, 1999). 
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 Como podemos perceber, as Escolas Normais surgem durante o Império, e sua missão 

era formar professores primários. Eram, porém, instáveis, improvisadas, instituídas e depois 

extintas, sinalizadas por avanços e retrocessos, impossibilitando o cumprimento de sua 

missão. Assim, o período antecedente a 1880 foi carregado de indefinições em relação à 

formação de professores e a própria profissionalização. 

 Vale destacar que as províncias ofertavam ora cadeiras de Pedagogia, anexas aos 

liceus, ora se improvisavam escolas ditas normais, o que se constituía numa dicotomia no 

processo de formação do professor. Há de se convir que a época não sinalizava um curso de 

Pedagogia legalmente constituído, mas um impulso pioneiro na formação do professor, ainda 

que de forma embrionária, desarticulada, improvisada e precária. Para convalidar essa 

assertiva, trazemos como foco de análise as idéias de Kulesza. Assim, a autora se pronuncia:  

Antes de fundarem propriamente uma Escola Normal, muitas províncias 
criaram um Curso Normal anexa ao Liceu simplesmente pela adição de uma 
cadeira de Pedagogia ao currículo, aligeirando-se a parte de formação geral e 
reservando-se a prática profissional para ser exercida junto a alguma escola 
primária pública (1998, p. 65). 

 Dessa forma, vimos esclarecer que os Liceus eram escolas públicas de nível médio, 

cuja clientela era constituída pela elite da sociedade brasileira, prioritariamente do sexo 

masculino. Assim, reafirmamos que as primeiras escolas normais brasileiras só vieram a se 

estabelecer através da iniciativa das Províncias, depois da reforma constitucional de 12 de 

agosto de 1834, que para atender ao movimento descentralista proporcionou poderes às 

Assembléias Legislativas Provinciais, instituídas naquele período, com o papel de legislar 

sobre a instrução pública, excluindo as escolas superiores então já existentes, bem como, 

outros estabelecimentos de qualquer tipo e nível. Determinando, portanto, que para o futuro, 

fossem criados por lei geral (TANURI, 2000), o que na prática foram compreendidos outros 

determinantes, tais como: Ao Governo Central coube a competência de administrar todos os 

graus de ensino na capital do Império e do superior em todo o país, ficando as províncias com 

a responsabilidade pela instrução primária e secundária nos respectivos territórios. 

 Contudo, a primeira escola normal brasileira foi criada em 1835 sob a égide da Lei nº 

10/1835 que promulgava: “Haverá na capital da Província uma escola normal para nela se 

habilitarem as pessoas que se destinarem ao magistério da instrução primária e os professores 

atualmente existentes que não tiverem adquirido necessária instrução nas escolas de ensino 

mútuo, na conformidade da Lei de 15/10/1827” (TANURI, 2000, p. 64). Em relação à gestão 
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dessas escolas, eram administradas por um diretor, o qual tinha a função também de 

professor, cujos pré - requisitos centravam-se em um currículo lancasteriano: ler e escrever 

por esse método seriam a meta prioritária desse modelo curricular e, conseqüentemente o 

modelo predominante daquela época. Outros pré- requisitos eram considerados, a exemplo de: 

dominar as quatro operações; a língua nacional, elementos de geografia e princípios de moral 

cristã. 

 Ao professor, que também podia exercer a função de diretor, era exigida a idade 

mínima para ingresso de 18 anos, ser brasileiro e, sobretudo, saber ler e escrever. Quanto as 

formas metodológicas adotadas em salas de aulas restringiam-se ao preparo didático e 

profissão do mestre à compreensão do método de ensino mútuo (BASTOS, 1998 apud 

TANURI, 2000). Vale enfatizar que o tempo de duração dessa primeira escola foi curto e os 

egressos no final de quatro anos de existência formaram-se 14 alunos, entre eles, 11 

ingressaram na carreira do magistério, considerando ainda que a extinção dessa escola se 

desse em 1849, portanto, sua vigência foi de apenas 14 anos. 

