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RESUMO 

 

O presente estudo investigou o Curso de Formação de Professores, no município de 

Santo Antônio de Pádua, estado do Rio de Janeiro, nas décadas de 1950 e 1960         

observando nesta formação as diferentes práticas pedagógicas e currículos do curso 

Normal. Foram investigadas duas instituições de ensino neste município. Este 

trabalho analisou as diferenças de formação e de práticas entre uma escola diurna 

voltada para atender à classe alta e uma noturna que atendia à classe menos 

favorecida. Foi utilizada como fonte de pesquisa a triangulação das fontes, tendo 

como metodologia a história oral. A técnica pesquisa qualitativa baseada em relatos 

de ex-alunos, ex-professores e funcionários dessas instituições. E também foram 

utilizadas fotografias dos acervos pessoais, acervos escolares e publicações em 

jornais da época pesquisada, que nos auxiliaram a identificar o cotidiano e o social 

das Normalistas.  O presente trabalho teve um cunho biográfico onde utilizamos 

Barthes (1984), Nosella e Buffa (2009), Bustamente (1971). 

 

Palavras-chaves: Práticas. Currículos. Colégio de Pádua. Ginásio Caribé da Rocha. 

História de Professores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The present study investigated the Teacher Training Course, in the municipality of 
Santo Antônio de Pádua, state of Rio de Janeiro, in the 1950s and 1960s observing 
in this formation the different pedagogical practices and curricula of the Normal 
course. Two educational institutions were investigated in this municipality. This study 
analyzed the differences in training and practices between a day school aimed at 
attending the upper class and a night class that served the less favored class. 
Triangulation of sources was used as a research source, using as oral history 
methodology. The qualitative research technique based on reports of alumni, former 
teachers and staff of these institutions. Photographs of personal collections, school 
collections and publications in newspapers of the studied period were also used, 
which helped us to identify the daily life and social life of the Normalists. The present 
work had a biographical point where we used Bartes (1984), Nosella and Buffa 
(2009), Bustamente (1971). 
 
Keywords: Practices. Resumes. College of Padua. Gym Caribé da Rocha. History of 

Teachers. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Santo Antônio de Pádua, cidade que foi apelidada em verso e prosa como a 

Rainha do Noroeste Fluminense, sendo durante muitos anos também conhecida 

como: Cidade das Professorinhas, dado ao grande número de professoras que aqui 

se formaram e foram atuar em outros municípios do estado do Rio de Janeiro e em 

outros estados do Brasil. São muitas histórias que ainda são contadas, sobre esta 

formação em nosso município. 

Memória e história desse tempo confundem em nosso cotidiano. Le Goff 

afirma que “a memória é onde cresce a história, que por sua vez a alimenta, procura 

salvar o passado para servir o presente e o futuro...” (LE GOFF, 1994, p.477). 

Assim, para mantermos as nossas referências sócio culturais, que podem ser 

individuais ou coletivas, faz-se necessário o registro destas memórias, para que as 

mesmas não se percam no tempo.  

A motivação para esta pesquisa vem de memórias da minha infância. Cresci 

em ambiente feminino, vizinha do Colégio de Pádua, instituição hoje centenária, que 

começou a funcionar em 1917, sendo referência de ensino não só no nosso 

município, mas também nos municípios vizinhos. Desde pequena queria ser 

normalista. Achava lindo o uniforme, as meninas do ballet, com seu uniforme rosa e 

preto e cabelo preso com um coque, às próprias professoras e as histórias que de lá 

eu ouvia. Era ali que eu tinha o desejo de estudar; entretanto na minha família não 

dispunha condições financeiras para frequentar tal instituição. Enfim, nunca estudei 

no Colégio de Pádua.  

Quando fui para o Ensino Médio, cheguei a ser matriculada no Ginásio 

Cenecista Caribé da Rocha, que oferecia desde 1959 o curso Normal, mas não 

permaneci, pois era escola noturna e eu era muito nova para estudar a noite, diziam 

os tios, irmãos de minha mãe. Enfim, formei-me professora em 1980, no Colégio 

Estadual Rui Guimarães de Almeida, no município de Santo Antônio de Pádua, 

desde então exerço tal profissão. Às vezes escuto recortes de histórias das escolas 

de formação de professores, que me encantam.  

       Conclui o curso de Formação de Professores, obtendo assim o diploma de 

Técnica em Pedagogia, e com este diploma estava habilitada a ministrar aulas para 
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o curso primário. Esse parecia um caminho natural, para uma mulher de classe 

social baixa, sem uma expectativa profissional mais ambiciosa. O curso era a 

possibilidade de um trabalho fora do comércio varejista, tanto em lojas de roupas e 

calçados como de alimentos. Na época era comum as pessoas que cursavam a 

Formação Geral, hoje Ensino Médio, atuarem neste ramo de atividade. Tendo a 

formação de professores, eu teria uma profissão de nível médio e poderia atuar 

como professora, ou seja, fazer este curso significava ser professora e ter uma 

profissão, e construir outro tipo de futuro. Gostava também da ideia de dar 

continuidade à profissão das mulheres da família, sendo algumas de formação e 

outras leigas. 

Anos depois, fui fazer graduação e cursei Licenciatura em História, na UEMG, 

campus Carangola – MG, terminei o curso em 2001 e no mesmo mês fui para a PUC 

de Belo Horizonte cursar uma pós-graduação, em História do Brasil Colônia. Ali 

comecei a me interessar pela figura feminina dentro da nossa história, através de 

alguns escritos, e de conversas com alguns professores como o professor Caio 

Bocchi, que me apresentou a professora Mary Del Priori, pois meu trabalho seria: 

igreja e feminino na colônia brasileira. Com essa professora, me apaixonei por 

arquivos, principalmente os religiosos, meu escrito de conclusão de curso, foi minha 

primeira aventura de estudos e pesquisa.  Não publiquei, estava com outros 

afazeres e ele se perdeu. 

Em 2004, participei de uma seleção para contrato temporário na Faculdade 

de Educação Tecnológica do Estado do Rio de Janeiro – FAETERJ, para o curso 

Normal Superior e depois na Licenciatura em Pedagogia, na mesma instituição, foi 

então que eu comecei a me interessar pela história da formação de professores, 

melhor dizendo, pela formação e pelas escolas paduanas, realizei algumas 

pesquisas amadoras, mas que trouxeram resultados surpreendentes com os alunos, 

e o montante de informações que conseguimos me veio o desejo de pesquisar as 

nossas histórias paduanas, uma vez que Santo Antônio de Pádua é conhecida com 

a cidade das professoras. 

  Foi a partir do exposto acima que surgiu a motivação para realização desta 

pesquisa, de cunho qualitativo, tendo como instrumento de coleta de dados uma 

pesquisa bibliográfica, histórica, apoiada em documentos, fotografias, relatos 

biográficos através de entrevistas com ex-alunos que estudaram e depois 
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trabalharam nessas instituições. O estudo foi desenvolvido com base na história de 

instituições escolares do município de Santo Antônio de Pádua, cidade onde vivo.  

Em se tratando de pesquisa dessa natureza, Nosella e Buffa (2006), alertam 

sobre o trabalho com as instituições escolares e o cuidado que o pesquisador deve 

ter para evitar o envolvimento pessoal com a pesquisa. 

Em princípio, a ideia era pesquisar o Colégio de Pádua, isto é, contar a 

história da instituição, como um todo: a fundação, os professores, os cursos, as 

práticas, o internato, falar do Colégio como um velho amigo, distante, contar suas 

histórias.   

Mas minha orientadora Professora Dr.ª Amanda Rabelo me perguntou por 

que não investigar outra escola e contar a formação nestas duas instituições. A ideia 

era fazer uma comparação entre as duas instituições e apontar as diferenças entre 

as mesmas, com relação a práticas e currículos, falando do dia a dia destas 

instituições.  

Havia o problema temporal, o Colégio de Pádua foi fundado em 1917, que 

abrigava, também, um internato, sendo considerado como formador da elite 

paduana e cidades vizinhas, sua primeira turma de formação de professores data de 

1927. A outra instituição envolvida na formação de professores foi o Ginásio 

Cenecista Caribé da Rocha, instituição que começou a funcionar nesse município, a 

partir de 09 de maio de 1952. Funcionava com o curso Ginásio e a sua primeira 

turma de formação de professores data de 1957, em horário noturno e visava, 

segundo a fala do fundador, a formação da classe trabalhadora. Ou seja, era 

necessário pular este espaço entre uma instituição e outra. 

A ideia foi interessante, porém, havia a necessidade de encontrar um período 

que fosse comum às duas instituições. Depois de muito conversar, concluímos que o 

ideal seria que o recorte teórico do trabalho fosse nos anos de 1950 e 1960. Esta 

escolha se deu em função de que o Ginásio Cenecista Caribé da Rocha foi 

inaugurado na década de 50 e formou a sua primeira turma de professores em 1959. 

Os dados foram coletados a partir da análise de documentos oficiais das 

escolas pesquisadas e entrevistas realizadas com ex-alunos das instituições 

escolares escolhidos aleatoriamente, sendo entrevistados dez professores no total. 

Posteriormente foram também analisados Decretos e Leis referentes à Educação no 

Brasil e o curso de Formação de Professores, acervo das escolas e também acervo 

pessoal de ex-alunos, jornais da época que reportem sobre as duas instituições.  
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 Esta pesquisa foi iniciada com fazendo um breve desenvolvimento das 

características regionais, sócio culturais e históricas do município de Santo Antônio 

de Pádua, localizado no estado do Rio de Janeiro, cidade influente na região 

Noroeste, onde as diferenças sociais são sentidas, tanto no contexto social, como na 

escola. Nessa, percebe-se diferenças até na separação de alunos por turma e por 

escola. E é esse contexto socioeducacional que essa pesquisa pretende investigar a 

partir do estudo da implantação e da trajetória de dois cursos de formação de 

professores nas décadas de 1950-1960.  

A princípio me pareceu uma tarefa sem dificuldades, escrever sobre o meu 

lugar e de histórias que aconteceram aqui. Na prática constatei que não era tão 

simples assim. É difícil escrever sobre coisas que apenas ouvimos falar, são poucos 

os escritos encontrados sobre as duas instituições. Comecei então a procurar 

documentos das instituições, do Colégio de Pádua, procurei na própria instituição, 

onde a direção do Colégio na pessoa do Dr. Fernando Lavaquial, não mediu 

esforços para que a parte documental fosse investigada. Tive a ajuda angelical da 

funcionária Beatriz, que gentilmente me ajudou na busca e escaneamento dos 

documentos. Foi uma “caça aos documentos”.  

No Ginásio Cenecista Caribé da Rocha, começamos a pesquisa conversando 

com a professora Aparecida Tomaz que me mostrou os primeiros caminhos para a 

pesquisa. Depois em contato com a Inspetora de Ensino professora Inspetora 

Rosimeri Noronha Cosendey foi possível encontrar os documentos de registro do 

Ginásio Cenecista Caribé da Rocha. 

Diante destes documentos foi possível montar os cursos de formação, mas 

não suas histórias. A partir de uma conversa com a aluna desse curso de Pós 

Graduação, Adriana Ruback, paduana, residente em Santo Antônio de Pádua, 

Psicóloga, e ex-aluna do Colégio de Pádua onde discutíamos sobre nossas 

dificuldades de escrita, aconselhou-me a procurar ex-alunos e ouvir as suas 

histórias. Então comecei a conversar com pessoas que viveram na cidade e que 

participaram de alguma forma de uma destas duas instituições pesquisadas. 

Depois destes caminhos eu pude me situar no tempo, descrever estes 

caminhos e montar esta história, que é na verdade a história de uma sociedade e 

que a mesma não se encontra finalizada, pois o movimento da mesma é constante. 

Este trabalho foi dividido em quatro seções: 
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Seção 1 foi escrita à introdução deste trabalho. Foi descrito ai, os métodos, as 

fontes deste trabalho. 

