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RESUMO

Palavras-chave: Professor Primário. Curso Normal. Curso Primário. Técnico. Militante 

Político. Escolanovismo. Tecnicismo. Pedagogia Socialista.

AntonioLir Lia Madalena Ramponí (2003). Fontes semelhantes,, vertentes diferentes. A 

formação do Professor Primário no Brasil e em Cuba na década de 1960. Um estudo 

comparativo^ 128p. Dissertação (Mestrado). Programa de. Pós-Graduação em 

Integração da América Latina. Universidade de São Paulo.

Q tema de interesse do presente estudo é. o da fundamentação teórica estabelecida 

para a formação do Professor Primário, enquanto profissional da educação no curso 

primário (séries iniciais do Ensino Fundamental) na década de 1960, no Brasil e em 

Cuba. Buscamos apreender em cada uma das realidades estudadas e no contexto 

histórico delimitado as diretrizes que foram assumidas pelo Brasil e por Cuba no 

enfrentamento da necessidade de oferecer formação adequada ao Professor Primário 

no momento histórico vivido pelos dois países. Por meio da metodologia comparativa 

buscamos compreender o direcionamento das diretrizes teóricas que foram 

estabelecidas e dos instrumentos legais que foram exarados para dar visibilidade e 

sustentação à formação do Professor Primário em momentos de opções político- 

económicas. Comparando as duas realidades, foi possível entender o direcionamento 

proposto para o perfil do profissional a ser habilitado para a docência na década de 

1960 pelo Brasil e por Cuba. Conclui-se que diretamente influenciada pelas condições 

económicas e políticas no Brasil, a proposta referia-se à formação do Professor Técnico 

e em Cuba do Professor Militante Político.
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RESUMEN

Palabras clave: Profesor de Primera Ensefianza. Curso Normal. Primera 

Ensenanza. Técnico. Militante Político. Escolanovismo. Tecnicismo. Pedagogia 

Socialista.

EI tema de interés del presente estúdio es lo de la fundamentación teórica 

establecida para la Formación del Profesor de Primera Ensenanza, como 

profesional de la educación en Curso Primário (series iniciales de la Ensenanza 

Básica) en la década de 1960, en Brasil y en Cuba. Hemos buscado aprehender 

en cada una de las realidades enfocadas y en el contexto histórico delimitado las 

directrices que se asumieron, para la necesidad de ofrecer formación adecuada al 

Profesor Primário en el momento histórico vivido por los dos países. A través de la 

metodologia comparativa hemos buscado comprender el objetivo de las directrices 

teóricas que se establecieron y dos instrumentos legales que se pusieron de 

relieve para dar visibiíidad y soporte a la formación del Profesor de Primera 

Ensenanza en momentos de opciones políticas y económicas.

Comparándose las dos realidades, resulto posible entender la propuesta 

para el perfil del profesional a ser habilitado para la docência en la década de 

1960 por Brasil y Cuba. Se concluye que, directamente influenciada por las 

condiciones contextuales en Brasil, la propuesta formulada se había referido a la 

formación del Profesor Técnico y, en Cuba, el Profesor Militante Político.

Antonioli, Lia Madalena Ramponi (2003). Fuentes semejantes, vertientes 

diferentes. La formación del Profesor de Primera Ensenanza en Brasil y en Cuba 

en la década de 1960. Un estúdio comparativo. 128p. Tesina (Maestria). Programa 

de Postgrado en Integración de la América Latina. Universidad de San Pablo.
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ABSTRACT

aimed at Política! Militant Teachers.

Key-words: Primary Teacher. Normal Course for Primary Teachers. Primary Course.

Technical. Political Militancy. New School. Technicism. Socialist Pedagogy.

Antonioli, Lia Madalena Ramponi (2003). Similar sources, different outcome. Primary 

Teacher instruction in Brazil and in Cuba in the 1960s. A comparative study. 128p. 

Dissertation (Mestrado). Post-Graduate Program in Latin America’s Integration. 

University of São Paulo.

This present study aims at theoretical principies established for the Primary Teacher 

Instruction for those who were acting as professionals of Education in the Primary 

Course (first stages of “Ensino Fundamental”) in the 1960s in Brazil and in Cuba. We 

tried to apprehend in each one of the focused realities and in the delimited historical 

context the established lines of direction in order to cope with the needs for offering and 

adequate instructions for the Primary Teachers at the historical moment experienced by 

these two countries. Through comparative methodology we tried to understand the 

proposed theoretical direction and legal documents written down in order to clarify and 

support the Primary Teacher instruction at moments of economical and political options. 

By comparing these two realities we could understand the proposed directions for the 

profile of professionals to be qualified as teachers in the 1960s in Brazil in Cuba. We got 

to the conclusion that, directly influenced by contextuai conditions, the proposal 

established for the instruction of Teachers in Brazil was the Technical one while Cuba



Índice de Ilustrações

INRA...

ISE

MINED 

PCC....

UJS

URSS..

DATMCC 

INDER

MEC

MOBRAL.

ONU

PAMP

UNESCO 

US-AID....

INL...

IPES.

ISEB.

LDB..

mcp:
MEB.

IBAD

INEP 

CADES 

CAPES.

CEPM ..

CFE

CLN

CPCs...

DNE....

GT

Lista de Siglas - Cuba
Departamento de Assistência Técnica, Material e Cultural ao Campesinato

Instituto Nacional de Desportos, Educação Física e Recreação

Instituto Nacional de Reforma Agrária

Instituto de Superação Educacional

Ministério da Educação

Partido Comunista de Cuba

União da Juventude Socialista
União das Reoúblicas Socialistas Soviéticas

Lista de Siglas - Brasil

.Comissão de Aperfeiçoamento de Docentes do Ensino Secundário 

.Comissão de Aperfeiçoamento do Pessoal do Ensino Superior 

.Câmara do Ensino Primário e Médio

.Conselho Federal da Educação

.Câmara de Legislação e Normas

.Centros Populares de Cultura

. Departamento Nacional de Educação

.Grupo de Trabalho

. Instituto Brasileiro de Ação Democrática

.Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos

. Instituto Nacional do Livro

. Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais

Instituto Superior de Estudos Brasileiros

Lei de Diretrizes e Bases

Movimentos da Cultura Popular

Movimento de Educação de Base

Ministério da Educação e Cultura 

Movimento Brasileiro de Alfabetização

Organização das Nações Unidas

Programa de Aperfeiçoamento do Magistério

Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura 
United States - Agency for International Development



X

Lista de Anexos

3.(CUBA. Programa da Disciplina: Introducción a la Pedagogia).

Ministério de Educación Vice Ministério de

14.(BRASIL. Parecer 569, de 11/11/1966. CEPM, Conselho Federal da Educação, 

Brasília, 1967).

13.(CUBA. Resolución Ministerial n.460, de 26/06/1965. Ministério de Educación de 

Cuba, 1965c).

12.(BRASIL. Parecer 130, de 06/04/1965. CEPM, Conselho Federal da Educação, 

Brasília, 1965).

11.(CUBA. Resolución Ministerial n.182, de 11/03/1965. Ministério de Educación de 

Cuba, 1965b).

10.(CUBA. Resolución 164/65.

Enserianza Elemental).

7.(CUBA. Resolución Ministerial n.1605, de 08/07/1962. Ministério de Educación de 

Cuba, 1962).

6.(BRAS!L. Lei Federal 4.024, de 20/11/1961. Lei de Diretrizes e Bases da

Educação Nacional. Brasília: MEC, 1961.)

5.(CUBA. Elementos para integrar el programa escolar para la tropa de la Escuela 

para Maestros la Tropa “José Marti”.)

4.(CUBA. Plan General de Enserianza n.° 1. Ejército Revolucionário “26 de Julio”, 

Segundo Frente Oriental “Frank País”, 1958).

2.(CUBA. Orden Militar n.50, de 12/11/1958. Ley Orgânica Del Departamento de 

Educación).

1.(BRASIL. Decreto-Lei 8.530, de 02/01/1946. Lei Orgânica do Ensino Normal. Rio 

de Janeiro, 1946).

9.(CUBA. Resolución Ministerial n.97, de 16/02/1965. Ministério de Educación de 

Cuba, 1965a).

8.(CUBA. Resolución Ministerial n.544, de 30/07/1964. Ministério de Educación de 

Cuba, 1964).



xi

16.(BRASIL. Lei Federal 5.540, de 28/11/1968. Brasília: MEC, 1968b).

2O.(BRASIL. Programa de Governo, de 09/1961, Conselho Federal de Educação,

Brasília, 1961)

19.(BRASIL. Parecer 738, de 08/10/1969. CLN, Conselho Federal de Educação, 

Brasília, 1970).

18.(BRASIL. Decreto Lei 869, de 12/09/1969. Ministros da Marinha de Guerra, do 

Exército e da Aeronáutica Militar, Brasília, 1969).

17.(BRASIL. Parecer 252, de 11/04/1969. CFE, Ministério da Educação e Cultura, 

Brasília, 1969).

15.(BRASIL. Parecer n.° 209/67, de 06/06/67. CFE, Expansão do Ensino Superior 

no País de 06/06/1967).



xii

SUMÁRIO

viResumo

viiResumen

viiiAbstract

índice de Ilustrações ix

1Introdução

8

37

42

772.3 Diferentes textos para diferentes conjunturas

82Capítulo III: A Fundamentação Teórica para a Formação dos Professores

112Considerações Finais

116Bibliografia

129Anexos

Capítulo II: Os Instrumentos Governamentais Garantindo Visibilidade e
Sustentação à Formação dos Professores.........................

Capítulo I: A Formação do Professor Primário em contextos de mudanças 
históricas................................................................

1.1 No Brasil: as discussões e os planejamentos...........................
1.2 Em Cuba: a execução da proposta............................................
1.3 Aproximando as condições estruturais apresentadas pelo Brasil

e por Cuba.................................................................................

3.1 No Brasil: a formação do Professor Técnico............
3.2 Em Cuba: a formação do Professor Militante Político
3.3 A mesma fonte, duas vertentes...............................

2.2 Em Cuba.....................................................
2.2.1 As Leis Fundamentais.........................
2.2.2 As Resoluções Ministeriais.................
2.2.3 As Organizações e os Eventos Oficiais

2.1 No Brasil......................................................................
2.1.1 A Lei Federal 4.024/1961....................................
2.1.2 A Lei Federal 5.540/1968....................................
2.1.3 Os Pareceres do Conselho Federal de Educação
2.1.4 Os Planejamentos Governamentais....................

83
92

104

61
63
70
74

42
46
50
52
54

8
20



INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem o propósito de enfocar as propostas para a 

formação do Professor Primário, no Brasil e em Cuba, na década de 1960. Nossa 

intenção é, sobretudo, compreender o processo de planejamento e execução das 

diretrizes para a formação de professores no contexto de mudanças económicas e 

políticas que caracterizou o final da década de 1950 e a década de 1960 para os 

países aqui estudados.

Para uma apreensão mais completa e profunda do fenômeno em estudo 

faz-se necessário situar as mudanças introduzidas no Brasil e em Cuba, naquele 

período histórico, descrevendo as condições estruturais nas quais se 

desenvolveram os respectivos processos sociais, culturais, políticos e 

económicos.

Este trabalho, desenvolvido a partir de estudos comparativos tem o objetivo 

de identificar as possíveis similaridades e também as diferenças apresentadas 

pelas realidades analisadas, e a partir desta identificação entender o 

direcionamento do processo educativo desenvolvido com vistas à modernização e 

à transformação social. Entendemos que, por meio da perspectiva da metodologia 

comparativa, podemos viabilizar o surgimento de novas questões, “novas e úteis 

interrogações” que possam levar a “novas generalizações históricas” (Moore 

Júnior, 1983), principalmente sobre as diretrizes para a formação do Professor 

Primário estabelecidas pelos países aqui estudados.

Trata-se, enfim, de um esforço para entender e sistematizar dados a 

respeito de contextos educacionais e de diretrizes definidas para a formação dos 

professores no período e nas sociedades por nós enfocados.

Com vistas a atingir os propósitos aqui explicitados, esta dissertação 

procura enfocar os seguintes aspectos intrinsecamente relacionados: o fenômeno 

educativo, contextualizado no momento histórico e político vivido pelos países em 

foco e, dentro deste contexto, as diretrizes oficialmente planejadas para a 

formação dos professores.
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e

Os fundamentos teóricos e as diretrizes legais referentes à formação de 

professores propostos e executados pelas lideranças governamentais 

educacionais tinham o fim de dar sustentação aos projetos económicos e políticos 

implantados na década de 1960 pelos dois países enfocados neste estudo. Ambos 

perseguiam o objetivo de modernização e mudança social por meio da educação, 

orientados por perspectivas históricas diferenciadas.

Os dois países redirecionavam a sua organização política (no Brasil em 

1964 e em Cuba em 1959) com vistas ao desenvolvimento económico e social. 

Dentro desta conjuntura, o preparo do cidadão para o exercício da cidadania e 

para atuação competente no mercado de trabalho que se modificava rapidamente 

adquiria novas exigências que os dois países procuravam suprir, estabelecendo 

diretrizes e metas para expansão e adequação do atendimento educacional.

O contexto económico político vivido pelos países latino-americanos em 

geral e pelo Brasil e Cuba em particular na década de 1960 pode ser 

caracterizado como de alterações estruturais para superar crises económicas e 

políticas internas e adequar-se ao contexto mundial1.

1 Donghi (1997), descreve o período a partir de 1950 como de crise económica e social em toda 
América Latina e aponta esta crise como responsável pelas mudanças políticas introduzidas nos 
países da região.
Em Cuba, o grupo revolucionário liderado por Fidel Castro assume o poder em janeiro de 1959 e a 
partir de 1960 instala um governo com “estrutura típica dos regimes autoritários”, e a partir 1960 é 
instaurado um sistema socialista, rompendo com o sistema capitalista até então hegemónico na 
América Latina. De acordo com Donghi (1997), os cubanos “reinventavam o socialismo por sua 
própria conta independente de qualquer modelo, sendo a revolução tão nacional quanto suas 
palmeiras. Em primeiro lugar, distribuí amplamente o bem-estar e depois empreendeu a 
industrialização” (Donghi, 1997, p.269).
No Brasil, em 1964, a expectativa da modernização económico-social pela via “não revolucionária” 
foi interrompida por uma “revolução militar” que derrubou o governo Goulart e levou à presidência o 
Marechal Castello Branco e, em seguida, impôs “uma série de atos institucionais que modificou 
toda a linha política do passado. Destruiu ou submeteu a severo controle o aparato sindical; adotou 
o liberalismo e a austeridade económica, bem como a luta contra a inflação através da recessão”. 
O novo regime proclamou-se constitucional e defensor da democracia, instituiu tribunais militares 
para julgar possíveis delitos e promulgar sentenças que privavam dos direitos civis inúmeros 
cidadãos; dissolveu os antigos partidos políticos e transferiu a eleição do Presidente para o 
parlamento. Assim, a legalidade constitucional foi salva através de transformação que a tornaria 
irreconhecível” (Donghi, 1997, p.282-3).
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Estes mesmos princípios eram reafirmados pelos propósitos gerais da 

“educação renovada" pregados pelos fundadores da “Liga Internacional da Escola 

Nova" fundada na França em 1921.

Os princípios de uma educação voltada para o desenvolvimento do trabalho 

coletivo (ou em grupo) reproduzindo na sala de aula experiência de vida social por 

meio de métodos ativos e a partir do interesse do aluno, estavam todos contidos 

na definição de educação que foi proposta por Dewey: “Educação é o processo de

A tendência para a modernização e industrialização (no contexto mundial e 

local) trazia como consequência um processo de urbanização acelerada, fazendo- 

se sentir uma alteração significativa nos requisitos necessários para atuação 

social dos habitantes da região. Os novos meios de produção passaram a exigir 

um novo preparo para a mão-de-obra.

Falava-se em democracia, em nova sociedade e em novo homem nos dois 

países. Para atender estes requisitos, o sistema educacional nos dois países 

passou por adequações ou transformações estruturais de acordo com os 

planejamentos e metas definidos pelo grupo no poder.

Educadores brasileiros, a partir de 1920, propunham a adoção dos métodos 

ativos em educação. Estes métodos ativos eram postulados pelo movimento 

escolanovista, surgido na Europa por volta de 1880, levado para os Estados 

Unidos da América por John Dewey e difundido no Brasil a partir de 1920 por 

Anísio Teixeira.

É importante esclarecer que a UNESCO (Organização das Nações Unidas 

para a Educação, Ciência e Cultura), a partir de 1948, recomendava aos países 

para que implantassem em seus sistemas de ensino a utilização de métodos 

ativos e os trabalhos em grupo para desenvolver o espírito de coletivismo e 

solidariedade entre os povos.

Os países membros assinaram um acordo que previa:
“a difusão da cultura e da educação de todos, no sentido da justiça, 
da liberdade e da paz, cria um dever sagrado que todas nações têm 
de cumprir com espírito de plena responsabilidade e ajuda mútua" 
(LOURENÇO FILHO, 1978, p.30).



4

ensino-

reconstrução ou reconstituição da experiência, dando-lhe um valor mais 

socializado, por meio do aumento da eficiência individual” (Eby, 1976, p.536).

Esta visão de educação, que colocava a aprendizagem centrada na 

experiência concreta do aluno, obtida por meio da utilização de técnicas científicas 

e voltada para os interesses da vida social (incluindo o preparo do cidadão e da 

mão-de-obra para o mercado do trabalho), possibilitou as adequações do 

escolanovismo às necessidades educacionais do mundo moderno.

Em Cuba, eram propostos os métodos ativos da vertente liderada por John 

Dewey, acrescidos da vinculação escola-trabalho, difundidas na Alemanha por 

Kerchensteiner, e nos princípios do coletivismo, formulados por Makárenko e do 

sociointeracionismo por Lev Vygotsky, ambos educadores soviéticos.

A opção cubana era feita em decorrência do que havia sido proposto para o 

projeto social e educacional em 1959. Falava-se na preparação do "Novo Homem" 

que se transformava de "consumidor" em "produtor" com uma atuação social 

"competente” e voltada para os ideais socialistas. Ernesto Guevara falava no 

"Novo Homem”, como aquele cidadão que produz com consciência (Huberman & 

Sweezy, 1961).

Tanto no Brasil como em Cuba, o preparo do cidadão para atuação 

competente” no mercado de trabalho e na sociedade acontecia na escola (por 

meio da educação intencional e formal) e na sociedade em geral (por meio da 

educação intencional e informal).

Privilegiamos neste estudo a educação intencional e formal que acontece 

no espaço escolar enquanto local onde a atividade prática educacional se 

desenvolve "de" e "para" o ser humano, com o objetivo de torná-lo detentor da 

capacidade de se apropriar dos conhecimentos e de agir intencional e 

criativamente na sociedade, alimentando-a lucidamente em uma ação dialética 

(Libâneo, 2002; Pimenta, 1997; Paro, 2000) e tendo o professor como o 

profissional responsável por esta prática.

Para Pimenta (1997), a atividade docente (voltada para o 

aprendizagem) é "prática”, “sistemática” e "científica”, na medida em que toma 

objetivamente (conhecer) o seu objeto (ensinar e aprender) e é intencional, não



5

casuística. Nestes termos é que o “saber” (conhecer/aprender) e o “saber fazer” 

(ensinar) e o compromisso profissional (o “valer” ou “saber ser”) eram propostos 

pelos educadores escolanovistas.

Estes saberes necessários para a prática docente seriam desenvolvidos na 

escola e que, de acordo com Dewey, era “vida” e não “preparação para a vida”. 

Esta frase de Dewey muito repetida na década de 1960, resumia a proposta 

escolanovista para uma educação ativa e centrada nas necessidades e 

potencialidades do educando e voltada para a mudança social por meio do aluno, 

que educado em uma democracia em miniatura, transformaria a sociedade de 

acordo com o modelo aprendido.

Para trabalhar estes novos requisitos, o professor necessariamente deveria 

conhecer e saber aplicar os métodos ativos de aprendizagem que eram difundidos 

(no Brasil e em Cuba) pelos teóricos escolanovistas.

Teixeira, Aguayo, Luzuriaga e o educador soviético Makárenko, entre 

outros, haviam sustentado que o professor deveria deter conhecimentos (saber), 

dominar as novas técnicas de ensinar (saber fazer) e ser detentor de valores 

morais sólidos (saber ser ou valer). A estes saberes eram acrescidas qualidades 

pessoais, entre elas a amorosidade, a dedicação, a vocação, fervor patriótico e 

espírito de coletivismo (estas duas últimas eram enfatizadas em Cuba).

É importante lembrar que estes postulados eram defendidos com maior 

ênfase a partir do início do século XX e se contrapunham à atuação docente que 

até então utilizava predominantemente os métodos denominados tradicionais.

A renovação educacional e os novos saberes necessários à docência eram 

decorrência das mudanças sociais ocorridas no contexto mundial e nos dois 

países aqui abordados conforme já afirmamos anteriormente.

Podemos então afirmar que naquele contexto histórico os países por nós 

estudados se propunham a adequar seus sistemas de ensino e a formação dos 

professores, enquanto agentes da tarefa educativa, às novas exigências para 

atuação social dos cidadãos, nos termos teóricos que eram então formulados e de 

acordo com os respectivos projetos económicos e políticos.
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Assim é que a formação do professor privilegiava o saber técnico (no Brasil) 

e o saber técnico aliado ao coletivismo e militância política em Cuba. Os preceitos 

teóricos do escolanovismo abrigavam as duas perspectivas de formação 

profissional.

E os dois países, dentro destas perspectivas, adequaram seus sistemas de 

ensino com vistas a atingir seus objetivos. Em Cuba, por conta da ruptura 

histórica, o sistema de ensino foi reorganizado, já em 1959, por meio de leis e 

outros instrumentos oficiais, enquanto as novas formulações teóricas foram sendo 

elaboradas. No Brasil, o Regime Militar instituído introduziu, por meio de suas 

lideranças, modificações nos conteúdos dos cursos oferecidos por meio de 

alterações legais que aconteceram em 1968 e em 1971.

Com o objetivo de verificar como os dois países estabeleceram suas metas 

e desenvolveram suas propostas de formação de professores, realizamos este 

estudo por meio de levantamento e de análise de bibliografia dos dois países, 

enfocando a formação do professor, desenvolvida em condições diferentes, 

embora em países localizados na mesma região.

Brasil e Cuba, diante dos novos reclamos sociais e exigências económicas 

e políticas, adequaram seus sistemas educacionais por meio de leis, emitiram 

textos oficiais complementando as resoluções tomadas, expandiram e 

implementaram as ofertas educativas dentro de suas peculiaridades regionais, 

culturais e históricas, reviram seus objetivos educacionais e estabeleceram metas 

a serem cumpridas em 1960, definiram o perfil profissional do professor primário e 

reviram as exigências para a sua formação conforme podemos verificar no 

decorrer deste estudo.

Dada a natureza comparativa deste trabalho, adotamos alguns critérios 

básicos de organização na estrutura dos capítulos por nós desenvolvidos. Assim é 

que, no Capítulo I, descrevemos as condições económicas, políticas e sociais que 

direcionavam o projeto educativo e a formação dos professores em cada um dos 

países.



7

com

Na parte três do Capítulo, aproximamos as duas realidades naqueles 

aspectos por nós julgados relevantes para um melhor entendimento do fenômeno 

estudado.

2 Pimenta (1997), Szulc (1987) e Bandeira (1998) apontam as dificuldades em obter documentos 
sobre a década de 1960, no Brasil e em Cuba.

Seguimos esta mesma organização nos Capítulos II e lll, quando 

descrevemos algumas das diretrizes legais e a fundamentação teórica de cada 

país para em seguida analisá-las comparativamente, levantando, por meio dos 

documentos a que tivemos acesso2, as similaridades e diferenças encontradas 

nos dois países no desenvolvimento das suas políticas educacionais e da 

formação dos professores com vistas à modernização da sociedade.

Nas considerações finais, retomamos aqueles aspectos por nós 

considerados relevantes com o objetivo de pontuar comparativamente 

similaridades e diferenças, divergências e convergências nas diretrizes propostas 

pelo Brasil e por Cuba no enfrentamento das mudanças educacionais e na 

formação do professor primário na década de 1960.

Esclarecemos, no entanto, que não temos a pretensão de esgotar o 

assunto; trata-se de um esforço ao retomar comparativamente as duas realidades 

e com esta metodologia avançar no caminho de novos debates sobre a questão, 

possibilitando novas interrogações e novas generalizações históricas na tarefa de 

repensar o passado e pensar (e fazer) um futuro.
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1.1 No Brasil: as discussões e os planejamentos

Nesta parte, abordaremos a questão da formação do professor primário, a 

organização geral, diretrizes e metas estabelecidas dentro do Plano de 

Desenvolvimento Nacional, em um período dé mudanças políticas, económicas 

e sociais vividas pela sociedade brasileira na década de 1960 e especificamente 

após março de 19643 quando as metas educacionais brasileiras foram revistas 

conforme veremos no decorrer deste estudo.

Capítulo I: A formação do Professor Primário em Contextos de 
Mudanças Históricas

3 Ocasião em que foi deflagrado o Golpe Civil Militar que provocou o fechamento do Congresso 
Nacional, a deposição do Presidente da República (João B. M. Goulart) e a posse de um 
Presidente Militar (Humberto de A. Castelo Branco).

Para compreender as diretrizes, teóricas e legais, propostas pelo Brasil e 

por Cuba, adequando a formação dos professores primários às novas 

exigências sociais, iniciamos este estudo com uma descrição das condições 

estruturais da década de 1960 dos dois países aqui enfocados. Na terceira parte 

deste capítulo nos propomos a analisar comparativamente os aspectos por nós 

julgados relevantes para o entendimento da conjuntura por nós estudada.
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eram a

escolas,e

Por se tratar também de uma década de significativos debates em torno 

da questão educacional brasileira, levantaremos alguns dos temas que eram 

debatidos por alguns educadores da época. As discussões giravam basicamente 

em torno da necessidade de ampliar a oferta educativa (visto que novos 

contingentes de alunos demandavam à escola) e de oferecer educação de 

qualidade4 para atender às novas exigências do mundo do trabalho que passava 

por mudanças estruturais.

Dois outros temas eram objeto de discussão até meados da década de 

1950, a descentralização administrativa e a liberdade de ensino.

Para Anísio Teixeira5, as conseqúências da centralização administrativa

"burocratização, irresponsabilidade generalizada e até mesmo a 
corrupção, [afirmando que] a lei em educação tem de se limitar a 
indicar os objetivos da educação, a fixar certas condições externas 
e a prover recursos para que a mesma se efetive” (TEIXEIRA, 
1976, p.130).

O que o educador preconizava era de certa forma, o princípio da 

autonomia administrativa que envolvia estados, municípios 

adequando a atividade educativa às necessidades do contexto local.

4 O debate sobre a qualidade em Educação vinha perpassando os discursos sobre a educação 
brasileira, desde 1930, com diferentes enfoques ao longo dos anos.
Em 1950, “qualidade” significava “renovação da educação”, uma vez que a sua situação era 
considerada “crítica” pelos educadores liberais, que integravam o grupo escolanovista. Já nos 
anos de 1960 e 1970 qualidade passa a ser sinónimo de “eficiência e eficácia”, o que na época 
significava para seus defensores educação para formar o “capital humano”, sendo esta 
tendência de acordo com Ghiraldelli Júnior (2000, p.127), uma versão cientificista e 
psicologizante do escolanovismo, com base nos estudos de Piaget e Brunner e que deram 
origem à Pedagogia Tecnicista. Ainda o mesmo autor afirma ser esta tendência uma adaptação 
da Pedagogia Nova e dos educadores liberais ao modelo desenvolvimentista que se consolidava 
e por sua vez se adequava às exigências da sociedade capitalista.
5 Anísio Teixeira (1900-1971), educador brasileiro, divulgador do movimento escolanovista, é 
autor de várias obras sobre educação no Brasil (Gadotti, 2001b).
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A liberdade de ensino envolvia o debate entre os partidários da escola 

pública e gratuita e os defensores da iniciativa privada que recebiam subsídios 

para oferecer serviços educacionais. Estes debates eram diretamente 

relacionados à necessidade de ampliação do atendimento educacional que era 

uma reivindicação popular que se intensificava em um contexto de rápido 

aumento da população nas regiões urbanas, nas quais a falta de infra-estrutura 

básica se fazia sentir.

Para intensificar ainda mais a necessidade de escolas, as novas 

exigências do mercado de trabalho requeriam um outro tipo de preparo do 

trabalhador, fazendo com que grandes continentes da população passassem a 

reclamar por escolas como alternativa para a ascensão social. Novos e 

diferentes alunos reivindicavam o direito à educação, que antes era dirigida à 

uma pequena parcela da população (Romanelli, 1984).

A situação educacional do Brasil anterior à década de 1960, descrita nos 

relatórios (Paris, 1960) encaminhados pelo MEC (Ministério da Educação e 

Cultura) à UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência 

e Cultura) continha alguns aspectos significativos sobre o atendimento 

educacional no ensino primário que era oferecido na época. Ressaltamos alguns 

destes aspectos que julgamos relevantes:

• a taxa de analfabetismo entre a população de quinze anos ou mais era de 

50,6%;

• apenas 25% das crianças em idade escolar estavam matriculadas;

• dois milhões de crianças de sete a doze anos não tinham acesso às 

escolas.