 Nos anos consecutivos a criação da primeira escola normal, a experiência se repetiu 

em outras províncias, como: Bahia em 1836; Pará em 1839; Ceará em 1845 e São Paulo em 

1846(KULLOK, 1999). E, de conformidade com os estudos de Tanuri (2000) a expansão se 

deu em outras regiões do país, incluindo Alagoas que teve sua primeira escola normal criada 

em 1864 e instalada em 1869, anexa ao Liceu, a qual, objetivava “ preparar os futuros 

professores, pelos seus 58 alunos em 1888” (VERÇOSA, 2001, p. 90). Ainda, os estudos de 

Tanuri, apontam a criação de uma escola normal de cunho privado, subvencionada pelo 

governo no Maranhão em 1874 e na Corte, no mesmo ano sob a mesma modalidade 

administrativa.  

 Entretanto, as primeiras escolas normais instituídas eram destinadas às pessoas do 

sexo masculino, excluindo as mulheres desse processo educacional o que perdurou até quase 

o final do Império, momento em que foram proporcionando aberturas de escolas normais para 

as mulheres, tendo em vista que a educação da infância deveria ser competência da mulher em 

razão de dar continuidade ao papel da mãe, o que foi defendido por políticos e pensadores da 

época. Assim, o magistério era a única profissão que estava próximo das funções domésticas 

e, ainda, o magistério se configurava como uma alavanca para o problema da mão de obra da 

escola primária, bem como, um encaminhamento profissional com vista ao casamento.  A 
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escola primária não era um atrativo para o sexo masculino em razão dos salários irrisórios, 

nesse sentido, era pouco procurada, cabendo a mulher professora essa empreitada com 

reduzida remuneração. 

 No intuito de justificar o parágrafo acima, trazemos como foco de análise a pesquisa 

de Kulesza que se reporta a questão do sexo masculino e sua preponderância frente as escolas 

normais em detrimento ao sexo feminino. O autor faz um rastreamento nas principais 

províncias em relação à criação de escolas normais e sua destinação em relação ao sexo. Para 

ilustrar, selecionamos o Estado de Alagoas, quando da criação de sua primeira escola normal 

em 1869. Assim, o autor preconiza em sua pesquisa: 

Em Alagoas, onde uma cadeira de Escola Normal fora criada em 1869 junto 
ao Liceu, institucionalizando-se assim uma Escola Normal masculino, já em 
1875 cogitava-se de ela ser freqüentada somente por mulheres e, a partir de 
1887, as moças tomaram conta do Curso Normal (KULESZA, 1998, p. 68). 

 Daí, podemos perceber que o nascedouro dessas escolas, de fato, eram destinadas para 

os homens, ficando a mulher relegada a exclusão dentro desse processo que no caso de 

Alagoas passaram-se alguns anos para que o sexo feminino conquistasse esse espaço, mas, 

também, relegada a uma profissão remunerada através de parcos salários, cuja função era  

cuidar das crianças, tomando para si o papel da família, especialmente da mãe. 

  Entretanto, apesar do esforço na implantação das escolas normais, estas se 

apresentavam no final do Império e na maioria das províncias com uma ou duas escolas, uma 

destinada ao sexo feminino e outra destinada ao sexo masculino, organizadas com um 

currículo de dois a quatro anos de estudos, prevalecendo em algumas províncias a cadeira de 

pedagogia, agregada às disciplinas dos Liceus, cuja função atinha-se a preparação de 

professores. Foram vários os fatores que contribuíram para a decadência da escola normal, 

entre eles, podemos destacar: limitação em relação à formação pedagógica que se constituía 

em uma ou duas disciplinas (pedagogia e/ou metodologia), acrescida às vezes da legislação e 

administração educacional; bibliografia escassa na área pedagógica que veio a começar 

conquistar espaço após os Pareceres de Rui Barbosa (TANURI, 2000). 

 Destarte, as escolas normais em relação a sua natureza administrativa e pedagógica 

não tiveram êxito, foram constituídas por uma trajetória turbulenta caracterizando-se através 

da criação e extinção concomitante, o que a denominamos, sobretudo, um projeto inconcluso, 

inacabado. Elas foram: “plantas exóticas: nascem e morrem quase no mesmo dia” 
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(MOACYR, 1940, p. 239 apud TANURI, 2000, p. 64). E, é pertinente salientar que a 

feminização precoce do magistério tem sido responsabilizada pelo desprestígio social e pelos 

baixos salários da profissão (TANURI, 2000).  