A seção 2 intitulada: "Fundando escolas no interior do estado do Rio de 

Janeiro", onde foi realizado um panorama sócio-político e econômico do Brasil e do 

município de Santo Antônio de Pádua.  Buscamos nos documentos que servem de 

referência para a fundação das duas instituições investigadas e a implantação do 

curso de formação de professores. Para o desenvolvimento desta pesquisa 

buscamos dados nos arquivos da Secretaria de Estado de Educação, por meio da 

Coordenadoria Regional Noroeste Fluminense que se localiza no município de 

Itaperuna no estado do Rio de Janeiro. Nesta regional pesquisamos as primeiras 

turmas de formação de professores, consultamos os relatórios das inspetoras de 

ensino. 

 Na seção 3, que tem como título: "Formando Professores, entre decretos e 

Leis", em se tratando de instituições de ensino, foi colocado neste capítulo, e sempre 

que se fizer necessário, as Leis brasileiras que norteavam a Educação, nos período 

investigados, como A Lei Orgânica do Ensino Normal de 1946, a LDB 4024/61 e a 

Constituição Federal de 1946 entre outros documentos oficiais que permearam este 

capítulo. 

Na seção 4, se apresenta o curso de formação de professores das duas 

instituições. Investigamos as diferenças entre as duas instituições; como era 

realizada esta formação, quem eram os formadores e as diferenças 

socioeconômicas e culturais dos alunos destes dois espaços, entre outros. 

Para tanto foi necessário mapear este universo, para conseguirmos definir o 

perfil sócio-econômico e cultural das normalistas. Além disso, quantificamos e 

compararmos o número de alunos em ambas às instituições. Foi necessário também 

reconhecer e analisar currículos, práticas pedagógicas e sociais utilizadas. 

Utilizamos o depoimento de pessoas ligadas a estas instituições, o destino, 

anseios, as memórias das professoras que deram vida a esse trabalho. 

Chamaremos esta seção de A prática e a memória. Aqui também analisamos os 

caminhos destas instituições dentro do nosso município. 

Na quinta seção, são as considerações finais, onde apontamos os caminhos 

para onde essa pesquisa nos levou. O que ouvimos e aprendemos com as pessoas 

que foram entrevistadas, a importância de ser professora, a relevância da formação 

na vida profissional das entrevistadas, enfim os caminhos percorridos e outros ainda 
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para percorrer, pois não se extinguirá por aqui esses caminhos, com base no 

material investigado há outros pontos para pesquisas nestas instituições. 

 

 

1.1 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

A pesquisa histórico-documental utilizamos a triangulação de fontes, pois neste 

estudo foi realizada examinando o universo e o cotidiano dos alunos, em duas 

instituições particulares de ensino, uma voltada para a formação da elite, oferecendo 

curso no horário matutino e outra oferecendo o curso no horário noturno, utilizando 

como categorias de análise o gênero e o espaço social.   

Para a coleta de dados, foram utilizados como fonte de pesquisa os documentos 

existentes nos arquivos do Colégio de Pádua e, também, do Ginásio Caribé da 

Rocha. Além disso, buscaram-se depoimentos concedidos por ex- alunos e a 

iconografia de acervos particulares e do arquivo das instituições investigadas.  

Utilizamos estes documentos como comprovação de fatos ocorridos, 

respeitando os contextos em que os mesmos foram escritos, analisando com base 

nas legislações do ensino vigente. Tive facilidade em encontrar os mesmos, no 

Colégio de Pádua, instituição que se encontra em funcionamento. O Ginásio Caribé 

da Rocha, que encerrou suas atividades em 2003, possui um arquivo mantido na 

Regional de Ensino do Noroeste Fluminense. Foi através da Inspeção Escolar, em 

Santo Antônio de Pádua, que tive a possibilidade de acesso a estes documentos. 

Se encontrar os documentos foi muito fácil, manuseá-los nem tanto. Primeiro 

dominar a emoção de ter acesso aos mesmos; depois entender os documentos no 

seu tempo. Durante uma aula ministrada pela professora Maria Celi, na 

Universidade Católica de Petrópolis - UCP, ela disse: “o historiador, não pode olhar 

a História no seu tempo, ele precisa deixar a janela e ir para o tempo pesquisado”, 

logo, eu precisava ver esses documentos no seu espaço e entender as legislações 

que os legitimaram na formação de professores, nas épocas pesquisadas. Por fim o 

mais difícil talvez, foi trabalhar com documentação antiga, guardada e cuidar das 

minhas alergias, isso foi complicado, pois em crise não podia manusear os 

documentos. 
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Como critérios metodológicos inicialmente foram evidenciados os 

estabelecidos por Nosella e Buffa, para esta análise: 

 

[...] contexto histórico e circunstâncias específicas da criação e da 
construção da escola; processo evolutivo: origem, apogeu e situação atual;  
vida escolar;   o edifício: organização do espaço, estilo, acabamento, 
implantação, reformas e eventuais descaracterizações; os alunos: origem 
social, destino profissional e suas organizações;  professores e 
administradores: origem, formação, atuação e organização;  os saberes:  
currículo, disciplinas, livros didáticos, métodos e instrumentos de ensino; 
normas disciplinares: regimentos, organização do poder, burocracia, 
prêmios e castigos; eventos: festas, exposições, desfiles. (2009, p. 18). 

 
 
 

A pesquisa em arquivos escolares segundo Mogarro é importante, pois: 

 

As escolas são estruturas complexas, universos específicos, onde se 
condensam muitas das características e contradições do sistema educativo. 
Simultaneamente, apresentam uma identidade própria, carregada de 
historicidade, sendo possível construir, sistematizar e reescrever o itinerário 
de vida de uma instituição (e das pessoas a ela ligadas), na sua 
multidimensionalidade, assumindo o seu arquivo um papel fundamental na 
construção da memória escolar e da identidade histórica de uma escola. 
(2005, p. 79). 
 

 
 

Nos arquivos escolares, pesquisamos textos legais e documentos oficiais, 

atas de visitas de inspetores escolares, atas de resultados finais e livros de 

matrículas e também fotografias. Com base no quadro de desenvolvimento de 

investigação de documentos em arquivos de Mogarro (2005), foi possível, através 

destes documentos, reconhecer como eram instituídas as práticas educativas e 

sociais nas instituições pesquisadas. 

A pesquisa oral foi realizada com o intuito de identificar o cotidiano e o 

imaginário social destas normalistas, por meio de suas memórias, pois Thompson 

(1992 apud MATOS; SENNA, 2011) destaca que a memória humana tem a 

capacidade de relatar o passado como testemunha do que foi vivido e não se 

encontra registrado. 

A história oral foi uma das metodologias utilizadas, ressaltando que foi 

preservada a identidade dos entrevistados caso o mesmo deseje tal prática, ao 

contrário, haverá identificação dos mesmos. 

 De acordo com Alberti: 
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[...] a história oral apenas pode ser empregada em pesquisas sobre temas 
contemporâneos, ocorridos em um passado não muito remoto, isto é, que a 
memória dos seres humanos alcance, para que se possa entrevistar 
pessoas que dele participaram, seja como atores, seja como testemunhas. 
É claro que, com o passar do tempo, as entrevistas assim produzidas 
poderão servir de fontes de consulta para pesquisas sobre temas não 
contemporâneos. (1989, p. 4). 

 
 

 

A oralidade registra as vivências dos indivíduos entrevistados, determinado 

contexto e se permite partilhar essas memórias para que as mesmas possam ser 

constituídas. 

 Para tratar as memórias, utilizamos de um roteiro semi-estruturado, que na 

verdade foi pouco seguido, pois se o nosso objetivo era ouvir relatos, o questionário 

algumas vezes travava a conversa, ele servia de ferramenta para nortear nossas 

conversas. 

 Foram entrevistados alunos e alunas das referidas instituições, estudantes 

das décadas de 50 e 60. O grupo de entrevistados foi escolhido aleatoriamente, em 

igual quantidade de número entre as duas escolas. O resultado das entrevistas foi 

analisado individualmente e em conjunto, confrontando os dados obtidos. Foi 

possível identificar a escolha pela instituição, envolvendo as questões econômicas e 

sociais de cada entrevistado. Investigamos o contexto social do município de Santo 

Antônio de Pádua, a fim de buscar o entendimento da questão da escolha pelo 

curso. 

Tínhamos quatro grupos de interesse em entrevistar: alunas da Escola 

Normal de Pádua, alunas da Escola Normal do Ginásio Caribé da Rocha e encontrei 

ex-professores das duas instituições. Totalizamos um total de dez entrevistas. 

Sendo três alunas e duas professoras da Escola Normal de Pádua e duas alunas e 

um aluno, uma professora da Escola Normal do Ginásio Caribé da Rocha. As idades 

e o nível sócioeconômico, eram diferenciados. As Normalistas são das turmas de 

1959, 1965 e 1968. As professoras formaram em 1948,1952, 1959 e 1962. Ao longo 

do texto, iremos utilizar de siglas como AP1(1952), AP2 (1966) e AP3 (1963), para 

as alunas da Escola Normal de Pádua e AC1(1959), AC2 (1965) e AC3(1968), para 

alunos do Ginásio Caribé da Rocha.  Dos entrevistados somente C3 não exerceu o 

Magistério, os demais aposentaram como professores das redes estadual e 

municipal. 
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Para os professores usaremos PP1(1948), PP2(1952), professoras da Escola 

Normal de Pádua, sendo que PP1, não cursou a escola Normal e PP2 foi aluna e 

professora da Escola Normal de Pádua. PC3(1959) foi aluna da Escola Normal do 

Ginásio Caribé da Rocha e professora, secretária e diretora do Ginásio Caribé da 

Rocha.  

 As entrevistas foram realizadas durante o ano de 2016, em Santo Antônio de 

Pádua, algumas aconteceram em dois momentos, pois quando surgiam dúvidas 

retornávamos a conversa com a entrevistada. 

Portelli afirma que: 

 

A essencialidade do indivíduo é salientada pelo fato de a História Oral dizer 
respeito à versão do passado, ou seja, à memória. Ainda que esta seja 
sempre moldada de diversas formas pelo meio social, em última análise, o 
ato e a arte de lembrar jamais deixam de ser profundamente pessoais. A 
memória pode existir em elaborações socialmente estruturadas, mas 
apenas os seres humanos são capazes de guardar memórias. (1997, p.16). 
 
 

 

Ouvir o outro requer cuidado e necessita de atenção. Primeiro precisava 

conhecer um pouco da história das instituições pesquisadas e o nosso objetivo era 

ouvir as histórias sobre as instituições e depois consultar as documentações 

encontradas, para que pudéssemos assim ter argumentos para as entrevistas. 

A pesquisa iconográfica, que foi realizada, nos arquivos escolares e também 

em arquivos pessoais, terá como base Barthes (1984) e Godolphim (1995). Barthes, 

na obra "A câmara clara" coloca que com a "fotografia trataremos a certeza da 

existência de um momento, uma vez que registrado não se pode dizer que o mesmo 

não aconteceu". (1984, p. 128). Para Godolphim: "A fotografia pode falar por si só, 

mas se faz necessário entender esta fala". (1995, p. 165). 

A pesquisa iconográfica foi realizada junto a Associação Paduana de Letras, 

Artes e Ciências – APLAC. A APLAC foi fundada em 13 de maio de 2000. É uma 

instituição sem fins lucrativos que congrega escritores paduanos, tem como objetivo 

preservar a história paduana. Possui um grande acervo material impresso e 

fotográfico para consulta, nesta associação encontra-se preciosidades da nossa 

história paduana. Infelizmente muito do acervo documental da APLAC, também foi 

danificado pela cheia do rio Pomba em dezembro de 2008. Lá por meio da 

presidente da associação, Tereza Caldas, foi possível, pesquisar em antigos jornais 
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da cidade, nas décadas de 30 a 60, entre eles o jornal Município de Pádua, além de 

livros e revistas que foram gentilmente disponibilizados. 