Os problemas apontados nos relatórios (aqui citados) como causa das 

deficiências apresentadas pelo ensino primário referiam-se:

• à indiferença dos pais em relação ao ensino;

• aos programas escolares fixados há sessenta anos para todo o país e 

não alterados;

• aos índices elevados de retenção (apenas 0,9% dos alunos matriculados 

atingiriam o 7.° ano de escolaridade);
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• aos exames e normas para ingresso e promoção com critérios muito 

rígidos;

• à ausência de construções escolares de 1935 a 1950;

• ao número de alunos que frequentavam escolas da zona urbana, que era 

maior que na zona rural (apesar de 68% da população viver na zona 

rural).

Também analisando os aspectos quantitativos e qualitativos na formação 

dos professores, Werebe (1970) relata que, em 1959, dos 211.601 professores 

que estavam em exercício, apenas 113.745 haviam frequentado curso de 

formação de professores, portanto, 52% eram habilitados. A mesma autora 

aponta para o desinteresse em lecionar apresentado pelos professores 

habilitados, como motivo para o aumento de não habilitados ou leigos6 

exercendo a atividade docente.

6 Expressão que designava os professores que exerciam a docência sem terem frequentado os 
cursos de formação existentes (Curso Normal e Curso Normal Regional) (Romanelli, 1984).

As deficiências apresentadas pela oferta educacional no início da década 

foram analisadas por Florestan Femandes (1966) nos termos que consideramos 

ao sintetizar a situação dos investimentos e prioridades que eram estabelecidos, 

‘'podemos admitir que as tendências à democratização-do ensino, 
imperantes em nosso meio, são fortemente contidas ou solapadas 
por nossa reduzida capacidade de adaptar o sistema de ensino 
herdado do passado aristocrático às exigências educacionais do 
presente. Precisamos ajustar a educação aos requisitos 
económicos, políticos, sociais e culturais da ordem societária 
vinculada ao regime democrático, à economia mecanizada e à 
civilização tecnológica-industrial. Porém, a escassez de recursos 
financeiros, especialmente destinados à educação, somada à 
disponibilidade limitada de recursos materiais ou humanos 
propriamente educacionais e à pressão negativa da estrutura 
demográfica, na qual prevalece uma camada muito extensa de 
pessoas carentes de vários tipos de instrução, tem nos desviado de 
modo incessante das soluções que seriam desejáveis, construtivas 
e eficientes. Os avanços são notáveis, tornando-se perceptíveis até 
na escala de um ano para outro. Contudo, jamais alcançam plena 
eficácia, prejudicando tanto o ritmo dentro do qual se processa a 
democratização do ensino, quanto o alcance de seus efeitos 
quantitativos e qualitativos" (FERNANDES, 1966, p.128).
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7 Este tipo de formação era considerada por alguns educadores como “aligeirada” ou de 
emergência e era oferecida com o objetivo de suprir o déficit de professores habilitados no país 
(Romanelli, 1984).

A formação para lecionar nas escolas de Ensino Primário (educação 

básica obrigatória na década de 1960), com ensino voltado para crianças de 

sete a onze anos de idade, era obtida nas Escolas Normais. Os cursos 

formadores de docentes eram organizados em dois ciclos. O primeiro ciclo no 

nível ginasial e com a duração de quatro anos era oferecido nas Escolas 

Normais Regionais e formava o Regente de Ensino Primário7. O segundo ciclo 

no nível do ensino médio formava o Professor Primário e era oferecido na

O mesmo autor explicava que a falta de investimentos e outros problemas 

apontados no funcionamento do sistema educacional como um todo influenciava 

a formação do professor primário nos aspectos quantitativos e qualitativos e 

explicava que

Escola Normal.

Julgamos importante lembrar que esta organização foi prevista em 1946 

pela Lei Orgânica do Ensino Normal. A L.D.B. (Lei de Diretrizes e Bases), 

promulgada em 1961, conservou a mesma estrutura e os mesmos objetivos 

destes cursos nos termos anteriormente fixados. Apenas foram retiradas as 

prescrições e exigências previstas na Lei de 1946, conservando as orientações 

gerais e remetendo aos sistemas estaduais a competência para definir padrões 

e critérios para a formação dos professores.

“o lado mais dramático da situação brasileira está no alheamento a 
que foram relegados os professores” [e complementava:] “Haverá 
sempre um abismo intransponível entre os objetivos educacionais, 
definidos pela teoria pedagógica posta em prática através da 
reforma do ensino e os processos pedagógicos reais" 
(FERNANDES, 1966, p.108).
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para a

Para atingir a melhoria qualitativa no processo educacional, alguns 

educadores propunham a utilização de métodos ativos11 que proporcionariam 

aos educandos maior aptidão para o trabalho nas fábricas, ao mesmo tempo 

que despertavam o espírito de solidariedade, participação e coletivismo. Estes 

princípios estavam contidos no escolanovismo12 No Brasil, a partir de 1920, a 

introdução dos fundamentos da “Pedagogia Pragmática’’ (proposta por Dewey), 

trouxe os princípios do escolanovismo que foram difundidos e incorporados aos 

planejamentos educacionais da época (principalmente a partir de 1950).

A lei de 19618, além do caráter descentralizador quanto à formação de 

professores, consagrou a possibilidade de atuação de docentes não habilitados 

em todos os níveis de ensino. A justificativa apresentada para a existência deste 

dispositivo legal era a situação de carência de pessoal habilitado9 

docência no ensino primário10 em todas as regiões do país.

Ao lado das deficiências numéricas ou quantitativas apresentadas pelo 

atendimento educacional, os educadores discutiam também as vantagens de se 

introduzir na educação os novos métodos de aprendizagem que já eram 

utilizados em outros países com vistas à melhoria da qualidade no processo 

educacional.

8 Lei Federal 4.024/1961, primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (promulgada 
após longos debates) que organiza o sistema Educacional nos seguintes termos: Curso Primário; 
Ensino Médio, compreendendo o Secundário (com dois níveis Ginasial e Colegial) e o Técnico 
(com as modalidades Industrial, Comercial e Agrícola), Curso Normal e Ensino Superior 
(Romanelli, 1984).
â Em 1968 (pela Lei Federal 5.540), o Ensino Superior sofreu alterações e os cursos de 
Pedagogia passaram a oferecer a Habilitação para o Magistério entre as outras habilitações 
oferecidas. Esta possibilidade de formação de professores para a Educação Básica no nível 
superior era uma reivindicação muito antiga feita pelos educadores brasileiros. A 
regulamentação deste dispositivo legal aconteceu em 1969 e esta habilitação passou a ser 
oferecida pelas Universidades e pelas Faculdades Isoladas (Romanelli, 1984).
10 Ensino Primário, local onde o Professor Primário exercia sua prática educativa, era oferecido 
nas Escolas Primárias, com a duração de quatro anos. A organização e os níveis de 
funcionamento deste curso haviam sido previstos em 1946 pela Lei Orgânica do Ensino Primário 
e foram mantidos em 1961 com a L.D.B. (Romanelli, 1984).
11A divulgação dos primeiros métodos ativos foi a partir de 1907 na Europa. Destacaram-se os 
métodos Montessori, Decroly, Plano Dalton, Sistema Winnetka e o método de projetos de 
Kilpatrick (Luzuriaga, 1971).
12 Corrente educativa difundida na Europa a partir de 1880 e que apresentava três tendências 
principais: Da “escola ativa" ou do “trabalho" de Kerchensteiner na Europa; do “pragmatismo” ou 
“instrumentalismo” de John Dewey nos Estrados Unidos e “Pedagogia socialista" de Makárenko 
nos países do bloco comunista (Lourenço Filho, 1978; Manacorda, 1996; Gadotti, 2001b).
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De acordo com Gadotti (2001 b), Dewey, ao propor

“os princípios da iniciativa, originalidade e cooperação, pretendia 
liberar as potencialidades do indivíduo rumo a uma ordem social, 
em vias de ser progressívamente aperfeiçoada. Assim, traduzia 
para a educação o liberalismo político-económico dos Estados 
Unidos’’ (GADOTTI, 2001b, p.148).

13 Caracteriza a organização e metodologia rígidas usadas pelas escolas até o início do século 
XX (Gadotti, 2001b).
14 Terminologias adotadas por Anísio Teixeira para designar as escolas ativas no Brasil (Gadotti, 
2001b).

Dewey propunha a renovação educacional por meio da utilização dos 

métodos ativos, preconizando o auto-governo e a experimentação realizadas 

pelos estudantes, em contraposição aos métodos diretivos da escola tradicional 

que levavam o aluno a uma passividade que não deveria ser aceita no novo 

modelo de sociedade moderna (urbana e industrializada). “A escola é vida e não 

preparação para a vida’’ foi uma frase de Dewey muito repetida nas décadas 

posteriores a 1920.

Sob a inspiração da “Pedagogia Pragmática” de Dewey, Anísio Teixeira 

defendia a idéia de transformar a “Escola Tradicional’43 em uma “Escola Nova” 

ou “Escola Progressiva’44, pois, de acordo com o educador, a industrialização e 

o desenvolvimento da sociedade brasileira reclamavam a formação de um “Novo 

Homem”, para o “Novo Mundo” que se vislumbrava, para um futuro que ele dizia 

ser imprevisível.

Ao fazer uma análise das idéias educacionais de Anísio Teixeira, Cunha 

(1980) afirma que as mesmas foram influenciadas pelo pensamento liberal e que 

o papel social da educação, de acordo com os teóricos desta corrente de 

pensamento, pode ser sintetizado na seguinte afirmação:
“A escola não deve estar a serviço de nenhuma classe, de nenhum 
privilégio de herança ou dinheiro, de nenhum acordo religioso ou 
político. A instrução não deve estar reservada às elites ou classes 
superiores, nem ser um instrumento aristocrático para servir a 
quem possui tempo e dinheiro. A educação deve estar a serviço do 
indivíduo, do 'homem total’, liberal e pleno” (CUNHA, 1980, p.34).
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0 trabalho que Anísio Teixeira desenvolveu de 1930 até 1970 (de acordo 

com Cunha, 1980) constituiu-se fundamentalmente em lutar para que o Estado 

brasileiro assumisse a tarefa de “reconstrução social”, utilizando para isso a 

escola pública obrigatória e gratuita.

Sob a ótica da transformação social, com vistas ao desenvolvimento e 

modernização que seriam atingidos por meio da industrialização, são traçadas 

as diretrizes que iriam nortear as políticas educacionais estabelecidas para o 

país nas décadas seguintes a 1930 e que foram se estendendo pelas décadas 

de 1960 e 1970.

A melhoria da qualidade do sistema escolar dependia da renovação 

educacional e as escolas deveriam atingir dois objetivos: “a formação geral e 

comum de todos os cidadãos e a formação dos quadros de trabalhadores 

especializados e de especialistas de toda espécie exigidos pela sociedade 

moderna” (Teixeira, 1999, p.46).

Até 1964, Anísio Teixeira liderava um movimento de educadores que 

defendiam a expansão educacional para todos os níveis de ensino, o combate 

ao analfabetismo e a formação de técnicos no nível médio e superior. 

Acompanhando esta proposta de expansão do atendimento, os mesmos 

educadores apontavam a necessidade de investir na formação dos professores, 

reformar os prédios escolares e dotá-los de equipamentos modernos com vistas 

a melhorar a qualidade do serviço educacional oferecido nas escolas públicas.

As diretrizes propostas estavam voltadas especificamente para enfrentar 

a tarefa educacional, que significava suprir a escolaridade de grande número de 

analfabetos e proporcionar formação profissional, a fim de atender às 

necessidades da indústria que se instalava e, ao mesmo tempo, oferecer 

oportunidade de trabalho qualificado e ascensão social à classe média urbana. 

O desenvolvimento educacional passa a ser uma das prioridades nos projetos 

brasileiros, fazendo parte do Plano de Desenvolvimento Nacional, como 

veremos mais adiante.

A partir de 1964, com o golpe civil militar, os planos e metas de 

desenvolvimento económico foram revistos. Os planos para a educação
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No entanto, a demanda de recursos humanos criada pela expansão 

económica não foi atendida pela estrutura escolar, resultando em um déficit de 

mão-de-obra que cresceu até o final da década de 1960, incluindo neste déficit a 

formação de professores primários (Romanelli, 1984). Este déficit aconteceu 

após 1964 e foi conseqúência da política de valorização e de investimentos na 

racionalização e modernização dos sistemas escolares e não na expansão do 

atendimento escolar.

passaram a privilegiar a formação da mão-de-obra de nível técnico e superior ao 

mesmo tempo que foi introduzida uma dimensão tecnicista em todos os níveis 

do ensino com a exigência de eficácia nos resultados educacionais e com o 

objetivo primordial de atender como prioridade o projeto desenvolvimentista15 da 

sociedade brasileira.

15 Ao relacionar a educação ao projeto de desenvolvimento, Fernandes (1966) expunha: “O 
essencial é que se entenda que não há nem crescimento económico, nem desenvolvimento 
social nem progresso cultural sem uma paralela integração das escolas nos processos de 
mudança social. Enquanto se mantiver a ignorância como norma de adaptação para dois terços 
da população ativa do Brasil, os proventos do crescimento económico, do desenvolvimento 
social e do progresso cultural serão capitalizados por uma minoria, que por essa simples razão 
revela empenho quase nulo em abolir o isolamento da escola, o caráter anacrónico dos nossos 
padrões de ensino e o teor de privilégio assumido pela distribuição das oportunidades 
educacionais” (Fernandes, 1966, p.95).
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16 Quanto à evolução do atendimento educacional oferecido pelo curso primário no período, 
Calmon (1975) esclarece que a taxa de analfabetismo que era de 39% em 1960 e de 33% em 
1970 decresceu, mas em números absolutos houve aumento, sendo 15.816.000 o número de 
analfabetos em 1960 e 19.937.000 em 1970.
17 Formação obtida no nível ginasial (também chamado de 1.° ciclo) que era cursada nas Escolas 
Normais Regionais.

No final da década de 1960, a situação do curso primário16 descrita nos 

relatórios encaminhados pelo MEC à UNESCO é a seguinte:

• as famílias sem recursos poderiam receber auxílio financeiro para 

enviar as crianças à escola (pública ou particular);

• as empresas com mais de cem funcionários ofereceriam ensino 

primário gratuito aos empregados e aos filhos destes;

• previsão de criação de um plano de combate ao analfabetismo;

• a educação obrigatória era o primário com quatro anos de duração, 

(com previsão de aumento de mais dois anos);

• 34% das crianças da zona urbana e 47% da zona rural não 

frequentavam escolas;

• índice de abandono escolar elevado.

Quanto ao Ensino Normal no Brasil, funcionavam no final da década 

1.811 estabelecimentos (787 públicos e 1.024 particulares) com 220.272 alunos 

inscritos (119.965 nas escolas públicas e 100.307 nas escolas particulares). 

Havia em todo país 351.466 professores atuando no ensino primário. Dos 

professores atuando, 44% não possuíam habilitação para a docência e entre 

aqueles habilitados, 90,7% eram regentes de classe17. Na zona rural, o índice de 

professores leigos atuando chegava a 90% (Paris, 1972).
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0 baixo rendimento do curso primário apontado na pesquisa levou o INEP 

a desenvolver um estudo em oito Estados brasileiros para identificar a qualidade 

dos cursos oferecidos pelas Escolas Normais e a partir dos resultados 

encontrados apresentar subsídios para reformulação destes cursos.

18 Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos. Órgão federal criado sob a orientação de Anísio 
Teixeira, com o objetivo de implementar e divulgar a pesquisa em educação no Brasil 
(Fernandes, 1991).

Quanto aos professores em atuação, o relatório aponta que “é grave a 

situação existente”, e explica: “A ‘penúria’ do pessoal docente se faz sentir nos 

diversos níveis e em todos os gêneros do ensino” (Paris, 1972, p.278).

Essas questões nos permitem afirmar que a falta de pessoal habilitado 

para lecionar na educação básica no Brasil era significativa; falava-se em 

qualidade, mas o que se buscava como principal objetivo era suprir o déficit 

numérico ou quantitativo.

A questão da qualidade da atuação dos docentes e da formação oferecida 

foram tratadas em Pareceres do CFE (Conselho Federal de Educação), 

conforme veremos mais adiante. Os resultados educacionais apontados nos 

estudos realizados pelo CFE em relatórios oficiais demonstravam a baixa 

“produtividade” apresentada pelo ensino primário.

No final da década, o MEC determinou ao INEP18 a realização de uma 

pesquisa com o objetivo de conhecer a situação do desempenho profissional 

dos professores e dos resultados educacionais do Curso Primário em todo o 

país. O relatório final, publicado em 1969, informava o seguinte:

“Observando a situação do ensino primário brasileiro, verifica-se o 
seu baixo índice de produtividade, traduzido pelo acúmulo das 
crianças no 1. ° ano escolar, série na qual, em 1966, se achavam 
cerca de 49% dos alunos de curso primário, e percebido ainda 
pelos índices obtidos através das relações - alunos de 1.° ano e 
crianças que terminam o curso, bem como população de uma série 
escolar e contingente da série seguinte. Tal situação tem múltiplas 
e complexas causas, entre as quais se pode incluir o deficiente 
preparo do professor primário, uma vez que inúmeras pesquisas 
têm revelado ser o professor o fator que maior influência exerce no 
rendimento de ensino” (PINHEIRO, 1969, p.113).
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19 O desinteresse pelo exercício da docência era decorrente de um conjunto de fatores, entre 
eles os baixos salários, a feminilização do magistério, as dificuldades de trabalho na zona rural e 
a frequência ao Curso Normal com o fim exclusivo de acesso a Cursos Superiores (Mello, Maia 
& Britto, 1983; Mello, Guiomar Namo, 2000; Gatti, 1996).

No estudo realizado, foi apontado o grande número de professores leigos 

atuando em todo o país. Uma das justificativas apresentadas para a existência 

do contingente de leigos trabalhando era que os professores habilitados não se 

interessavam pelo exercício da profissão19. Outra questão apontada era que 

apesar de todos os esforços efetuados pelo MEC na preparação dos docentes, 

os Municípios substituíam os professores habilitados por leigos “ao sabor da 

política municipal”. Desta forma é que ingressavam anualmente dez mil 

professores leigos no ensino primário.

E consta no relatório que:

"Os Estados precisam assumir a responsabilidade de habilitação 
dos leigos que ofereçam condições para tal, da formação de novos 
professores e da extinção do regime de nomeação de elementos 
não titulados, com salários irrisórios, em detrimento de pessoal 
mais capaz” (PINHEIRO, 1969, p.113).

Diante da relevância que era atribuída à questão educacional e do grande 

número de leigos atuando, o estudo sugeria a criação de “Centros de Educação 

Fundamental”. Estes Centros seriam implantados em todas as regiões do país e 

ampliariam a atuação dos “Centros de Treinamento do Magistério”, que já eram 

mantidos pelo MEC, sob a supervisão do INEP.

A atuação destes Centros já existentes era considerada “tímida” devido à 

falta de recursos e precisava ser implementada e expandida devendo os futuros 

Centros assumirem a formação, habilitação e aperfeiçoamento do Magistério e 

se constituir em “focos irradiadores de experiências educacionais bem- 

sucedidas e de organização e divulgação de bibliografia e material didático” 

(Pinheiro, 1969, p.113).

Formar novos professores e preparar adequadamente aqueles já em 

exercício era uma prioridade apontada nestes relatórios enviados ao MEC diante 

das necessidades impostas pelo desenvolvimento nacional que se propunha 

como meta.
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Em Cuba: a execução da proposta1.2

Esta parte do trabalho tem a finalidade de esclarecer os procedimentos 

adotados para planejar e implementar diretrizes visando à formação de 

professores em um contexto de mudanças estruturais na sociedade cubana. 

Faremos uma exposição dos fatos ocorridos e dos instrumentos governamentais 

desenvolvidos para a execução das propostas teóricas e práticas formuladas por 

lideranças políticas e educacionais.

A educação era considerada por estes educadores condição de 

sobrevivência da nacionalidade brasileira e questão de segurança e de defesa 

nacional, recomendando-se, portanto que fosse “provocada, incentivada, 

apoiada e acompanhada pelo Governo Federal” (Pinheiro, 1969, p.113). 

Propunha-se, nestes termos, expandir e adequar a oferta educacional às novas 

exigências da sociedade.

É neste contexto educacional, de debates e reivindicações que 

acompanhavam as mudanças políticas e económicas da sociedade brasileira, 

que localizamos a formação de professores para a educação básica. As 

deficiências apresentadas eram tanto em termos numéricos, quanto em termos 

de qualidade. Havia um índice elevado de professores em atuação, contando 

apenas com “formação aligeirada” ou não possuindo formação para o magistério 

conforme o previsto na década de 1960.

A estas deficiências apontadas (que vinham de longa data) somavam-se 

as novas necessidades, isto é, os novos saberes desejáveis para o exercício da 

docência e preconizados pelo movimento renovador, conforme veremos mais 

adiante neste estudo.
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Ainda no mesmo relatório aqui por nós enfocado consta que em Havana, 

no início da década de 1950, havia três escolas públicas municipais: Escola M. 

Aguayo (para meninas), Escola Manuel Valdés Rodriguez (para meninos) e 

Escola Miguel Gómes (de educação profissional). As universidades estaduais no 

país eram três: Universidade de Havana, Universidade do Oriente e 

Universidade Central de Las Villas. Havia uma universidade privada católica, a 

Universidade de Santo Tomás de Vilanova.

Os informes (Paris, 1960), encaminhados à UNESCO pelo Ministério da 

Educação de Cuba, na década de 1950, contêm dados estatísticos e descrições 

do serviço educacional que era oferecido à população. Nesse relatório consta 

que a base legal em vigor era a Constituição de 195220 e nela estava previsto, 

além de Escolas Públicas gratuitas (pré-primário, primário e primário superior), 

escolas públicas não gratuitas (pré-universitário e universitário) e escolas 

privadas (mantidas por organizações religiosas, católicas, protestantes e 

judaicas). Para os estabelecimentos públicos não gratuitos, a lei previa oferta de 

bolsas, "na medida do possível”, aos alunos com poucos recursos.

A escolarização obrigatória tinha uma duração de oito anos, e era 

oferecida a crianças a partir dos seis anos de idade. A frequência era controlada 

pelos professores ou por diferentes associações, entre elas Rotary Club, Franco- 

maçons, Lions e Associação de Pais e Mestres.

Os alunos, comprovadamente pobres ou que morassem mais de dois 

quilómetros de distância da escola, estavam dispensados de freqúentá-la. 

Consta no relatório que na zona rural a frequência era mais baixa do que nas 

regiões urbanas e o motivo apontado era a falta de recursos económicos das - 

famílias.

2u O texto constitucional de 1952 foi aprovado no Governo de Fulgencio Batista em substituição à 
Constituição de 1940. Fidel Castro, ao assumir o governo em janeiro de 1959, dissolveu o 
Congresso e outorgou o poder legislativo a um Conselho de Ministros. O ato que instalou o 
governo revolucionário não foi acompanhado de novo texto constitucional. A nova Constituição 
foi aprovada em 1976 (Leal, 1998).
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De acordo com Carnoy & Werthein (1984), Leal (1998), Machado (1991) e 

Matos (1961), as deficiências apresentadas pelo sistema educacional no final da 

década de 1950 eram decorrentes de:

A população do país era de 5.829.000 habitantes, com 52% desta 

população vivendo na zona rural. A taxa de analfabetismo para as pessoas com 

mais de 15 anos era de 22,1% (de 1907 a 1958 permaneceu a mesma taxa). As 

Escolas Normais21, em número de três, eram todas públicas (havia apenas duas 

escolas privadas, neste nível de ensino, dirigidas à formação de ‘‘donas de 

casa") e as escolas para adultos também eram públicas, sendo 27 na zona rural 

e as demais na zona urbana, num total de 432 escolas. A maioria das escolas 

de 2.° grau era mantida pela iniciativa privada (havendo 108 escolas privadas e 

21 públicas).

O número de alunos frequentando escolas na zona rural era pequeno, 

embora o número de escolas nesta zona fosse maior (em algumas regiões não 

havia nenhuma escola) do que nas cidades. Os motivos alegados para esta 

baixa frequência eram a pobreza, a distância das escolas e a necessidade de 

trabalho.

21 Escolas que ofereciam cursos no nível secundário com a duração de quatro anos e dirigidos à 
formação do Professor Primário (Paris, 1960). A nomenclatura deste curso sofreu alterações 
posteriores, como veremos mais adiante.

• ausência de planos para reformas estruturais;

• corrupção generalizada em todos os escalões da administração 

educacional.

No que se refere à educação, de acordo com Carnoy & Werthein (1984), 

a corrupção envolvia desde os desvios de verbas destinadas ao ensino até a 

existência de remuneração de professores para cargos inexistentes. Ocorria 

também a nomeação de docentes para trabalhos especiais, com salários 

diferenciados e sem frequência obrigatória, enquanto que ao lado desta situação 

dez mil professores estavam desempregados.
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0 sistema em ao

22 As reformas foram iniciadas, ainda em 1957, nos territórios ocupados pelos Rebeldes durante 
a luta armada. Estes territórios recebiam a denominação de “Frente". Após 1959, as reformas 
foram estendidas para todo o país (Carnoy & Werthein, 1984; Bandeira, 1998; Leal, 1998). Após 
1959, o sistema educacional passou a ter a seguinte organização: pré-escola, curso primário, 
secundário de base, pré-universitário, secundário profissionalizante, escolas de professores 
primários,.educação de adultos, educação especial, faculdades.
23 Para garantir a instalação do projeto político, um dos recursos utilizados foi estender o 
atendimento educacional a toda população, incluindo a alfabetização de todos os analfabetos e a 
elevação do padrão cultural de todos os habitantes do país. O atendimento educacional era uma 
das propostas defendidas por José Marti (herói nacional morto na guerra da Independência em 
1895) e foi incluído dentro do plano estratégico, elaborado pela liderança revolucionária e fez 
parte do processo de ampliação dos serviços de bem-estar social (Donghi, 1997).
É assim então que no período iniciado em 1959 a “Educação emerge, pois, como processo 
especificamente revolucionário de transformar a vitória militar em vitória política. Neste sentido 
primordial é que é lícito dizer que educação e revolução em Cuba são sinónimos. Pela educação 
se superariam as duas limitações mais flagrantes da revolução, forjando simultaneamente, ‘in 
actione’, uma ‘nova mão-de-obra’ e um ‘novo homem”'(Oliveira, 1984, p.9).

educacional apresentava distorções em relação 

atendimento da clientela, tanto no que se refere à quantidade de escolas e sua 

distribuição no espaço geográfico, quanto à qualidade dos serviços prestados, 

visto que os métodos utilizados eram julgados inadequados e os docentes eram 

despreparados ou desqualificados, além de serem frequentes os desmandos e 

distorções no sistema administrativo do ensino.

Para superar a situação de atraso educacional, para transformar a "vitória 

militarem vitória política”, e para diminuir a distância entre trabalhadores braçais 

e intelectuais, as lideranças governamentais iniciam as reformas do sistema 

educacional22. Foram exaradas neste período a Lei 559/1959 (que antecedeu a 

reforma do ensino); a Lei 680/1959 (Lei da Reforma do Ensino) e a Lei 

Constitucional de 06/07/1961 ou Lei de Nacionalização do Ensino.

A estratégia revolucionária23 de desenvolvimento social provocou 

naturalmente um efeito profundo sobre a estrutura escolar. As instituições 

educacionais tornaram-se os principais meios de preparação dos cidadãos para 

a nova sociedade.
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24 Para Guevara, o homem que se transforma de consumidor em produtor (com consciência). 
(Huberman & Sweezy, 1961), “el hombre del siglo XXI”, “Hombre Nuevo” (redimido da 
necessidade de vender-se como mercadoria) (Bandeira, 1998, p.558).
25 A transformação económica e modernização da sociedade proposta consistia em substituir a 
monocultura açucareira para exportação pelo desenvolvimento de indústrias (Carnoy & Werthein, 
1984).

Ernesto Guevara, Fidel Castro e outros líderes revolucionários 

propunham então a construção de uma "nova sociedade” e de um...“novo 
homem'24 e esclareciam que estes processos seriam desenvolvidos 

simultaneamente. Enquanto a sociedade se transformava economicamente25, os 

cidadãos seriam preparados para uma atuação produtiva e consoante com os 

princípios do coletivismo.

O surgimento do "Novo Homem” se tornaria parte integrante da 

mobilização das massas e vinculado ao desenvolvimento económico cubano.

Dizia Fidel:
“A raiz não está em criar-se consciência com dinheiro ou incentivos 
materíais (e interesse pessoal), mas em criar a abundância com a 
consciência e criar uma riqueza coletiva cada vez maior com uma 
consciência coletiva cada vez maior” (CARNOY & WHERTEIN, 
1984, p.56).

Para executar a proposta de atendimento educacional a toda a 

população, os líderes governamentais desencadeiam um processo de 

erradicação do alfabetismo por meio da Campanha Nacional de Alfabetização 

(que descreveremos mais adiante).

Como parte da estratégia governamental, foram preparados professores 

voluntários (alunos do Ensino Secundário) que, treinados (em caráter de 

emergência), se dirigiram a todas as regiões do país durante a Campanha 

Nacional de Alfabetização, planejada em 1960 e implementada em 1961.