 Dessa forma, concluímos esse raciocínio em relação à criação de escolas normais no 

período Imperial, tendo como referencial a seguinte assertiva: “Pode-se afirmar, portanto, que 

a formação do magistério antes do período republicano, efetivava-se, de fato, na Escola 

Normal que, com raras exceções consistia em cursos anexos aos já criados Liceus” 

(KULLOK, 1999, p. 22). 

 

2 PERÍODO REPUBLICANO E AS ESCOLAS NORMAIS 

 Denominado como terceiro período, a “republica oligárquica tem início com o 

governo provisório de Deodoro e termina com a instalação do governo provisório de Vargas, 

em 1930” (KULLOK, 1999, p. 18).  

E, ainda, segundo Tanuri (2000) o advento do novo regime não trouxe alterações 

significativas para a instrução pública, nem inaugurou uma nova corrente de idéias 

educacionais, tendo significado simplesmente o coroamento e, portanto, a continuidade do 

movimento de idéias que se iniciara no Império, mais precisamente nas últimas décadas. 

O Estado Oligárquico estava subordinado aos interesses hegemônicos de um grupo 

social, político e econômico das regiões produtoras de café, portanto, a União eximiu-se, ou 

seja, nada fez pela educação popular. 

Ademais, a Constituição Republicana de 24 de fevereiro de 1891 não alterou a 

competência para legislar sobre o ensino normal, permanecendo a descentralização prescrita 

no Adendo Constitucional de 1834, determinando que, em relação à União, cabia-lhe a 

responsabilidade de legislar sobre o ensino superior na capital da republica, proporcionando-

lhe a competência de criar instituições de ensino superior e secundário nos Estados e, ainda, 

prover a instrução secundária no Distrito Federal. Quanto ao ensino superior, esse ficou sob a 

responsabilidade dos estados e municípios. 

Vale mencionar que a nova ordem política republicana, através da Reforma Benjamim 

Constant, cria o Pedagogium, tendo como objetivo central “ constituir no primeiro centro de 
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aperfeiçoamento do magistério, organizado no país após a proclamação da republica 

(KULLOK, 1999,p. 23). Embora os propósitos contemplassem os estudos pedagógicos em 

nível superior, esse órgão não teve vida duradoura, vindo a transformar-se em um órgão de 

apoio à coordenação pedagógica do país, extinto sem sequer desenvolver sua meta prioritária. 

O ideário da Escola Normal reascende através da Reforma Paulista sob a direção de 

Caetano de Campos e que estendeu essa reforma para todo o ensino público, absorvendo as 

idéias das elites republicanas paulista. Nesse contexto, cria-se um ensino primário de 8 anos, 

agregando dois cursos: elementar e complementar e, também, a criação de grupos escolares. 

“Cada grupo escolar tinha um diretor e tantos professores quantas escolas tivessem sido 

reunidas para compô-la” (SAVIANI, 2007, p. 172). 

Podemos constatar um aglomerado de escolas isoladas e que, ao se juntar deram 

origem aos grupos escolares, conseqüentemente, o conjunto de alunos formou às classes e 

com elas a distribuição das séries anuais. 

As propostas se constituíam em um movimento inovador na educação brasileira, 

alavancada pela cidade de São Paulo, porém, algumas das propostas não se concretizaram a 

exemplo da criação de um curso superior, anexo à Escola Normal, os quais deveriam formar o 

professor para as escolas normais e os ginásios, entretanto, o sonho não se realizou, mas, esse 

ideário permaneceu na legislação até 1920 (TANURI, 2000). Dessa Maneira, a proposta de 

um ensino complementar veio beneficiar o processo de formação de professores da época, 

cujo objetivo destinava-se a preparação do professor para as escolas preliminares, acrescido 

de um ano de prática de ensino cursada nas escolas modelos. 