O Jornal Município de Pádua, foi fundado em 1930, e teve publicação até a 

década de 1970. Neste jornal, existe uma grande quantidade de publicação sobre o 

Colégio de Pádua. As notícias são com referência aos anúncios de matrículas, de 

adequação do Colégio as modificações das leis educacionais, das festas de 

Estudantes, eleições do Grêmio estudantil, os bailes de formatura e desfiles 

escolares, as viagens do professor Lavaquial. 

Neste mesmo Jornal, encontrei poucas publicações sobre o Ginásio Caribé da 

Rocha, o mais expressivo, foram sobre a inauguração do Ginásio, neste dia as 

páginas do Jornal foram ocupadas com este evento e na edição seguinte o jornal 

traz uma reportagem de página inteira, sobre os nomes ilustres na construção do 

prédio para a sede do Ginásio, nesta matéria o jornalista destaca a importância 

desta obra para o município de Santo Antônio de Pádua. 

Através das notas sociais, dos anúncios do comércio e da indústria, 

propagandas políticas, foi possível entender o contexto social e econômico da nossa 

cidade. 

O desenvolvimento desta pesquisa foi por meio de uma metodologia de 

triangulação de fontes. A triangulação se fez necessária, pois, segundo Günter 2006, 

apud Figaro: 

 

A triangulação é a utilização de diferentes abordagens metodológicas 
do objeto empírico para prevenir possíveis distorções relativas tanto 
à aplicação de um único método quanto a uma única teoria ou um 
pesquisador (2014, p. 127). 
 
 

Utilizou-se deste método objetivando un caminho para validar a pesquisa.  

Para isso utilizamos como instrumentos de análise documental, entrevistas, 

referências bibliográficas de autores que abordaram a temática a exemplo de Burke 

(2001), Le Goff (1996), Bustamante (1971), Picinini (1994), e Nosella (2009) e 

material fotográfico.  Em função da necessidade de maior aprofundamento teórico 

em aspectos mais específicos, outros autores foram estudados, sendo indicados ao 

longo do texto. 
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2 FUNDANDO ESCOLAS NO INTERIOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 

Pádua, Oh! Pádua! 
Terra de grande esplendor 

Teus filhos te trazem na alma 
Com enorme fervor 

Aceita agora este hino 
Feito em teu louvor 

 
É pequeno, singelo, porém, 

Contém ternura, paixão e amor. 
(GUIMARÃES, 1968). 

 

  

Esta seção se faz necessário, para contar ou mostrar o município de Santo 

Antônio de Pádua, através dos tempos. Na verdade apresentar alguns fragmentos 

de uma história deste município, conhecido como a "Rainha do norte fluminense" 

através dos versos de Aristides Guimarães (1968).  

Não nasci em Santo Antônio de Pádua, cresci aqui, mas por onde ando, 

quando me perguntam de onde eu sou, digo que sou paduana. Como dizem 

atualmente: "orgulho de ser". 

O município de Santo Antônio de Pádua começou seu plano urbano no século 

XIX, quando viveu seu apogeu na cafeicultura, desenvolveu a indústria e o comércio 

no século XX. Foi referência não só nesta região, como também nas cidades 

vizinhas do estado de Minas Gerais, Rio de Janeiro, de modelo educacional. 

Nesta seção, será feito um histórico do município de Santo Antônio de Pádua, 

onde será incluído o histórico da fundação das instituições de ensino pesquisadas, 

seus cursos, clientela e espaço físico. 

 

As terras que formaram o município de Santo Antônio de Pádua e 
pertenciam à Vila de Campos dos Goitacazes, na antiga província do Rio de 
Janeiro, estiveram incorporadas à Capitania do Espírito Santo, em virtude 
do decreto de 1º de junho de 1753, voltando, porém, ao seu primitivo 
estado, pela Lei de 31 de agosto de 1832, quando Campos passou a 
categoria de Comarca pela Lei Imperial de 15 de Janeiro de 1883. 
(BUSTAMANTE, 1971, p. 19). 
 
 
 

O município de Santo Antônio de Pádua tem data de fundação em 23 de julho 

de 1883, quando o Frei Flórido de Castelo consegue doação de terras dos 

fazendeiros João Francisco e João Luiz Marinho. A partir daí recebeu vários nomes 
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como Arraial da Cachoeira, Arraial de São Felix, Aldeia de São Félix, depois Vila de 

Santo Antônio de Pádua e, por fim, cidade de Santo Antônio de Pádua (ibid, p. 340). 

 Terras estas desbravadas por bandeirantes, que aqui chegaram pelo vale do 

Pomba e o desenvolvimento da vila, hoje município, se deve aos padres católicos 

capuchinhos, que aqui vieram, catequizaram e retiraram das tribos, colocando-os em 

aldeias, os índios que aqui viviam, principalmente os Puris. Bustamante diz que: 

 

Santo Antônio de Pádua, sendo curato desde1812, foi criado pelo bispo D. 
José Joaquim da Silva Coutinho, foi elevado a freguesia, sob a mesma 
denominação, pela Lei provincial n° 296, de 1.° de junho de 1843, tendo os 
seus limites traçados com o curato  de S. José de Leonisa da Aldeia da 
Pedra, por Deliberação de 4 de fevereiro de 1846. 
Pertenceu ao município de Campos até 1850, quando, por efeitos da Lei n° 
503 e3 19 de abril dêsse mesmo ano que criou a Vila de São Fidélis, ficou 
incorporada à Jurisdição desta. 
Ignora-se precisamente a época em que esta parte do sertão do Rio Pomba 
começou a ser habitada. Acredita-se que tenha sido de 1810 as primeiras 
lavouras e ranchos de moradias ai construídos pelos brancos, precedentes 
de Campos dos Goytacazes e da província de Minas Gerais. (ibid., p. 21). 
 
 

  

O arraial foi criado com os ideais católicos, a primeira igreja a ser construída 

foi a de São Félix, em 1845, mais tarde, na outra margem do Rio Pomba, foi 

construída a Igreja de Santo Antônio. Essa Igreja foi demolida e em 1942, foi erguida 

em seu lugar a Igreja Matriz de Santo Antônio, que se encontra até hoje na Praça da 

Matriz (ibid., p.340). 

Tendo uma população de aproximadamente 500 pessoas e mais ou menos 

70 casas, no ano de 1883, o município teve um número de habitações elevado ao 

número de 152, em cinco anos (Bustamante, 1971).                      

           O município de Santo Antônio de Pádua, na época da sua fundação era 

grande em territporio. Com o passar dos anos outros municípios foram criados e 

emancipados. Cambuci emancipou-se em 1929, Miracema em 1935, Aperibé em 

1992 e o último a se emancipar recentemente foi São José de Ubá, em 1995, sendo 

que, este pertencia à época ao município de Cambuci atualmente ele não mais 

pertence (IBGE, 2017). 

Atualmente o município tem uma grande extensão territorial, contanto com os 

distritos de Campelo, Santa Cruz, Paraoquena, Monte Alegre, Ibitiguaçu, Baltazar, 

Boa Nova, Marangatu e São Pedro. 
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O núcleo urbano se desenvolve às margens do Rio Pomba, afluente da 

Margem direita do Rio Paraíba. No início do povoamento a travessia era feita de 

barcos. Mais tarde se fez necessário a construção de uma ponte. Essa construída 

de madeira, para facilitar o transporte de carga e de pessoas (BUSTAMANTE, 

1971). 

A primeira ponte foi construída pela estrada de ferro Santo Antônio, em 

cumprimento de uma cláusula contratual, sendo entregue ao município em 09 de 

janeiro de 1883.  Em 1894, a ponte sofreu reformas, foi reinaugurada pelo então 

governador do estado Dr. José Tomaz da Porciúncula (ibid.). 

Em 1922, começou a construção de uma ponte de cimento e ferro, ficando 

sua construção a cargo da Secretaria de Viação e Obras Públicas, mas, a parte 

técnica deixou a desejar, pois não permitia o cruzamento de veículos, pois a ponte 

ficou estreita. Como é até hoje (ibid.). 

 

 

Figura 1 – Inauguração da Ponte Raul Veiga – Fonte:  APLAC. 

 

 

A festa de inauguração foi preparada com muito entusiasmo, pois agora a 

cidade tinha uma ponte respeitável, e que iria durar por séculos. A Lira de Arion e a 

Lira Euterpe Paduense, em Alvorada acordaram os paduanos para comemorar o 

valioso presente: a ponte de cimento e arco. Piccinini comenta que: 
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Os festejos prosseguiram com a recepção do Presidente do Estado, 
chegando em trem especial, ao som das bandas de música e muitos fogos, 
seguindo acompanhado do povo, ao centro da cidade para assistir, na 
antiga Matriz de Santo Antônio de Pádua, Missa em Ação de 
Graças....Depois de um descanso do Presidente, houve um coquetel na 
ponte. Antes de servir o coquetel, foi descerrada, sob aplausos, música e 
fogos, a placa de bronze colocada na primeira viga do primeiro arco da 
entrada, à margem esquerda com a data da inauguração e o nome da ponte 
que não podia ser outro, senão do seu executor: Dr. Raul de Moraes Veiga 
[...]. (2005, p. 61). 
 
 
 

Infelizmente, não sabemos a cor original da Ponte Raul Veiga, ou Ponte dos 

Arcos, como é conhecida pelos moradores, esta ponte serve de cartão postal para o 

município de Santo Antônio de Pádua e também para identificar a gestão dos 

prefeitos eleitos. A cada governo municipal sua cor é trocada de acordo com o gosto 

do prefeito. No momento, sua cor é verde, bem como, os outros monumentos 

públicos municipais.  

Neste arraial, a vida social encontra-se em dois grupos: os aristocratas, que 

era composto das famílias dos advogados, médicos, engenheiros e outros doutores; 

a outra classe é a dos democratas que é composta por outros profissionais. Estes 

dois grupos não tinham convivência comum a não ser em dias especiais 

(BUSTAMANTE, 1971).   

Imensas matas com madeira de lei, como cabiúna, jacarandá e cedro, 

tornaram-se atividade lucrativa, sendo transportadas pelos índios em balsas pelo rio 

Pomba. Até os portos de Campos ou Macaé onde eram comercializadas (ibid, 1971). 

O desmatamento é feito rapidamente e desordenadamente, o solo é rico e a 

água é farta, logo em pouco tempo acontece a divisão de várias fazendas por estas 

terras, com o plantio do café. Piccinini afirma que: 

 

[...] nas derrubadas  entre o café ou o milho, os mamoeiros e as 
mexeriqueiras davam frutos com fartura, além de outras, todas 
nativas, as goiabeiras, as caramboleiras, jabuticabeiras, mangueiras 
e muito mais. Faziam-se hortas. As cevas estavam sempre cheias, 
vacas davam leite e bois e cavalos faziam o transporte. As 
benfeitorias indispensáveis eram: os paióis, sempre lotados de milho; 
as tulhas sempre cheias de café... (2005, p. 61). 
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É com esse modelo que o povoado se desenvolve voltado para economia 

agrícola. Nas primeiras plantações, o café, trouxe o aumento populacional para 

região, com trabalhadores para trabalhar nestas lavouras, primeiro com mão de obra 

escrava e depois com a mão de obra dos libertos e imigrantes, principalmente 

imigrantes italianos. 

O município de Santo Antônio de Pádua destaca-se não só pela produção 

agrícola do café, mas também de outros grãos, como milho, arroz e feijão e também, 

aves e cachaça, como demonstra o quadro dos produtos exportados neste 

município. 

 

 

Figura 2 – Produção de Café. Fonte: BUSTAMANTE, 1971 

 

Era grande a produção de café aqui no município. Na década de 20 do século 

passado, o município foi o segundo produtor nacional de café. A lavoura cafeeira 

trouxe a linha férrea, necessária para escoar a grande produção destes grãos.   

 

Sentindo que a produção das lavouras crescia paralelamente com a 
densidade populacional, e não podendo mais suportar o pesado ônus que 
lhe acarretavam os arcaicos processos de transportes – o carro de boi e a 
tropa de burros, únicos de que dispunham os fazendeiros desta rica região 
para levar os seus produtos ao maior e mais próximo empório comercial que 
era naquela época a cidade de S. Fidélis, alguns dos homens de maior 
projeção social, econômica e política de lá e da então freguesia de Santo 
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Antônio de Pádua, associaram-se e deram início à realização de grande 
sonho que era a de aproximá-los por meio de um ramal férreo (ibid., p. 90). 
 