Após o encerramento da Campanha, foi iniciado o processo de criação de 

escolas e de planejamento de novas diretrizes teóricas para a educação com o 

objetivo de, por meio da educação, formar o “cidadão” que deveria transformar- 

se de "consumidor” em "produtor” (incorporava-se à economia um grande 

contingente de trabalhadores).
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a A vinculação escola-trabalho foi estendida no final da década de 1960 para o Curso Primário, 
por meio de atividades desenvolvidas nas hortas. Em relação ao Curso Normal, esta vinculação 
trouxe benefícios concretos, uma vez que proporcionou um contato do aluno-mestre com a 
realidade, evitando o distanciamento entre a teoria e a prática.
27 Carnoy & Whertein (1984) explicam que havia necessidade urgente de preparo de mão-de- 
obra de todos os níveis em decorrência da emigração de pessoas “tecnicamente qualificadas” 
que ocorreu em larga escala no início da década de 1960.

Nos anos seguintes, a pedagogia do trabalho (vinculando atividades 

acadêmicas com trabalho no campo) foi adotada em todo o território, incluindo 

nesta estratégia os níveis mais avançados do ensino, ou seja, todos os alunos 

do Secundário, do Curso Normal e do Ensino Superior26.

Os estudos para planejar e executar as transformações no entendimento 

educacional foram realizados pelos educadores que permaneceram em Cuba 

após a vitória dos revolucionários27.

A busca de embasamento teórico e a execução de medidas práticas são 

descritas pela educadora Josefina López Hurtado [e outros] (2000) nos 

seguintes termos:

"[...] havia necessidade de realizar profundas mudanças na 
educação e nas concepções pedagógicas existentes; no entanto, 
não surgiu como tarefa imediata a criação de uma teoria 
pedagógica; antes foi feita a busca de soluções práticas para os 
problemas educacionais, herdados do antigo regime social, entre 
eles: analfabetismo, elitismo educacional, abandono das 
instituições escolares e inadequada preparação dos professores” 
(HURTADO [e outros], 2000, p.58).

O “que fazer” educativo adquire uma nova função político-social e uma 

finalidade prática, que se concretizam no princípio de “Educação para todos”, 

trazendo para o cenário prioridades que passam a compor a Política 

Educacional cujo planejamento é iniciado. Foram estabelecidas pelos 

governantes as seguintes prioridades para a educação: alfabetização para 

todos, educação de adultos, formação de professores primários e de nível 

médio, ensino técnico e profissional, estudo aliado ao trabalho, educação pré- 

escolar, educação especial, educação esportiva e artística.



26

comoe

e

28 Com o objetivo de construir a nova sociedade e reformar o sistema de ensino, os cubanos 
foram buscar os fundamentos da pedagogia socialista (os fundamentos das teorias marxistas já 
eram introduzidos em 1957 na Escola José Marti) que passou a ser planejada a partir de 1960 e 
implementada nos anos seguintes. Em um informe oficial encaminhado pelo governo de Cuba à 
Conferência sobre Educação e Desenvolvimento Económico Social, convocada pela UNESCO, 
realizada em Santiago do Chile em maio de 1962, encontram-se explicitados os objetivos para o 
Projeto Educacional que se propunha: “Aqui vemos dois objetivos básicos da educação 
socialista: a ligação da educação com o trabalho produtivo, como meio de desenvolver o homem 
em todos os seus aspectos; a importância da educação para o socialista e o valor da ciência 
para o desenvolvimento económico social e cultural [...]. E nesta parte, o documento conclui: 
“educar os estudantes na própria raiz de todo o progresso cultural, técnico e científico, e dar-lhes 
um treinamento ideológico e moral que conduza a uma educação total” (Carnoy & Werthein, 
1984, p.69).

É importante esclarecer que, de acordo com Hurtado [e outros] (2000), 

estas prioridades estavam aliadas aos princípios da educação integral; da auto- 

aprendizagem; do caráter ativo do processo de ensino; da moral; da ética; da co- 

educação; da gratuidade; da participação de toda sociedade no processo 

educacional; do ideológico e do político e principalmente do coletivismo.

Para atender aos princípios e prioridades considerados 

fundamentais para preparar o novo homem, os educadores cubanos foram 

buscar o que para eles era tido como avançado e moderno em educação28 

adequado ao projeto político que era implantado.

Na elaboração das diretrizes teóricas que seriam utilizadas daí para frente 

foram retomados os métodos ativos de John Dewey. A vertente pragmática do 

escolanovismo havia sido introduzida na educação cubana no início do século 

XX pelos educadores Alfredo M. Aguayo (autor de "Didática de la Escuela 

Nueva”, editada em 1932) e Diego Gonzalez (autor de "Didática de dirección del 

aprendizaje”, editada em 1946), entre outros (Hurtado [e outros], 1996, 2000).
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2a Ponce (1983) tece inúmeras críticas à ingenuidade do escolanovismo e à visão não crítica do 
trabalho escolar e do “sacerdócio” apontada por Kerchensteiner como característica desejável 
para o educador.
Na “Pedagogia Socialista”, de acordo com Manacorda (2000; 1996) e Gadotti (2001b), eram 
encontrados os princípios idealizados por Marx e Engels sobre trabalho e coletivismo e 
formalizados por Anton S. Makárenko, “o personagem mais significativo da pedagogia soviética” 
deste período. Autor do livro “Poema Pedagógico”, Makárenko propunha uma pedagogia original 
“e não espontânea” para “inventar o modo de construir o homem novo numa maneira nova”, 
realizando esta educação especialmente por meio da conexão entre instrução e trabalho 
produtivo, do qual as crianças podem ver os frutos concretos e no qual são levadas 
necessariamente à colaboração com o coletivo de que são parte. Propunha ainda uma educação 
dos sentimentos, “da alegria do amanhã”, por meio do indivíduo transformado no grupo, 
chegando à classe social, ao povo todo, e a todos os homens do mundo (Manacorda, 2000, 
p.316).
50 Educação e trabalho” era uma tendência do escolanovismo surgida na Europa com o 
educador Kerchensteiner, que na Alemanha em 1910 criou as “Arbeitschule” (escolas do 
trabalho). Aguayo (1939) afirmava que havia um aspecto inovador nesta concepção que envolvia 
a espontaneidade e a criatividade da criança no processo de aprendizagem. E complementava: 
“Por trabalho produtivo ou criador entende Kerchensteiner aquele a que o espírito se entrega 
quando sintetiza velhas e novas experiências, quando estabelece relações entre umas e outras a 
fim de criar uma unidade superior, idéia ou representações externas ou realização da mesma. O 
trabalho conduz a novas experiências, desperta as energias de nosso organismo, revolve as 
fibras do nosso ser, reanima o valor, desenvolve a personalidade livre, a vida do espírito e a 
alegria de criar” (Aguayo, 1939, p.120).

Makárenko, cujos princípios foram seguidos pelo governo cubano, 

afirmava que os educadores em uma escola também devem atuar coletivamente 

(o coletivo de alunos e professores são um mesmo coletivo pedagógico). 

Apontava também como necessária a esta atuação docente conhecimento real 

do processo educacional aliado à competência educativa.

Para Makárenko, deveriam ser solicitados

“hábitos corretos” e “autêntica maestria” dos professores. Afirmava 
o educador: “Nas nossas escolas os alunos comportam-se bem nas 
aulas de um professor e mal nas de outro. E isso não é de modo 
algum porque um deles seja talentoso e o outro não, mas 
simplesmente porque um é mestre e outro não. É necessário não 
só dar instrução aos pedagogos, mas também educá-los” 
(MANACORDA, 2000, p.316).

“escolanovismo" acrescentadas

concepções de educação, coletivismo e trabalho da “pedagogia socialista29 

princípios de “educação e trabalho’30 originados também no movimento 

escolanovista.
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Ao lado dos princípios formulados, os educadores cubanos, integrantes 

das equipes governamentais e técnicas definiram seis áreas culturais em torno 

das quais devia organizar-se o processo educativo. Eram elas:

• educação para a saúde mental e física;

• educação social e cívica;

• educação económica e vocacional;

• educação estética;

• educação da linguagem como comunicação e expressão; e

• educação científica e filosófica (esta última dividida em ciência da cultura 

e ciência da natureza).

Definidas as áreas de atuação, surgiu a preocupação de estabelecer 

objetivos e diretrizes teóricas para a educação. Foram estabelecidas as 

seguintes linhas gerais de tarefas ou objetivos a serem atingidos:

J1 Lev Vygotsky (educador soviético que lecionava em escola de formação de professores), 
defensor do sociointeracionismo, concepção que ressalta a importância da relação com o meio 
no desenvolvimento humano (Libâneo, 2002, p.77).

Além dos princípios formulados por Makárenko, os pedagogos cubanos 

foram influenciados por Lev Vygotsky31.

Nos anos de 1959, 1960 e 1961, os princípios da “Educação como tarefa 

de todos” da “Educação aliada ao trabalho” e do “Coletivismo” são introduzidos 

pelos pesquisadores e autoridades governamentais cubanos nas propostas 

educacionais e continuam a ser trabalhados pelas décadas seguintes. Hurtado, 

educadora cubana, [e outros] (1996), referem-se a estes princípios como sendo 

aqueles idealizados por José Marti. A educadora [e outros] afirmam que

“a educação como tarefa de todos e para todos, constitui-se numa 
das primeiras transformações conceituais que, unida à extensão 
dos serviços educacionais a todas às regiões do país, 
transformaram em realidade, a proposta martiana e tiveram como 
consequência a renovação das concepções e dos métodos de 
trabalho pedagógico” (HURTADO [e outros], 1996, p. 15).
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02 O ativismo pedagógico foi a principal característica educacional da década de 1960 em Cuba.

• Iniciar a construção de um corpo teórico integrando o enfoque 

“cientificista” (trazido pelo movimento renovador) com o "humanista” 

universal e nacional;

• Definir um modelo de professor e um modelo de aluno;

• Construir um paradigma de educação e um modelo de escola, que 

relacione duas tendências: a científica e a humanista com aspectos 

diferenciados, mas que se integrem em um modelo de escola, ou seja, 

científica, democrática, moderna, humanista e formadora de valores;

• Conceber uma educação do indivíduo com o objetivo de formação e 

desenvolvimento de conduta social, prevendo a participação do ser 

humano na relação educativa, preparando-o para uma atuação enquanto 

membro de uma comunidade, partícipe, ativo na vida social e com suas 

raízes fixadas no meio sociocultural;

• Conceber a formação da personalidade socialista das novas gerações, 

envolvendo o estudo do ser humano como ser ativo no mundo,, assim 

como o seu desenvolvimento, formação e integração à sociedade 

sociaíista, sendo produto da inter-relação dialética com o meio social.

Estas eram as linhas gerais, com base nos pressupostos teóricos, que 

iriam nortear as diretrizes educacionais a partir de 1960.

Concomitantemente às elaborações teóricas, as ações práticas32 iam 

sendo implementadas. As campanhas, congressos e círculos eram idealizados e 

executados envolvendo a população no projeto proposto.
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30 Em 26 de setembro de 1960, o primeiro ministro Fidel Castro anuncia em discurso durante 
assembleia na ONU (Organização das Nações Unidas), que em 1961 se erradicaria o 
analfabetismo em Cuba, e afirma que esta seria a primeira nação da América a atingir este 
objetivo.
34 Este contingente recebeu a denominação de “Brigadas Makárenko”. Continuavam sendo 
usados os termos utilizados na organização do exército revolucionário (Faundez, 1994).

A primeira grande tarefa desenvolvida foi a Campanha Nacional de 

Alfabetização33, organizada por uma Comissão Nacional de Alfabetização criada 

especialmente para coordenar o evento. Foram formadas pela coordenação 

geral subcomissões de municípios e de bairros, que diretamente vinculadas aos 

Conselhos Municipais de Educação, fizeram o recenseamento e a localização 

dos analfabetos. Esta última preocupação envolvia a necessidade de se adequar 

os conteúdos e temas básicos, a serem utilizados nas cartilhas, ao interesse dos 

futuros alunos e aos fins propostos pela liderança governamental.

A teoria e a prática caminhavam paralelamente. Enquanto se preparava a 

campanha nacional de alfabetização, durante os anos de 1959 e 1960 foram 

alfabetizadas cem mil pessoas. Ainda em 1960 se formou o “Contingente de 

Maestros Voluntários”34 composto por três mil jovens, que se dirigiram a todas 

as partes do país para iniciar o programa de alfabetização.

Professores formados, que recebiam o nome de Assessores Técnicos, 

capacitaram os alfabetizadores em todo o território nacional. Formaram-se 

várias brigadas, constituídas em sua maior parte por jovens, estudantes e por 

trabalhadores (da zona rural e urbana). Foram produzidas cartilhas e manuais e 

durante o ano de 1961 (Ano da Educação) as escolas regulares foram fechadas 

por nove meses, enquanto os alunos do secundário, todos os professores e os 

brigadistas se dedicaram à alfabetização.

De acordo com Faundez (1994), a Campanha de Alfabetização tinha 

motivação de ordem sócio-política e foi organizada de forma racional, clara e 

eficaz.
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Outros projetos educacionais que complementaram e deram continuidade 

à obra educativa que havia se iniciado foram organizados, tendo este processo 

se desencadeado por meio da “Educación Obrera y Campesina”, que se 

destinava ao prosseguimento de estudos dos recém-alfabetizados, dos “Círculos 

de Interesse”, e dos “Círculos Familiares”, para toda a população. Ainda nesta 

mesma perspectiva, foi desenvolvido o plano de educação “Ana Betancourt”, 

dirigido às trabalhadoras do campo, capacitando-as para atuar como agentes de 

transformações sociais nas comunidades onde viviam.

Ainda em 1961, conforme relatório oficial enviado à UNESCO, foram 

criados os primeiros centros de Educação Artística (que se implantaram em 

todas as províncias) e em 6 de julho de 1961 foi aprovada a Lei de 

Nacionalização do Ensino que declarou a educação como tarefa pública do 

Estado e nacionalizou todas as escolas mantidas pela iniciativa privada (Paris, 

1963a).

A vinculação dos estudantes do ensino secundário com atividades de 

estudo e trabalho no setor agropecuário foi iniciada em 1962 e passou a 

constituir-se no eixo fundamental da pedagogia cubana (nesta época se iniciam 

as escolas para o campo, que em 1971 se transformam em escolas no campo).

Em 1963, foi aplicada uma prova de escolaridade nos trabalhadores, 

camponeses e donas de casa, com o objetivo de medir o nível de escolaridade. 

Os resultados desta prova, analisados no IV Congresso dos Organismos 

Populares da Educação, serviram para pôr em prática medidas com o objetivo 

de superar o atraso educacional de grande parcela da população. Dentre estas 

medidas destacam-se o programa chamado “Seguimento” (para recém- 

alfabetizados) e a “Superação Operária” {para os subescolarizados).

Este projeto de superação educacional foi chamado mais tarde de 

“Batalha do Sexto Grau”, estendendo até este grau de ensino a escolaridade 

mínima da população. É importante ressaltar que várias organizações populares, 

entre elas sindicatos e organizações estudantis, ao lado de órgãos 

governamentais, estavam envolvidos na oferta de cursos de superação cultural, 

requalificação técnica, e preparação para o ofício, dos trabalhadores em geral.
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aumentandoanuais foramem

05 Mais tarde este plano de capacitação permanente, foi organizado como um subsistema ou 
sistema paralelo de educação, para adultos trabalhadores, com curso secundário e com as 
Faculdades Operárias e Camponesas.

Eram atendidos também, os jovens que haviam abandonado os estudos e/ou 

estavam desempregados35.

A prática da Educação Física, o Ensino de Artes, da Educação Especial e 

da Educação Técnica e Profissional receberam atenção especial e foram objeto 

de planos, projetos e medidas diferenciados no início da década de 1960.

Em um estudo realizado sobre o papel da educação na consolidação do 

processo revolucionário Carnoy & Werthein (1984) sintetizam o desenvolvimento 

educacional neste período afirmando que a partir de 1959 houve um aumento de 

mais de 40% na oferta de educação primária, sendo que na zona rural o índice 

foi de 50%; tanto na zona urbana como na zona rural o índice de matrícula 

passou a ser de 100%.

Os investimentos anuais em educação 

significativamente, passando de 79,4 milhões de pesos em 1958, para 289,2 

milhões em 1965 e 351 milhões de pesos em 1970 (Paris, 1972).

Sobre a questão da atuação dos professores, é importante acrescentar 

que no relatório encaminhando pelo governo cubano à UNESCO, no final da 

década de 1960, o principal problema apontado em relação à qualidade de 

ensino refere-se principalmente à necessidade de elevar o desempenho 

profissional dos docentes.

A necessidade de adequar o desempenho do professor era decorrente 

das modificações introduzidas no processo educacional. As adequações 

introduzidas no sistema educacional são abordadas no estudo de Carnoy & 

Wherthein (1984) que a elas se referem:
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No final da década, havia quatro Escolas Normais com 17.751 alunos 

inscritos; sete Escolas de Aperfeiçoamento Pedagógico com 12.567 inscritos. 

Atuavam 41.922 professores no Curso Primário e destes 30.318 haviam 

frequentado cursos regulares de formação. A situação apontada era a seguinte: 

o analfabetismo havia sido erradicado, todas as crianças estavam matriculadas 

em escolas e os professores que estavam atuando já haviam recebido algum 

tipo de treinamento, embora apenas 38,7% dos professores do Curso Primário 

fossem habilitados (Carnoy & Werthein, 1984).

Por sua vez, o planejamento encaminhado pelo governo cubano à 

UNESCO informava que o atendimento educacional oferecido à população era 

insuficiente e para sanar esta situação apontava a necessidade de elevar a 

qualificação dos docentes e esclarecia:

“O plano da educação [...] faz parte e prevê as medidas próprias 
para favorecer a evolução política e social de toda a população das 
zonas urbanas e rurais, para todas as crianças a para todos os 
adultos de todas as idades e condições” (PARIS, 1972).

“As reformas mais importantes após 1959 foram a transformação 
radical no objetivo e na estrutura da educação dos adultos, a 
expansão da escolaridade nos níveis primário e secundário, a 
mudança das escolas para as áreas rurais, a relação cada vez 
maior entre escola e trabalho e depois, a evolução para uma 
combinação de escola com lugar de trabalho - escolas como 
unidade de produção. Além disso, a socialização na escola também 
se transformou: deixou de promover a motivação individual e 
assumiu o trabalho coletivo” (CARNOY & WERTHEIN, 1984, p.68).

Estas medidas anunciadas referiam-se à melhoria dos planos e 

programas de estudos; à organização dos equipamentos, dos métodos, dos 

centros de formação pedagógica; ao planejamento sistemático e permanente do 

aperfeiçoamento dos professores em serviço; à revisão periódica dos planos e 

programas de estudos a fim de modernizar os conteúdos e de adaptá-los aos 

programas científicos, culturais e técnicos, às concepções revolucionárias de 

educação e às exigências do desenvolvimento nacional.

Previa também a utilização de novos equipamentos nos estabelecimentos 

de ensino, entre eles: projetores, filmes e diapositivos, televisões em circuito 

fechado e laboratórios para o ensino de língua; utilização de instrução
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programada; melhoria dos equipamentos de laboratório e ateliês; contratação de 

auxiliares de ensino para diversas funções; preparação de manuais de ensino e 

livros destinados a orientar os professores sobre a utilização dos espaços 

escolares; aplicação dos resultados da pesquisa pedagógica e a utilização 

intensiva das técnicas mais recentes para unir a vida escolar ao mundo exterior 

e proporcionar a aprendizagem da realidade social e do trabalho produtivo como 

elementos importantes na formação dos jovens.

O documento aborda ainda a questão da “Pesquisa (ou investigação) 

Pedagógica” e explica que esta é realizada por uma Equipe Nacional de 

Pesquisadores Pedagógicos do Departamento Nacional de Psicologia 

Educativa. Este Departamento fazia parte do Plano Nacional de Pesquisa que 

envolvia as “Equipes Provinciais de Pesquisa”.

Estes estudos, de acordo com o documento, eram realizadas nos “Centro 

de Formação de Professores”. Dentre os temas pesquisados pelos cubanos 

relacionados ao processo ensino-aprendizagem, destacamos a seguir aqueles 

direcionados ao treinamento e capacitação dos professores:

• Os testes programados para o aperfeiçoamento dos professores em 

exercício;

• O nível pedagógico dos professores das escolas primárias e secundárias 

formados pelos métodos normais ou por meio de estudos dirigidos;

• O monitor e as regras sociais do grupo;

• Os casos de abandono de curso nas escolas normais.

Os treinamentos propostos pelas autoridades educacionais tinham o 

objetivo de melhorar o desempenho profissional dos docentes e aperfeiçoar 

aqueles aspectos apontados como deficitários na formação oferecida, nos 

treinamentos de emergência ou nos cursos regulares, como veremos mais 

adiante.

Os pressupostos educacionais delineados nos primeiros anos da década 

de 1960 foram consagrados, aprofundados e sistematizados no I Congresso 

Nacional de Educação e Cultura, em 1971, ocasião em que se definiu e ratificou 

a política educacional, cujos princípios já haviam sido formulados.
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Entendemos que a formação dos professores para a educação básica e o 

estabelecimento de um corpo teórico para o exercício da docência eram 

processos que caminhavam de permeio à construção do projeto educacional em 

Cuba.

Podemos caracterizar três momentos distintos neste processo: 1) O 

período anterior a 1959 e a sua influência nos anos seguintes; 2) o período 

imediatamente posterior a 1959, já com as resoluções tomadas e a busca dos 

caminhos iniciados na prática; e 3) o período posterior a 1967, com um corpo 

teórico definido, a implementação delineada, e as providências apontadas em 

1971 no I Congresso de Educação e Cultura, para finalmente passarem a fazer 

parte da política educacional do país, por meio de resolução do I Congresso do 

Partido Comunista de Cuba (PCC) realizado em 1975.

O desenvolvimento do projeto educacional teve sobretudo um caráter 

prático, que foi sendo reorganizado durante a década, apresentando resultados 

que foram aperfeiçoados ou corrigidos durante as décadas seguintes.

Alguns educadores cubanos apresentam análises sobre o atendimento às 

necessidades educacionais oferecido na década de 1960. "

Hurtado [e outros] (2000), entre outros, esclarecem que os anos de 1963, 

1964 e 1965 foram de importantes definições no plano político, com todas as 

organizações se integrado sob a direção do Partido Comunista de Cuba. Foram 

traçados os rumos para o desenvolvimento da sociedade e, em 1967, surgiram 

trabalhos teóricos para dar sustentação ao projeto educacional com vistas a 

formar o “novo homem’’ de “qualidades comunistas”.

Analisando a conjuntura educacional como um todo e a formação dos 

professores, Recio, Bolanos & Toledo (1995) afirmam:



36

De acordo com os autores pesquisados, poderíamos concluir que a rápida 

expansão do atendimento às necessidades educacionais da população em Cuba 

caracterizou-se por soluções de emergência que foram sendo adotadas para 

resolver as deficiências apresentadas pelo sistema educacional.

Esta situação caracterizada como de “ativismo pedagógico", ou de 

improvisação, teve como resultado deficiências qualitativas e quantitativas no 

sistema educativo como um todo e conseqúentemente na formação dos 

professores.

Sobre a formação dos professores neste período, os mesmos autores 

concluem nos seguintes termos:

“Los planes de formación de maestros y profesores fueron dándole 
solución emergente a la rápida y continua expansión de los 
servidos educacionales, pero a la vez estuvieron sometidos 
constantemente a las nuevas exigências planteadas por el avance 
del desarrollo técnico y socioeconómico del país. Los planes 
disenados conforman un maestro que responde a los 
requerimientos de la educación masiva, maestro que se convierte 
por su integración, en un baluarte de la política educacional de la 
Revolución, pero que en sentido general deja un saldo de 
insatisfacción desde el punto de vista del educando que forma" 
(RECIO, BOLANOS & TOLEDO, 1995, p.2).

“A finales de la década del 60, se manifiestan con agudeza un 
conjunto de problemas y contradicciones en el sistema escolar que 
evidencian un desarrollo no armónico de la educación: unos de 
carácter interno como la existência de una gran masa de jóvenes 
de 13 a 16 anos que no estudian la persistência de índices 
significativos de deseroión repetición y retraso escolar, etc.; y otros 
originados en las instancias superiores de la educación que se 
caracterizan por la presencia de un estilo de trabajo personalista, 
verticalista de escasa legislación docente que no propicia el 
desarrollo del trabajo científico-metodológico ni presta la atención 
adecuada a las necesidades y preocupaciones del magistério” 
(RECIO, BOLANOS & TOLEDO, 1995, p.2).
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Aproximando as condições estruturais apresentadas pelo Brasil e por Cuba1.3

Assim é que Brasil e Cuba definiram o perfil de formação dos professores. 

No Brasil, seguindo a diretriz continuísta e conservadora do regime político 

instalado em 1964 e com vistas ao desenvolvimento económico, optou-se pela 

formação do professor “técnico”. Em Cuba, diante dos interesses políticos do

No decorrer deste estudo foi possível apreender que no Brasil e em Cuba 

foram estabelecidas oficialmente diretrizes teóricas e legais adequando a 

formação de professores para o Curso Primário às condições estruturais do 

período histórico. As diretrizes teóricas estabelecidas organizavam os sistemas 

educacionais de acordo com a conjuntura política, económica e social, fixando 

novos objetivos e metas e reordenando a estrutura administrativa.

A visibilidade e a exeqúibilidade destas diretrizes teóricas eram fixadas 

nos textos legais e demais formas de comunicação oficiais utilizadas nos dois 

países, visto que nas sociedades modernas a instância dotada de legitimidade 

para legislar, isto é, para definir e estipular normas comuns que se impõem a 

toda a coletividade é o Estado (Saviani, 1999).

Desta forma é que podemos afirmar que os Estados brasileiro e cubano, 

na década de 1960, definiram diretrizes para seus sistemas educativos, 

coerentes com as transformações económicas, políticas e sociais daquele 

período histórico. Estas diretrizes englobavam uma das instâncias mais 

significativas da educação, isto é a formação de professores.

A definição do perfil profissional dos professores era adequada às novas 

propostas, pois, segundo Kuenzer (1999),
“a cada etapa de desenvolvimento social e económico 
correspondem projetos pedagógicos, aos quais correspondem 
perfis diferenciados de professores, de modo a atender às 
demandas dos sistemas social e produtivo com base na concepção 
dominante [...]. Ou seja, as demandas de formação de professores 
respondem a configurações que se originam nas mudanças 
ocorridas no mundo do trabalho e nas relações sociais, e a 
configurações oriundas das diferentes posições que são assumidas 
em relação aos projetos apresentados pelo grupo que ocupa o 
poder" (KUENZER, 1999, p.166).
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A expansão das oportunidades educacionais era uma necessidade 

estratégica nos dois países, porém, o estabelecimento de diretrizes e os modos 

de consecução dos objetivos e metas propostos foram diferentes em cada um 

dos países aqui por nós estudados.

No Brasil, foram traçados em 1962 planejamentos económicos (incluindo 

a educação já com visão racional e tecnocrática) com vistas ao desenvolvimento - 

e com metas a serem atingidas em dez anos, prorrogadas após 1964. Ós 

objetivos de racionalização e modernização do serviço educacional e de 

formação de técnicos no nível médio e superior foram prioridades após 1964. O 

Curso Primário e a formação de professores para este nível de ensino não eram 

prioridades.

As decisões eram centralizadas no Governo Federal (com características 

de Estado Militar) e embora a L.D.B. em vigor previsse a descentralização 

administrativa, o poder local (Estadual e Municipal) não gozava de autonomia 

política e económica para adequar o ensino às condições regionais.

grupo que assumiu o poder, em 1959 foi adotado o modelo de professor 

"militante político”, dentro do projeto de construir uma sociedade com ideais 

socialistas e princípios de coletivismo.

Brasil e Cuba apresentavam, no início da década de 1960, déficit de 

professores habilitados para o exercício da docência no Curso Primário. O 

número de professores habilitados atuando na docência era insuficiente, ao 

mesmo tempo que a habilitação oferecida não era adequada aos objetivos 

educacionais propostos.

No Brasil e em Cuba, a educação passava a ter novos objetivos 

decorrentes das transformações sociais e dos ajustes à economia mundial que 

eram introduzidos nos contextos sociais.
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Em Cuba, as decisões eram tomadas pelo poder central e tinham caráter 

imediatista. O sistema educacional foi reformado e estatizado em 1959 e 1960

com base na centralização administrativa e política. Foram estabelecidos como 

objetivos educacionais36 a erradicação do analfabetismo, a extensão da 

escolaridade a toda a população, o desenvolvimento cultural e a militância 

política.

Diante destas ações desenvolvidas é que a década de 1960, 

caracterizou-se no Brasil como de “otimismo pedagógico” (Brzezinski, 1996), 

situação em que a educação é apontada como solução para todos os 

problemas, enquanto as discussões teóricas permanecem no nível dos 

gabinetes das autoridades, não chegando à prática.