Há, sobremodo, uma variação em relação à estrutura da escola normal no Brasil. Cada 

Estado se espelhava em algumas reformas que determinavam a estrutura curricular dos cursos, 

estrutura física, entre outros aparatos. Essas reformas tiveram como principais idealizadores 

alguns nomes, considerados nacionalmente no campo da educação. Entre eles, destacamos: 

Lourenço Filho- Bahia (Decreto 474, de 2/1/1923); Anisío Teixeira – Pernambuco (Ato 1.239 

de 27/12/1928); Fernando de Azevedo- Distrito Federal (Decretos 3.281, de 23/1/1928 e 

2.940 de 22/11/1928). Cada um desses educadores direcionava suas propostas para a 

educação de forma geral e em particular para a escola normal. Nesse Contexto a “Escola 

Normal se desenvolve de forma marcante no período republicano, ascendendo o prestígio 

quase mítico nas décadas de 1940 e 1950” (MARQUES, 2000, p. 196) 
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Uma tendência que carece ser explicitada em relação à escola normal reporta-se ao 

movimento ruralista em prol dessa escola, cujas metas destinavam-se ao ajuste dos currículos 

para atender ao homem do campo. Era, contudo, uma proposta centrada nos valores e na 

cultura rurícola visando à preparação de professores aptos a ministrarem suas aulas na zona 

rural em instituições constituídas para esse fim. Essas aulas teriam como conteúdo básico 

conhecimentos voltados para agronomia e higiene rural. Ressaltamos que a primeira escola 

rural foi instituída na cidade de Juazeiro/Ceará. Em posterior, outros estados aderiram à idéia, 

inclusive o Estado de Alagoas. 

Também, é importante enfatizar nesse contexto a promulgação da Lei Orgânica do 

Ensino Normal( Decreto-Lei nº 8.530, de 2/1/1946), que conforme Tanuri (2000) atingiu 

considerável desenvolvimento quantitativo. O aumento da demanda chegou a um total de 434, 

considerando os cursos normais regionais e as escolas normais comuns. Dessa maneira, vimos 

que o ensino normal, pela primeira vez, sofreu a primeira regulamentação por intermédio do 

governo central em detrimento a questão centralizadora referente ao momento político sob o 

qual o Brasil estava vivenciando através da administração estadonovista. Na verdade a Lei 

Orgânica do Ensino Normal não trouxe inovações significativas, apenas permaneceu com um 

sistema de ensino já então adotado em outros estados. A estrutura curricular ficou assim 

prescrita: 

 O Normal foi dividido em dois ciclos; o primeiro fornecia o curso de 
formação de regentes do ensino primário, em quatro anos, e funcionaria em 
Escolas Normais Regionais; o curso de segundo ciclo, em dois anos, 
formaria o professor primário e era ministrado nas Escolas Normais e nos 
Institutos de Educação “(TANURI, 2000, p. 76). 
 

 Há de se considerar as exigências posto no Decreto-Lei, ora mencionado, cuja 

intenção era adotar um modelo padrão, uniforme em relação à formação do professor, 

explicitando as formas de ingresso aos cursos normais. Aos maiores de 25 anos fica proibida 

sua inserção nas escolas normais, medida adotada com o intuito de minimizar a qualificação 

do professor leigo que  certamente ultrapassava esse limite de idade; a formação do professor 

é vista de forma mais ampla, preparava-se o professor para uma escola profissional e não 

somente para um curso, considerando que, por exigência legal, cada escola normal deveria 

manter um grupo escolar, um jardim de infância e um ginásio devidamente reconhecido. 

Quando se trata das escolas regionais, estas deveriam manter duas escolas isoladas. 
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 Chega-se ao final dos anos 50 com dados estatísticos diferenciados por regiões, em 

relação ao quantitativo de normalistas no Brasil, comparando-se a outras modalidades, fato 

esse, atribuído a promulgação das Leis Orgânicas do Ensino Primário e do Ensino Normal em 

1946 (ROMANELLI, 1999). Destartes, em 1957 o Brasil, representado por suas regiões, 

tinham os seguintes dados em relação ao percentual de normalistas: Região Norte 2%; 

Nordeste 9%; Leste 33%; Sul 54% e Centro Oeste 2% (IBIDEM). 