 

 

Para este fim, foi fundada a Companhia Estrada de Ferro Santo Antônio de 

Pádua, tendo com presidente Joaquim de Araújo Padilha, os trabalhos de traçado 

ficariam por conta do engenheiro Vieira Braga. Os trabalhos iniciaram em 1876, 

sendo que a construção começou pelo município de São Fidélis e a medida que as 

estações eram construídas, os trens circulavam até este ponto (ibid. 2005).  

O traçado original sofreu modificações, para atender ao interesse dos grandes 

fazendeiros. Em função desta troca Companhia assumiu o compromisso de construir 

uma ponte na Vila de Santo Antônio de Pádua, ligando as duas margens, facilitando 

assim o escoamento da produção de grãos (ibid.).  

 Miracema, ponto final da linha Férrea que iniciou em São Fidélis: Na 

inauguração, em Miracema, no dia 10 de agosto de 1883, houve uma grande festa. 

O trem chegou apitando e com o sino batendo debaixo de fogos e aplausos. O povo 

todo na rua comemorava a chegada do grande progresso (PICCININI, 2005). 

Com a decadência do café, no cenário nacional, desenvolve-se o cultivo do 

arroz, e feijão, este em menor quantidade e também criação de gado leiteiro e 

pequenas aves.  Em função destes cultivos surgem as usinas de beneficiamento de 

grãos, gerando assim empregos na cidade. 

Todo esse desenvolvimento econômico agrícola industrial passou a 

necessitar de escolas. No início foram as escolas domésticas, sendo que a primeira 

funcionou na residência de Umbelino Rodrigues Cordeiro, em 1852. Nesta escola se 

ensinava as primeiras letras e a tabuada. Sendo a primeira escola pública do 

município, funcionou entre 1880 a 1886. Era a escola de D. Joana Carolina da 

Silveira, para meninas e a escola de Luis Pinto da Silveira, para meninos, ambas 

funcionavam no mesmo endereço (BUSTAMANTE, 1971). 

O aumento populacional faz surgir uma vida social, tanto para a zona rural 

como para a zona urbana. Grupos de coro foram criados e organizados para 

entretenimento, como a Recreio Familiar (1886) também conhecida como Banda dos 

Leites, a Lyra de Arion (1892), esta existe até hoje em Santo Antônio de Pádua, e a 



28 

 

Sociedade Musical Euterpe Paduana (1915) que tocavam em qualquer evento 

público e em alguns particulares, quando solicitadas (ibid, 1971). 

Outro ponto de convívio social eram as festas religiosas, como a de louvor a 

Santo Antônio, que é o padroeiro da nossa cidade, que tem festa anual, até os dias 

de hoje. 

Os anos 1950 definem um novo cenário econômico para o Brasil. O novo  

modelo econômico tem como base o crescimento da industria nacional e inicia-se 

uma maior  participação das massas na política brasileira, neste cenário a 

concepção de educação muda e agora a mesma serve de instrumento de 

conscientização popular (FAUSTO, 2002). 

O aumento do núcleo urbano trouxe consigo o aumento do comércio local e a 

instalação de fábricas de alimentos (macarrão) móveis, calçados, brinquedos e de 

papel.   Mesmo mantendo o desenvolvimento agropecuário, o município de Santo 

Antônio de Pádua desenvolve fábricas e é grande o número de operários nesse 

município. 

As fábricas de papel trouxeram desenvolvimento para o município de Santo 

Antônio de Pádua, tanto no plano urbano, quanto no plano populacional. 

Inicialmente: a Fábrica de Papel Santa Marta S.A., fundada em 1953, que tinha 20 

empregados.  Quando a sociedade da Fábrica de Papel Santa Marta, foi dissolvida, 

os sócios que saíram fundaram a COPAPA - Companhia Paduana de Papéis em 

1961e os sócios que ficaram mantiveram a Fábrica de Papel Santa Marta.  Ainda 

hoje estas duas fábricas funcionam no município. 

É o operariado iniciante, após a Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT, 

pelo então presidente da república Getúlio Vargas em Maio de 1943.  A partir desta 

Lei, muda-se o cenário da classe trabalhadora brasileira, pois, a CLT institui normas 

para as relações entre empregado e empregador. Define empregador como aquele 

que admite, paga salário e cuida da prestação de serviços. Enquanto empregado é 

aquele que presta serviço em troca de salário. A CLT coloca ainda que não há 

diferenciação entre os sexos. Trabalho igual salário igual (BRASIL, 1946). 

A década de 50 surge um novo panorama, onde, os jovens que trabalhavam 

em horário diurno, precisavam de uma formação. É necessário pensar que o Brasil 

passava por uma fase de industrialização com o governo de Juscelino Kubitschek, 

que no seu projeto de governo anunciava que o país iria crescer 50 anos em cinco e 
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isso seria através da indústria de base, energia, alimentação e educação (FAUSTO, 

2002). 

Em Santo Antônio de Pádua há um grande desenvolvimento do comércio e da 

indústria, no Jornal o Município de Pádua, edição de Setembro de 1950, é grande o 

anúncio de casas comerciais e de fábricas de móveis, máquinas agrícolas, gráficas, 

transportadoras, como também um grande número de anúncio de profissionais 

liberais, como dentistas, advogados e médicos. 

 

 Há também a necessidade de ofertar ensino para aqueles que estão no 

mercado de trabalho, para aqueles que deverão trabalhar no comércio, bancos e 

repartições públicas. 

 

 

2.1 COLÉGIO DE PÁDUA 

 

De conversa em conversa, fui tentando construir uma história que contasse 

sobre  a fundação do Colégio de Pádua. Sonho de Francisco Perlingeiro, devoto de 

São José, talvez por isso se explique a fundação do então Ginásio Municipal em 19 

de março de 1917. Leda Lavaquial, neta de Francisco Perlingeiro, tenta entender o 

porquê de o avô fundar a escola. Segunda ela: 

 

“ele tinha 16 filhos; o irmão José tinha 16 filhos; o cunhado Artur 
Silva tinha 10 filhos; Então eles nem precisavam de alunos. Seus 
filhos mais velhos estudaram fora. Então o que ele queria, era dar 
uma oportunidade às crianças daqui. Então ele tinha apenas um 
ideal pela educação” (informação verbal, 2017).  

 

 

Francisco Perlingeiro nunca ocupou nenhum cargo na direção da escola. 

Fundou a escola, em uma sala, na casa onde morava com a família.   

Francisco Perlingeiro, imigrante italiano, chegou ao Brasil em dezembro de 

1880, com apenas 17 anos.  Foi agricultor e comerciante.  Casou-se em Santo 

Antônio de Pádua, com Maria Perlingeiro e desta União nasceram 16 filhos. Uma 

das filhas Maria Rodrigues Perlingeiro, casou-se com José Lavaquial Biosca. Na 

Fazenda da Lagoa, que era de sua propriedade iniciou um comércio de varejo onde 
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vendia com margem menor de lucro, iniciando assim, a fama de grande 

comerciante. 

As pesquisas oral e documental confirmam que Francisco Perlingeiro foi um 

homem além do seu tempo. No desenvolvimento do município, em muitos momentos 

encontramos sua participação, seja na criação da primeira casa de crédito 

comercial, ou na idealização da Companhia de Energia Norte Fluminense, foram 

entre outras as idealizações que tiveram a sua iniciativa.  

Assim, do ideal de um sonhador, começa a história do Colégio de Pádua. 

História esta que já devia se fazer presente no interior das pessoas que participaram 

da reunião para a criação de uma escola aqui no município de Santo Antônio de 

Pádua.  O desejo era de uma escola que não ofertasse somente o ensino primário, 

mas também oferecesse o ensino secundário e atendesse ao público masculino e 

feminino. Franscisco e Maria tinham a opinião de que a melhor herança é sem 

dúvida, o conhecimento obtido através dos estudos, este está a salvo de roubos e 

de crise (GARNERO, 2000, p. 107). 

A tristeza de Francisco, pela saída de seus filhos mais velhos, Anibal e 

Aristeu, para estudar, em um colégio interno em Juiz de Fora, onde cursariam a 

Faculdade de Engenharia, levou Francisco a sonhar com uma escola, mais próxima 

para os seus (ibid.). 

A primeira opção, segundo Garnero foi uma escola no município de 

Miracema:  

 

Por coincidência, o Sr Ribeiro e sua esposa d. Carminda, ótima professora, 
seus amigos, encontrando-se em dificuldades financeira, pediram-lhe 
alguma oportunidade de trabalho. Logo lhe veio à mente uma escola e, 
procurando outros fazendeiros, fez-lhes ver a conveniência de ter as filhas 
estudando muito próximo de suas propriedades, com uma professora 
competente com curso na França. Todos concordaram e assim foi fundada 

uma escola com internato feminino [...]. (ibid., p. 107). 

 
 

 

Foi muito importante para o município vizinho de Miracema, receber um 

colégio interno para moças e com uma professora que estudara na França. As 

alunas também aprendiam trabalhos manuais, desenho e comportamento social, 

baseado nas normas francesas. Por problemas entre a professora Carminda e um 
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assaltante da região esta escola foi fechada e o casal Ribeiro e Carminda fugiram de 

Miracema (ibid.).  

Novamente Francisco se vê as voltas com o seu desejo de ter uma escola. 

Desta vez pensou em fundar uma escola, aqui mesmo, em Santo Antônio de Pádua. 

A fim de consolidar esse desejo, reuniu homens de boas famílias, que somaram 

esforços financeiros para que estivesse pronto o colégio que serviria para instruir e 

capacitar intelectualmente jovens de boa família. Segundo Bustamante, no 

documento da primeira reunião na Câmara dos Vereadores deste município “o 

Colégio era para atender jovens de condições de fortuna e capacidade intelectual” 

(BUSTAMENTE, 1971). 

Os participantes desta reunião comprometeram-se em doar a quantia de 20 

contos de reis para ajudar na construção do prédio onde iria funcionar a escola, 

estes doadores teriam descontos no pagamento das mensalidades para filhos, 

sobrinhos e afilhados. 

O empréstimo foi feito ao Sr. Francisco Perlingeiro, em quantias variadas. Foi 

um empréstimo pessoal, não passou por cartório, mas teve nota promissória. E os 

valores emprestados, como atesta do Sr. Walter Silva foram pagos antes do 

vencimento. Neste documento, (cópia do original) encontramos o nome e a quantia 

emprestada por cada um dos senhores e ao lado, observamos a assinatura de 

Walter Silva, atestando que o empréstimo havia sido pago. 
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Figura 3 – Documento de Empréstimo de Numerário – Fonte: Acervo Colégio de Pádua. 

 

 

PICCININI (2005) afirma que o documento não tem data, e o total em 

dinheiro, 5:500$000 (cinco contos e quinhentos mil réis ), não perfaz a quantia 

pretendida, o que leva a crer que havia outra folha, onde outra ou outras pessoas 

assinaram 500$000 ou 250$000 cada para perfazer o total estabelecido: 6:000$000. 

Completada a quantia necessária iniciou-se logo a obra que, em seis meses estaria 
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concluída com oito salas de aula. Mais tarde Francisco Perlingeiro resgataria o 

compromisso assumido, pagando todos os companheiros, no prazo previsto.  

Para a construção da fachada, Francisco Perlingeiro foi ao Rio de Janeiro e 
contratou o italiano Ricardo Tartagliam apelidado de Açucena, que era 
estucador, pedreiro especializado em fachadas de prédio, profissional que 
não se encontrava aqui no município de Santo Antônio de Pádua. O 
acabamento foi feito com esmero. Além das cimalhas e enfeites, 
destacavam-se as Armas Nacionais (o Brasão Nacional), a data de 1917 e o 

nome do  estabelecimento  de ensino: Colégio Ítalo Brasileiro (ibid. p. 127). 