Em Cuba, a mesma década foi chamada posteriormente pelos 

educadores que estudaram o período histórico de “ativismo pedagógico”, 

quando as soluções e ações eram definidas na prática, trazendo soluções 

imediatistas e personalistas que repetidamente precisavam ser reformuladas.

Quanto às diretrizes teóricas implementadas com vistas ao 

desenvolvimento educacional, os dois países continuaram adotando os métodos 

ativos do Escolanovismo com ênfase nas tecnologias educacionais, havendo no 

entanto vertentes diferenciadas que se adequavam aos respectivos contextos. 

No Brasil, a tendência tecnicista ou a ênfase no uso das técnicas acentuou-se 

após 1964. Em Cuba, após 1960, foram acrescentados aos métodos ativos do 

escolanovismo os preceitos da Pedagogia Socialista37.

As ações desenvolvidas nos dois países para definir e implementar 

projetos para a habilitação dos professores para o Curso Primário tiveram 

consequências diretas sobre a qualidade da formação oferecida e sobre o déficit 

de professores habilitados.

36 Objetivos influenciados pelo Economicismo e pelo Comunismo, de acordo com Puiggrós 
(1992).
37 Estas diretrizes foram fixadas por força dos acordos de “ajuda externa” que Brasil e Cuba 
firmaram naquele período, como veremos mais adiante neste estudo.
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Entendemos que os motivos apresentados para as deficiências qualitativa 

e quantitativa (de professores primários habilitados) apresentadas no Brasil e em 

Cuba podem ser resumidas nos seguintes termos:

No caso do Brasil, alguns estudos (aqui apresentados) realizados no 

início da década de 1960 apontavam como causa principal para o déficit 

quantitativo o desinteresse pela carreira docente. Vários motivos ocasionavam 

esta falta de atrativos, destacando-se a necessidade de deslocamento para 

regiões distantes.

Outro fator apontado era a localização de Escolas Normais apenas em 

cidades de grande e médio porte, dificultando o acesso dos interessados por 

esta carreira. Os exames de seleção rigorosos para ingresso acabavam 

eliminando uma porcentagem significativa dos candidatos a este ramo do 

ensino, somam-se a estes motivos a feminilização do magistério e os baixos 

salários.

Os estudos realizados pelo INEP, no final da década de 1960, 

demonstram que permanecia a situação de número insuficiente de professores 

habilitados (apenas 44% eram formados e destes, 90% com habilitação de 1 0 

ciclo), sendo encontrados em exercício na função docente um grande 

contingente de leigos, sem nenhum tipo de treinamento, em alguns casos sendo 

admitidos por favorecimento político (10.000 professores leigos eram admitidos 

anualmente)38.

Antes de 1959, em Cuba, o fator principal que contribuía para a 

ocorrência do déficit era o fato de existirem apenas três Escolas Normais em 

funcionamento na capital do país. A partir de 1959, com a expansão da oferta 

educacional, os candidatos ao exercício da docência foram submetidos a 

treinamentos intensivos, enquanto eram criadas Escolas de Professores em 

todas as províncias do país, permanecendo, no entanto, um índice elevado de 

professores não habilitados (cerca de 38,7%).

38 A prática de manter professores leigos em exercício era parte de estratégia de cunho 
conservador, conforme explicitado por nós neste estudo.
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causa do

Podemos afirmar que no final da década de sessenta, Brasil e Cuba 

apresentavam o seguinte quadro em relação à qualidade da formação de 

professores:

No Brasil, iniciava-se uma tendência tecnocrática na formação que iria 

transformar o professor em um técnico de nível médio ou superior (dependendo 

do grau de escolaridade onde tivesse obtido a habilitação).

Em Cuba, o professor recebia treinamento para militante político, além do 

preparo para lecionar (independente do tipo de formação recebida, sendo ela em 

caráter de emergência (na campanha de alfabetização) ou formação regular).

No Brasil, a formação oferecida era considerada deficiente, apresentando 

um caráter artificial desvinculado da realidade. Os motivos apontados eram o 

otimismo pedagógico e a centralização de poderes políticos e administrativos 

(acentuadamente a partir de 1964).

Em Cuba, o ativismo pedagógico era apontado como 

despreparo apresentado pelos professores, enquanto que a formação em 

contato com a realidade capacitava o professor para uma ação educativa 

voltada áos interesses da população.

Quanto ao aspecto quantidade, o Brasil apresentava o índice de 90% de 

professores sem nenhum treinamento em algumas regiões, enquanto que em 

Cuba todos os professores já haviam recebido algum tipo de capacitação.
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2.1 No Brasil

A visibilidade das diretrizes teóricas, formuladas para a formação dos 

professores no Brasil e em Cuba, era garantida por meio da publicação de 

instrumentos legais sob a forma de Leis Federais, Decretos-Lei, Resoluções ou 

Pareceres de acordo com a estrutura político-administrativa nos dois países. É 

importante ressaltar que, por questões de organização deste trabalho, no caso 

cubano, tratamos dos textos publicados depois de 1959, e no caso brasileiro, 

nos limitamos aos textos vigentes a partir de 1964.

Assim é que nos propomos, dentro da metodologia comparativa, 

descrever os dois contextos e alguns dos instrumentos oficiais instituídos, para 

na última parte deste capítulo aproximá-los, identificando similaridades e 

diferenças naqueles aspectos considerados por nós pertinentes para o 

entendimento do fenômeno aqui estudado.

As discussões, os estudos e as propostas de diretrizes para a Educação 

Brasileira e a formação dos professores tinham sua visibilidade garantida pelos 

textos oficiais, sob a forma de Leis, Pareceres do Conselho Federal e Planos de 

Desenvolvimento que eram preparados e divulgados pelo Governo Federal com 

o objetivo de organizar o sistema educacional e atingir padrões desejáveis de 

“produtividade’39 nos diversos níveis de ensino.

Capítulo II: Os Instrumentos Governamentais Garantindo 
Visibilidade e Sustentação à Formação dos Professores

39 Nos termos previstos na pesquisa realizada pelo INEP e descrita no Capítulo I deste estudo.
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De 1942 até 1961, a Educação Brasileira esteve disciplinada pelas Leis 

Orgânicas de Ensino. Estas leis apresentavam caráter rígido, prescritivo e 

centralizador. Cada nível e modalidade de ensino era organizado por um 

Decreto-Lei, que era válido para todo o território nacional.

O Ensino Normal era regulamentado pelo Decreto-Lei 8.530 de 

02/01/1946, que previa os tipos de formação, os objetivos e os critérios para o 

exercício da docência no ensino primário.

Este Decreto-Lei ou Lei Orgânica do Ensino Normal estabelecia dois tipos 

ou níveis de formação oferecidos em cursos, denominados Curso Normal ou 

curso de 2.° ciclo (no nível médio) nas Escolas Normais, e o Curso Normal 

Regional ou curso de 1.° ciclo (no nível ginasial) nas Escolas Normais Regionais.

O professor de 1.° ciclo recebia a denominação de Regente do Ensino 

Primário, formação que poderia ser considerada de emergência, ou aligeirada, 

uma vez que combinava em seu currículo as disciplinas da formação geral 

(curso ginasial) e somente no último ano do curso as disciplinas 

profissionalizantes: Psicologia, Pedagogia, Didática e Prática do Ensino.

É importante salientar que os alunos destes cursos (egressos do Curso 

Primário) estavam na faixa dos onze aos quinze anos de idade e recebiam 

preparação para atuar com crianças dos sete aos onze anos, no Curso Primário.

Já o Curso Normal de 2° ciclo, que formava o Professor Primário, 

apresentava um currículo com a carga horária com maior ênfase para a 

formação profissional.

Os objetivos para o Curso Normal previstos na Lei Orgânica do Ensino 

Normal (Decreto-Lei 8.530, de 02/01/1946) eram:

1- Prover a formação do pessoal docente necessário às escolas primárias;

2- Habilitar administradores escolares destinados às mesmas escolas;

3- Desenvolver e propagar os conhecimentos e técnicas relativos à educação da 

infância.
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0 1.° Ciclo dirigido à formação de "Regentes de Ensino Primário” com a

duração de quatro anos, funcionando Escolas Normais Regionais,em

apresentava o seguinte currículo:

O 2.° Ciclo funcionava nas Escolas Normais, com a duração de três anos

(ou dois anos intensivos), era voltado para a formação do "Professor Primário” e

apresentava o seguinte currículo:

Além das modalidades (Regente de Ensino e Professor Primário) aqui

apontadas, a Lei previa os cursos para especialização dos professores (em

educação pré-primária; ensino complementar primário; ensino supletivo;

desenho e artes aplicadas; e música). Para o pessoal da administração escolar

(diretores, orientadores de ensino, inspetores escolares) eram oferecidas as

especializações em estatística escolar e avaliação escolar.

Disciplinas
Português ...............................
Matemática..................... ?..............................
Física e Química
Anatomia e Fisiologia Humanas
Música e Canto Orfeônico
Desenho e Artes Aplicadas
Educação Física; Recreação e Jogos
Biologia Educacional
Psicologia Educacional
Higiene, Educação Sanitária, Puericultura 
Metodologia do Ensino Primário
Sociologia Educacional
História e Filosofia da Educação.................
Prática do Ensino..........................................

Disciplinas
Português 
Matemática
Geografia Geral
Geografia do Brasil
História Geral.........................
História do Brasil
Ciências Naturais
Anatomia e Fisiologia Humanas 
Higiene
Educação Física
Desenho e Caligrafia
Canto Orfeônico
Trabalhos Manuais
Psicologia e Pedagogia
Didática e Prática do Ensino ...

Séries
I
I
I
I
I, II, III
I, II, III
I, II, III
II
II, III
II, III
II, III
III
III
III

Séries
I, II, III, IV 
I, II, III 
I
II
III
IV
I, II
III
IV
I, II, III, IV 
I, II, III, IV 
I, II, III, IV 
I, II, III 
IV 
IV
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Estes cursos funcionavam nos Institutos de Educação que além das 

Escolas Normais Regionais, das Escolas Normais, e dos cursos de 

Especialização, mantinham Jardim de Infância e Escola Primária que 

funcionavam em anexo e viabilizavam a realização das aulas práticas.

Na Lei Orgânica do Ensino Normal, eram feitas algumas exigências e 

prescrições em relação à formação e à atuação dos professores que eram 

coerentes com o período político em que foi instituída pelo decreto. Os 

educadores da época apontavam que eram dispositivos centralizadores, pouco 

flexíveis, dificultando o acesso dos alunos aos cursos superiores e limitando aos 

egressos do Curso Normal apenas a possibilidade de frequentar alguns cursos 

da Faculdade de Filosofia.

Conforme veremos mais adiante, a L.D.B. de 1961 atendeu algumas das 

reivindicações feitas pelos educadores, permanecendo, no entanto, a mesma 

estrutura organizativa do Curso Normal, prevista no Decreto-Lei de 1946.

Os currículos fixados na Lei Orgânica continuaram sendo adotados pelos 

Estados até 1971 quando foram alterados pela Lei Federal 5.692 que imprimiu 

alterações profundas na estrutura e na organização do Curso Normal.
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2.1.1 A Lei Federal 4.024/1961

propunham.

40 Esta lei, publicada em 22/12/1961, foi proposta em virtude de exigência constitucional com 
vistas à organização de um Sistema Educacional englobando em um único texto legal as várias 
leis em vigor.
41 Estes debates foram por nós detalhados no Capítulo I deste estudo.
42 Artigo 52 da Lei Federal 4.024, publicada em 22/12/1961.

A primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional40 delineou um 

novo caminho para o atendimento às reivindicações de alguns segmentos da 

população e da elite brasileira, e englobou em um só texto a organização do 

sistema educacional.

A Lei Federal 4.024/1961 teve seu projeto encaminhado à Câmara 

Federal em 29/10/1948. As discussões legislativas que antecederam a 

aprovação do referido texto legal giraram basicamente em tomo de três 

aspectos: centralização ou descentralização administrativa, quantidade ou 

qualidade no ensino, ensino público e gratuito para todos e participação da 

iniciativa privada na oferta de educação41.

As normas de funcionamento previstas em 1946 para o Curso Normal 

permaneceram em vigor até a promulgação em 20/12/1961, da Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional que dispunha sobre "a formação do Magistério 

para o Ensino Primário e Médio” nos seguintes termos: "O ensino normal tem 

por fim a formação de professores, orientadores, supervisores e administradores 

escolares destinados ao ensino primário, e o desenvolvimento dos 

conhecimentos técnicos relativos à educação da infância”42.

Estes conhecimentos técnicos previstos na lei estavam de acordo com o 

que se propunha na época como fundamental na formação do professor, dada à 

ênfase nas “técnicas educacionais” que os métodos ativos em educação
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administradores

Orientadores e 

justificativa era

Com a Lei 4.024/1961, a estrutura do Curso Normal permaneceu com os 

mesmos dois tipos de organização: Escolas Normais de grau ginasial 

oferecendo o curso (com duração de quatro anos) e formando o Regente de 

Ensino Primário; Escolas Normais de grau Colegial, oferecendo o curso (com 

duração de três anos para os egressos do Curso Ginasial) e habilitando o 

Professor Primário. Nos Institutos de Educação, além dos cursos para Regentes 

e Professores, seriam oferecidas as especializações (de 

escolares) e aperfeiçoamento (para professores).

A lei inovou ao prever a formação de Professores, 

Supervisores para as Escolas Rurais Primárias, e como 

apontada a necessidade de os estabelecimentos preservarem a “integração com 

o meio”43.

Nas disposições gerais e transitórias da lei, estava prevista a realização 

de exames de suficiência para habilitar candidatos (que tivessem frequentado 

cursos preparatórios credenciados pelo MEC) ao exercício do magistério sempre 

que fosse registrada a falta do Professor Primário formado na Escola Normal.

Entendemos que aqui se manifestava o- dispositivo de reconhecer 

oficialmente a insuficiência de professores habilitados para lecionar e admitir a 

continuidade da situação que acabou atravessando as décadas seguintes. Em 

1965, o dispositivo legal proposto foi aceito e regulamentado por Parecer do 

Conselho Federal da Educação que disciplinou a realização de exames (após a 

conclusão de cursos de preparação pedagógica) para obtenção de diploma de 

Regente de Ensino Primário, sob a justificativa de falta de professores 

habilitados.

43 Conforme o previsto no artigo 57 da Lei Federal 4.024/1961.
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44 Conforme artigo 36 da Lei Federal 4.024/1961. Com base neste dispositivo, foram instituídos 
sistemas de seleção para ingresso no Curso Normal que eram muito rigorosos e deixavam de 
fora expressivo número de candidatos enquanto permanecia o déficit de professores habilitados 
em exercício (Romanelli, 1984).
45 Artigo 25 da Lei Federal 4.024/1961.

Dado o caráter de descentralização administrativa que a Lei continha, era 

remetida aos Estados, aos Territórios e ao Distrito Federal a competência para 

organizar os seus sistemas de Ensino e por meio dos Conselhos Estaduais de 

Educação disciplinar a organização dos conteúdos e a distribuição da carga 

horária e das disciplinas dos cursos, adequando os currículos à realidade local.

Os currículos do ensino médio (Secundário e Técnico) eram compostos 

por disciplinas obrigatórias, indicadas pelo Conselho Federal de Educação e 

Conselho Estadual de Educação e por disciplinas optativas elencadas pelos 

Conselhos Estaduais e escolhidos pelos estabelecimentos de ensino. O ingresso 

no Grau Médio dependia de aprovação em exame de admissão. Seria aprovado 

o candidato que demonstrasse “satisfatória educação primária’M.

A L.D.B. determinava a obrigatoriedade (no entanto incluía um artigo 

eximindo as responsabilidades da família em casos de pobreza e distância) do 

ensino primário, que continuava com a duração de quatro anos (podendo ser 

estendida a seis) para crianças a partir de sete anos e remetia à família o direito 

de escolher o tipo de educação a dar aos filhos (convivendo aí a escola pública 

com a privada).

Os objetivos previstos para este grau de ensino referiam-se ao 

“desenvolvimento do raciocínio e das atividades de expressão da criança, e a 

sua integração no meio físico e social’45. Sobre os conteúdos e currículo havia a 

previsão para que o curso fosse desenvolvido na língua nacional e disciplinado 

pelos Conselhos Estaduais de Educação.
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Esta lei foi alterada posteriormente (na parte do ensino superior e do 

ensino primário e médio)46, mas os princípios e fins da Educação Nacional nela 

previstos permaneceram em vigor até 1996 com a promulgação da Lei Federal 

9.394, nova Lei de Diretrizes e Bases.

46 A Lei Federal 4.024/1961 foi alterada pelas Leis Federais 5.540/1968 na parte do Ensino 
Superior e pela Lei 5.692/1971 na parte do ensino primário e médio (Romanelli, 1984).

Como já afirmamos anteriormente, a L.D.B tinha caráter descentralizador 

e remetia aos Estados, Territórios e Distrito Federal a competência para 

flexibilizar os currículos e a articulação entre os diversos graus e ramos de 

ensino. Diante da ausência de novas orientações (dado o caráter 

descentralizado e genérico da Lei) os Estados continuaram seguindo as 

prescrições apontadas pela Lei Orgânica do Ensino Normal, acrescidas das 

inovações pedagógicas trazidas pelo pragmatismo e pelo tecnicismo que 

permeavam os discursos de alguns educadores da época. O Curso Normal 

destinado à formação do professor para o ensino primário continuou com a 

estrutura e objetivos propostos em 1946, conforme já afirmado por nós aqui 

neste trabalho.
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2.1.2 A Lei Federal 5.540/1968

A Lei Federal 5.540/1968 alterou a Lei 4.024/1961 na parte do Ensino 

Superior e foi decretada com o objetivo de garantir maior eficácia neste nível de 

ensino.

47 E a autora esclarece ser este um "modelo de formação que integra o bacharelado à 
licenciatura e que propicia diversidade e construção conjunta de saberes entre especialistas e 
generalistas, relacionando a cultura geral à profissionaf’ (Kishimoto, 1999, p.61), apontando para 
a existência de cinco instituições universitárias oferecendo habilitação de professores de 
crianças de 4 a 10 anos a partir da década de 1950.

Com a reforma do Ensino Superior ficava aberta a possibilidade de ser 

feita a formação de professores primários também no nível superior, nos cursos 

de Pedagogia, conforme antiga reivindicação dos educadores escolanovistas.

O caráter generalista desta formação foi criticada pelos educadores da 

época e Kishimoto (1999, p.61) retoma esta questão explicando tratar-se de 

"assimilação inadequada de modelos estrangeiros com reflexos na formação 

profissionaf .

As matérias dirigidas à formação profissional de todas as habilitações 

oferecidas no curso, incluindo a habilitação para lecionar no curso primário 

eram: Estrutura e Funcionamento do Ensino de 1.° grau; Estrutura e 

Funcionamento de Ensino de 2.° grau; Estrutura e Funcionamento do Ensino 

Superior; Princípios e Métodos de Orientação Educacional; Princípios e Métodos 

de Administração Escolar; Princípios e Métodos de Supervisão Escolar; 

Princípios e Métodos de Inspeção Escolar; Inspeção da Escola de 1.° grau; 

Estatística Aplicada à Educação; Legislação de Ensino; Orientação Educacional; 

Medidas Educacionais; Currículos e Programas; Metodologia do Ensino de 1.° 

grau; e Prática de Ensino na Escola de 1.° grau.
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"tecnicista" proposto pelo GT48

48 O que levou o governo a formar um “Grupo de Trabalho", com o objetivo de analisar e propor 
soluções para o ensino superior no país, foi o crescimento da demanda por este nível de ensino 
e a insuficiência de vagas oferecidas para este atendimento. No período de 1964-1968, o 
número de candidatos às escolas superiores cresceu em 120%, taxa superior à elevação do 
número de vagas que foi de 56% no mesmo período. Havia uma taxa de 212% de excedentes 
(número de inscritos que superava o número de vagas) que representava 125.000 alunos (no 
vestibular de 1968) em números absolutos (Cunha, 1980, p.239).

A reforma introduzida com a Lei Federal 5.540/1968 acabou trazendo 

modificações em todos os cursos do ensino superior brasileiro e principalmente 

nos cursos de formação do pessoal do ensino, visto que todos os Especialistas 

em Educação passaram a obter formação no nível superior, além do caráter de 

racionalização e do nível “tecnocrático" ou 

organizado para planejar a reforma.

A regulamentação desta lei e a oferta de Habilitação para lecionar no 

Curso Primário foi regulamentada por parecer do CFE, como veremos neste 

estudo.

A crítica, quanto ao caráter tecnicista que era implantado no sistema 

educacional, foi feita pelos educadores da época, entre eles Anísio Teixeira, que 

defendia o retorno aos "ideais humanistas" da tradição educacional brasileira. O 

tecnicismo, enquanto vertente do escolanovismo, aliado ao economicismo 

(teoria do capital humano), se tornou a tendência dominante nos planejamentos 

educacionais da década de 1960, principalmente a partir de 1964.

Esta lei permaneceu em vigor até 1996, sendo revogada com a 

promulgação da Lei Federal 9.394.
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2.1.3 Os Pareceres do Conselho Federal da Educação

governamentais.

Dentre os inúmeros assuntos tratados, ressaltamos uma consulta 

formulada pelo DNE (Departamento Nacional de Educação) ao CFE, cujo 

conteúdo se referia ao “problema do professorado primário não titulado, 

relacionando-o com as metas do Plano Nacional de Educação”. Esta consulta foi 

respondida em 06/04/1965, sob a forma do Parecer 130 da Câmara do Ensino 

Primário e Médio.

Após extenso estudo no qual foi apontado o número de 130.000 

professores "leigos” atuando no ensino primário e a previsão de “atender” 

(dentro das metas quantitativas e qualitativas do Plano Nacional de Educação) 

25.000 professores não titulados por ano, o então Diretor do Departamento 

Nacional de Educação propunha um exame de suficiência para “o fim específico 

de oferecer uma regular habilitação ao magistério primário de todo o 

professorado leigo existente pelo Brasil afora”.

Anísio Teixeira, então Conselheiro do CFE, ao fazer um Estudo Especial 

(anexo ao Parecer 569/1966 da CEPM - Câmara do Ensino Primário e Médio) 

sobre o “Problema de Formação do Magistério”, afirmava ser esta questão o 

“problema máximo da educação brasileira”, e justificava sua afirmação diante do 

fato de existir na época uma expansão do sistema educacional, estando nove 

milhões de crianças matriculadas e frequentando a escola primária e para

O Conselho Federal de Educação, criado pela Lei Federal 4.024/1961, 

em substituição ao Conselho Nacional da Educação, era um órgão de 

assessoria que funcionava junto ao MEC, com a principal função de propor 

medidas ou modificações visando a expansão e a qualidade do ensino por meio 

de pareceres que eram emitidos quando solicitados por consultas que eram 

encaminhadas pelo MEC ou pelos Conselhos Estaduais de Educação.

Anexamos a este estudo alguns dos Pareceres emitidos, na década de 

1960, cujo estudo se refere à formação do Professor Primário e que possibilitam 

o entendimento de como a questão era tratada pelas autoridades
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Na conclusão, o Relator atualiza estes índices, afirmando que em 1968 

estavam lecionando 600.000 professores no curso primário. E continuava 

esclarecendo:

Na realidade, Teixeira criticava a formação aligeirada e tecnicista que era 

oferecida aos professores no período, assim como outros educadores o fizeram 

posteriormente.

Ainda sobre a questão de professores leigos atuando, o Parecer 

738/1969 da CLN (Conselho Câmara de Legislação e Normas), que propunha a 

Criação da Ordem dos Professores do Brasil, continha informações que 

retratavam a deficiência quantitativa de professores habilitados. Destacamos 

alguns dos itens debatidos no referido Parecer:

“O magistério primário é formado em escolas normais e institutos 
de educação, bem como em ginásios normais, quando se trata 
apenas de regentes. Apesar da variedade de níveis, ainda existiam 
no Brasil, em 1964, para 289.865 professores investidos de sua 
função, 127.879 não norma listas, isto é, destituídos de qualquer 
diplomação ou certificado normal. Esse número se elevou, em 
1967, a quase 400.000, mantida aproximadamente a mesma 
proporção, quanto a diplomados e leigos” (BRASIL, 1970).

atender a este contingente de alunos, apenas 50% dos professores eram 

diplomados.

No mesmo estudo, classificava a formação dos professores realizada na 

época como "política do industrial trainer”e explicava:

“As pressões da sociedade em desenvolvimento, desinteressada 
das velhas preocupações do “humanismo clássico” e, igualmente, 
das lúcidas antecipações do ‘educador público’, preocupado este, 
sobretudo, na elaboração de um humanismo científico, conduziram 
o país a buscar no ‘industrial traineri, conforme já referimos, uma 
liderança pragmática e de certo modo neutra para a sua expansão 
educacional” (BRASIL, 1967).
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2.1.4 Os Planejamentos Governamentais

A partir de 1962, por influência da tendência tecnocrática foram 

elaborados planos e metas para a educação, seguindo as orientações contidas 

nos acordos assinados durante a Conferência de Punta Del’Leste49.

“Dir-se-ia que a tendência será a extinção dos leigos. A realidade, 
entretanto, oferece contradita a essa suposição ou ideal. Em certas 
localidades, em virtude de precariedade de condições, não se 
conseguem mestres diplomados: o professor é e será por algum 
tempo um improvisado; em muitos casos, um voluntário; quase 
sempre um abnegado. Como se lhe aplicar a norma do art. 29 da 
L.D.B. ou a exceção do registro provisório, se em verdade são 
titulares investidos por força das circunstâncias? 0 esforço 
desenvolvido pelo PAMP [Programa de Aperfeiçoamento do 
Magistério] e pelos cursos do INEP, não alcança ainda cifras 
superiores ao crescimento dos leigos, dado que as admissões 
ainda se verificam em virtude de necessidade de um lado e de 
escassez de outro” (BRASIL, 1970).

49 Esta conferencia realizou-se em agosto de 1961 dentro da estrutura da "Operação Pan 
Americana" e da "Aliança para o Progresso". Os países latino-americanos signatários destes 
acordos de paz e cooperação mútua, estabeleciam objetivos educacionais a serem atingidos na 
região (Brasil, 1961).

Estas mesmas afirmações constavam do relatório encaminhado pelo 

Governo Brasileiro à UNESCO no final da década (Paris, 1972), apontando o 

Relator para a situação de “penúria” que se encontrava a formação dos 

professores para a educação básica.

Esta constatação vinha sendo feita pelos educadores brasileiros ao longo 

da década, não resultando no entanto em medidas efetivas no nível local 

(Estadual e Municipal).
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e

professores:

Em decorrência deste acordo, no Programa elaborado pelo Governo

Brasileiro estava prevista, entre outras metas:

"Instituir centros de aperfeiçoamento de magistério primário rural e 
urbano, junto a Escolas Normais e Institutos de Educação, 
destinados à elevação do nível de qualificação profissional do 
professorado brasileiro e à formação dos novos contingentes de 
magistério que se façam necessários para a extensão da 
escolaridade e para a alfabetização de adultos” (BRASIL, 1961).

50 A criação destes Centros foi concretizada e no final da década o INEP recomendou a 
expansão e a melhoria dos serviços oferecidos.

"Desenvolver e fortalecer centros50 nacionais e regionais para 
aperfeiçoamento e formação de mestres e professores, e de 
especialistas nos vários setores de planejamento e na 
administração dos serviços educacionais requeridos para a 
consecução das precitadas metas” (BRASIL, 1961).

Foram traçados planos para expansão da oferta educacional 

destacamos as metas que se referem exclusivamente à formação de
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acordos assinados Desenvolvimentona e

As recomendações da Conferência de Punta DefLeste e os termos dos 

Conferência sobre Educação

Económico e Social na América Latina, realizada em Santiago do Chile, em 

março de 1962, que contemplaram principalmente, algumas recomendações 

sobre a modernização e ampliação de ofertas educacionais, extensão da 

gratuidade do ensino e alfabetização obrigatória dos maiores de 15 anos, 

acabaram integrando o Plano Nacional da Educação51.

51 O Plano Nacional da Educação foi elaborado em 1962 pelo Conselho Federal da Educação 
por exigência da Lei Federal 4.024/1961 (L.D.B). As metas nele contidas deveriam ser atingidas 
em oito anos, portanto até 1970 (Romanelli, 1984).