 Nessa direção, é pertinente salientar o papel do Instituto Nacional de Estudos 

Pedagógicos (INEP), criado em 1938, cuja missão era contemplar as necessidades de 

qualificação de pessoal no que tange a oferta de cursos para diretores e inspetores 

comissionados pelos estados brasileiros. Havia, sobremodo, uma preocupação com a 

formação do técnico em educação. A educação ganhava espaços, portanto, os cursos se 

diversificavam em prol do atendimento às funções educativas a exemplo de cursos de 

aperfeiçoamento do magistério e formação de administradores, sinalizados na década de 30 

em São Paulo, alargando-se, posteriormente para outras localidades. Como podemos perceber 

um impulso na formação do professor que para época, inovador, assemelhando-se hoje, ao 

processo de formação continuada de professores.  

 Igualmente, as Escolas de Educação no país de nível universitário tiveram seu marco 

histórico na década de 30.  A formação de professores começava a se expandir, extrapolando 

o modelo convencional, alargando-se, apesar de ainda em passos lentos ao nível superior, se 

propondo a formar professores para o magistério primário, secundário e superior, além de 

preparar o especialista em educação.  Assim, as pesquisas apontam: 

A primeira Escola de nível universitário que existiu no país foi a Escola de 
professores do Instituto de Educação do Rio de Janeiro, criada em 1932 no 
ex- Distrito Federal, que daquele modo passou a designar-se, quando de sua 
incorporação à Universidade do Distrito Federal, fundada em 
1935(TEIXEIRA, 1998, p.45).  

 Essa conjuntura acadêmica, formada pelas escolas de educação, proporcionava graus 

universitários de bacharel, licenciado em magistério e em especialização profissional no 

campo da educação. Em nível de pós-graduação, ministra os graus de mestre e doutor 

(IBIDEM). A Escola de Educação dispunha de um espaço, caracterizado como escolas 

experimentais, em anexo as universidades, para o desenvolvimento da prática. Nesse sentido, 

os laboratórios eram os Jardins de Infância e as Escolas Primárias, local onde os professores 

aplicavam seus conhecimentos práticos. 
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 As Escolas de Educação traziam em seu bojo a aplicação dos conhecimentos humanos, 

não somente a busca de conhecimento. Se propunha, sobremaneira, ao como ensinar em 

diferentes momentos e com uma diversidade de objetivos, visando proporcionar ao ser 

humano uma visão globalizada das áreas do conhecimento, fortalecendo o aprender em vários 

contextos e, através da prática vivenciada nos ambientes escolares, conjungados com a 

instituição, aprender a ensinar. 

 Dessa forma, trazemos como ponto reflexivo as idéias de Pimenta e Anastasiou (2002) 

em relação aos caminhos construídos em prol da formação do professor. Para as autoras a 

preocupação com a formação docente cresce cada vez mais no âmbito acadêmico, dado ao 

fato do acréscimo de congressos, seminários e outras atividades, cuja discussão versa sobre o 

processo de formação docente. Sabemos que a expansão da formação docente é um fator 

marcante ao longo dos tempos e com isso, o número de docentes vem aumentando. Destartes, 

considerando o número de professores universitários no período de 1950 a 1992, saltou de 25 

mil para um milhão, o que aumentou 40 vezes (IBIDEM). 

 A Escola Normal começa a se debilitar com o advento da Lei de Diretrizes e Bases/61, 

como também o curso de pedagogia, tratado em posterior. Retiraram-se as especificidades e 

os patamares que caracterizavam os dois cursos, ficando “a Escola Normal condicionada pela 

Lei 5.692/71, da profissionalização do ensino de 2º grau, se tornava compulsória e 

condicionada às contingências locais, descaracterizando o ensino normal” (MARQUES, 

2000,p. 196). Vale ressaltar que a Lei 4.24/61 manteve a legislação anterior, permanecendo a 

estrutura tradicional onde determinava um ensino médio subdividido em dois ciclos: o 

ginasial de 4 anos e o colegial de 3 anos, ambos imerso no ensino secundário e o ensino 

técnico, compreendendo as seguintes modalidades: ensino industrial, agrícola, comercial e de 

formação de professores. 