 

 

No dia 19 de março de 1917, é inaugurado o Colégio Ítalo Brasileiro, em uma 

casa, conhecida como Chalet, cujo proprietário era o Senhor Francisco Perlingeiro e 

o seu primeiro diretor foi o professor José Guimarães de Souza, ainda sem sede 

própria, e esta sede só seria construída, em 1919 e já teria como diretor o professor 

José Lavaquial Biosca, que dirigiu esta escola até a década de 80, quando se 

afastou da direção em prol dos filhos. 

 

Figura 4 – Pórtico da 1ª sede do Colégio de Pádua. Fonte: Acervo Pessoal. 

 

 

A primeira turma, iniciada em 1917, era composta de seis alunos: ¨Amilcar 

Rodrigues Perlingeiro, Hermete Rodrigues Silva, José Navega Creton, Nicolau 
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Burker Lovisi, Túlio Rodrigues Perlingeiro, Romeu Rodrigues Silva¨.  Essa turma 

iniciou, ainda sem a sede própria do Colégio; a sede neste momento é com a sala 

de aula no escritório da casa do Sr. Francisco Perlingeiro, na rua Dr. Temistocles de 

Almeida, em Santo Antônio de Pádua. Ainda encontramos o pórtico principal dessa 

casa, com fragmentos de sua construção (BUSTAMANTE, 1971).   

 Em 14 de maio de 1927, o Colégio Ítalo Brasileiro foi reconhecido de 

Utilidade Pública, passando a chamar Ginásio Municipal Ítalo Brasileiro. O fato de 

ser de utilidade pública dava o direito do Ginásio de receber a quantia anual de 18 

contos de reis, em troca o Ginásio receberia gratuitamente dez alunos indicados 

pelo Sr. Prefeito. Só que essa doação não se concretizou, pois a prefeitura alegou 

falta de verba para este fim. (ibid, 1971) 

 Em 08 de agosto, deste mesmo ano, acontece mais uma tentativa de 

conseguir doações da prefeitura municipal para o Ginásio Municipal. Desta vez o 

vereador Alípio Matias Borges, propôs e teve aprovação para a troca de nome deste 

estabelecimento. O mesmo passaria a chamar Ginásio Municipal de Pádua e 

passaria a receber da prefeitura a importância de cinco contos de réis anualmente. 

Importância essa que foi paga em dezembro do mesmo ano (ibid.1971). 

No ano de 1929, o então presidente do estado do Rio de Janeiro,1 Manoel de 

Matos Duarte Silva, equiparou o Curso Normal, que funcionava anexo ao Ginásio 

Municipal de Pádua, às demais escolas do Estado, que neste momento era a Escola 

Normal de Campos. Neste mesmo ano formou-se aprimeira turma em Bacharéis em 

Sciencias e Letras deste colégio composta de doze alunos: “Aristótelis Braga, Celso 

Guimarães, José Eberharb Barros de Martino, José Ney Serrão, João Póvoas, José 

Rufino, Laerte Portugal, Leonel Homem da Costa, Lourival Braz, Milton Perlingeiro 

Gonçalves, Nelson Balesdent, e Pedro Sales” (ibid. p. 226). 

O aumento do número de alunos foi rápido, em 1929 o colégio tinha na turma 

de bacharéis em Sciências e Letras um total de 12 alunos.  Em breve se tornaria a 

construção de uma nova sede, que foi construída ao lado do Chalet em 1923, pois 

se ampliava o número de alunos  e o Ginásio terá alunos externos e internos. 

Para melhor entendermos as trocas de nomes desta instituição, Piccini 

exclarece: 

 

                                                           
1
 Presidente do Estado do Rio de Janeiro – pós-proclamação da República, até o início do Governo de Vargas, os 

governadores eleitos, nos estados, mantiveram os títulos de presidentes. 
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O Colégio teve vários nomes, além de Anita Peçanha e Itálo Brasileiro. 
Depois da reforma da República em 1923, quando ainda se fazia exame 
parcelado, isto é por matéria, foi implantado o estudo seriado surgindo daí o 
curso de cinco anos, chamado ginasial. Quando o colégio foi reconhecido 
em 1928 passou por isso a se chamar Ginásio Municipal de Pádua. Em 
1947, por passar a ter o curso colegial , quando surgiu o 2º grau de três 
anos, tomou o nome de Colégio Municipal de Pádua. E, finalmente, na 
década de 1960 tomou o nome atual de Colégio de Pádua. A Escola Normal 
sempre se denominou Escola Normal de Pádua (2005, p.132). 
 
 
 

 Feito esse esclarecimento, que se fazia necessário, também é relevante 

explicar que a partir de agora usaremos a nomenclatura atual da escola: Colégio de 

Pádua. 

 Além do curso de bacharéis, que era preparatório para a faculdade, o Colégio 

de Pádua também Escola de Contabilidade, a Escola do Comércio e a Escola 

Normal. 

Figura 5 – Sede do Colégio Ítalo Brasileiro. Fonte: Acervo APLAC. 

 

Até 1933, os alunos formados pelo Colégio de Pádua, precisavam ir até ao 

município de Campos dos Goytacazes, para realizar  no Licei de Campos as provas 

para obterem então o diploma. Isso acontecia devida ao fato de não haver inspeção 

federal para atender a escola. 

         Em 1933, o Colégio de Pádua, obteve inspeção própria, pois de acordo com o 

Decreto nº 19.890, de 18 de abril de 1931, no Título II, Capítulo I, que estabelece as 

condições para inspeção do Ensino Secundário: 
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Art. 44. Serão oficialmente equiparados para o efeito de expedir 
certificados de habilitação, válidos para os fins legais, aos alunos nele 
regularmente matriculados, os estabelecimentos de ensino secundário 
mantidos por governo estadual, municipalidade, associação ou particular, 
observadas as condições abaixo prescritas. 
Art. 45. A concessão, de que trata o artigo anterior, será requerida ao 
Ministro da Educação e Saúde Pública, que fará verificar pelo 
Departamento Nacional do Ensino se o estabelecimento satisfaz as 
condições essenciais de: 
I, dispor de instalações, de edifícios e material didático, que preencham os 
requisitos mínimos prescritos pelo Departamento Nacional do Ensino; 
II, ter corpo docente inscrito no Registo de Professores; 
III, ter regulamento que haja sido aprovado, previamente, pelo 
Departamento Nacional do Ensino (BRASIL, 1931). 
 
 
  

O Colégio de Pádua atendia aos requisitos da Lei, e este fato trouxe 

autonomia para esta instituição de ensino, pois agora os alunos não mais 

precisavam se deslocar para outro município para realização de provas para 

obtenção de diplomas. 

 

Figura 6 – Jornal O município de Pádua. Fonte: Acervo APLAC 

 

A direção do Colégio de Pádua anunciou no Jornal O Município de Pádua, na 

edição de 05 de fevereiro de 1933: A população, de acordo com o jornal O Município 
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de Pádua, comemorou esta importante conquista para o município com banda de 

música, discursos e muitos vivas ao Ginásio.  

 Assim estava escrito no Editorial do Jornal o Município de Pádua: 

 

[...] Raras vezes Pádua assistiu a um espetáculo tão imponente como o de 
quinta passada. Toda a população se uniu para mostrar o seu regosijo e 
satisfação pelo prêmio alcançado pelos seus estabelecimentos de ensino, a 
custa de sacrifícios que culminaram ao triunfo devido mérito [...] (1933, p. 1). 
 
 

De 1917 até 1960, o Colégio de Pádua, diplomou 659 bacharéis, 695 

normalistas e 243 contadores (BUSTAMANTE, 1971, p. 228). 

 

 

2.1.1- O internato 

 

 

O internato do Colégio de Pádua chegou a receber, segundo a professora 

Leda Lavaquial, mais de trezentos alunos, funcionou de 1928 a 1972, entre homens, 

mulheres e crianças. Tanto de alunos que moravam aqui em Santo Antônio de 

Pádua, mais distantes do Ginásio, como alunos de outros municípios e também de 

outros estados. 

GARNERO afirma que: 

 

[...] o Colégio Italo-Brasileiro era realmente uma exceção, com 
internato para ambos os sexos. Dirigido com entusiasmo e 
competência por José Lavaquial e sua esposa, com apoio de toda a 
família e dos próprios ex-alunos que voltavam para a cidade, o 
Colégio tornou-se conhecido em todo o estado e estudantes de 
Campos, Rio e Niterói iam estudar em Pádua (2000, p. 134). 
 
 

Havia uma divisão dos alunos entre os prédios do Colégio de Pádua: Na 

Colina do Farol2, ficavam os alunos maiores. As meninas ficavam no prédio, ao lado 

da sede do Colégio e os menores dormiam no terceiro andar da casa do Lavaquial 

Biosca e Mariquinhas.  

 O período das aulas era dividido entre os turnos matutino e vespertino; pela 

manhã estudavam os maiores e a tarde os menores. Havia no internato uma rotina 

                                                           
2
 Onde funciona a atual sede do Colégio de Pádua 
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diária, que tinha como objetivo separar meninos e meninas dentro do Colégio, tanto 

no horário de aulas como nos horários de refeições.  Segundo Leda Lavaquial, o dia 

a dia dos estudantes era assim dividido:  

 

Tinha horário para tudo, 06h00min horas da manhã acordava a criançada 
batendo palmas, banho frio. Naquela época era muito difícil, não existia 
eletricidade no chuveiro, tinha a cozinha era logo embaixo, tinha o prédio, 
que hoje tem aquele prédio e a casa da Zeca que quem mora hoje é a filha 
dela, ali era a entrada, no refeitório tinham dois fogões a lenha, faziam uma 
instalação serpentina na água, subia então como era muito difícil, só as 
meninas que estavam menstruadas é que tomavam banho quente. Naquela 
época diziam que nessa situação, as meninas deviam tomar banho quente 
e para os meninos banho frio. 
As aulas eram até 12h, às vezes até às 11h ou 11h30minh, porque os 
horários de refeição eram diferentes de hoje em dia, as meninas tinham 
aulas na parte da manhã e os meninos na parte da tarde, na parte da 
manhã os meninos tinham Educação Física e a tarde sala de aula, e as 
meninas eram ao contrário, de manhã sala de aula e a tarde Educação 
Física (comunicação verbal, 2016). 
 
 
 

 A vida social dos internos também era regrada. Aos domingos pela manhã, 

missa na Igreja Matriz de Santo Antônio ou Culto na Primeira Igreja Batista de 

Pádua, depois manhã livre para jogos e brincadeira, almoço separado para meninos 

e meninas e na parte da tarde para quem tinha notas e bom comportamento, a tarde 

era livre, para quem tinha problemas de disciplina e notas a tarde era de estudos 

(ibid, 2016). 

 Em conversa com a PP2, que foi aluna do curso Normal da Escola Normal de 

Pádua, ela relata que uma das diversões que elas tinham, era aos domingos à tarde, 

consistia em passear na rua na frente do Colégio de Pádua. “Ali elas passeavam prá 

lá, prá cá, flertavam, arranjavam um namoradinho [...]” Confirmando este fato, ela 

destaca que foi assim, que conheceu o seu marido, com quem se casou e viveu 

durante 52 anos. Ele morava no distrito de Aperibé, que hoje é município, e era 

interno do Colégio de Pádua. 

O Colégio de Pádua serviu de modelo para outras escolas do estado Rio de 

Janeiro e Minas Gerais. Conseguiu fama de escola disciplinada através de seu 

diretor Professor José Lavaquial Biosca, homem rígido, que cobrava a disciplina e o 

saber de todos.  

 

 

2.1.2 A Escola Normal 
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O prédio conhecido como Esto Vir3, foi construído em 1927, segundo dona. 

Leda Lavaquial, o que possibilitou a construção deste prédio foi uma antecipação de 

herança para José Lavaquial Biosca e Maria Rodrigues Perlingeiro, que era 

carinhosamente chamada de dona Mariquinha, pois para fundar a Escola Normal, 

era preciso provar que havia patrimônio para funcionar o curso Normal. A primeira 

turma de Professores, formada por esta escola, era composta por vinte e sete 

alunos, no ano de 1932.  