Metas quantitativas:
• “a) ensino primário - matrícula até a quarta série de 100% da população escolar de sete 

a onze anos de idade; e matrícula nas 5a e 6 a séries de 70% da população escolar de 
doze a quatorze anos;

• b) ensino médio - matrícula de 30% da população escolar de onze, doze e quatorze anos 
nas duas primeiras séries do ciclo ginasial; matrícula de 50% da população escolar de 
treze a quinze anos nas duas últimas séries do ciclo ginasial; e matrícula de 30% da 
população de quinze a dezoito anos nas séries do ciclo colegial;

• c) ensino superior - expansão da matrícula até a inclusão, pelo menos, de metade dos 
que terminam o curso colegial”
As metas qualitativas do Plano Nacional de Educação giravam em torno do que segue:

• a) além de matricular toda a população em idade escolar primária, deverá o sistema 
escolar contar, até 1970, com professores primários diplomados, sendo 20% em cursos 
de regentes, 60% em cursos normais e 20% em cursos de nível pós-colegial;

• b) as duas últimas séries, pelo menos, do curso primário (5a e 6a séries) deverão 
oferecer dia completo de atividades escolares e incluir no seu programa o ensino, em 
oficinas adequadas às artes industriais;

• c) o ensino médio deverá incluir em seu programa o estudo dirigido e estender o dia 
letivo a seis horas de atividades escolares, compreendendo estudos e práticas 
educativas;

• d) o ensino superior deverá contar pelo menos com 30% de professores e alunos de 
tempo integral” (Ghiraldelli Júnior, 2000, p.134).
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Para dar execução ao Plano elaborado em 1962, o Governo Federal 

estabeleceu um Programa de Emergência, visando construir escolas, treinar 

professores, aumentar as verbas para a educação e providenciar a edição de 

cartilhas e manuais de alfabetização. Foi organizada pelo governo uma 

Campanha Nacional de Alfabetização e foram instalados dez centros 

coordenadores espalhados por todo o país. Em seguida, foi planejada a 

expansão e reorganização desta campanha com a previsão para instalação de 

20.000 "Círculos de Leitura”, organizados por Paulo Freire. Pretendia-se 

alfabetizar em um primeiro momento dois milhões de analfabetos. Este plano 

seguia a mesma organização desenvolvida por Paulo Freire no ano de 1960 e 

por nós descrita neste estudo.

Além da Campanha Nacional de Alfabetização, inúmeros movimentos de 

cultura popular foram desenvolvidos nos anos que antecederam o golpe civil 

militar. Estes movimentos foram acompanhados da criação de diversos órgãos 

que se destacaram na mobilização dos diversos segmentos da população e na 

produção cultural. Dentre outros, destacaram-se o ISEB (Instituto Superior de 

Estudos Brasileiros), o INEP (Instituto Nacional de Estudos-Pedagógicos), o INL 

(Instituto Nacional do Livro), a CAPES (Comissão de Aperfeiçoamento do 

Pessoal do Ensino Superior), a CADES (Comissão de Aperfeiçoamento de 

Docentes do Ensino Secundário), os CPCs (Centros Populares de Cultura), o 

MCP (Movimento da Cultura Popular) e o MEB (Movimento de Educação de 

Base).

Os movimentos organizados no período que antecedeu a 1964 tinham o 

objetivo de aumentar a participação popular conforme característica do modelo 

político adotado até 1964 e atendiam ao projeto de desenvolvimento proposto, 

conforme apontam Manfredi (1978); Cunha & Góes (2002); Brandão (2002); 

lanni (1991); Femandes (1966).
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e oficial, assumindo características de distanciamento dos movimentos de 

cultura popular conforme já apontado por nós neste estudo. Continua sendo 

utilizado o modelo de alfabetização de Paulo Freire mas sem a utilização dos 

temas geradores que ele propunha.

Em 1966, foi elaborado um novo Plano de Educação, com objetivos de 

integrar os programas educacionais ao Plano Decenal de Desenvolvimento 

Económico e Social. O plano de dez anos para a educação (elaborado em 

01/09/1966 portanto, para ser atendido até 1976) compreendia um projeto global 

enumerando os grandes objetivos e projetos específicos.

Este Plano retomava algumas das metas estabelecidas em 1962 e 

acrescentava a formação da mão-de-obra para a indústria e para o meio rural, 

no nível primário, a formação de mão-de-obra no nível superior, capacitando 

médicos, farmacêuticos, engenheiros, químicos e arquitetos; a promoção da 

melhoria na qualidade da educação, englobando a extensão e a expansão da 

oferta de vagas, assim como o combate ao analfabetismo por meio do MOBRAL 

e criando a “Operação-escola” e a “Operação-produtividade”.

Com o estabelecimento das novas metas, ficavam previstos os novos 

objetivos para a educação brasileira que seriam consolidados em 1968 e em 

1971, respectivamente, com as Leis Federais 5.540 e 5.692 que foram 

decretadas pelo governo militar.

Em 1964, o Plano Nacional da Educação, assim como alguns dos 

movimentos que estavam organizados, foram substituídos por outros programas 

educacionais. Destacaram-se: Projeto Rondon; Projeto Mauá; Projeto Minerva52, 

Centro Brasileiro de Televisão Educativa; MOBRAL (Movimento Brasileiro de 

Alfabetização); Projeto Saci53, Cursos de Madureza da fundação Brasileira de 

Televisão Educativa54; Cruzada ABC55 (Calmon, 1975, p.122).

Todos estes movimentos deveriam ser desenvolvidos em escala nacional

52 Programas educativos veiculados pelas emissoras de rádio e televisão.
53 Projeto de alfabetização via televisão.
54 Projeto de alfabetização de adultos através da televisão, que dispensava o uso de cartilhas e 

utilizava o Método salesiano de alfabetização.
55 Movimento de alfabetização da Igreja Presbiteriana.
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0 plano inicial, ao ser elaborado em 1962, tinha um prazo de atendimento 

até 1970. O prazo proposto em 1962 foi prorrogado pelo plano de 1966 para ser 

cumprido até 1976 (portanto, até quase a década de 1980). Outro aspecto a ser 

observado é que o plano de 1966 não contemplava em suas metas quantitativas 

o atendimento de 100% da população educacional, e não contemplava as metas 

qualitativas. As consequências destes planejamentos se fizeram sentir na 

sociedade brasileira até o final dos anos de 1990 com índices elevados de 

analfabetismo em quase todas as regiões do país56.

Além das metas aqui apontadas, o Plano de Educação continha na parte 

III, sob o título “Normas Específicas”, referindo-se ao “Ensino Primário”, o item 

n.° 1, que abordava o preparo de professores para este nível de ensino e previa: 

“uma política que se constitui um esforço da mais ampla 
envergadura, no sentido da formação de um magistério nacional, 
em condições - pela quantidade e pelo nível - de assegurar ao 
sistema educacional a eficácia que dele reclama o desenvolvimento 
do país. Para esse fim, duas ordens de providências se impõem: a 
reestruturação e o aperfeiçoamento no ensino normal, inclusive 
quanto ao currículo, que deve ser mais vinculado à realidade 
brasileira; e aos métodos pedagógicos, que devem ser enriquecidos 
pelas técnicas de experimentação e demonstração; e a criação de 
centros de aperfeiçoamento e treinamento de professores, com 
residências para bolsistas” (BRASIL, 1966b).

56Azanha (1993), resume a questão dos “planejamentos” nos seguintes termos: “Após a iniciativa 
pioneira de 1962, e suas revisões, sucedem-se, em 30 anos, cerca de dez planos. Num 
exaustivo estudo do que foi feito nessa área até 1989, Roberto Moreira conclui que essa 
sucessão de planos elaborados, parcialmente executados, revistos e abandonados reflete não 
apenas os males gerais da administração pública brasileira como também o fato de que na 
educação, pela razão de ela nunca ter sido realmente prioritária para os governos, as 
coordenadas da ação governamental no setor ficavam bloqueadas ou dificultadas pela falta de 
uma integração ministerial. Em consequência disso e das outras razões, sobretudo políticas, o 
panorama da experiência brasileira de planejamento educacional é, na opinião de R. Moreira e 
de outros autores, um quadro claro de descontinuidade administrativa que, no fundo, fez dessa 
experiência um conjunto fragmentário e algumas vezes incoerente de iniciativas governamentais 
que nunca foram mais do que esquemas distributivos de recursos” (Azanha, 1993, p.75).



60

w Chamados acordos MEC-US-AID, que foram assinados a partir de 1964, para assistência 
técnica e cooperação financeira desta agência à organização do sistema educacional brasileiro 
(Romanelli, 1984).

Nos anos seguintes, foram criados o IPES (Instituto de Pesquisa e 

Estudos Sociais) e o IBAD (Instituto Brasileiro de Ação Democrática) e estes 

órgãos, diretamente ligados ao governo do país, passaram a estabelecer os 

princípios da educação nacional que resultaram nos acordos estreitados e 

assinados entre o MEC e a US-AID (United States - Agency for International 

Development)57 e nas reformas educacionais que aconteceram em 1968 e em 

1971.

Em abril de 1966, foi realizada em Porto Alegre a II Conferência Nacional 

de Educação que teve como tema central “O desenvolvimento do ensino 

primário e o treinamento, formação e aperfeiçoamento dos Professores”. Na 

ocasião, o Ministro da Educação, ao participar da conferência, expunha: 

"precisamos formar até 1970, cerca de 220 mil professores primários, além de 

completar o preparo de 120 mil professores leigos” (Brasil, 1966a).

Neste encontro, foram definidas 29 recomendações divididas em quatro 

grandes itens: 1- Da formação e Aperfeiçoamento de Professores; 2- Da 

preparação de Professores Leigos; 3- Da supervisão; 4- Da Coordenação dos 

Trabalhos.

Estas recomendações deveriam ser seguidas em todos os Estados' e 

consistiam resumidamente em distribuir as Escolas Normais pelas diversas 

zonas dos Estados, transformando em "Regionais” aquelas com padrão 

pedagógico satisfatório; criar sistemas de bolsas de estudos; aumentar a 

duração de três para quatro anos do curso Normal (no nível colegial); criar 

estabelecimentos de ensino de grau superior com o objetivo de formar 

professores para o curso normal e preparar especialistas; integrar às atividades 

os valores morais e cívicos na formação dos professores primários, “a fim de 

que possam eles vir a bem desempenhar a função de educadores” (Brasil, 

1966a).
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2.2 Em Cuba

0 processo revolucionário em Cuba desenvolveu-se gradativamente e foi 

sendo consolidado na medida em que alguns territórios foram ocupados pelos 

guerrilheiros Rebeldes liderados por Fidel Castro. A partir de 1957, nestes 

territórios ocupados pelo exército guerrilheiro, as lideranças rebeldes iniciaram 

um sistema de organização administrativa com o objetivo de consolidar a 

ocupação.

Fazendo parte deste processo, foram abertas escolas e foi organizado um 

Sistema Educacional para suprir as necessidades educacionais da população 

residente nos locais ocupados, visto que as escolas que haviam funcionado até 

então sob o governo de Fulgencio Batista (que foi deposto em 1959, com a 

vitória dos rebeldes) estavam fechadas.

Para estruturar o novo Sistema Educacional, foram ditadas ordens e 

resoluções militares com o objetivo de criar escolas, capacitar e nomear

Como já afirmamos anteriormente, cada Estado tinha a competência para 

estabelecer suas prioridades de acordo com a L.D.B., mas o Estado Militar 

centralizava as decisões. Como decorrência, as disparidades quanto à formação 

dos professores entre as regiões brasileiras foram aprofundas e agravadas nas 

décadas seguintes como apontam os dados estatísticos e demais estudos 

publicados no período.

No entanto, entendemos que as recomendações foram retomadas e 

reforçadas pelo INEP em 1969, conforme veremos mais adiante.

Quanto aos professores leigos, as recomendações eram admitir 

professores leigos somente em situações excepcionais; oferecer treinamento e 

exames de suficiência para aqueles já em exercício; instalar Centros de 

Treinamento do Magistério Primário com o objetivo de treinar os professores não 

habilitados.
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professores, assim também como determinar métodos e planos de estudo e 

ainda convocar professores para reuniões de planejamento e treinamento.

Para dar início a este processo, em 28 de outubro de 1958 foi editada a 

Orden Militar 49 que disciplinou o funcionamento dos “Departamentos de 

Saúde”, “Educação”, “Justiça”, “Finanças”, “Propaganda”, “Construção”, 

“Comunicação” e de “Guerra”. Esta ordem foi emitida com o objetivo de 

organizar administrativamente o funcionamento dos territórios ocupados pelos 

rebeldes.

O Departamento de Educação recebeu a incumbência de estruturar o 

sistema de ensino de acordo com as orientações das lideranças guerrilheiras:

• “organizar a educação de acordo com a estrutura de ‘Frente’, isto é, por 

colunas e companhias;

• designar os responsáveis pelas diferentes instâncias;

• unir os esforços dispersos em um todo orgânico;

• aumentar o número de escolas e professores segundo as necessidades”. 

(Tamayo, 1998, p.8)

Em 12 de novembro de 1958, foi assinada a Orden Militar '50, conhecida 

como “Lei Orgânica”, que regulamentava a educação na “Frente”. Nela, estavam 

expressados os deveres do Departamento de Educação, dos responsáveis, e 

dos professores; as relações hierárquicas, as atribuições e as funções de cada 

instância.

Além destes dois instrumentos reguladores do processo educativo, os 

líderes do “exército rebelde” convocaram os professores para, em outubro de 

1958, participar de um seminário de orientação aos Professores Rebeldes. Este 

evento foi decorrente da resolução tomada no “I Congresso Campesino em 

Armas”, realizado em setembro do mesmo ano, ocasião em que foi debatida a 

importância da ênfase que deveria ser dada para a educação na instalação do 

governo revolucionário.
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2.2.1 As Leis Fundamentais

eram

A partir de janeiro de 1959, quando foi instaurado o novo governo, outros 

instrumentos disciplinadores foram editados regulamentando o projeto 

educacional que já se realizava na prática. O que se percebe é uma ocorrência 

elevada de ordens e resoluções, campanhas, reuniões e congressos para dar 

conta do “Ativismo Pedagógico" e da improvisação e provisoriedade que 

acontecia em todo o país dada a emergência e dificuldades surgidas na 

instalação do Estado Revolucionário.

Algumas das Leis e Resoluções emanadas das lideranças, no período, 

tinham o objetivo de garantir a mobilização de os professores estabelecerem 

mecanismos com vistas a garantir eficácia no preparo e avaliação do trabalhador 

do ensino, apesar de serem apontadas, pelas lideranças, as deficiências que 

permaneciam em relação à formação e ao trabalho dos professores, ainda no ' 

final dos anos de 1960, e que só seriam superadas nas décadas seguintes.

A educação e a formação dos professores faziam parte do projeto 

político', enquanto estratégia de mobilização e convencimento das massas. Os 

diversos comunicados, resoluções e eventos tinham o objetivo de manter a 

população mobilizada e envolvida no processo revolucionário e 

consequência da falta de hierarquização administrativa e da centralização dos 

poderes, conforme já apontado por nós neste estudo.

Em decorrência destes fatores, aconteceram mudanças frequentes na 

denominação dos cursos e dos departamentos, ordens e contra-ordens eram 

ditadas e decisões que eram tomadas pela liderança revolucionária em eventos 

populares se transformavam em orientações a serem seguidas em todo país.
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Um novo paradigma educacional, infimamente ligado aos processos de 

mudança social e relacionado à natureza do Estado se consolidava em Cuba 

contribuindo para confirmar a transformação da cultura política da população e a 

legitimação social e política do Estado recém-formado (Gadotti & Torres, 1992; 

Carnoy & Wherthein, 1984; Demo, 2001; Donghi, 1997; Puiggrós, 1992).

As Leis Básicas que passaram a regulamentar o funcionamento do 

Sistema Educacional a partir de 1959 foram:

58 A Lei Fundamental n.° 7, de fevereiro de 1959 (que institucionalizava politicamente o Estado 
Revolucionário), que fechou o Congresso e outorgou todo o poder legislativo a um Conselho de 
Ministros, não foi acompanhada de uma Reforma Constitucional ou de Nova Constituição. A 
nova Constituição foi aprovada em 1976. Sobre a aprovação da Constituição que poria fim ao 
caráter provisório do governo, Fidel falou: “O nosso Estado revolucionário teve durante muitos 
anos uma estrutura provisória. A Revolução não se apressou a dotar o país de formas estatais 
definitivas. Não se tratou simplesmente de uma solução de recurso, de se criar instituições 
sólidas, bem meditadas e duradouras que respondessem às realidades do país. Mas este 
caráter provisório já durou muito tempo e chegou a hora de supera-lo definitivamente" (I 
Congresso do Partido Comunista de Cuba - Relatório do Comité Central, 1976, p.117, citado por 
Leal, 1998, p.180).
De acordo com Leal (1998), os aparatos executivos existentes até aquele ano (ministérios, 
institutos etc.) acabavam constituindo, em sua estrutura e na sua prática, organismos de poder 
isolados, no interior de uma provisoriedade denotadora da ausência de uma política geral 
hegemónica, unificadora do projeto revolucionário no médio e no longo prazo. Até a 
institucionalização de 1976 predomina na Revolução Cubana enquanto elemento de 
fundamentação geral de suas iniciativas internas e externas, a ideologia revolucionária martiana 
fundada no anti-imperialismo, na independência nacional e no poder das massas.
59 Torres (1992) esclarece que "Uma nova cultura política estava sendo formada através das 
práticas da educação não formal. Os resultados de um investimento educacional maciço em 
educação escolar e educação não-formal são dignos de nota" (Torres, 1992, p.42).

Esta forma prática de transformar a sociedade não se limitou ao sistema 

Escolar e se estendeu a todos as instituições e serviços oferecidos à 

sociedade58. Iniciado este processo, durante o ano de 1959, foram criadas cinco 

mil escolas e contratados dez mil professores voluntários para continuar a 

alfabetização iniciada em 1957. Este número de escolas e professores foi 
aumentando gradativamente conforme o movimento educacional se ampliava59.
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1) Lei 559, de 15 de setembro de 1959 (antecedeu a Lei da Reforma do 

Ensino);

2) Lei 680, de 23 de dezembro de 1959, Lei da Reforma do Ensino (Paris, 

1963a, 1967a; 1967b; Matos, 1961), que introduziu modificações 

relevantes na organização geral do sistema educacional, define o Sistema 

Nacional de Educação, seus objetivos e níveis, fixa a obrigatoriedade do 

ensino até os 12 anos (6.° grau), cria a escola secundária básica e pré- 

universitário com educação geral no nível médio, antecedendo a 

universidade. Esta lei foi posteriormente alterada pelas Leis 811/160 e 

856/1960.

Com a publicação da Lei 680, estabelecendo as normas para a reforma 

integral do ensino, foram extintas as “Escolas Normais de Kindergarten” 

(Escolas que formavam professores para lecionar na pré-escola). Também 

foram extintas pela Resolução Ministerial 557, de 28/2/1961, as “Escolas de 

Professores Primários”. Em substituição às escolas extintas, são criadas as 

‘Escolas de Professores” e o “Centro Vocacional do Magistério Primário”, em 

San Lorenzo (na Sierra Maestra), e em seguida mais três destes centros (em 

Minas Del Frio, Topes de Collantes e em Tarará). A Lei 680 instituiu inúmeras 

alterações no Sistema Educacional Cubano dando-lhe uma organização que 

Puiggrós (1992) descreve como “verticalista e centralizadora”.

Entre as alterações introduzidas, ressaltamos:

• Criação dos Conselhos Municipais de Educação;

• Criação de um Conselho Técnico de Professores em cada escola. Este 

conselho seria composto por professores e presidido pelo chefe do 

estabelecimento e teria por função avaliar o trabalho pedagógico e a 

escola (como um todo);

• Estabelecimento da obrigatoriedade escolar até o 6.° grau; da Escola 

Primária;

• Instituição da gratuidade para o ensino primário e secundário;

• Instituição de bolsas de estudo para alunos dos curso técnicos e de 

universidades;
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Estabelecimentosaos

• Criação do Conselho de Estudantes, composto por professores e alunos 

de cada curso, com as funções de elaborar e aplicar os programas de 

educação cívica, social e cultural, bem como tratar dos problemas da 

escola, da comunidade local e da Nação, levando em conta as mudanças 

sociais, políticas e económicas introduzidas na sociedade Cubana a partir 

de 1959;

• Divisão do ano escolar em dois ciclos, passando os cursos para uma 

organização semestral com a duração de quatro meses cada um;

• Alteração do sistema de avaliação dos alunos, tornando-a mais regular e 

periódica;

• Criação de um corpo de Inspetores Técnicos com o objetivo de julgar o 

trabalho dos professores e oferecer a eles diretrizes pedagógicas e 

científicas;

• Criação de Estabelecimentos Pedagógicos de Ensino nas Universidades;

• Instituição de registros nacionais para os professores;

• Criação de “Escolas Pilotos” anexadas 

Pedagógicos de Ensino das Universidades;

• Garantia de emprego aos professores que eram submetidos a processo 

de avaliação profissional. Dependendo do resultado da avaliação eram 

recontratados ou não;

• Quanto aos objetivos de ensino, previam o princípio escolanovista de 

“Ligar o ensino à vida" e formar técnicos para o mercado de trabalho, 

visando a modernização e o aumento da produção.
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60 De acordo com Puiggrós (1992), estes princípios estavam em consonância com a 
centralização, unificação, homogeneização e controle que caracterizavam o Sistema Escolar 
Cubano.
61 De acordo com Matos (1961), esta lei foi instituída em 1961, em decorrência do abandono das 
concepções liberais e pela necessidade de redefinir os conceitos de Estado e Democracia.

4) Lei 916, de 3 de dezembro de 1960, que criou o Conselho Superior das 

Universidades com a incumbência de propor e organizar a reforma do 

Ensino Superior.

Em 10 de janeiro de 1962, este Conselho, em atendimento à 

determinação governamental, publicou as “Bases da Reforma do Ensino 

Superior”, que continham aspectos direcionadores do funcionamento deste nível 

de ensino. Dentre outros, destacamos:

A Lei da Reforma de Ensino continha o princípio da racionalização60 em 

sua estrutura, evitando descontinuidade e facilitando a eliminação de vícios 

ou deformações (Puiggrós, 1992).

3) Lei Constitucional de 6 de junho de 1961, chamada Lei de Nacionalização 

do Ensino, que institui um sistema único de ensino, público e gratuito para 

todos os níveis. Esta lei determinou também que o ensino seria orientado 

por um sistema nacional único voltado para o atendimento às 

necessidades culturais, técnicas e sociais decorrentes do projeto de 

desenvolvimento do país. Com a estatização de todo o sistema de ensino, 

foram extintas todas as escolas privadas, religiosas ou não, que estavam 

funcionando61.
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recursosmas sem

financeiros;

• instituição de mecanismos para garantir a participação dos alunos na 
gestão da universidade62.

• alteração na duração do ano letivo, que passa a ser de 160 dias;

• a frequência mínima dos alunos passa a ser de 80% das aulas dadas;

• redução do corpo docente das universidades;

• introdução de métodos “ativos” no ensino;

• a avaliação dos alunos deixava de priorizar a “memorização” e passava a 

utilizar mecanismos para uma avaliação mais “objetiva” do trabalho do 

aluno;

• criação de órgãos especiais encarregados de avaliar a formação geral e o 

desenvolvimento integral da personalidade dos alunos;

• integração entre os universitários e a população por meio de divulgação 

de eventos culturais e outras atividades voltadas a este objetivo;

• encorajamento do desenvolvimento da pesquisa científica entre os 

alunos;

• estágio probatório para todos os professores antes da admissão;

• autorização para lecionar emitida pela Universidade de Havana para os 

professores estrangeiros;

• o título de Doutor passa a ser revalorizado e são introduzidas novas 

exigências para obtenção deste grau;

• instituição de um sistema de bolsas

suficientemente

para atender os alunos 

preparados intelectualmente,

02 Para dar atendimento a estas propostas e para garantir a sua execução, a Direção e a 
Administração das Universidades passam a contar com seis tipos diferentes de conselhos, 
constituídos por representantes do corpo técnico administrativo, representantes dos docentes e 
dos alunos (Paris, 1963a; 1967a).
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Com as modificações introduzidas pelos textos legais editados de 1959 a 

1962, o Sistema Educacional passou a ser composto por um “Sistema Normal” e 

um “Sistema Paralelo’’ de ensino com a seguinte organização:

- Um “sistema escolar normal” constituído de círculos infantis; pré-escola (dos 

quatro aos seis anos); curso primário (dos seis aos doze anos); secundário 

de base (dos doze aos quinze anos); pré-universitário (dos quinze aos 

dezoito anos); secundário profissionalizante; escolas para formação de 

professores para o curso Primário; educação de adultos; educação especial; 

Faculdades.

- Um “sistema escolar paralelo” com o objetivo de oferecer aos jovens, que 

não frequentaram escolas, um ensino adaptado às suas necessidades, 

elevando o seu nível de instrução (com vistas ao Ingresso na Universidade) e 

proporcionando formação profissional. Passou a funcionar neste período, no 

nível secundário, o Ensino Tecnológico Militar, vinculado ao Ministério da 

Formação Tecnológica Militar, que por sua vez estava subordinado ao 

Ministério das Forças Armadas.

Ao lado do sistema regular de ensino, a partir de 1959, foram instituídos 

outros mecanismos para promover a educação permanente de todos os 

habitantes.

Vários foram os movimentos, planos e ações desenvolvidos pelas 

lideranças governamentais com o objetivo de elevar o padrão cultural da 

população e mantê-la mobilizada e motivada.

Em 24 de fevereiro de 1962, é iniciado o plano denominado “Seguimento” 

para os recém-alfabetizados e a “Superação Operária” para os subescolarizados 

com o objetivo de evitar o analfabetismo provocado pelo desuso. Este plano 

surgiu com a criação do “Departamento Nacional de Educação Operária e 

Campesina” (Ares, 2000; Perez, 1986).

Em julho de 1962, começam a funcionar os “Círculos Familiares” e em 

1963 os “Círculos de Interesse” e o “Movimento de Monitores”. Estas iniciativas 

tinham o objetivo de manter a população e os trabalhadores em constante
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2.2.2 As Resoluções Ministeriais

atualização complementando a educação obtida nas escolas (Carnoy & 

Werthein, 1984).

Em 1964, organizou-se o Plano INDER-MINED (Instituto Nacional de 

Desportos, Educação Física e Recreação - Ministério da Educação). Um 

trabalho técnico com a finalidade de levar a educação física a todas as escolas 

primárias do país. Organizam-se a seguir os Jogos Escolares Nacionais como 

incentivo às práticas esportivas (Silva, José Herculano da [e outros], 1986).

Em 1965/1966 se efetua o Plano INRA-MINED (Instituto Nacional de 

Reforma Agrária - Ministério da Educação), que consistiu em aulas teóricas, 

alternadas com práticas nas instalações agropecuárias. Colocavam-se os 

docentes em contato com a realidade do campo nos planos agrícolas e 

pecuários (Silva José Herculano da [e outros], 1986).

Estes movimentos eram condizentes com o projeto revolucionário que se 

instalava, conforme afirmamos anteriormente neste estudo.

Além dos Leis Fundamentais que descrevemos, neste período foram 

ditadas, pelas autoridades governamentais, Resoluções, Comunicados, 

Instruções e Ordens, acompanhados de eventos educacionais (reuniões, 

campanhas), assim como criação de comités, comissões e associações 

envolvendo os diferentes segmentos da população.

Dentre tantos outros (a que tivemos acesso), destacamos alguns textos 

exarados neste período que consideramos relevantes e diretamente 

relacionados ao tema deste estudo, por se tratar de textos organizadores ou 

disciplinadores do trabalho dos professores:

• Resolução 8.056, de 3 de março de 1959, que criou a Comissão Nacional 

de Alfabetização e de Educação Fundamental, com o encargo de projetar, 

organizar e dirigir a Campanha de Alfabetização e Educação 

Fundamental nas zonas urbanas. Esta “Comissão” foi subordinada ao
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e

DATMCC (Departamento de Assistência Técnica, Material e Cultural ao 

Campesinato) e integrada a organizações políticas, sociais e estatais. 

Mais tarde, em 3 de outubro de 1960, a referida "Comissão” passou a 

denominar-se "Comissão Nacional de Alfabetização”, integrada aos 

Conselhos Municipais de Educação. Esta comissão Nacional designava 

os técnicos qualificados e os docentes que participavam das atividades 

dos Conselhos de Educação. Junto a estes conselhos funcionavam os 

Conselhos Municipais de Alfabetização que eram os órgãos de base e 

que coordenavam no nível local as atividades de alfabetização (Perez, 

1986; Ares, 2000; Carnoy & Werthen, 1984).

• Resolução 10.340, de 20 de abril de 1960, que constituiu o Instituto 

Superior de Educação com a função de organizar os planos de 

emergência requeridos pela Reforma Integral do Ensino e destinado à 

capacitação e aperfeiçoamento do pessoal docente. Teve a 

responsabilidade de organizar cursos para converter os professores de 

disciplinas específicas em professores generalistas para o curso primário 

e organizar também o curso introdutório para os 10.000 professores 

voluntários que prestariam serviços nas montanhas (Ares, 2000).

• Resolução 640, de 1.° de novembro de 1960, que determinava aos 

administradores das escolas de professores primários as providências 

para a realização de exames para os alunos de 3.° e 4.° anos que 

estivessem reprovados. Estes exames tinham o objetivo de qualificar 

estes alunos para o exercício do magistério em caráter extraordinário 

(Ares, 2000).

• Resolução 557, de 28 de fevereiro de 1961, que declarava extintas as 

Escolas de Professores Primários e instituía um novo plano de formação 

de professores e a criação do Centro Vocacional do Magistério Primário, 

em Sierra Maestra. Esta nova modalidade de formação de professores 

começou a funcionar em janeiro de 1962 no Centro Vocacional de "Minas 

del Frio” na Sierra Maestra. A segunda etapa foi oferecida na "Escola 

Manuel Ascunce Domenech” em 'Topes de Collantes” e a terceira etapa
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• Em 1964, pela Resolução 544, foram criados os Institutos Pedagógicos 

com o objetivo de preparar os professores para o ensino médio e para os 

serviços técnicos pedagógicos.