 Dessa forma se explica a dualidade do ensino médio, então, por força da Lei 5.692/71 

foi proposto a substituição dessa dualidade ao estabelecer a profissionalização de forma 

compulsória,   indicando uma unicidade na trajetória dos jovens, o que foi consagrado por 

dificuldades na implementação, vindo a fracassar. Assim, a luta da sociedade frente à 

resistência dessa profissionalização obrigatória foi bem sucedida por força do Parecer 76/75 o 

qual, veio a restabelecer a modalidade de educação geral, consolidando-se através da Lei 
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7.044/82, normatizando o que ocorria de forma prática, nas escolas, cujo desejo dos 

estudantes era ingressar no vestibular (NUNES, 2002). 

 Frente ao exposto, destacamos a relevância da escola normal na formação do professor 

que, de certa forma, consagrou uma profissionalização, embora elementar e sem grandes 

status e, ainda, prestes a extinção, portanto, é nesse contexto que situamos a Escola Normal 

no Estado de Alagoas, considerando o contexto atual e, partindo do princípio que essa escola  

necessita responder os desafios da educação para a humanidade adulta como condição 

necessária para a formação do professor, ao tempo em que forneça as bases para o saber 

fundamental ao desenvolvimento de experiências( MARQUES, 2000). 

 
2.1 Aparato teórico-metodológico das Escolas Normais no Estado de Alagoas 

 
Como se trata da formação do professor, abrangendo os níveis e modalidade de ensino 

é conveniente enfatizar o perfil da Escola Normal no Estado de Alagoas, entendendo que a 

profissionalização do professor ao longo dos tempos foi demarcada por uma política de 

desvalorização, associada aos baixos salários, condições físicas e estruturais de trabalho e que 

se associam a saúde do profissional da educação através de problemas como pressão arterial, 

nervosismo, entre outras mazelas. Porém, precisamos acreditar que esse quadro será 

transformado. Assim, nossa reflexão perpassa pelas idéias de Marques, quando ele repensa a 

Escola Normal. Para o autor: 

Revitalizar o curso normal é, em primeiro plano, repensá-lo na interrelação 
de suas dimensões básicas: de educação no nível do ensino médio e de 
formação do profissional da educação. A Escola Normal, como primeira 
condição, necessita ser uma boa escola de ensino médio, no sentido mais 
pleno da educação para a cidadania adulta no exercício de uma profissão. 
Necessita, ao mesmo tempo, responder às exigências da formação de 
profissional com visão integrada de sua atuação no nível da educação infantil 
e das quatro séries do ensino fundamental (MARQUES, 2000, p. 199). 

É sob essa perspectiva de revitalização do curso normal que buscamos situá-lo no 

Estado de Alagoas, enfatizando que faremos uma breve exposição de conformidade com 

pesquisa realizada no site da Secretaria de Educação e nas Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Formação de Docentes da Educação Infantil e dos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental, em nível médio, modalidade normal. 
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Assim, as escolas normais no Estado de Alagoas, contemplam dez cidades pólos que 

são: Palmeira dos Índios, Viçosa, Arapiraca, Santana do Ipanema, União dos Palmares, Pão 

de Açúcar,Penedo, Porto Calvo, Delmiro Gouveia e Maceió. Ressaltamos que os municípios 

estão elencados por ordem cronológica de coordenadorias de ensino.  

    Como podemos perceber o Estado de Alagoas vêm contemplar uma prerrogativa legal, 

embora que, as evidências apontam uma extinção das escolas normais, portanto, ainda há 

uma demanda bastante significativa constituída por professores leigos em busca da formação 

em serviço a nível médio e superior. 

Nesse contexto, o objetivo principal da Escola Normal em Alagoas é formar o 

educador que pensa, age e transforma o cotidiano da escola, tendo como modalidade a ser 

formada o professor da Educação Infantil e dos anos inicias do Ensino Fundamental. 

Ressaltamos que a clientela dessas escolas é oriunda do Ensino Fundamental o que 

convergem com as Diretrizes Curriculares para esse nível de ensino. 

O Curso Normal em nível Médio, previsto no artigo 62 da Lei 9.394/96, 
aberto aos concluintes do Ensino Fundamental, deve prover, em detrimento 
ao disposto na Carta Mágna e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional, LDBEN, a formação de professores para atuar como docente na 
Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, acrescendo-se 
às especificidades de cada um desses grupos as exigências que são próprias 
das comunidades indígenas e dos portadores de necessidades educativas 
especiais(Art. 1º-DCN/1999). 