A história da Escola Normal será retratada mais detalhadamente no capítulo 

três. 

 

 

2.1.3 José Lavaquial Biosca 

 

 

José Lavaquial Biosca ou Prof. Lavaquial, como era conhecido, chegou a 

Santo Antônio de Pádua, em 1918, para assumir a cadeira de professor de 

matemática do Colégio Itálo Brasileiro, logo depois assumiu o cargo de diretor desta 

instituição durante setenta anos. 

Tenho na lembrança, minha avó Isabel Mendes, contando da chegada do 

professor Lavaquial, e do seu encantamento em conhecer aquele homem branco, 

alto, vindo de longe, ali na oficina do seu pai, querendo informações sobre aluguel 

ou pensionato.  Cresci vendo o Senhor Lavaquial passar pela calçada, de andar 

calmo e ereto sempre de roupas claras, passos firmes, parecia sempre estar envolto 

em seus pensamentos. 

Lavaquial, era filho de imigrantes espanhóis Ramon Lavaquial Llastar, era 

confeiteiro e Tereza Biosca de Lavaquial, que era modista, vieram da Espanha com 

a grande leva de emigrantes europeus do fim do século XIX. Chegaram ao Brasil por 

volta de 1890, permaneceram algum tempo no Rio de Janeiro, posteriormente foram 

para Petrópolis. Leda Lavaquial, me diz que entre as lembranças do avô Ramon, 

está os biscoitos amanteigados e confeitos que ele fazia e oferecia aos netos. 

Lavaquial, como era conhecido, nasceu em Petrópolis no estado do Rio de 

Janeiro, onde cursou o primário. De lá junto com a família, mudou-se para Assunção 

                                                           
3
Esto Vir – palavra de origem latina, que significa seja homem.  



40 

 

no Paraguai, onde moraram por um ano. Retornando ao Brasil, fixaram residência 

em Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Foi lá no Colégio Salesiano que o professor 

Lavaquial concluiu seus estudos, teve como padrinho D. Aquino Corrêa, Arcebispo 

de Cuiabá, de quem foi amigo e trocou correspondência por toda a vida. 

Em Pádua, casou-se com Maria Rodrigues Perlingeiro (dona Mariquinha) em 

1923, filha de Francisco Perlingeiro e Adelina Rodrigues Perlingeiro. Deste 

casamento nasceram: Mozart, Regina, Leda, Celina, Maria Inês, Fernando, Mírian e 

Maria José (Zeca). 

Conversando com Leda Lavaquial, perguntei o que era ser filha de Lavaquial, 

e aluna do Colégio ela respondeu que:   

 

Ser filha do Lavaquial era muito difícil para os dois lados, por que ele 
achava que os filhos tinham que ser o exemplo em tudo, ele era muito 
rigoroso com ele mesmo. Ele não admitia que ele pisasse fora do lugar e 
conosco era pior. Ele não queria que qualquer um dissesse que seus filhos 
não estudavam não tinha comportamento. E para nós, nos éramos seis 
meninas, dois meninos o Mozart e o Fernando. E como toda adolescente 
que começa e vai a um baile dança com um colega e com outro, nos 
praticamente não dançávamos porque todo mundo tinha medo do papai. 
Nós vivíamos meio alijadas. Por que para ele a disciplina era uma coisa fora 
de qualquer discussão. (comunicação oral, 2016). 
 
 
 

 Apesar de toda esta disciplina e rigidez, o professor Lavaquial Biosca ajudava 

a quem queria estudar. A professora PP2, contou sobre sua mãe, sobre como ela 

estudou no Colégio, mesmo sem condições de pagar as mensalidades. 

 

Minha mãe formou no Colégio de Pádua. Quando ela foi ao Colégio de 
Pádua pela primeira vez, ela foi levar o irmão dela, ele era cabelereiro. 
Então ele foi pra fazer o cabelo, barbeiro, quer dizer, barbeiro. Ele foi fazer o 
cabelo dos rapazes lá no Colégio de Pádua. E nessa época, ela sempre 
contava isso pra gente. Aí o (Lavaquial) perguntou a ela: Você está 
estudando? Aí ela falou assim: Não eu não tenho dinheiro. Que a mamãe foi 
muito pobre. Família pobre. Aí, ele falou: Não. Você então vai fazer o 
seguinte: Você vem amanhã, porque ele sentiu o interesse dela pela escola.  
E ela estudava numa escola pública aqui em Pádua. Então ela começou. 
Conclusão, o Lavaquial, patrocinou o estudo dela, ela correspondeu 
trabalhando. Então ela trabalhou mais de 50 anos no Colégio de Pádua. Aí 
ela ia pra Campos, fazia os exames parcelados.  E a mamãe ela era, tinha 
vocação para professor e ela foi, olha, Izabel, a mamãe sabia, a única coisa 
que a mamãe não sabia que eu me lembro, era Inglês. O resto à mamãe 
sabia tudo. Todas as matérias, mamãe sabia. Ciências, História, Francês, 
Inglês que a mamãe não sabia. Porque o colégio era mais voltado para o 
Inglês, pra Francês (comunicação oral, 2016).  
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Leda Lavaquial confirma este comportamento filantrópico do pai em ofertar 

educação gratuita para pessoas independente de bolsas do poder público, para isso 

ele exigia do aluno em troca algum trabalho, por menor que fosse: 

 

O papai sempre foi assim: Se você chegasse lá: Seu Lavaquial eu quero 
estudar no colégio do Sr, mas meu pai não pode pagar. O que você sabe 
fazer?  Nada.  Você sabe varrer? Não sei... Ele apanhava uma vassoura e 
dizia vai varrer o colégio.  Porque ele achava que não era simplesmente 
falar você vai estudar. Não, ele achava que as pessoas tinham que sentir 
que estavam produzindo, teoricamente ele estaria pagando a criança e a 
criança pagando seus estudos (comunicação oral, 2016). 
 
 
 

 Quando falamos de disciplina no Colégio de Pádua, a professora PP2, afirma 

que o professor Lavaquial, conseguia respeito e amizade de seus alunos e que 

vinham alunos de outros municípios e estados estudar aqui, o que fazia do colégio 

um colégio de elite; 

Porque na época era um colégio elitizado. Porque era um colégio particular. 
E só tinha o Colégio de Pádua na região. Vinha aluno de Campos, do Rio 
de Janeiro e Lavaquial tinha fama de botar o aluno no eixo. Então ele era 
bravo e bom. Ele era enérgico e bom. Eu não conheço nenhum ex-aluno 
dele até hoje, que não tenha guardado boas lembranças dele. Boas 
lembranças (comunicação oral, 2016). 
 
 

 

  Em 1995, o professor Lavaquial cede gratuitamente às instalações do 

Colégio de Pádua, na Colina do Farol, para a implantação da Universidade Federal 

Fluminense – UFF, para a interiorização do ensino de 3º grau, com o curso de 

Licenciatura em Matemática, sendo que ele próprio fez a aula inaugural. 

            Recentemente, deparei-me aleatoriamente com um artigo chamado 

Conselhos de Barbara Heliodora, a autora Lopes inicia os escritos com o poema de 

Barbara Heliodora4, cujo título é: Conselho a meus filhos. Na primeira sextilha ela 

escreve assim:  

 

Meninos, eu vou ditar 
As regras do bem viver; 
Não basta somente ler, 
É preciso ponderar, 
Que a lição não faz saber, 
Quem faz sábios é o pensar (2007, p.253). 
 
 

                                                           
4
 Bárbara Heliodora, poetisa do século XVIII, nas Minas Gerais. 
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 Ao ler este poema lembrei-me de uma conversa informal que tive 

recentemente, com filhos de ex-alunas e ex-alunos do Colégio de Pádua, falando 

sobre a escrita da minha dissertação; nossa conversa girou em torno da pessoa do 

Professor Lavaquial e eles contaram algumas histórias e uma delas chamou a 

atenção: eles relataram que algumas vezes faltava um professor e o professor 

Lavaquial entrava na sala de aula e dizia: ¨ hoje falaremos sobre Madame Butterfly5 

ou como fazer para se hospedar em um hotel em Londres. ¨ 

Diziam eles que no Colégio de Pádua, o ensino era para além do currículo. Ali 

eles aprendiam para a vida. Este grupo de ex-alunos com quem conversava era 

formado por bancário, dentista, engenheiro, psicóloga, funcionário público, 

cabelereira, corretor de imóvel.      Achei interessante constatar que a opinião sobre 

o profissional Lavaquial Biosca, perpassava de geração para geração e o carinho e 

admiração por ele, não mudaram. Este grupo era a segunda e a terceira geração 

que havia passado pelo Colégio de Pádua, e é importante destacar que o carinho 

dos ex-alunos era grande, em relação ao professor Lavaquial, a quem consideravam 

um sábio. 

 

 

2.2 - Ginásio Cenecista Caribé da Rocha 

 

 

Felipe Tiago Gomes, natural do Piauí, foi o idealizador e criador das escolas 

de Campanha Nacional de Educandários Gratuitos (CENEG), que tinha como 

objetivo educação para desfavorecidos de fortuna. Escola sem fins lucrativos, 

contava com doações em dinheiro e de trabalho voluntário. As prefeituras onde 

estas escolas funcionavam, ofereciam bolsas de estudos e também as empresas 

instaladas nestes municípios. Em Santo Antônio de Pádua a iniciativa privada 

oferecia bolsa de estudo aos seus funcionários. Aos que podiam pagar era cobrado 

uma pequena taxa. 

                                                           
5
Madame Butterfly- Madama Butterfly é uma ópera em três atos (originalmente em dois atos) de Giacomo 

Puccini, com libreto de Luigi Illica e Giuseppe Giacosa, baseado no drama de David Belasco, o qual por sua vez 

se baseia numa história escrita pelo advogado norte-americano John Luther Long. Estreou no Teatro alla 

Scala de Milão a 17 de fevereiro de 1904. É sobre um tenente da marinha que se apaixona por uma gueixa. 
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A PC1, uma das entrevistadas para esta pesquisa, contou que: “as 

professoras, nos primeiros anos de trabalho no CENEG, não recebiam salários. E 

que a maioria dos professores que nesta instituição ministravam suas aulas, também 

ministravam aulas no Colégio de Pádua” (comunicação oral, 2016). 

O CENEG iniciou suas atividades sem sede própria. Funcionava no Grupo 

Escolar Almirante Barão de Teffé. Funcionando neste local até 1963 (Lv de Atas, 

1950, p.03), quando então foi inaugurada sua sede. A construção deste prédio 

também se deu em grande parte com recursos financeiros de doações de pessoas 

de nossa sociedade  

Em maio de 1952, no governo do prefeito Dr. Eugenio Leite Lima, o fundador 

das escolas de Campanha, Dr Felipe Tiago Gomes, participou da primeira reunião 

para fundação desta instituição em nosso município. Em sua fala ele coloca a 

necessidade de se abrir escolas para jovens desfavorecidos de fortuna: 

 “aos que podem pagar, aos favorecidos pela fortuna, são-lhes facultados 
meios de instruir-se com os inúmeros colégios particulares, que por mercê 
de Deus abundam o nosso Estado para falar só no Estado do Rio de 
Janeiro” (Lv de Atas, p. 03). 
 