Durante os anos de 1968 e 1969, começaram a funcionar as “Escolas 

Provinciais de Professores Primários”, em substituição aos antigos “Centros 

Vocacionais”. A partir deste momento, novas escolas de professores primários 

foram sendo criadas em diversas regiões do país, especialmente de 1970 a 

1973 (Baranov, Nunes & Lopez, s.d.).

No informe encaminhado pelo Ministério da Educação de Cuba à 

Organização de Estados Ibero-americanos, consta que

“durante os últimos anos da década de 60 e nos prímeiros anos da 
década de 70, foram criadas escolas de formação de professores 
em todas as províncias passando mais tarde a se constituírem nos 
‘Institutos Superiores Pedagógicos’ dirígidos à formação dos 
licenciados em Educação Prímáha’e3 (CUBA, 1995).

na “Escola Antón S. Makárenko” em Tarará. Esta resolução normatizava 

aspectos da Lei 680/1959, que reformou o Sistema de Ensino (Baranov, 

Nunes & Lopez, s.d.).

• Resolução 1.605, de 8 julho de 1962, que criou “Escolas de Superação 

Pedagógicas”, vinculadas ao “Departamento de Formação do Pessoal 

Docente”.

63 A formação de professores foi objeto de vários textos reguladores sendo importante esclarecer 
que até 1959 existiam as Escolas Normais. Em dezembro de 1959, estas escolas tiveram sua 
denominação alterada para Escolas de Professores Primários. Em fevereiro de 1961, a formação 
passou a ser oferecida nos Centros Vocacionais do Magistério Primário e finalmente em 1968 
estes Centros Vocacionais foram transformados em Escolas Provinciais de Professores 
Primários. Ainda em 1968, foram criados os Institutos Superiores Pedagógicos nas 
Universidades com o objetivo de oferecer formação no nível superior. A partir da década de 
1970, após ser superado o caráter de emergência na formação de professores, é que estes 
cursos no Ensino Superior se transformam em Licenciaturas com a duração de cinco anos, 
assim permanecendo nas décadas seguintes (Zayas, s.d.).
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consideramos

formadoras de docentes. eram

fundamentalmente consolidar

Filosofia Marxista-

programa

dos “professores-

funcionamento doalunos”, proporcionar a eles

Ministério da Educação e iniciá-los nos estudos da 

Leninista.

64 Torres (1992) esclarece a questão das dificuldades no desenvolvimento dos processos 
revolucionários a partir da atuação docente nos seguintes termos: “Os professores tendem a 
manter seus velhos valores, crenças, práticas e comportamento profissional, apesar da 
transformação estrutural a curto prazo que possa ter ocorrido. Com a diminuição do poder 
humano que toda revolução enfrenta e com a crescente confiança em voluntários entusiastas 
mas pouco preparados, o curriculum oculto e práticas antigas, autoritárias, podem prevalecer 
nos programas de alfabetização. Por fim, programas inspirados no diálogo e na descoberta 
mútua da verdade entre alunos-professores e professores-alunos enquanto discutem 'temas 
geradores’ ou ‘palavras geradoras’ à la Freire, requerem facilitadores altamente qualificados e 
experientes de autoconfiança pedagógica. Esse é um dilema político fundamental de toda 
revolução; apoiar-se em professores altamente treinados mas corporativistas, remanescentes do 
antigo regime ou em paraprofissionais industriosos e entusiastas que têm um conhecimento 
muito limitado da matéria, pedagogia e metodologia” (Torres, 1992, p.55).

Poderíamos afirmar que alguns dos textos publicados até meados da 

década de 1960, tinham o objetivo de organizar o sistema de educação e criar 

mecanismos para tomar eficiente o seu funcionamento. Assim é que foram 

criados departamentos ou institutos para pesquisa educacional e foi determinada 

a expansão da rede escolar. A partir de meados da década, alguns textos são 

dirigidos à busca da qualidade e do controle da formação dos docentes 

(Puiggrós, 1992; Gadotti &Torres, 1992)64.

Em 1965, foram publicadas três resoluções que 

significativas, visto estarem diretamente relacionadas ao desempenho do 

professor. São elas:

1) Resolução 97, de 16 de fevereiro de 1965, que aprovou e pôs em vigor o 

programa de “Política Educacional do Governo Revolucionário” para os 

cursos de aperfeiçoamento ou de formação de emergência desenvolvidos 

pelo “Instituto de Superação Educacional” (ISE) e por todas as instituições

Os objetivos deste 

a formação ideológica 

conhecimento sobre o
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2.2.3 As Organizações e os Eventos Oficiais

Acompanhando as leis e resoluções que eram promulgadas, vários 

eventos foram organizados e realizados, na década, pelas lideranças 

governamentais. A população em geral participava destes congressos, 

encontros, simpósios e campanhas e era engajada nas associações, sindicatos, 

círculos, brigadas e várias outras formas de organizações.

A participação popular era incentivada pela liderança revolucionária que, 

para isto, estava presente aos eventos e nas associações ou utilizava os meios 

de comunicação disponíveis na época para valorizar o envolvimento da 

população como estratégia de consolidação do novo regime político.

Além das organizações populares e dos eventos que foram realizados no 

período já citados por nós neste estudo, destacamos os seguintes:

- Em 2 de janeiro de 1959 e a seguir nos dias 4 e 7 de fevereiro, todos os 

representantes do “Colégio Nacional de Professores" participaram de eventos

2) Resolução 182, de 11 de março de 1965, que estabeleceu as normas para 

avaliação da atividade docente dos professores primários. Esta avaliação 

tinha o objetivo de estabelecer escalas classificatórias com fins de 

promoções e escolha de locais para lecionar.

3) Resolução 460, de 26 de junho de 1965, que instituiu um sistema de 

avaliação para ser aplicado nos alunos das “Escolas Formadoras de 

Professores Primários" para medir a qualidade do trabalho dos futuros 

docentes, conforme já explicitado por nós neste estudo.

Os mecanismos avaliadores e de controle, tanto dos alunos-mestres, 

quanto dos professores em exercício, foram sendo aperfeiçoados nas décadas 

seguintes e passaram a constituir um sistema específico de avaliação das 

atividades docentes em escala nacional, e compatíveis com o caráter unitário de 

controle e fiscalização do sistema educacional instituído (Puiggrós, 1992).
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nos quais foram debatidas as transformações socioeconômicas propostas pelo 

novo governo (Ares, 2000; Tamayo, 1998).

- Em abril de 1959, a Comissão de Alfabetização e Educação Fundamental 

realizou o primeiro curso de capacitação para professores. Outros foram 

oferecidos em seguida em todas as regiões do país e patrocinados pelas 

Entidades Sindicais e outras organizações populares (Ares, 2000; Tamayo, 

1998).

- Em 27 de agosto de 1959, foi aberto o I Congresso de Educação Rural, em 

Havana, ocasião em que foi anunciado pela liderança governamental o 

lançamento da Campanha Nacional de Alfabetização (Ares, 2000).

- Em 22 de dezembro de 1961, foi realizada a VI Reunião Nacional das 

Escolas Nacionais de Instrução Revolucionária. Este mesmo dia é declarado Dia 

do Educador (Ares, 2000; Carnoy & Werthein, 1984; Silva, José Herculano da [e 

outros], 1986).

Neste mesmo mês, Cuba foi anunciada pela liderança governamental 

como “Território Livre do Analfabetismo”. Foram alfabetizados 707.000 cubanos. 

"Esta tarefa havia sido realizada por 121.000 alfabetizadores populares; 100.000 

brigadistas “Conrado Benitez”-, 15.000 brigadistas “Pátria o Muerte” e 35.000 

professores (Ares, 2000).

Em 1964 e 1965, foram realizados, respectivamente, a 7 Conferência 

Nacional” e o 7 Seminário Nacional de Unidade”. Os dois eventos envolviam 

todos os profissionais de educação e tinham o objetivo de avaliar os avanços e 

dificuldades surgidas até aquele momento no desenvolvimento do projeto 

educacional e na construção de uma nova pedagogia; debater os problemas de 

articulação de conteúdo e de enfoque do ensino, incluindo o seu caráter 

politécnico.

Com o objetivo de coordenar os trabalhos de investigação científica em 

todos os setores da sociedade, dirigir estudos sobre os problemas que iam 

surgindo no desenvolvimento do projeto educacional, assim como realizar o 

planejamento e projeções para o futuro, foram criados a “Comissão Nacional da
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Para garantir a distribuição gratuita de manuais para professores e de 

livros para os alunos, foi criado em 1967 o “Instituto do Livro”, que passou a 

centralizar todas as publicações do país.

No final da década, com o objetivo de fazer uma análise dos resultados 

educacionais obtidos e a partir das informações colhidas planejar a década de 

1970, foi convocada uma Assembléia de Trabalhadores do Ensino que, por meio 

de congressos municipais, regionais e provinciais, preparou as informações 

solicitadas.

Academia de Ciências” em 1962 e o “Centro de Investigações Pedagógicas” em 

1966.

A seguir, os representantes concluem:
“O Congresso reconhece que o trabalho do professor merece um 
alto grau de reconhecimento social e necessita do apoio de todo o 
povo. Porém, o próprio professor deve ganhar o apreço da 
sociedade com seu trabalho abnegado, suas qualidades docentes e 
sua identificação com os fatores sociais, económicos e políticos da 
Revolução. É necessário conferir um lugar prioritário à formação de 
educadores e adotar medidas que garantam sua eficácia, tanto do 
ponto de vista científico e pedagógico, como político e ideológico” 
(RESOLUÇÕES, 1980, p.13).

A culminância destes debates aconteceu durante o I Congresso Nacional 

de Educação e Cultura realizado em 1971. Os representantes das organizações 

dos professores presentes ao evento analisaram as dificuldades e conquistas 

realizadas em educação durante a década de 1960 e concluíram que o trabalho 

dos professores não atingiu os resultados esperados e apontam:

“Considerou-se que o trabalho do professor em nossa sociedade 
socialista tem uma extraordinária importância, já que sua 
responsabilidade fundamental é a formação ideológica das novas 
gerações. O professor deve, portanto, possuir qualidades 
relevantes. O que impõe o estabelecimento de rigorosas normas 
para a seleção dos candidatos ao exercício do magistério e dos 
aspirantes do ingresso nos centros de formação” (RESOLUÇÕES, 
1980, p.13).

Ficava desta forma estabelecido que a formação dos professores seria 

uma “prioridade” na sociedade cubana e que ela deveria se dar dentro de um 

marco ideológico.
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2.3 Diferentes textos para diferentes conjunturas

Portanto,

“a implantação da legislação educacional na sociedade civi66 
significa criar ou reestruturar o sistema educacional no ‘espírito da 
lei’, ou seja, de acordo com os interesses da classe dominante 
traduzidos em sua concepção de mundo e reinterpretadas na lei” 
(FREITAG, 1979, p.39).

65 Mochovitch, ao analisar as idéias de Antonio Gramsci sobre a educação enquanto dever do 
Estado, afirma ser esta “uma noção que se revela inseparável do processo de afirmação do 
Estado e da ordem burguesa”; “a questão da constituição da cidadania e da realização da 
igualdade, como inseparáveis da democratização do ensino”; e da apropriação pelo pensamento 
socialista, da posição em favor da democratização do ensino e “elevação cultural das massas", 
por meio da escola comum única e oferecida a todos pelo Estado (Mochovitch, 1990, p.50).
fe6 Terminologia utilizada por Gramsci, ao conceituar o Estado, dividindo-o em duas esferas: 
sociedade política (representando o poder da classe dirigente) e sociedade civil (constituída 
pelas associações ditas privadas) (Freitag 1979).

As diretrizes teóricas e a organização dos cursos para a formação de 

professores eram disciplinados no Brasil e em Cuba por meio de leis, decretos, 

resoluções e outros instrumentos governamentais. Os textos oficiais davam 

visibilidade e sustentação às diretrizes teóricas para a formação dos professores 

e garantiam o papel da educação enquanto “atividade estatal’85 (Mochovitch, 

1990).

Freitag (1979) esclarece que a ação do Estado é concretizada pela 

legislação educacional que é formulada e editada, para posteriormente ter a sua 

execução imposta e fiscalizada e finalmente traduzida nas políticas sociais de 

atendimento às necessidades educacionais da sociedade como um todo.

Assim é que os sistemas educacionais, brasileiro e cubano, foram 

adequados pelo Estado, sob a forma de leis e decretos, com o objetivo de 

garantir a hegemonia dos projetos políticos e económicos que eram planejados 

e implantados sob a ideologia da modernização e do desenvolvimento 

atendendo às especificidades locais.
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No Brasil, revogando as Leis Orgânicas do Ensino, foi promulgada, em 

1961, a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. No Capítulo I 

deste estudo, já nos detivemos sobre os debates que cercaram a aprovação 

desta lei e sobre as dificuldades surgidas quanto à sua aplicação, principalmente 

após 1964.

Consideramos que o texto legal em questão traduzia na prática a 

proposta de oferta dos serviços educacionais com objetivos voltados para o 

preparo da mão-de-obra e do cidadão, coerentes com os enfoques de liberdade 

e democracia que eram propostos. O princípio da descentralização 

administrativa que a lei contemplava, provocou dificuldades organizacionais e 

financeiras em sua aplicação, dado o caráter de centralização apresentado pelo 

Estado Militar no poder a partir de 1964.

Além destes aspectos aqui expostos, Freitag (1979), ao analisar o referido 

texto legal apontava para o anacronismo e descompromisso com as 

necessidades educacionais do país que a L.D.B continha. Retomando, 

lembramos que na mesma época (nos termos do economicismo e tecnicismo 

que eram implantados em todos os âmbitos da sociedade) foram realizados 

planejamentos económicos com vistas ao desenvolvimento que era almejado.

Quanto à formação dos professores, a lei não alterava a organização do 

Curso Normal (modalidade de ensino, em que era oferecida a habilitação para 

os docentes), permanecendo a divisão em dois ciclos. Reconhecia, no entanto, a 

possibilidade de professores não habilitados em atuação.

A partir de 1964, com a ênfase tecnicista na educação, com objetivos 

voltados para a formação de técnicos e com a centralização política determinada 

pelo golpe civil militar, criou-se uma situação que consideramos como 

dificultadora do desenvolvimento educacional que Anísio Teixeira retrata nos 

seguintes termos:



79

0 caráter deeducador aludia Estadosautonomia dosao e

da

Puiggrós (1992) descreve o modelo cubano de sistema educacional como 

sendo centralizado e verticalizado, ou seja, prevendo:

de Nacionalização do Ensino em 1961. Os objetivos propostos para a educação 

eram: elevar a educação das massas; preparar a mão-de-obra e o militante 

político.

Organizava-se em Cuba um sistema educacional do tipo Centralizado e 

Estatal. ,

Continuamos a ser, 
personalidade, a oficial e 
BRZEZINSKI, 1999, p.81).

07 Embates na Definição de políticas de formação de professores para a atuação multidisciplinar 
nos anos iniciais do ensino fundamental. Respeito à cidadania ou disputa pelo poder?
68 A partir de 1957, foram ditadas pelas lideranças do exército rebelde várias leis com o objetivo 
de implantar o atendimento educacional à população. A organização estabelecida neste período 
serviu de base para os treinamentos dos professores e atendimento educacional durante a 
década de 1960.

descentralização administrativa que haviam sido reivindicados antes 

aprovação da lei, refletindo-se esta situação na formação dos professores, que 

apresentava um distanciamento da realidade das escolas, além de não ter sido 

encarada como prioridade nos planejamentos governamentais.

Em Cuba68 com o objetivo de consolidar hegemonicamente o modelo de 

Estado revolucionário que era proposto, foram exarados a partir de 1959 três 

textos sob a forma de lei. As Leis da Reforma do Ensino em 1959 e 1960 e a Lei

“A realidade, porém, é que nos acostumamos a viver em dois 
planos, o real com suas particularidades e originalidades e o oficial 
com seus reconhecimentos convencionais de padrões inexistentes.

com a autonomia, a nação de dupla 
(TEIXEIRA, citado pora real’67
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• Centralização governamental da administração, do planejamento, da 

tomada de decisões político-acadêmicas e das decisões referentes ao 

processo de ensino-aprendizagem;

• Centralização, no governo-partido, das decisões e orientações de 

caráter ideológico, com a consequente colocação das instâncias 

intermediárias como correias de transmissão;

• Organização hierárquica, fazendo com que a tarefa de reprodução 

tenda a ser fiel aos discursos emitidos pelo poder central, a invalidar 

ou impedir divergências, mesmo no interior do discurso marxista (ou 

especialmente no interior do discurso marxista);

• Concepção pedagógica com tendência a se cristalizar, procurando 

constituir um único modelo legitimado como científico, localizado de 

forma lógica em uma dualidade (não contradição) constituída por 

pedagogia burguesa/pedagogia proletária, como termos excludentes.

Podemos afirmar, de acordo com Puiggrós (1992), que a centralização e 

o modelo único eram implementados com vistas a atingir uma uniformização e 

coerência entre a estrutura acadêmica e curricular dentro dos preceitos da 

eficácia, garantindo o cumprimento dos objetivos e metas propostos com vistas 

à homogeneização própria deste tipo de Sistema Educacional.

Na formação dos professores, a característica de centralização e 

homogeneização foi introduzida, contribuindo para estes fins os textos legais 

que foram ditados instituindo mecanismos de avaliação dos alunos-mestres.

Podemos concluir que a formação dos professores em Cuba foi 

considerada como prioridade dentro do projeto político e seguiu normas rígidas, 

centralizadoras e unificadas com vistas à eficácia que se buscava atingir em 

relação aos objetivos e metas que haviam sido propostos.

Com base na organização do sistema educacional e nos objetivos 

estabelecidos, entendemos que Brasil e Cuba, ao organizar os seus sistemas 

educacionais, enfocaram alguns aspectos que estabeleceram diferenças e 

semelhanças entre eles no que se refere à formação dos professores.

Destacamos, dentre outras:
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Quanto aos objetivos traçados, em Cuba, a formação dos professores foi 

prioridade, cabendo no entanto ressaltar que no final da década ainda havia 

professores em exercício com apenas “treinamentos de emergência”. No 

caso brasileiro, apesar de constar nos planejamentos o objetivo de formação 

de professores, na prática continuavam em atuação os professores leigos 

conforme o contido na L.D.B.

- Quanto ao aspecto centralização-descentralização administrativa, em Cuba, 

a tendência foi de centralização, enquanto no Brasil, a L.D.B. previa a 

descentralização (que não era privilegiada no plano político-administrativo a 

partir de 1964).

- Outro aspecto relevante a ser apontado é que no Brasil a L.D.B., promulgada 

em 1961, não era compatível com as diretrizes propostas após 1964, 

resultando em alterações no texto legal que foram efetivadas em 1968 e 

1971. Ainda no caso brasileiro, a L.D.B. previa a presença de “não formados” 

no exercício da docência, eximindo, com este dispositivo, as autoridades 

estaduais e municipais da responsabilidade quanto ao desenvolvimento de 

políticas voltadas para a habilitação dos docentes conforme apontado por 

nós aqui neste estudo.

Acreditamos que as inconsistências legais que provocavam dificuldades 

financeiras e administrativas apresentadas no caso brasileiro acabaram 

influenciando a formação dos professores que foi oferecida na década de 1960. 

No caso cubano, o sistema educacional centralizado e estatal direcionava a 

formação dos professores que era considerada prioritária para a consolidação 

do projeto político instalado. As dificuldades apontadas tanto pelas lideranças 

revolucionárias quanto pelos educadores eram aquelas resultantes da própria 

natureza do processo revolucionário.
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novas

Capítulo III: A Fundamentação Teórica para a Formação dos 
Professores

um contexto social mundial com grandes consequências para o cenário político 

e económico, dos países aqui estudados, chegou ao Brasil e em Cuba, como ele 

se desenvolveu, se adaptou ao contexto político e social de cada um dos países 

e principalmente como a formação do professor, enquanto profissional da 

educação encarregado da docência, adquire novas exigências, 

consubstanciando-se, na prática, na formação proposta do professor técnico (no

a democracia comoO Escolanovismo colocava o pragmatismo e 

ingredientes da educação ao propor que a escola fosse propulsora da mudança 

social. Para tanto, os trabalhos escolares seriam estimuladores da reflexão, da 

ação, da cooperação e da autonomia do educando.

Veremos então como este movimento educacional renovador inserido em

As diretrizes teóricas adotadas pelo Brasil e Cuba, na década de 1960, 

para a formação dos professores, tinham como origem o Movimento Renovador 

surgido na Europa no final do século XIX. O Escolanovismo trazia como princípio 

a utilização de métodos ativos, ao mesmo tempo que propunha o 

desenvolvimento do trabalho coletivo nas escolas, fundamentando o ato 

pedagógico na ação do aluno.

Manacorda (1996) afirma que o modelo educacional escolanovista era 

uma decorrência da industrialização e do progresso cada vez mais rápido das 

ciências e das técnicas e explica também que

“foi nesse nível metodológico-histórico que se pôde produzir a 
separação entre a escola do ‘doutor’ e a escola do ‘trabalhador1: a 
primeira acentuadamente livresca e desinteressada; a segunda 
acentuadamente profissional e prática; mas ambas, definitivamente 
escolas. Toda a pedagogia moderna é, portanto, uma disputa sobre 
a relação teoria e prática, entre a escola do ‘leri e a escola do 
‘fazeri. De uma maneira ou outra, sentiu-se a necessidade de 
substituir o ensino livresco por outros processos educativos, ou pelo 
menos de completá-lo com outros processos educativos” 
(MANACORDA, 1996, p.122).
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3.1 No Brasil: a formação do Professor Técnico

exigir dosa

Brasil e por Cuba nas partes 2.1 e 2.2, respectivamente. 

aproximamos os aspectos, por nós julgados relevantes, com 

possibilitar melhor apreensão da questão enfocada neste estudo.

69 A formação de professores e o “Saber1' (em estudo realizado pelo MEC em 1999) são vistos 
sob a dimensão de um propósito social, envolvendo o “direito de ensinar" diretamente ligado ao 
“direito de aprender", assim referindo-se a uma práxis que pode ser resumida como um ato de 
ensinar e aprender, prático, criativo e único, teórico e prático, individual e coletivo, desenvolvido 
em ambientes reais e desafiantes. Neste sentido, o ensino é uma atividade complexa que supõe 
uma reflexão sistemática sobre a prática, requerendo, para tanto, a constituição de 
conhecimentos, valores e competências estimuladoras de uma ação autónoma e, ao mesmo 
tempo, colaborativa em face da responsabilidade coletiva com os procedimentos que deverão 
assegurar o direito de os alunos aprenderem. Sendo o professor o profissional da docência que 
une no contexto da sala de aula a análise crítica dos processos sociais com a possibilidade de 
mudança, remetendo o conhecimento à pratica e ao conjunto das situações do cotidiano escolar, 
desvendando por meio de uma visão integrada e global do processo educacional a falácia da 
oposição entre “Saber e Fazer”, “Conhecer e Aplicar” (Brasil, 1999)

Brasil) e no professor militante político (em Cuba), ou então, como o docente 

poderia adquirir os novos “Saberes”, os também novos “Saber-Fazer” e os novos 

“Valer”, habilidades então preconizadas para o exercício da docência dentro da 

perspectiva de educação para a “nova sociedade”, para o “novo homem” e para 

a qualidade em educação que se postulava na época.

Seguindo a mesma estrutura por nós adotada no Capítulo I deste estudo, 

nos propomos a descrever algumas das diretrizes teóricas delimitadas pelo 

Na parte 2.3, 

o objetivo de

A “Educação Renovada” ou escolanovismo passou 

professores novas habilidades e competências para o exercício da docência. Os 

novos saberes e habilidades propostos eram decorrência da substituição da 

Escola Tradicional por uma Escola Nova, de uma nova Pedagogia, e de novas 

teorias sobre o educando e sobre a aprendizagem. O professor precisava 

aprender a dominar e a aplicar os novos métodos de ensino (poderíamos falar 

em um novo “Saber’69 e novo “Saber Fazer”).
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A qualificação dos profissionais docentes para a nova educação 

precisava passar por reformulações e os novos saberes eram discutidos e 

elencados por educadores brasileiros (principalmente a partir de 1920) que por 

sua vez haviam sido influenciados pelos educadores europeus e americanos. 

Um educador que enriqueceu o debate sobre os novos saberes foi o francês 

Cousinet (1974)70.

Diante da proposta de substituição da “Escola Tradicional” por uma 

“Escola Nova”, que preconizava a adoção de métodos ativos, que por sua vez 

envolviam o uso de trabalhos em grupos na sala de aula, e a utilização de jogos, 

e que prescreviam os princípios da “autogestão” e da “não-diretividade”, 

significando uma participação “livre” dos alunos nos trabalhos escolares, havia a 

necessidade de se repensar o papel do professor que deixava de ser o 

“condutor” para ser o “orientador” da aprendizagem.

Lourenço Filho (1998), educador brasileiro, referindo-se ao papel do 

professor na escola renovada, explicava:

“Já no ensino ativo, o mestre é transferido do centro de cena para 
nele ser colocado o aluno, pois a aprendizagem passa a ser um 
processo de aquisição individual, através da pesquisa, observação, 
perguntas e construção. Enfim, pensando e resolvendo situações 
problemáticas que lhe são apresentadas (pelo professor)”. [E 
concluía:] “Pois a aprendizagem surge de um processo ativo (e 
individual) que resulta de impulsões naturais, carregadas de teor 
emotivo. Primeiramente, obedecem a certos ritmos da vida 
biológica; depois a crescentes regulações que lhes impõe a vida 
social; mas, nunca como em outra dessas formas, cria simbolismos, 
uns de valor individual, outros de importante significação social” 
(LOURENÇO FILHO, 1978, p.151).

?ú Cousinet, educador francês, que desenvolveu o método de trabalho em grupo, propunha uma 
formação pedagógica na Escola Normal, onde os alunos iriam adquirir conhecimentos 
pedagógicos e seriam informados sobre os novos métodos de ensino e enumerava os Métodos: 
Montessori; Decroly; Plano Dalton; Trabalho Individualizado; Trabalho por grupos; Winnetka.
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Cí

/1Esta abnegação e a vocação para o magistério eram características comumente apontadas 
pelos teóricos de 1960, visto a docência não ser encarada como “profissão” e sendo comumente 
referida como “sacerdócio”. Havia, na realidade, apelos para o valor moral do professor, ao 
mesmo tempo em que seu trabalho não era valorizado profissionalmente. No final da década, 
esta situação se agravou diante dos baixos salários, multiplicação das jornadas de trabalho e 
esvaziamento da função docente, reduzindo-se a atos fragmentados de “ensinar” ou “dar 
matéria” ou ainda “dar aulas”. “Neste caso, a formação deste profissional ficou reduzida à 
transmissão de conteúdos e procedimentos indispensáveis ao como fazer e o que fazer 
estabelecidos nos limites da abordagem tecnocrática. Em decorrência, retirou-se do foco dos 
debates e estudos sobre a educação escolar as questões de natureza e propósito da 
escolarização, de conexão entre escola e sociedade, da relação entre poder e ensino, da escola 
como organização social e da natureza do conhecimento escolar, entre tantas, esvaziando o 
domínio do educador sobre as suas condições de trabalho” (Brasil, 1999, p.9).

Cousinet (1974) afirmava que o professor antes de mais nada precisava 

'Saber” (deter conhecimentos sobre os conteúdos a serem trabalhados); “Valer” 

(o valor moral era insubstituível visto ser o professor um modelo para os alunos); 

“Saber Fazer” (dominar as técnicas dos métodos de aprendizagem a serem 

utilizados na sala de aula).

Para Cousinet (1974), o professor

“não pode vencer se não tiver, a um tempo, ‘Valer1, ‘Saber’ e ‘Saber 
Fazer1. Se lhe falta o Valer, não é um exemplo, um bom exemplo; 
se lhe falta Saber, não é um bom ensinante; se lhe falta habilidade 
(Saber Fazer), seu valer e seu saber é como se não existissem. 
Preparar-se para a tarefa é, pois, para o futuro educador, aprender 
a possuir o Valer, coisa em que o ajudam as exortações dos 
superiores, acrescentadas da tradição; a possuir o Saber, que lhe é 
transmitido por outros educadores; a ter o Saber Fazer, que lhe 
vem da mesma fonte, e ele completa com o auxílio da própria 
experiência”(COUSINET, 1974, p.13).

Aos saberes preconizados pelo educador francês, alguns educadores 

brasileiros, entre eles Anísio Teixeira e Lourenço Filho acrescentavam as 

qualidades pessoais que o Curso Normal deveria desenvolver nos professores 

primários. A abnegação71 e a vocação, além dos conhecimentos científicos e 

técnicos eram apontados como fundamentais para o exercício da docência.

As explicações teóricas feitas por diferentes educadores tinham 

principalmente a preocupação de identificar quais seriam os bons educadores e 

como prepará-los para a docência competente. Em suma, como identificar e pôr 

em prática o preparo do professor para o “Valer”, para o “Saber” e para o “Saber 

Fazer1’.
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Estes saberes, preconizados sob um ponto de vista “científico e técnico” 

ou de certa forma “conservadores”, começaram a ser revistos quando Paulo 

Freire introduziu uma nova postura em educação demonstrando a importância 

de inserir a sala de aula no “processo social” e trabalhar a aprendizagem a partir 

da “visão da realidade”.