Destartes, o ensino normal em Alagoas tem como missão atender os preceitos das 

DCN, além de contribuir no exercício da atividade docente, para a produção de 

conhecimentos que favoreçam as leituras e as mudanças da realidade e, também, influenciar 

no processo de seleção do que representa a experiência coletiva e a cultura viva de uma 

comunidade. 

Todavia, “o papel do professor na escola não deve se restringir à prática docente na 

sala de aula, mas a construção de todo planejamento global que caracteriza a gestão 

democrática no ensino, hoje, princípio constitucional”( Tavares,2004, p. 90). Nesse sentido, o 

papel da escola normal perpassa pela construção e reconstrução do conhecimento, além de 

centrar-se em uma metodologia centrada na coletividade, na socialização das ações, visando a 

formação de um sujeito propenso às mudanças. 
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O curso aqui elencado é de natureza profissional, voltado para a formação inicial de 

professores em nível médio, garantindo a formação geral e profissional. Possibilitando ao 

aluno a continuidade dos estudos em nível superior, como também atuar no mundo do 

trabalho como profissional da educação, portanto, “a formação nunca se conclui” 

(CLARETO; SÁ, 2006, p. 21). É, sobretudo, um processo em construção, inconcluso, sujeito 

a mudanças de acordo o tempo histórico, a legislação e a capacidade inerente em  cada sujeito 

em aceitar e provocar mudanças no âmbito da sociedade. 

Quanto à organização curricular tem como sustentáculo a própria DCN e a LDB, 

decorrentes do princípio de contextualização, interdisciplinaridade, identidades e autonomia. 

Apresentam em sua Matriz Curricular cinco áreas de conhecimento, englobando: Linguagens, 

Códigos e suas Tecnologias e suas Didáticas; Ciências da Natureza e Matemática, suas 

Tecnologias e suas Didáticas; Ciências Humanas, suas Tecnologias e suas Didáticas; Gestão e 

Organização Escolar e Práticas. O currículo contempla disciplinas fundamentais para a 

formação do professor o que demonstra uma tendência para a formação de um indivíduo apto, 

com habilidades para enfrentar uma sala de aula frente a sociedade atual que clama por um 

profissional conhecedor daquilo que lhe é atribuído. 

A didática é incluída de forma abrangente, marcando presença em toda área do 

conhecimento e o Estágio Supervisionado apóia-se nas didáticas como mecanismo de 

sustentação, garantindo a relação teoria-prática na formação docente. A Prática de Ensino é 

vivenciado a partir do 1º ano de curso, perdurando até o 4º ano, através do Estágio 

Supervisionado, bem como, há uma exigência da construção do Trabalho de Conclusão de 

Curso (TCC), sinalizando, assim, um processo de ação que culmina com uma produção, fruto 

de uma pesquisa, marco referencial e que respaldará o processo de formação e convalida a 

construção de conhecimentos inovadores, investigados a partir dessa produção acadêmica. 

 
CONCLUSÃO 

 
Diante do exposto, vimos à necessidade da conquista por um espaço no mercado de 

trabalho e o ensino médio na modalidade normal vem favorecer esse espaço, permitindo aos 

egressos uma oportunidade, enquanto professor na rede municipal de ensino e, também na 

rede estadual, além de permitir o acesso às escolas privadas, senão, como professor, mas, até 

como auxiliar de ensino, o que vai lhe render uma renda mínima. 
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 A conjuntura atual tende a permitir que o futuro professor busque nas universidades 

públicas e privadas ( incluindo o ensino à distância) uma forma de complementar seus estudos 

em nível superior, com vista a valorização profissional e a aquisição de conhecimentos 

teóricos que lhe dê sustentação em suas argumentações e diante do desenvolvimento de sua 

prática pedagógica. 

Entendemos que as escolas normais tiveram suas decadências, mas não há como negar 

as contribuições para a formação do professor naquele momento histórico. Sabemos que a 

questão sócio-política é determinante, não devendo ser desprezada, assim sendo, as 

experiências passadas fortalecem a compreensão do presente e, conseqüentemente trazem 

fluídos para o futuro. As escolas normais não cumpriram de fato o seu papel, mas, 

despertaram a necessidade de profissionais habilidosos e aptos para exercer o magistério. 
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