 

Desta reunião saiu o Diretório Municipal, responsável pelo funcionamento do 

curso Ginasial, que iria começar a funcionar e também para a construção da sede do 

CENEG. De acordo com o Livro de Atas era a seguinte composição deste Diretório:  

 

Presidente: Dr. Lemant Decnop; 1º Vice-Presidente: D. Eunice Fernandes 
Kezen; 2º Vice-Presidente: D. Francisca Pena Amaral; 3º Vice-Presidente: 
Dr. Sebastião Gouvêa Mello;  Secretário Geral: D. Mariana Mello;  1º 
Secretário: Dr. Pedro Simão Júnior;  2º Secretário: Dr. Ruy Macedo de 
Azevedo;  1º Tesoureiro: Dr. Rodolfo Nunes de Aquino;  2º Tesoureiro: Dr. 
Jaime Simão; Conselho Fiscal: Sr. Massand Simão; Prof. Jefferson 
Valgueiro Diniz; Pastor Antônio Coelho Varela¨.(LV. DE ATAS, p. 2) 
 
 

De posse a nova diretoria, o então presidente Dr. Lemant Decnop, colocou em 

pauta a escolha para o nome do colégio: 

 

Também aí surgiram controvérsias que desapareceram, quando a maioria 
apoiava, insistentemente, um nome que é para os paduanos como um 
marco da civilização:  - Caribé da Rocha - o soldado quase desconhecido, o 
arauto do ensino secundário em Pádua, o criador do Colégio Vitor Hugo, no 
ano longínquo de 1888. (LV. DE ATAS. p. 2)  
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Esta primeira reunião foi encerrada com as palavras do Dr. Felipe Thiago 

Gomes, Diretor Técnico do CENEG, que congratulou os paduanos por mais um 

educandário fundado e disse “que a vitória não era somente sua, mas também dos 

paduanos, pelo espírito de compreensão a empreendimento de tão grande alcance” 

(LV. DE ATAS. p. 2). 

É interessante notar que mesmo sendo uma escola laica, por princípio, 

encontramos entre os nomes do primeiro Diretório Municipal o nome de dois 

religiosos. Como representante da Igreja Católica, o Padre Diniz e o Pastor da 

primeira Igreja Batista de Pádua, Sr. Antônio Coelho Varela. 

O Sr. Felipe Tiago Gomes acreditava que o estudo poderia mudar a vida das 

pessoas, assim como aconteceu com ele. E o horário noturno era o ideal para os 

jovens que trabalhavam durante o dia e não podiam pagar por seus estudos.  

A professora PC1, reforça a fala de Felipe Tiago Gomes quando coloca que: 

Foi o segundo colégio do estado do RJ, desta campanha o primeiro foi em 
São Fidélis, depois aqui e depois em Miracema. Ai foi estendendo, quase 
toda cidade do estado do RJ e tem no Brasil todo. O Colégio só funcionava 
à noite. A clientela que trabalhava durante o dia em banco, fábrica em outra 
cidade (comunicação oral, 2016).  

 
 

 

Esse ideario de levar o ensino à classe trabalhadora, era repetido também em 

ofício 04/52, enviado pelo então Presidente da Diretoria Municipal Lemant Decnop, 

ao Sr. Dr. Accyoli Neto, Diretor de Ensino Secundário, no Rio de Janeiro, neste 

ofício o Sr. Lemmant informa a inauguração do Ginásio Caribé da Rocha, e diz que: 

no dia 9 do corrente mês o Ginásio Caribé da Rocha, que será estamos certos, mais 

uma célula viva desta patriótica campanha educativa que, possibilitando aos 

desafortunados a oportunidade de elevarem seu nível cultural, influências decisivas 

e salutares terão nos destinos de nossa nacionalidade. 

A escolha do Diretor e do Secretário, somente foi possível na segunda reunião 

no dia nove de maio de mil novecentos e cinquenta e dois. Após alguns nomes que 

por um motivo ou outro estavam impossibilitados, chegou-se ao nome do Dr. Luis de 

Araujo Braz para diretor e o nome da Secretária Geral da Diretoria Municipal D. 

Mariana Mello, foi sugerido e aceito, por todos que participavam desta reunião. 

Agora havia a parte burocrática a ser resolvida. O sr Lemant Decnop, enviou ofício 

ao Sr.: Dr. Accyoli Neto, que era Diretor do Ensino Secundário no Rio de Janeiro. 
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Neste ofício ele comunica a fundação do Ginásio, e ¨solicita assistência moral e 

material dos poderes públicos¨ ( livro de ofícios.04/52) 

Assim também é enviada a notificação para os cargos de Diretor e Secretária 

com os atestados de boa conduta moral e social, para o Diretor do Ensino 

Secundário para que os nomes fossem aprovados por esta diretoria. As cartas do 

Diretor foram assinadas pela professora Ivone Teles Pinto e por Mario Henrique de 

Barros e de D. Mariana Mello foi assinada também pela professora Ivone Teles Pinto 

e pelo Sr. Luiz Araujo Braz;  

Com os nomes definidos, era preciso a autorização para funcionamento. A 

solicitação de autorização provisória foi encaminhada pelo Presidente da Campanha 

Nacional dos Educandários Gratuitos, solicitando uma verificação prévia do 

estabelecimento em Santo Antônio de Pádua, para que o Ginásio inicie suas 

atividades em 1953. 

 

 

2.2.1  O Ginásio Caribé da Rocha 

 

 

O Ginásio Caribé da Rocha é inaugurado, mas ainda sem sede própria, 

começa a funcionar em 09 de maio de 1952, ainda sem alunos, no Grupo Escolar 

Almirante Barão de Teffé, sendo um educandário integrante da Campanha Nacional 

de Educandários Gratuitos.  

A primeira reunião do Ginásio Caribé da Rocha, em sede provisória, discutiu-

se os preparativos para o exame de admissão em julho de 1952. Para tanto havia a 

necessidade de professores para ministrarem aulas, para esta pauta ficou acertado 

que: 

 “A Secretária assumiu o compromisso de procurar entre as colegas suas 
algumas que de boa vontade, quisesse e pudesse colaborar neste trabalho 
de trabalhar gratuitamente com os alunos já matriculados no referido curso” 
(LV. DE ATAS pág. 4). 
 
 

A procura da Secretária deu certo. Ela conseguiu aprovação, pelo então 

Inspetor indicado para o Ginásio Caribé da Rocha, o professor Fernando Castelo 

Branco, dos nomes de professores para atuar no curso Ginasial e no Curso de 

Admissão. 
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O livro de ofícios do Ginásio Caribé da Rocha, traz a declaração dos 

professores que atuarão no ciclo Ginasial deste estabelecimento, com a declaração 

do professor e o número de registro no Ministério da Educação e Saúde, elencando 

os seguintes nomes: 

  

Para a 1ª série Felisberto Monteiro Ribeiro Neto - Português e Latim, Dora 
Marques de Velasco – Francês; Ivone Teles Pinto – Matemática e História 
do Brasil; Ady Seixas Pires Rangel – Geografia; Luiz de Araujo Braz – 
Desenho; Sarah Faria Braz – Trabalhos manuais. 
Para a 2ª série: Felisberto Monteiro Ribeiro Neto - Português e Latim; Dora 
Marques de Velasco – Francês; Luiz de Araujo Braz – Matemática; Ivone 
Teles Pinto – Geografia e História do Brasil; Sarah Faria Braz – Desenho e 
Trabalhos manuais. (LV. DE OFÌCIOS, Pág. 11). 
 
 

Com a autorização para funcionamento, veio em resposta ao ofício número 

28, do Presidente do CENEG, Secção Rio de Janeiro, e foi assinada pelo Sr. 

Secretário de Educação e Cultura do Estado do Rio de Janeiro, Sr. José Moura e 

Silva, em 19 de setembro de 1952. Começou a funcionar em sede provisória no 

Grupo Escola Almirante Barão de Teffé, enquanto aguardava a construção da sede 

própria. 

Para a sede própria, o primeiro passo foi à busca pelo terreno, sendo esse 

doado pela Prefeitura Municipal, em terreno vizinho ao do Grupo Escolar onde 

funcionava provisoriamente o Ginásio. A carta de doação do terreno foi registrada no 

Cartório do 1º ofício, pelo tabelião o Sr. Antônio Carlos de Aquino, aqui nesta cidade, 

com data de 29 de outubro de 1954. Da doação até a inauguração da sede do 

ginásio passaram-se nove anos. 

Após essa doação, aconteceu a cerimônia de lançamento da pedra 

fundamental do edifício do Ginásio Caribé da Rocha, que aconteceuaos dezenove 

de maio de mil novecentos e cinquenta e cinco, às onze horas da manhã. A 

cerimônia contou com a presença de autoridades local, professores, alunos, 

membros do Diretório Municipal da CENEG, do diretor do Ginásio Dr Luiz de Araújo 

Brás. 

O Livro de Atas, na página 13, descreve a festa de lançamento dessa pedra.  

Após a execução do Hino Nacional Brasileiro, pela Lira de Arion, com o maestro 

Antonio Carlos Nunes de Aquino.  O presidente do Diretório municipal, Sr Lemant De 

Cnop em seu discurso ressaltou a importância da festividade e sintetizou a vida do 

novo estabelecimento. 
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Também vieram pessoas de outros municípios para esta cerimônia: 

¨abrilhantando a cerimônia encontravam-se também presentes os alunos e 

professores do Gináio Cenecista ¨Maestro Mazini¨ de Laje do Muriaé, município de 

Itaperuna (LV. DE ATAS, p. 13). ¨ 

Nesta cerimônia falaram também as seguintes pessoas: “Prof José Pinto de 

Souza, em nome do professorado; o jornalista João Batista da Costa; o Deputado 

Eugênio Leite Lima; o Revmo Jefferson Valgueiro Diniz e o Dr. Luiz de  Araujo Braz”. 

(LV de ATAS p.13) 

Para a construção era necessário recursos financeiros, recursos esses que 

deveriam ser conseguidos junto às famílias, à prefeitura e a iniciativa privada. O 

regimento interno da CNEG é claro com relação à partilha destes recursos, de 

acordo com, o Capítulo III, que trata dos Sócios Seus Deveres e Direitos: 

 

O artigo 6º - haverá a seguinte categoria de sócios: 
a)- Fundadores – os que subscreveram os Estatutos Constitutivos da 
Sociedade e os que assinaram as átas de criação das Secções Estaduas; 
(b)- Efetivos – os que contribuirem monetariamente para a CENEG em suas 
Secções; 
(c)- Honorários – Cujo título Serpa conferido, a juízo do Congresso, aquele 
que prestarem relevantes serviços a Campanha. 
d)- Beneméritos – os que ajudarem a Campanha com a quantia superior a 
Cr$ 5.000,00. (LV. DE PROTOCOLO, p.18) 
 
 

É interessante constatar que estes sócios, são para a implantação do Ginásio, 

não necessariamente deveriam trabalhar nessa instituição. O livro de atas das 

reuniões para implantação do Ginásio relata a necessidade de doação de bens e de 

recursos financeiros para esta empreitada de construção da sede própria do 

Ginásio. 

Na ata da Assembléia Geral Ordinária dos Sócios do Diretório Municipal de 

Santo Antônio de Pádua, realizada aos vinte sete de Janeiro de 1954, é informada a 

falta de recursos financeiros desta secção, para fazer as despesas do Ginásio, por 

ocasião das provas de Admissão.  É sugerido pelo Sr. Massaud Simão: 

 

A idéia de um Livro de Ouro onde assinariam seus nomes, as 
pessoas que, espontaneamente fizessem suas ofertas como 
sócios beneméritos, e prometeu que de antemão contribuiria 
com a importância de mil cruzeiros (1.000,00). Essa oferta foi 
apreciada no seu justo valor. (LIVRO DE ATAS, p. 6). 
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             Mas para tamanha obra era necessário mais recursos, e a sociedade civil, 

se une em prol do desenvolvimento deste projeto, a loja Maçônica de Santo Antonio 

de Pádua, representada pelo Sr. Dionísio Ribeiro, vem a Assembléia Geral Ordinária 

dos Sócios do Diretório Municipal da Campanha Nacional dos Educandários 

Gratuitos de Santo Antônio de Pádua, em dezoito de janeiro de mil novecentos e 

cinquenta e seis. Nesta Assembléia, ele pede a palavra e após elogiar os trabalhos 

da Campanha e em nome da Associação doar cinco mil tijolos, para a construção da 

sede do ginásio (LV. DE ATAS, p. 15). 