A partir de 1958, Paulo Freire72 falava em “competência técnico científica 

e rigor aliados à amorosidade” e classificava estes saberes como “Saber Fazer”, 

“Saber” e “Saber Ser" pedagógicos e acrescentava:

“O preparo científico do professor ou da professora deve 
coincidir com sua retidão ética, pois me acho absolutamente 
convencido da natureza ética da prática educativa, enquanto 
prática especialmente humana” (FREIRE, 2000, p.19).

72 Educador brasileiro, propunha a substituição da aula expositiva pela discussão e a utilização 
de modernas técnicas de educação de grupos e recursos audiovisuais e principalmente a 
preocupação com o lugar (social, político educacional, de autoridade) a ser assumido por 
educadores e educandos. O educador afirmava que “nos anos sessenta o povo viveria o trânsito” 
de uma sociedade fechada para uma sociedade que se abria. “O povo deixa de ser objeto para 
ser sujeito. Naturalmente, passava por esta postura uma forte influência de Álvaro Vieira Pinto, 
do desenvolvimento nacionalista, do ISEB, do pensamento da época” (Cunha & Góes, 2002, 
p.11e20).
Paulo Freire, ao organizar os “Círculos de Cultura” (em janeiro de 1962, no Nordeste Brasileiro), 
com o objetivo de alfabetizar adultos estabelecia alguns critérios para a prática docente nestes 
“Círculos”. Citamos alguns dos critérios propostos:

• O professor, quase sempre um jovem, era chamado de “coordenador de debates”;
• O diálogo era condição essencial na tarefa educativa;
• A atividade docente se desenvolvia no “coordenar”sem “influir” ou “impor”;
• Os alunos eram chamados de “alfabetizandos” ou “participantes de grupo” e não de 

“analfabetos”;
• Deveria haver respeito à liberdade dos educandos;
• Os procedimentos previstos para as atividades nos “círculos” eram os seguintes:

■ O coordenador, fazia um levantamento das palavras ou vocabulário utilizado pelos 
alfabetizandos. Selecionava a partir deste vocabulário os sons e vocábulos, que 
seriam trabalhados nos encontros;

- As palavras selecionadas eram chamadas “palavras geradoras” e a partir delas 
seriam estudados os sons, as letras e as sílabas;

■ A partir destas palavras, seriam levantados temas para discussão pois “as palavras 
não existem independentemente de sua significação real de sua referência às 
situações” (Freire, 1983, p.7).

De acordo com Paulo Freire (1983), “alfabetização e conscientização não se separam” e os 
temas debatidos eram entre outros: “Nacionalismo”, “Remessa de lucros para o estrangeiro”, 
“Evolução política do Brasil”, “Desenvolvimento”, “Analfabetismo”, “Voto do Analfabeto”, 
“Democracia” (Freire, 1983, p.103).
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primário.

Apesar da inovação educacional proposta, o Curso Normal apresentava 

características de funcionamento que colocavam a formação profissional 

oferecida como elitista e desvinculada da realidade dos alunos do curso

73 A pedagogia com tendência liberal tecnicista atribui à Escola o papel de instância modeladora 
do comportamento humano por meio das ciências do comportamento (tecnologia 
comportamental), produzindo indivíduos competentes para o mercado de trabalho. A pesquisa 
científica, a tecnologia educacional garantem os resultados” (Luckesi, 1994, p.61).

Ao preocupar-se posteriormente com a formação e o desempenho dos 

professores, o mesmo educador falava sobre os saberes fundamentais para a 

prática docente “crítica” ou “progressista” e elencava os conteúdos que deveriam 

ser obrigatórios na organização programática da formação docente e explicava:

“Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades 
para a sua produção ou a sua construção. O educador metódico, 
curioso, crítico e pesquisador, proporciona ao educando a 
possibilidade de também por sua vez ser curioso, críativo e crítico, 
tornando-se imune à passividade, ao ‘bancarísmo’, e por sua vez 
libertando o professor do ‘falso ensinar’. Ensinar exige: rigor, 
método, pesquisa, criatividade, estética e ética, respeito pelo 
educando, ser exemplo, aceitação do novo, rejeição à 
discriminação, disponibilidade ao risco, reflexão crítica sobre a 
prática, reconhecimento e assunção da identidade cultural” 
(FREIRE, 2000, p.25).

A experiência de Paulo Freire na capacitação de orientadores da 

aprendizagem não chegou a ser difundida em larga escala durante a década de 

1960, visto que, em 1964, com o golpe civil militar, a instalação e o 

funcionamento dos “Círculos de Cultura” foram interrompidos.

Prevaleceu a partir de 1964 uma corrente pedagógica com tendência para 

o tecnicismo73 .privilegiando o uso das modernas tecnologias em educação, 

abolindo o discurso crítico das práticas educacionais e adequando o sistema 

educacional ao sistema económico e político do período.

Como descreve Garcia (1980),

“De um lado a preocupação de transmitir através da educação os 
valores da nova ordem moral implantada e de outro conciliar a 
formação dada nas escolas com os parâmetros de novo modelo 
económico, que assume a modernização reflexa como realidade 
indiscutível” (GARCIA, 1980, p.228).
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Para ele, eram inúmeras as falhas do Curso Normal com relação à 

formação dos professores e D’Ávila (1965) apontava as falhas apresentadas 

pelo Curso Normal:

• Descontinuidade de prática. Há alunos, que em dois anos de curso dão 

uma aula prática;

• A aula dada é sem responsabilidade do aluno. Os maiores absurdos 

podem ser cometidos por ele;

• Os alunos são levados a classes primárias em que, muitas vezes, 

observam as maiores heresias pedagógicas;

Azanha, em vários estudos, esclarece que as propostas enunciadas pelos 

educadores brasileiros para a formação de professores, na década de 1960 

poderiam ser classificadas como prescrições (de caráter ingénuo, desvinculadas 

da realidade) que acabam não se transformando em prática efetiva de atuação, 

uma vez que os professores que lecionavam nas Escolas Normais também 

haviam recebido formação precária (tradicional e livresca distante da prática), 

juntando-se a este fator a falta de equipamentos e de material didático das 

escolas e a carga horária insuficiente para as aulas práticas.

O ensino continuou com as deficiências que se procurava combater. 

Estas deficiências eram reforçadas pela estrutura organizacional dos cursos que 

seguia as diretrizes que haviam sido formulados em 1946 e não haviam sido 

alteradas pela L.D.B em vigor a partir de 1961. Dentre outros educadores, que 

também apontavam para as deficiências apresentadas pelo Curso Normal, 

destacamos Antonio D’Ávila (1965) que, ao analisar o preparo profissional do 

professor nas Escolas Normais, expunha:

“Sena interessante que os professores de Didática das escolas 
normais viessem verificar como lecionam os seus ex-alunos. 
Incapazes, pela diversidade do meio e deficiência do material, de 
uma pronta aplicação dos conhecimentos adquiridos, deixam-se 
influenciar pelos velhos processos e põem em prática, 
empiricamente, a antiga processuação de um ensino que não 
estudaram. Aparecem assim em uso as velhas tábuas de Parker, 
monotonamente decoradas, as contas abstratas e quilométricas e o 
ensino de leitura sintético” (DÁVILA, 1965, p.136).
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• Não é a prática do ensino que vai dar preparo ao aluno de Escola Normal.

Devia ser o ginásio;

• A orientação errónea dada ao curso de prática é a causadora de males 

irremediáveis na formação técnica do professor. Em lugar de cuidar de 

coisas práticas, úteis e compreensíveis, a prática do ensino procura 

nebulosas de métodos e de processos, invertendo ainda a ordem natural 

das coisas, com a realização de projetos, centros de interesses e 

unidades de trabalho, antes mesmo que o normalista conheça uma 

palavra sobre o ensino da leitura ou do cálculo.

Em fins de 1969, o Governo Federal, por meio do MEC, designou uma 

comissão para examinar os problemas apresentados pelo Ensino Primário e 

Médio. Foram publicados vários relatórios apontando as principais iniciativas que 

deveriam ser tomadas por todas as unidades federadas visando aumentar a 

produtividade das escolas.

Quanto à formação do professor primário, várias propostas de atuação 

foram feitas (Pinheiro, 1970). Antes de qualquer providência, a comissão 

manifestou-se favorável a um levantamento da situação das escolas para 

posteriores providências que seriam tomadas a partir das questões abordadas 

nos relatórios e nestes termos é que os relatórios apontavam:
“É necessário, como primeiro passo para a reforma, que os Estados 
analisem as condições de suas escolas de formação do magistério, 
procurem melhorar aquelas que ofereçam as condições básicas 
para tal, ampliem, quando convier, as que apresentem bons 
padrões de ensino e reduzam a matrícula ou adaptem para outros 
fins aquelas que formem pessoal em excesso ou menos 
qualificado.
É indispensável, também, que se proceda à reformulação de 
currículos e métodos de ensino dos cursos de formação do 
magistério para a 1a etapa do ensino fundamental, dando-se 
ênfase aos aspectos de prática de ensino. Torna-se, também, 
necessária uma revisão dos critérios de seleção dos alunos para as 
escolas normais e a inclusão no currículo, desde os primeiros anos 
do curso, de intensa atividade prática nas escolas, de modo a levar 
à readaptação, em outros cursos de grau médio, dos que não 
tenham interesse pelo magistério.
A criação de ‘staffs’ para atender aos problemas de formação e 
aperfeiçoamento do magistério para a 1.a etapa da educação 
fundamental é também de grande importância e urgência. Poderá
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ser tentada, em parte, pela reciclagem de elementos Já preparados 
pelas administrações estaduais e pelo MEC, através do INEP.

[O estudo realizado pela comissão partiu de duas premissas 
básicas:]

1 .a) Os cursos normais, de modo geral, não apresentam condições 
que favoreçam uma adequada formação profissional dos futuros 
professores”.

2.a) Grande parte da clientela dos cursos normais não revela 
condições de integração à futura profissão” (PINHEIRO, 1970, p.51-3).

Para comprovar as hipóteses levantadas, foram analisados os currículos, 

carga horária, os recursos utilizados, os métodos estudados e a realização ou 

não de prática docente. Complementando estes indicativos, foram aplicados 

questionários nos alunos e professores de 85 Escolas Normais de 1.° e 2.° 

ciclos, em oito Estados, das regiões Nordeste, Leste, Sul e Centro-Oeste do 

Brasil, selecionadas para a pesquisa.

A primeira hipótese foi comprovada e concluiu-se que os conteúdos 

enciclopédicos, as disciplinas dispersivas e desvinculadas da realidade, além da 

Prática de Ensino com carga horária insuficiente e aulas predominantemente 

expositivas, hão contribuíam para o preparo adequado dos futuros professores.

Quanto à segunda hipótese, confirmou-se o pouco interesse apresentado 

pelos alunos em seguir a carreira do magistério.

Concluída a pesquisa, foram encaminhadas ao MEC dez sugestões de 

providências que deveriam ser tomadas em conjunto em cada uma das 

unidades federadas para evitar desperdício de recursos e esforços.

As medidas sugeridas referiam-se principalmente:

1- Ao uso de um prédio destinado exclusivamente à escola normal e com 

instalações suficientes para o trabalho - pelo menos uma sala por turma.

2- À existência de biblioteca satisfatória e sua utilização frequente.

3- A qualificação do corpo docente, a começar pelos professores de Prática 

de Ensino, Metodologias e Psicologia.

4- À adequação de currículos e programas, tendo em vista os objetivos da 

educação primária e carga horária suficiente e bem distribuída.
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5- Aos conteúdos de prática de Ensino e Metodologias envolvendo dosagem 

conveniente de observação e participação.

6- À utilização de métodos de ensino adequados (ênfase no estudo em 

livros, na pesquisa, na observação e na participação).

7- À previsão de critérios satisfatórios de seleção dos alunos.

8- Ao desenvolvimento do espírito profissional nos professores-alunos - 

medido pela integração do professorando à realidade educacional do 

Estado e do País (conhecimentos básicos sobre objetivos da escola 

primária, rendimento, promoção, programas etc.).

9- À existência de escolas de demonstração com instalações adequadas e 

dispondo de um corpo docente selecionado e aperfeiçoado.

10- À utilização de métodos renovados nas escolas de demonstração.

As recomendações contidas no relatório denotam a preocupação com o 

preparo técnico do professor, tornando-o capaz de trabalhar com as novas 

tecnologias educacionais. Esta tendência foi confirmada em 1971 com a Lei 

5692/1971.
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Em Cuba: a formação do Professor Militante Político3.2

A partir do final da década de 1950, o desempenho profissional dos 

professores primários em Cuba passou a ter novos requerimentos. Aos 

'"saberes” até então preconizados e postulados pelo movimento escolanovista, 

ou seja, a utilização de métodos ativos na sala de aula, o aluno como centro da 

aprendizagem e o uso de novas tecnologias em educação, foram acrescidos 

como fundamentais os “saberes” do militante político74 (Faundez, 1994; Gadotti 

& Torres, 1992; Carnoy & Werthein, 1984; Franco, 1992; Bertussi, 1992; 

Puiggrós, 1992).

74 A militância política requerida como "saber" docente, estava diretamente relacionada aos 
mecanismos de consolidação do processo (caracterizado por Boron (1994) como revolução 
anticapitalista triunfante vinda "de baixo") que usou a distribuição do bem-estar social (de acordo 
com Donghi, 1997) para garantir a instalação do Estado Revolucionário. Neste caso, a educação 
e os professores, por meio da campanha de alfabetização, assumiram o papel político na 
transmissão dos princípios ideológicos do grupo que assumiu o poder com vistas ao projeto de 
construção da sociedade socialista (Franco, 1992).
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75 Os objetivos fixados pela liderança revolucionária para estas escolas eram: “A Escola Primária 
Fundamental será uma escola breve quanto ao seu período de duração; económica quanto à 
formação de professores e ao uso de materiais e de locais adaptados; uma escola que evite o 
supérfluo e valorize o necessário e que ofereça junto com a alfabetização conhecimentos que 
propiciem hábitos de saúde preventiva, valorização da região onde se localiza, e que contribua 
para confirmar a democracia e embelezar a vida, uma escola enfim, que seja modesta e eficaz 
utilizando métodos de ensino escolhidos pelos professores. Para tanto, serão feitos os maiores 
esforços para oferecer uma educação que integre o indivíduo ao seu meio social oferecendo-lhe 
todavia, condições para que possa, se assim desejar, dirigir-se a ambientes sociais mais 
complexos” (Tamayo, 1998, p.100).
76 De acordo com Faundez (1994), a campanha de alfabetização foi concebida como uma 
prolongação da guerrilha e fala-se em “batalha" contra o analfabetismo e são utilizados os 
termos: “campanha”, “brigada”, “colunas”, “batalha”, “mobilização”, “professor rebelde”.

O preparo dos professores para os novos saberes pode ser dividido em 

três momentos: um primeiro período que é iniciado antes de 1959 e descrito por 

Faundez (1994), Tamayo (1998), Ares (2000), Franco (1992), quando são 

fundadas as primeiras escolas primárias75 na “Frente Oriental Frank País” e são 

iniciados os treinamentos para os professores voluntários.

O segundo período, que compreende o ano da vitória da revolução em 

1959 até o ano de 1964. Neste período, os professores voluntários passam a 

receber treinamentos para a Campanha Nacional de Alfabetização76 e para a 

elevação cultural da população.

É o terceiro período que foi iniciado a partir de 1965, com os primeiros 

estudos para consubstanciar na prática os princípios teóricos elaborados pelas 

autoridades educacionais cubanas para a formação dos professores.

No primeiro período aqui por nós explicitado, a seleção dos professores 

era feita pelo Departamento de Educação, seguindo orientação do comando 

revolucionário. Eram escolhidos entre os voluntários para a função docente, 

aqueles mais preparados que, antes de iniciar o trabalho, passavam por uma 

orientação técnica e daí para frente eram chamados professores “responsáveis” 

(Tamayo, 1998).
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Além da alfabetização de adultos e crianças, os professores 

“responsáveis” faziam recenseamento escolar para detectar as possíveis 

necessidades de instalação de escolas. As condições para a criação de uma 

escola eram: existência de alunos (crianças ou adultos analfabetos), local para 

as aulas e presença do professor.

Participavam também das atividades as associações camponesas, a fim 

de envolver e comprometer os trabalhadores rurais com o problema educativo e 

social, levando orientações sanitárias, criando bibliotecas e desenvolvendo 

atividades culturais e patrióticas.

Dentro da estrutura do exército rebelde, os professores “responsáveis” 

tinham também a responsabilidade de orientar o ensino; confeccionar 

programas; criar escolas ou grupos de alfabetização; nomear os professores e 

demais técnicos e pessoal necessário.

Em atendimento a estas incumbências, o Departamento de Educação 

elaborou e emitiu planos gerais de caráter técnico para orientar os professores. 

O primeiro deles foi concebido para ser aplicado nas crianças e nos adultos e 

constava dos seguintes conteúdos: leitura, escrita, aritmética e uso “correto” do 

idioma. A escrita era ensinada simultaneamente com a leitura; a aritmética 

envolvia o estudo dos numerais e o domínio das quatro operações. O segundo 

plano geral, elaborado para a etapa seguinte incluía as matérias já 

anteriormente trabalhadas, o ensino de Geografia, História, Linguagem, Cívica e 

Higiene.

Todos os conteúdos deveriam ser trabalhados de acordo com a realidade 

dos alunos (estas primeiras escolas eram localizadas na zona rural) e sempre a 

partir de temas diretamente relacionados a “aspectos políticos, económicos e 

sociais com os quais a revolução queria conscientizar a população” (Faundez, 

1994, p.104).

Ainda sobre a metodologia empregada e os conteúdos trabalhados 

Tamayo (1998) explica que
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“O manejo correto do idioma foi concebido com dois propósitos 
definidos: um deles, ampliar o vocabulário e melhorar a pronúncia; 
e o outro, a divulgação das ideias revolucionárias, abordando temas 
patrióticos relacionados com a luta armada que acontecia na região 
onde eles viviam ou lutavam. Os professores mais criativos não só 
utilizavam os livros de história mas também fragmentos de ‘La 
história me absolverá’ (Fidel Castro, 1953) e de ‘La Edad de Oro’ de 
José Marti; comentavam também as notícias da ‘Rádio Rebelde’ e 
da ‘Ocho SF’ (emissora do Segundo Frente Oriental ‘Frank País’), 
que davam informações de todas as frentes guerrilheiras" 
(TAMAYO.1998,17).

A mesma autora acrescentava que o preparo trazido pelos professores 

era desigual, havendo alguns já formados e outros com apenas o 5.° grau da 

educação básica, no entanto, o que os caracterizava era o patriotismo e as 

convicções revolucionárias.

Para superar as necessidades de capacitação dos professores e dos 

combatentes, foi fundada a Escola de Treinamento para Professores da Tropa, 

“José Marti". Nesta escola eram ministrados cursos de Geografia de Cuba, 

História de Cuba, Educação Cívica e Objetivos e Problemas da Revolução 

Cubana, e Ética, sob o enfoque marxista- leninista, tendo como prioridade 

converter os “combatentes rebeldes em revolucionários conscientes”.

Os conteúdos trabalhados em Geografia, História e Cívica eram 

coerentes com o projeto educacional que se implantava na sociedade cubana 

naquele período histórico, sendo importante ressaltar que os professores eram 

selecionados entre os combatentes e, portanto, recebiam este treinamento na 

Escola José Marti.

Com a vitória do movimento revolucionário, a ampliação da rede de 

escolas e a capacitação de professores continuaram como uma das prioridades 

do governo cubano.
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a ao

No final de 1959, havia em Cuba seis Escolas Normais77, uma em cada 

capital de província, para a formação de professores primários, com matrículas 

limitadas. Existiam três Faculdades de Educação nas Universidades de Havana, 

Las Villas e Oriente.

“Neste mesmo ano foram criadas mais três grandes escolas para 
formação de professores: uma na Sierra Maestra (Cidade Escolar 
‘Camilo Cienfuegos’, com 40 unidades escolares com capacidade 
para 500 alunos cada uma, além de parques esportivos, bibliotecas, 
auditórios, instalações industriais, lavoura, granjas, laboratórios, 
salas de atendimento médico e odontológico, além dos refeito rios e 
dormitórios uma cidade esportiva e casa para professores e 
pessoal administrativo), outra nas montanhas da Província de 
Oriente e outra nas montanhas do centro da ilha” (HUBERMAN & 
SWEEZY, 1961, p.127).

" O número de Escolas Normais variou durante a década. Lembramos que a partir de 1959, 
estas escolas passaram a ser chamadas de Escolas de Professores e posteriormente de 
Centros Vocacionais e finalmente Escolas Provinciais de Formação de Professores.

A criação de escolas na zona rural, iniciativa tomada logo nos primeiros 

meses de governo, fazia parte da mudança ideológica desencadeada em todo o 

território com a campanha de alfabetização que se realizara antes e depois de 

1959. Esta estratégia, de levar a população urbana a se interessar e participar 

da vida rural, tinha coerência com as necessidades económicas da Ilha, que era 

essencialmente agrícola.

Então, com esta diretriz (educação aliada ao trabalho), além de preparar 

os professores diretamente em contato com a agricultura (trabalhando junto com 

os alunos) e os camponeses (50% da população vivia na zona rural e em 

algumas regiões havia 100% de analfabetos), mostrava-se à população a 

importância destas atividades e desenvolvia-se nas novas gerações o 

conhecimento de todas as etapas da produção agrícola e as dificuldades no seu 

desenvolvimento. Relacionava-se a educação ao processo produtivo, 

preparando a mão-de-obra em contato com a realidade e ao mesmo tempo 

tentava-se suprir as necessidades do mercado consumidor.
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,a Descrito no Capítulo I deste trabalho.
79 Estes manuais continham as orientações elaboradas pelo ISE e eram dirigidas ao 
alfabetizador, preparando-o para transmitir os conhecimentos de leitura e escrita e rudimentos de 
cálculos (Faundez, 1994).
80 Esta necessidade era decorrente da criação de 10 mil escolas (sendo 15 centros escolares), 
da campanha de alfabetização, da transformação de 69 quartéis em escolas e da partida de 
inúmeros professores para o estrangeiro (Carnoy & Wherthein, 1984).

Em 1960, foi iniciado o planejamento da Campanha Nacional de 

Alfabetização78, com o propósito de erradicar o analfabetismo e consolidar as 

diretrizes do governo revolucionário.

Os alfabetizadores (depois de 1959) compunham as chamadas Brigadas 

Makárenko e passaram por um treinamento rigoroso que envolvia desde 

adaptação ao estilo rude de vida em acampamentos nas montanhas até como 

exigências severas na disciplina e no desempenho educacional. Havia extrema 

rigidez nestes treinamentos e muitos jovens desistiram da carreira docente por 

não suportar estas exigências.

Além da adaptação às condições adversas, o treinamento consistia em 

rudimentos básicos de alfabetização e preparava os futuros alfabetizadores para 

trabalhar com a “Cartilha Venceremos”, com o “Manual Alfabetizemos’™ e com o 

livro “Economizar, Produzir e Organizar”.

Mais tarde, em 1962, este tipo de treinamento de professores foi 

retomado (e utilizado até 1969) com algumas alterações. A formação era mais 

demorada, a mesma rigidez do primeiro ano de formação nas montanhas se 

" repetia, mas era complementada com dois anos de estudos formais na cidade, 

já em acomodações às vezes até muito luxuosas, utilizando as mansões 

abandonadas pelos cubanos que se exilaram em outros países, ou estrangeiros 

que abandonaram essas casas após 1959.

Em discurso proferido em 1970, Fidel declarou que este sistema de 

treinamento de professores foi um erro. Não foi realista, uma vez que era muito 

demorado, não suprindo a urgente necessidade de professores formados e 

atuando80.



98

81 De acordo com Hurtado [e outros] (1996), o “como” ensinar pode se resumir na idéia de “quem 
sabe um pouco mais, ensina quem sabe menos”, e este princípio foi aplicado em todos os níveis 
de formação de educadores, tanto na orientação aos jovens estudantes que foram alfabetizar 
pela primeira vez nas montanhas, quanto com os que já eram professores e se transformaram 
em técnicos, coordenadores e orientadores.
“Outra forma de manifestação deste princípio, foi o estabelecimento de um ativismo pedagógico 
pelo qual os professores qualificados, com mais experiência, contribuíram para a formação e 
requalificação daqueles que se iniciavam nesta profissão sem a preparação necessária” 
(Hurtado [e outros], 1996, p.16).

Além da campanha de alfabetização que mobilizou o país a partir de 1960 

e que se denominou “Si sabes: ensina, si no sabes: aprende”, havia, entre os 

estudantes do ensino secundário, um programa denominado “Yo seré maestro”. 

Ao lado destas campanhas, atuavam as brigadas de educação, dentre outras, a 

“Brigada de Vanguarda Frank País”, “Ana Betancourt”, “Pátria o Muerte”, 

“Conrado Benítez” e “Manuel Ascunce” que desenvolveram tarefas educativas 

durante toda a década.

A elaboração dos materiais de apoio e os treinamentos para a Campanha 

Nacional de Alfabetização (planejamento e execução) estavam a cargo do 

Instituto Superior de Educação (criado em 1960) e que também tinha como 

objetivo a capacitação de professores e técnicos por meio de cursos de 

emergência para atender aos planos da “Reforma Integral do Ensino” que já 

estavam em andamento.

A conciliação de medidas práticas com o início de elaborações teóricas foi 

o que caracterizou este período como de “Ativismo Pedagógico™, visto que a 

partir de 1959 e toda a década de 1960 as ações educativas foram se 

desenvolvendo na prática, com constantes correções de rumos até chegar na 

definição de uma política educacional no início dos anos de 1970.

Para consubstanciar na prática a “Reforma Integral do Ensino” e 

estabelecer as diretrizes pedagógicas para a formação do “Novo Homem”, foram 

retomados os princípios dos métodos ativos em educação e a utilização de 

novas tecnologias na sala de aula (tendências que já eram preconizadas 

anteriormente).
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A partir de 1962, com o encerramento da campanha de alfabetização e do 

estreitamento das relações comerciais com a então U.R.S.S (União das 

Repúblicas Socialistas Soviéticas), os técnicos cubanos incluíram em suas 

diretrizes pedagógicas os aportes da Pedagogia Socialista.

Nestes termos é que

“ao lado da filosofia e da pedagogia premarxista vão se 
concretizando ideias e teorías sobre a atividade do professor e de 
sua atitude diante dela. Neste processo, o pedagogo recebe cada 
vez maiores exigências sociais, uma vez que já não se pede a ele 
somente sabedoria, mas também habilidades para uma atuação 
com convicção e princípios que o convertam em exemplo para seus 
discípulos e lhe assegurem prestígio e respeito” (LOIS & PEREZ, 
1989, p.26).

Feita a opção pelo modelo pedagógico a ser seguido, os técnicos 

cubanos propuseram, os padrões morais e uma ética pedagógica (adequados ao 

modelo educacional que se implantava) para definir o perfil profissional do 

educador, que iria atuar daí para frente, na tarefa de transformar 

revolucionariamente a sociedade por meio da educação.

Foram propostos pelos técnicos em educação alguns preceitos reputados 

como fundamentais para a atuação docente no sentido de formar um professor 

revolucionário, prático, otimista, coletivista, humanista e detentor de profundos 

conhecimentos sobre a sua área de atuação.

As qualidades morais que o “Professor Comunista" deveria possuir eram 

apontadas por Baranov, Nunes & Lopez (s.d) em três categorias:

1- Qualidades político-sociais (que constituem a base da conduta dos 

professores): possuir convicções comunistas, trabalhar pelo bem da Pátria; ter 

concepção marxista-leninista do mundo;

2- Qualidades éticas: compreender o papel do professor na formação do 

homem da nova sociedade; ser observador; ter tato pedagógico e ao mesmo 

tempo ser exigente e respeitoso com os alunos; desenvolver o trabalho coletivo 

entre os alunos; ser organizado em seu trabalho;

3- Qualidades profissionais especiais: conhecer muito além dos conteúdos 

que vai lecionar e dominar os conteúdos de Psicologia e Pedagogia;
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pedagógicos; contribuir para a educação da personalidade; criar condições 

prévias para o estudo posterior de Pedagogia; preparar os alunos para a

Nos cursos regulares oferecidos, com a duração de quatro anos para a 

formação de professores, os alunos frequentavam as disciplinas de:

• Materialismo Dialético e Histórico;

• Economia Política;

• Comunismo Científico;

• História do Movimento de Trabalhadores;

• Pedagogia;

• História da Pedagogia;

• Didática;

• Teoria da Educação;

• Metodologia do Ensino;

• Educação para a Saúde;

• Psicologia da Personalidade, do Desenvolvimento, da Aprendizagem e do 

Diagnóstico;

• Introdução à Pedagogia.

Esta última tinha como finalidade desenvolver nos alunos os interesses

Este perfil de profissional estava integrado ao papel que era atribuído à 

Escola dentro do modelo de sociedade proposto.

Para atingir esses objetivos, foram reformulados os aspectos prioritários 

até então privilegiados na formação do professor. Estas novas propostas são 

descritas por Neuner [e outros], 1978:

“A tarefa das instituições formadoras consiste em: formar 
professores altamente qualificados, dispostos e capacitados para 
cumprir a tarefa encomendada a eles pelo estado socialista: dar 
uma elevada instrução e educação comunista às crianças e jovens. 
A formação deve também capacitar o futuro professor para 
desenvolver com grande conhecimento técnico o processo 
pedagógico na classe e em atividades extraclasse; deverá ainda 
ser capaz de estimular a atividade de organização infantil e juvenil 
como professor de uma disciplina e como chefe de grupo, e para 
apoiar-se na influência dos pais e trabalhadores e em suas 
organizações de classe” (NEUNER [e outros], 1978, p.398).

1424784
Caixa de texto
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completa compreensão dos fundamentos filosóficos, psicológicos e anátomo- 

fisiológicos da Pedagogia como ciência; adquirir a fundamentação teórica sobre 

o desenvolvimento da personalidade como objetivo básico do processo de 

educação socialista.

Por meio de atividades diversificadas desenvolvidas pelos alunos durante 

o curso, seriam atingidos os seguintes objetivos:

• Conhecer as características da profissão de professor e sua importância 

para a sociedade socialista;

• Adquirir uma visão geral da educação em Cuba antes e depois da 

Revolução;

• Conhecer as condições que propiciam a mais completa preparação e 

formação do professor;

• Compreender a importância da Pedagogia como ciência da educação do 

homem;

• Adquirir um conhecimento mais profundo e científico do processo de 

aprendizagem, tendo como premissa a concepção materialista do 

fenômeno educativo (Baranov, Nunez & Lopez, s.d).

Para consolidar a formação ideológica dos “professores-alunos", em 

1965, foi acrescentada a disciplina de “Política Educacional do Governo 

Revolucionário", cujo programa era dividido em sete partes e avaliavam a 

organização e desenvolvimento do projeto educacional.

Além dos estudos teóricos, a “prática pedagógica", desenvolvida no 

“curso primário anexo", era organizada de forma que possibilitasse o contato dos 

alunos com alguns problemas (pedagógicos e administrativos) da escola, e a 

oportunidade de vivenciar na prática a teoria estudada. Além destes aspectos, 

Neuner [e outros] (1978), acrescentava que
“A atividade prática-pedagógica dos estudantes durante o curso, 
complementa uma importante função educativa no desenvolvimento 
de personalidades socialistas como professores e educadores e 
contribui de maneira importante para a formação da ética 
profissional’’(NEUNER [e outros], 1978, p.400).
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o curso.

Entendemos que o processo de avaliação instituído tinha como objetivo 

observar até que ponto os conhecimentos obtidos faziam parte das convicções 

pessoais dos alunos, que se constituíam em uma forma de controle da qualidade 

dos cursos e do desempenho dos alunos.

A proposta de vincular a escola ao trabalho, que estava presente, 

segundo os textos analisados, em todos os níveis e modalidades da educação 

em Cuba, possibilitou no caso da formação dos professores, contato com a 

realidade do educando e vinculação entre teoria e prática. Estes aspectos foram 

considerados por alguns educadores cubanos como favoráveis à formação 

integral dos docentes uma vez que possibilitavam a aplicação e adequação da 

teoria estudada à realidade local.

A partir de 1959, ao lado da formação regular e da formação de 

emergência, funcionavam os cursos de acompanhamento ou superação que 

aconteciam nas Escolas de Superação Pedagógica. Estes cursos aconteciam 

aos sábados (em período integral) e nas férias escolares (no verão, no inverno e 

na primavera). Além de serem desenvolvidos na modalidade presencial, também 

eram oferecidos na modalidade a distância, por meio de material impresso 

enviado aos professores-alunos.

Ao final do processo,, havia avaliação do rendimento de cada aluno para 

atender os objetivos estabelecidos, com vistas às necessidades de expansão da 

escolaridade e preparo dos professores'para os novos fins da educação 

nacional.

Para atender a estes mesmos fins, foi instituído, em 1965, um sistema de 

avaliação do desempenho dos “alunos-mestres” que frequentavam as Escolas 

Formadoras de Professores Primários. O documento, emitido pelo Ministério da 

Educação com a justificativa de garantir a eficiência e o rendimento do trabalho 

docente e de avaliar a motivação e idoneidade demonstrada pelos “alunos- 

professores”, propunha a concessão de prémios e estímulos para aqueles que 

fizessem jus, atingindo uma pontuação significativa nos itens avaliados durante
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Em sua obra sobre a reforma educacional em Cuba, Carnoy & Werthein 

(1984) afirmam que, no final da década de 1960 e início da de 1970, o problema 

da formação dos professores estava começando a ser enfrentado por meio do 

trabalho dos “guerrilheiros da educação”. Este movimento procurava atrair 

jovens do último ano da escola secundária (10,a série) para os programas de 

treinamento e formação de professores, realizados nas próprias escolas 

frequentadas pelos jovens.

Em 1972, vinte mil alunos estavam na décima série, alguns desses 

estudantes estavam lecionando sob a supervisão de professores mais 

experientes e estavam matriculados nos Institutos Pedagógicos. Estes Institutos 

Pedagógicos foram criados em 1964 e ofereciam formação no nível superior 

para os docentes do curso Primário.

Para elevar o nível de desempenho dos professores em geral, eram 

oferecidos anualmente programas intensivos de treinamento que incluíam 

pedagogia, psicologia e estudo do conteúdo de cada disciplina, além de 

reuniões mensais por nível e por disciplinas lecionadas.

Estas experiências, assim como outras adotadas (cursos emergentes, 

cursos dirigidos e cursos a distância), tanto para a formação, capacitação e

Os resultados obtidos com a formação oferecida aos professores era 

explicada por Fidel Castro, ao falar sobre as dificuldades para atingir a qualidade 

da educação, durante o II Congresso da União da Juventude Socialista em 4 de 

abril de 1972, ocasião em que dizia:

“Quais são os fatores que causam essas dificuldades? São bem 
poucos. Por exemplo, os recursos materiais: instalações escolares, 
materiais disponíveis para o estudo, as dificuldades relacionadas 
com a ida às escolas nas montanhas, a distância, a escola isolada, 
a escola pobre, a escola num casebre ou a escola com teto de 
folhas de palmeira. Há outros problemas: o ambiente, o nível 
cultural da população, uma persistente falta de consciência quanto 
à importância da escolaridade e da educação, da necessidade da 
disciplina, da frequência regulará escola e da colaboração dos pais 
com a escola. Outro aspecto importante é a qualidade e a eficiência 
do corpo docente nas escolas. Apenas 30,4% dos professores são 
formados. Nas escolas elementares, 61,3% dos professores não 
são formados e, nas secundárias, 73,7% não são formados” 
(CARNOY & WERTHEIN, 1984, p.129).
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A mesma fonte, duas vertentes3.3

treinamento de professores, como nos tipos variados de organizações e nas 

diferentes modalidades de instrução utilizados com o objetivo de elevar o padrão 

cultural do povo, tiveram flexibilidade e caráter transitório, uma vez que as 

propostas educativas foram se adequando às novas necessidades que se 

apresentavam.

Entendemos que no início da década de 1960, as propostas para a 

formação de professores em Cuba pode ser caracterizada como improvisada e 

aligeirada, sem um corpo teórico, elaborado conforme apontado pelos 

educadores pesquisados: Hurtado [e outros], 1996; Rodriguez, 1996; Zayas, s.d; 

Recio, Bolanos & Toledo, 1995.

A urgência na formação dos professores foi consequência da expansão 

dos serviços educacionais a toda a população, atendendo ao objetivo de elevar 

o padrão cultural das massas. Com esta proposta de atendimento, foram 

estabelecidas estratégias de emergência para formar professores para todos os 

níveis e modalidades do sistema educacional do país. A partir da metade da 

década e nas décadas seguintes, com início da construção de um corpo teórico 

mais consistente e com a formação de técnicos e pesquisadores em educação, 

é que as “deficiências” foram sendo sanadas.

Na década de 1960, em decorrência da necessidade de expandir a oferta 

educacional, Brasil e Cuba enfrentavam déficit de professores habilitados para a 

docência no Curso Primário. Além da questão quantitativa, os educadores da 

época apontavam as deficiências apresentadas pela formação que era oferecida 

no Curso Normal. O modelo de habilitação até então oferecida e de certa forma 

coerente com as necessidades educacionais existentes, passou a ser 

considerado tradicional, e precisava ser revisto e adequado ao desenvolvimento 

e modernização que os dois países pretendiam implantar.
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com seus

82 De acordo com Gadotti (2001a), a educação contribui para a transformação social porque é 
política. E explica: “podem-se dar à idéia de que a educação é política pelo menos quatro 
sentidos que se articulam, aliás, uns com os outros: a educação transmite os modelos sociais, a 
educação forma a personalidade, a educação difunde idéias políticas, a educação é encargo da 
escola, instituição social’ (Gadotti, 2001a, p.148).
E acrescenta, explicando que ao formar os profissionais da educação precisamos ter clareza do 
projeto político que queremos e que modelos sociais iremos transmitir. Nestes termos é que aos 
futuros professores não se deve “ensinar apenas métodos e técnicas de ensinar, mas ensinar- 
lhes a compreender a situação do aluno e daqueles que estão fora da escola. É essa 
consciência social que devemos formar no futuro profissional, antes de incutir-lhe um saber 
técnico. O profissional do ensino não é um técnico, um especialista, é antes de mais nada um 
profissional do humano, do social, do político" (Gadotti, 2001a, p.150).

Em Cuba, estes padrões eram acrescidos da militância política e fervor 

revolucionário que deveriam ser assimilados por toda a população, dentro dos 

objetivos de “elevação cultural das massas” e militância política que era 

propostos.

A sociedade, no Brasil e em Cuba (em decorrência da conjuntura 

económica e política), deveria ser transformada, e a escola também, enquanto 

instância preparadora das novas gerações ou do “Novo Homem”. Portanto, a 
instituição social investida do papel de possibilitadora de transformação social82, 

deveria ser adequada à nova realidade, ajustando os métodos utilizados no 

processo de ensino-aprendizagem às exigências que se apresentavam.

Diante do contexto histórico mundial da década de 1960 e das opções 

económicas e políticas feitas é que Brasil e Cuba direcionaram a organização de 

seus sistemas educacionais com vistas à transformação social fazendo opção 

pelo pensamento pedagógico julgado coerente com seus projetos 

modernizantes.

A oferta educacional deveria ser expandida e apresentar “produtividade” 

compatível com os investimentos feitos (preparando os cidadãos para o 

mercado de trabalho), ou melhor, atingir padrões de eficiência e eficácia de 

acordo com a influência do economicismo em educação que se acentuou a partir 

de metade da década.
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Nestes termos é que as escolas de formação de professores no final da 

década passaram a seguir as orientações da pedagogia socialista, conforme era 

proposto na época pelos educadores e lideranças governamentais.

É importante, no entanto, retomar que estas diretrizes para reorganização 

das escolas foram discutidas a partir do meio da década e sistematizadas 

efetivamente na década de 1970 (Zayas, s.d.; Hurtado [e outros], 1996).

Dentro desta conjuntura, foram estabelecidas as diretrizes teóricas e 

práticas para a formação dos professores sob as vertentes da educação 

moderna que, da mesma fonte, de acordo com Puiggrós (1992), podem ser 

originados tanto

“o sistema educacional capitalista [quanto] o sistema educacional 
socialista [que] podem ser analisados como termos de uma unidade 
que os engloba: a educação moderna. Os dois sistemas 
compartilham um paradigma básico que permite que sejam lidos 
como resposta à etapa de consolidação das sociedades industriais 
modernas"(PUIGGRÓS, 1992, p.96).

Em Cuba, o instrumentalismo e o pragmatismo que se traduziam também 

na utilização de tecnologias de ensino na sala de aula, enquanto práticas 

pedagógicas modernas, foram integradas ao pensamento pedagógico socialista. 

Outros aspectos do escolanovismo integrados à Escola Socialista foram os 

pressupostos do trabalho coletivo ou em grupo na sala de aula e o princípio da 

educação aliada ao trabalho produtivo.

A escola socialista seria uma “Escola Unitária”, gratuita, eminentemente 

política, voltada para a transformação social. O professor assume o papel de 

militante ativo e conselheiro dos alunos (Gadotti, 2001a).

Estes princípios estavam contidos no informe encaminhado pelo 

Ministério da Educação de Cuba à UNESCO no final da década de 1960 nos 

seguintes termos:

“A Revolução fixou como meta assegurar o desenvolvimento 
completo dos alunos, de encorajar seu senso crítico, extirpar o 
individualismo, desenvolver o espírito comunitário, despertar o 
interesse pela pesquisa e oferecer um ensino que utiliza todas as 
técnicas. Para tanto, são privilegiados, atualmente, a formação dos 
professores e a vinculação do ensino à produção” (PARIS, 1972, 
p.415).
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83 Pimenta, ao pesquisar, a formação que era oferecida naquele período explica que “Não 
encontramos, no levantamento bibliográfico que fizemos para este estudo, textos sobre o 
programa de conteúdos desenvolvidos em Escolas Normais que pudessem embasar afirmações 
mais precisas sobre o desvirtuamento das finalidades da Escola Normal e mesmo sobre os 
conteúdos técnico-instrumentais das disciplinas mais pedagógicas. O que temos, além da 
própria experiência, são registros esparsos contados oralmente pelas professoras de nossa 
geração. De outro lado, contamos com estudos analíticos-interpretativos e teórico-interpretativos 
que nos permitem afirmar que a escola primária tem sistematicamente trabalhado com a criança 
que ela idealmente concebe - ou seja, traduzindo nas suas práticas a educação da criança que 
a sociedade espera que ela eduque e que já é portadora de uma destinação social clara. 
Portanto, não com a criança que natural ou culturalmente já está à margem do processo de 
escolarização. Nesse sentido, a escola parte de práticas e instrumentos tradicionalmente 
consagrados como eficientes na literatura pedagógica (modelos) para ensinar. O seu papel é 
ensinar - se as crianças não aprendem o problema é delas (da família, da cultura etc.)" 
(Pimenta, 1997, p.35).

No Brasil, a vertente pragmática do escolanovismo, que já vinha sendo 

proposta desde o início do século XX, durante a década de 1960 apresentou 

dois momentos distintos. Até o início de 1964, o instrumentalismo e o 

pragmatismo de Dewey eram integrados à visão humanista de sociedade, 

defendida por Anísio Teixeira e Paulo Freire. A partir de março de 1964, uma 

versão tecnocrática do escolanovismo foi implantada, predominou na década 

seguinte e foi criticada por vários educadores brasileiros. Destacamos uma das 

considerações formuladas por Paulo Freire (1979) a respeito da atuação 

profissional docente sob a influência desta versão educacional considerada por 

ele “desumanizada”, “burocratizada” e '‘pseudocientífica”:

"Quanto mais me capacito como profissional, quanto mais 
sistematizo minhas experiências, quanto mais me utilizo do 
património cultural, que é património de todos e ao qual todos 
devem servir, mais aumenta minha responsabilidade com os 
homens. Não posso, por isso mesmo, burocratizar meu 
compromisso de profissional, servindo, numa inversão dolosa de 
valores, mais aos meios que ao fim do homem. Não posso me 
deixar seduzir pelas tentações míticas, entre elas a da minha 
escravidão às técnicas, que, sendo elaboradas pelos homens, são 
suas escravas e não suas senhoras” (FREIRE, 1979, p.20).

A diretriz tecnocrática e a ênfase na utilização das técnicas e 

equipamentos modernos no ensino não eram compatíveis com as condições de 

funcionamento das escolas brasileiras (que se apresentavam desprovidas de 

recursos) e esta orientação desvinculada da prática trouxe graves deficiências 

para o desempenho profissional dos docentes83.
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Posteriormente, a atuação docente anacrónica e desvinculada da 

realidade dentro do contexto educacional que também se apresentava com as 

mesmas características foi classificada como “Otimismo Pedagógico” (ou 

Ingénuo) (Fernandes, 1991; Brzezinski, 1996, dentre outros).

Além desta questão, a formação dos professores apresentava outras 

contradições, também decorrentes da organização política após 1964 e que 

prejudicavam a qualidade do ensino. Dentre outras, destacamos o regime 

político implantando após 1964, que previa a centralização de poderes 

administrativos, enquanto que a L.D.B., aprovada em 1961, descentralizava as 

decisões quanto ao funcionamento do sistema educacional, inibindo as 

iniciativas educacionais locais, que acabam sendo prejudicadas por questões 

financeiras e políticas.

Outra contradição apresentada se relacionava aos objetivos e estrutura 

do Curso Normal que haviam sido fixados em 1961, portanto incoerentes com a 

diretriz de visão tecnicista fixada após 1964 nas formulações teóricas e nos 

planejamentos educacionais.

As contradições por nós colocadas aqui neste estudo foram detalhadas 

por vários pesquisadores brasileiros. Destacamos Gatti (1996); Azanha (1993); 

Pimenta (1997); Libâneo (1999); Mello, Maia & Britto (1983); Penin (1995); 

Fernandes (1966); Brzezinski (1996; 1999).

As incoerências encontradas no funcionamento do sistema educacional 

brasileiro, o “otimismo pedagógico” e as diretrizes pedagógicas tecnicistas 

formuladas no período trouxeram como consequência as deficiências na 

formação dos professores e nos resultados educacionais apontadas pelos 

autores por nós elencados e nos estudos e relatórios realizados pelo INEP no 

final da década.

Entre as deficiências, destacava-se principalmente a dificuldade 

demonstrada pelos professores (habilitados ou leigos) para adequar as teorias 

educativas às reais condições do processo ensino-aprendizagem. Quanto à 

organização e desenvolvimento dos cursos formadores de professores que eram
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Os professores passam então a ser treinados para dar atendimento às 

necessidades educacionais decorrentes da expansão do sistema escolar e para 

consolidar o regime político implantado. Os treinamentos oferecidos obedeciam 

aos pressupostos do caráter de emergência e da militância política e eram 

desenvolvidos sob condições ambientais de disciplina consideradas severas 

posteriormente.

A formação oferecida em caráter de aligeiramento e emergência 

prevaleceu até o final da década de 1960, acrescida de várias modificações que 

aconteciam na prática. O “ativismo pedagógico” deste período, conforme 

apontam Hurtado [e outros] (1995, 1996, 2000), Perez (1986), Carnoy & 

Wherthein (1984); Tamayo (1998), Ares (2000), Huberman & Sweezy (1961), 

Lois & Perez (1989), Donghi (1997) e Recio, Belanos & Toledo (1995), foi 

prejudicial à formação dos professores, dado o caráter de experimentalismo e

oferecidos, os textos por nós estudados demonstram que não sofreram 

nenhuma alteração legal.

Somente na década de 1970 foram introduzidas modificações (na L.D.B) 

que iriam consolidar a visão tecnocrática da formação dos professores, 

cumprindo observar, no entanto, que a introdução das disciplinas de Educação 

Moral e Cívica e Organização Social e Política Brasileira também se concretizou 

na prática em 1971, quando efetivamente os currículos foram modificados.

Em Cuba, a partir de 1959, foram iniciadas as reformas do sistema 

educacional e as diretrizes fixadas para a formação dos professores. De acordo 

com os documentos por nós pesquisados, seguem os princípios da corrente 

pedagógica socialista que é explicada por Manacorda (1996) nos seguintes 

termos:
“Na realidade, pode-se dizer que a base e, portanto, a matriz 
indireta das teses pedagógicas modernas, por outro lado, é a 
mesma, a saber, a realidade da Revolução Industrial, com as 
profundas transformações que determinou em todos os níveis da 
vida social. No entanto, Marx imprime uma feição particular à visão 
de integração entre ‘escola-trabalho’ que o diferencia de Rousseau 
e de Kerchensteiner, tendo em vista a sua concepção de ‘trabalho’” 
(MANACORDA, 1996, p.123).
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improviso que provocaram desempenho profissional deficiente quanto à 

qualidade.

A partir de 1967, ao lado dos treinamentos intensivos, ainda julgados 

necessários, a formação regular dos professores no nível médio e no superior 

passa a ter fundamentação teórica e prática direcionada pela pesquisa 

educacional realizada pelos órgãos governamentais, criados para este fim.

Os programas e planos eram elaborados e os professores executavam o 

que era determinado (Batista & Fernandez, 1998) dentro das características 

centralizadoras do sistema educacional e do regime político instaurado a partir 

de 1959.

Brasil e Cuba apresentavam no final da década deficiências qualitativas 

na formação dos professores. Estas dificuldades se apresentavam no Brasil sob 

a forma de formação aligeirada, diretrizes teóricas desvinculadas da realidade 

prática das escolas e índice elevado de professores sem habilitação profissional 

e em exercício.

Em Cuba, as deficiências apresentadas se referiam a treinamentos 

aligeirados e improvisados privilegiando a militância política e número reduzido 

de professores com habilitação regular.

Julgamos, no entanto, oportuno retomar que estas deficiências eram 

diretamente relacionadas ao contexto político e económico dos países por nós 

analisados, que adequavam naquele momento histórico os seus sistemas 

educacionais para atingir a modernização da sociedade por meio dos métodos 

inovadores em educação.
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Entendemos que Aguayo, em 1939, apreendeu as possibilidades futuras 

do pragmatismo ou instrumentalismo de Dewey nos seguintes termos:

“A pedagogia experimental contribuirá em larga escala para a 
solução de numerosos problemas escolares, como se verifica, por 
exemplo, na medição dos produtos do aprendizado e na guia e 
direção do mesmo; mas há muitos problemas educativos que não 
podem ser resolvidos com o auxílio dos métodos experimentais, 
quer por serem excessivamente complexos, quer por se referirem a 
questões de valor. Talvez seja o traço mais interessante da escola 
nova de se transformar incessantemente, de realizar a sua obra 
com atitude de crítica, de ensaio e de experimentação. [E conclui, 
dizendo que] a formação do professor também se transformou de 
modo radical. As Escolas Normais, instituições antiquadas e 
ineficientes que vivem à margem do movimento do científico, não 
podem dar aos professores o preparo reclamado pelas 
necessidades da pedagogia contemporânea” [e complementa 
afirmando que a formação dos professores deverá no futuro ser 
feita em] Modernas Faculdades de Educação [ou] Escolas 
Superiores do Magistério, [recomendação que em Cuba foi 
instituída em 1962 e no Brasil em 1968] (AGUAYO, 1939, p.332).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

as

na

eo

No Brasil, o preparo intencional do cidadão competente para o mercado 

de trabalho e para o exercício consciente da cidadania era previsto para ser feito 

principalmente na escola.

No Brasil e em Cuba, no discurso oficial, a educação era tida como fator 

essencial para a transformação da sociedade, que deveria estar centrada no 

preparo do Novo Homem.

No Brasil, o desenvolvimentismo, com ênfase no económico e 

industrialização notadamente a partir de 1964, teve como consequência os 

grandes planejamentos e a ênfase no tecnicismo e no economiscismo em 

educação. Os objetivos educacionais privilegiavam a formação de técnicos no 

nível médio e superior. Conseqúentemente, não houve durante a década 

planejamento e desenvolvimento de políticas consistentes de formação de 

professores no nível médio.

O estudo comparativo das diretrizes estabelecidas para a formação de 

professores da educação básica na década de 1960 teve como um dos objetivos 

compreender apreender o processo de planejamento e de implementação de 

políticas educacionais para a formação de professores no Brasil e em Cuba, 

considerando os diferentes contextos históricos dos dois países e 

formulações teóricas propostas.

Em Cuba, o projeto de modernização 

acompanhado por um processo de mudança no modo de produção. Os objetivos 

da educação nacional, a partir de 1959, passaram a privilegiar o preparo da 

mão-de-obra, a “elevação cultural das massas” e a militância política. 

Conseqúentemente, a formação de professores foi considerada como prioridade 

dentro do projeto político e económico que se instalava.

desenvolvimento foi
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Em Cuba, o regime político, a partir de 1959, tinha caráter centralizador. 

O sistema educacional organizado neste mesmo período obedecia ao princípio 

da verticalização, unificação e centralização que estabeleciam um sistema único 

de ensino, com programas e sistemas de avaliação, instituídos com vistas à

É importante ressaltar que ao realizarmos este trabalho tivemos também 

a preocupação de discutir algumas das diretrizes legais que foram ditadas 

oficialmente pelos Estados aqui enfocados, com o objetivo de garantir a 

visibilidade e exeqúibilidade dos objetivos educacionais e das diretrizes teóricas 

propostas.

Em Cuba, a transformação do consumidor em produtor consciente era 

feita na escola diretamente vinculada ao setor produtivo e em atividades extra- 

escolares que eram organizadas oficialmente.

no plano político-administrativo- 

desenvolvimento do atendimento 

e inibia as iniciativas locais no

Entendemos que a transformação 

constitucional acarretou prejuízos para o 

educacional, uma vez que desestimulava 

atendimento às necessidades educativas que eram prejudicadas por questões 

financeiras e políticas.

Nos dois países, foram redefinidas as diretrizes teóricas para conduzir o 

processo educacional, com base nos métodos ativos e nos pressupostos do 

escolanovismo. No Brasil, com a tendência tecnicista, e em Cuba, com os 

aportes da Pedagogia Socialista.

Entendemos que os dois países, ao imprimirem diretrizes teóricas e ao 

formularem objetivos para o seu sistema educacional, atendiam aos 

pressupostos das diretrizes políticas e económicas que eram implementadas.

Assim é que no Brasil o sistema educacional, organizado a partir de 1961, 

oficializava por meio da L.D.B. o exercício de professores não habilitados e 

continha o princípio da descentralização administrativa, enquanto o sistema 

político governamental instaurado a partir de 1964 tinha um caráter 

centralizador.
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no

No final da década, as autoridades educacionais brasileiras apontavam 

para as providências que deveriam ser tomadas em relação à formação dos 

professores e alertavam para o déficit (quantitativo e qualitativo), considerado 

preocupante. Em Cuba, as autoridades governamentais apontavam para o papel 

fundamental dos professores na consolidação do projeto político e estabeleciam 

que a formação do trabalhador em educação teria caráter prioritário nas décadas 

seguintes.

Assim é que, diretamente direcionada pelo sistema económico e político 

no Brasil para atender ao projeto desenvolvimentista, era proposta a formação 

do professor técnico, enquanto que em Cuba, para atender ao projeto 

revolucionário, formava-se o professor militante político.

Foi possível apreender, por meio do estudo realizado, que no caso 

cubano, as deficiências quantitativas e qualitativas apresentadas pela formação 

do trabalhador docente eram decorrência do objetivo da expansão acelerada 

dos serviços educacionais oferecidos e da centralização político-administrativa.

eficácia do resultado educacional. A centralização das decisões trouxe como 

consequência as constantes mudanças de diretrizes que eram tomadas na 

organização dos órgãos e departamentos e na resolução dos problemas 

educacionais que surgiram.

Consideramos ter sido possível apreender, por meio deste estudo, que a 

formação dos professores foi diretamente influenciada pelas políticas 

educacionais implementadas pelos Estados brasileiro e cubano como parte da 

estratégia utilizada para consolidar os modelos económicos e políticos que 

foram adotados.

Entendemos que no Brasil, os objetivos educacionais propostos, 

incongruentes com o sistema jurídico e administrativo, trouxeram como 

consequência as deficiências quantitativas e qualitativas apresentadas. O 

número de professores habilitados em exercício era reduzido e a qualidade da 

formação oferecida não atendia às necessidades reais dos alunos do Curso 

Primário.
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Por fim, entendemos que, dentro do movimento de ação-reflexão-ação, 

haverá sempre, no ato político de educar, a ação humana intencional, que será, 

em maior ou menor grau, reflexiva, transformadora e até libertadora, nos termos 

postulados por Paulo Freire e José Marti. Mas, para isto, o educador deverá ser 

educado.

Quanto ao caso cubano, os aportes da Pedagogia Socialista foram 

aprofundados, a formação de todos os professores pela via regular foi 

considerada prioridade, foi confirmada a tendência da escola única e dos 

sistemas de avaliação e programas únicos com vistas à eficácia dos resultados 

educacionais.

Julgamos oportuno, neste momento, avançar na década seguinte, pois 

consideramos que os acordos de "cooperação para o desenvolvimento” que o 

Brasil estreitou e Cuba firmou com potências económicas, de acordo com a 

opção política de cada um dos países e no contexto mundial de "Guerra Fria”, 

em meados da década de 1960, direcionaram a formação de professores na 

década de 1970.

No caso brasileiro, houve a confirmação da tendência tecnicista, a 

aceitação oficial do professor não habilitado e a introdução da Habilitação para o 

Magistério como uma das possibilidades de profissionalização no nível de 2.° 

grau, ou técnico.

Consideramos oportuno ressaltar que o ato político de educar acontece 

nas sociedades modernas principalmente no interior da sala de aula e que o 

professor ao ser "treinado” para selecionar conteúdos e técnicas (não 

importando o grau de liberdade que tenha para isto) atua de acordo com as 

concepções educacionais hegemónicas e históricas do contexto social em que 

foi educado.

Entendemos que o "Otimismo Pedagógico” no Brasil e o "Ativismo- 

Pedagógico” em Cuba caracterizam os caminhos seguidos na década de'1960 

pelo Brasil e por Cuba na atividade de educar os educadores.
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