               Nessa mesma Assembléia, o sr. Presidente submeteu para apreciação dos 

participantes, a criação de uma Comissão de Obras, destinada a angariar donativos 

e superintender a construção do Ginásio. Tendo a aprovação de todos, esta 

comissão foi formada por: Sr. Jonas Lobato; Sr. Trajano Pereira de Barros; Sr. Badih 

Chicralla; Sr. Aristoteles Pereira Sobrinho; Sr. Byron Leite Ribeiro e Sr. José 

Miranda. (LV. DE ATAS, p. 15). 

 

 

Figura 7 – Ginásio Caribé da Rocha -1956. Obras para construção da sede. Fonte: Acervo Inspeção 

escolar. 

 

                As verbas sempre foram problemas para a construção da nova sede. Nas 

atas do diretório municipal, encontramos registro de uma reunião extraordinária, 

realizada em cinco de julho de 1960, com os membros do diretório, realizada na 

residência do Dr Lemant Decnop, dada a urgência da mesma. Esta Assembléia foi 
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para tentar encontrar uma solução financeira que evitasse a paralização das obras 

da sede própria do Ginásio, pois os recursos financeiros estavam faltando, evitando 

que fosse mais uma vez adiada a conclusão da obra. A este respeito o Sr Presidente 

sugeriu que: 

 

Que se pleitesse um empréstimo bancário de trezentos mil cruzeiros 
(300.000,00) com o qual seriam atendidas aquelas necessidades e cuja 
amortização, seria atendida com o recebimento das dotações orçamentárias 
– digo – dotações constantes dos diversos orçamentos oficiais. (LV. DE 
ATAS, p. 23). 
 

 

Com a sede pronta, em Janeiro de 1963, o próximo passo agora era 

conseguir a autorização para funcionar em duas instâncias a primeira via inspetoria, 

onde o então inspector seccional senhor Tarcísio Tupinamba Gomes, assinou o ato 

autorizativo número 2 em 01 de março de 1963. A segunda via desse ato foi 

ratificada pelo Ministério da Educação e da Cultura – MEC, em julho de 1963. 

Prontos para nova sede e aprovado o regimento interno do Ginásio Caribé da 

Rocha, onde no Capítulo I, que trata das Finalidades, parágrafo primeiro, é definido 

que o Ginásio será mantido pelo Setor Local de Santo Antônio de Pádua, da CNEG, 

Secção Estada do Rio de Janeiro, tendo como finalidade precípua a formação do 

Educando, com base a LDB 4024/61. 

De acordo com este regimento, o Ginásio Caribé da Rocha, funcionará em 

regime de externato, atendendo a ambos os sexos, terá curso facultativo de 

Admissão ao Ginásio, curso Ginasial, que será regido pelo CFE e pelo Currículo e 

programas aprovados pela direção do Educandário. 

Neste prédio, ainda de acordo com o regimento, funcionará uma escola para 

a formação de professores primários e pré-primários para ambos os sexos, regidos 

pelo CEE e pelo Currículo e programas aprovados pela direção do Educandário.  

No artigo terceiro desde regimento, traz mais uma vez na sua redação, a 

prioridade de matrícula para os mais necessitados: ¨Não haverá no Educandário, 

discriminação alguma de ordem política, racial, religiosa ou social, dando-se 

preferência, em igualdade de aproveitamento escolar e limitação de vagas, aos mais 

necessitados¨ (LV. DE ATAS, regimento interno). 

Na parte das disposições transitórias, no Capítulo XVI, no artigo 61 é 

colocada a matriz curricular para o ano de 1963, que é a seguinte:  
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A)- Do curso Ginasial:  
Português, Matemática, Geografia, História, Ciências, Inglês, Desenho, 
Francês, Artes Industriais e Educação Física. 
B)- Do curso de formação de professores primários e pré-primários: 
 Português, Matemática e Estatística Educacional, Geografia do Brasil, 
História do Brasil, Ciências Físicas e Biológicas, Psicologia, Didática Geral e 
Didática Especial, Desenho e Artes, Filosofia e Sociologia da Educação, 
Higiene e Puericultura, Música e Canto. (LV. DE ATAS, regimento interno) 
 
 

Como o Ginásio Caribé Rocha, oferecia o Curso de Admissão, o regimento 

interno também elenca as disciplinas para a prova e as regras para as notas:  

 

Artigo 26: O exame de Admissão constará de prova escrita de Português, 
Matemática, História do Brasil e Geografia Geral e do Brasil; 
Parágrafo Único: Será considerado habilitado o candidato que obtiver a nota 
igual ou superior a cinco (5) em Português que será eliminatória, e quatro 
(4) nas demais disciplinas. (LV. DE ATAS, regimento interno) 
 
 

O exame de admissão era o acesso do estudante para cursar o Ginasial, 

realizar o exame e ser aprovado garantia ao estudante o acesso ao Ginásio Caribé 

da Rocha. 

 

 

2.2.2  Escola Normal Anexa ao Ginásio Caribé da Rocha 

 

 

A escola Normal anexa ao Ginásio Caribé da Rocha, começou a funcionar em 

1957, com este nome, mas a partir de 1963, recebeu o nome de Escola Normal 

Governador Roberto Teixeira da Silveira, em 1974, unificou o nome para Colégio 

Caribé da Rocha, nome esse que permaneceu até o fechamento da instituição em 

dezembro de 2003. 

Para matrícula no curso de Normal, na época havia a Admissão, no ano de 

1957 a Escola Normal, anexa ao Ginásio Caribé da Rocha, teve a inscrição de 

quatorze alunos com idades entre quinze e vinte sete anos. Desses, quatorze alunos 

somente seis formaram com aprimeira turma de normalistas em 1959, que tinha dez 

alunos na turma.  

Em seu currículo escolar encontramos as seguintes disciplinas: Desenho e 

artes; Didática Especial; Didática Geral; Educação Física; História e Filosofia da 

Educação; Música; Português; Puericultura; Psicologia e Sociologia. Não encontrei 
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registro de provas orais e como a resolução de 1946 previa a federalização do 

ensino, aqui este currículo foi montado para atender ao horário em que se aplicava 

este curso que era noturno, funcionando das 19:00 as 22:30hs. 

A grande maioria das alunas não trabalhava no horário diurno, percebe-se 

que a escolha pelo Ginásio Caribé da Rocha se dá entre outros fatores pela 

gratuidade do ensino. 

 

És a cidade mais linda 
Como jamais conheci 
Tens a beleza natural 

Como eu nunca vi 
 

O Pomba cortando-te ao meio 
Regando teu vasto seio 

Teu povo trabalha e sempre vence 
És a rainha do Norte Fluminense 

(GUIMARÃES, 1968). 
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3 FORMANDO PROFESSORES, ENTRE DECRETOS E LEIS 

 

 

Nesta seção, foi realizado um breve histórico da formação de professores no 

Brasil, onde buscaremos contextualizar o curso de formação de professores nas 

duas instituições de ensino: O Colégio de Pádua e a Escola Normal anexa ao 

Ginásio Caribé da Rocha. Abordaremos aqui as Legislações da Educação que 

construíram os currículos e as práticas dos referidos cursos.  A estrutura do capítulo 

foi desenvolvida de forma cronológica, onde é possível evidenciar as modificações 

de acordo com cada época pesquisada. Será incluída a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação 4.024/61, que trouxe substanciais modificações e os currículos desta 

formação pesquisada. 

 

 

4.1 Começando uma história... 

 

 

No Brasil, a Lei nº 10 de 1835, autoriza a criação da primeira escola destinada 

à formação de professores. Fundada no município de Niterói, na Província do Rio de 

Janeiro, capital do Império Brasileiro. Funcionava de acordo com a demanda, 

podendo não abrir turmas todos os anos.   

A Escola Normal de Niterói funcionou de 1835 a 1849, sendo fechada por 

falta de alunos. Havia um professor somente para cada turma e bastava saber ler, 

escrever corretamente, saber as quatro operações e recitar as principais orações da 

Igreja Católica e também algum conhecimento político, pois não eram realizados 

concursos para aí lecionar. O ensino era limitado ao plano de estudo do ensino 

primário de curta duração, nos quatro anos de funcionamento, formou apenas 

catorze alunos, destes somente onze dedicaram-se ao magistério (Tanuri, 2000, p. 

64).  

 

Em 4/02/1859, a Lei Provincial 1.127 determinou a criação de outra Escola 
Normal na Capital da Província, cujo curso teria a duração de três anos, 
compreendendo o seguinte programa: língua nacional, caligrafia, doutrina 
cristã e pedagogia (primeira cadeira); aritmética, inclusive metrologia, 
álgebra até equações do segundo grau, noções gerais de geometria teórica 
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e prática (segunda cadeira); elementos de cosmografia e noções de 
geografia e história, principalmente do Brasil (terceira cadeira) (TANURI, 
2000, p. 64, apud MOACYR, 1939ª, p. 232). 

 

 

Existiam características comuns entre as primeiras escolas instaladas aqui no 

Brasil: havia somente dois professores para todas as disciplinas, no currículo 

constava apenas uma disciplina voltada para a formação pedagógica; a Pedagogia 

ou Métodos de Ensino, não tinham prática, era constituído apenas por disciplina 

teórica. Além disso, os espaços físicos e instrumentos de ensino, sempre em 

condições precárias (ROMANELLI, 2008). 

Percebe-se através das leituras, que não havia interesse da população 

brasileira pela profissão docente. O Brasil era um país agrícola e escravocrata, que 

não via necessidade de educação, e menos ainda de formar professores, que como 

os de hoje em dia, tinham baixos salários, não sendo também como hoje 

considerada uma profissão muito atraente (ARANHA, 2006; ROMANELLI, 2008 e 

SAVIANNI, 2008). 

Rabelo, no seu artigo: A remuneração do professor é baixa ou alta? Uma 

contraposição de diferentes referenciais contesta citando Martins, dizendo que a 

valorização dos professores na metade dos anos 1940 e 1950, era uma das poucas 

do universo feminino era a garantia de emprego ao final do curso e que o salário era 

significativo, pois as professoras não eram arrimo de família (RABELO, apud 

MARTINS, 1996) RABELO, completa afirmando que uma professora ganhava mais 

de dois salários mínimos, quando a maioria dos trabalhadores recebia um salário, o 

que ainda segundo Rabelo, tornava a profissão de professores bem cobiçada 

(RABELO, 2000). 

Com a escassez de professores, os governos das províncias lançaram mão 

de exames e concursos, para contratação de professores. Nestes exames, eram 

cobrados os conteúdos referentes às matérias do ensino primário e aos principais 

métodos de ensino; sem contar ainda com o protecionismo aos candidatos. Fica 

claro que essa prática não trouxe bons resultados para as escolas, (TANURI, 1979, 

2000), demonstra a insatisfação manifestada pelo inspetor-geral da Instrução 

Pública da Província de São Paulo, em 1864: 

 

Os concursos de ordinário consistem num exame quase sem publicidade; 
ninguém comparece a presenciá-los; o candidato não tem já mais 
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competidor, propõe-se a contender por um lugar que ninguém lhe disputa. 
Em regra ele lê corretamente, escreve com maior ou menor apuro 
caligráfico, efetua as quatro operações fundamentais da aritmética, às 
vezes com dificuldade e alguns erros; a parte teórica não é devidadmente 
aprofundada. Em Religião, recitar de cor as orações principais da Igreja; 
responde a uma ou outra pergunta, sem, contudo dar provas de que 
cabalmente compreende os princípios e a doutrina (TANURI, 2000, p. 65). 
 
 
 

 Nos fins do século XIX, mudanças ideológicas, sociais e culturais, 

movimentam o Império influenciando as políticas voltadas para a educação, pois se 

acreditava que um país é o que sua educação o faz ser. E entre políticos de 

diferentes partidos, a difusão das luzes ou do ensino, era indispensável para o 

desenvolvimento social e econômico da nação (TANURI, apud BARROS, 1959). 

A Reforma Leôncio de Carvalho, Decreto 7.247 de 19/04/1879, trouxe um 

currículo extenso e complexo para o curso de formação de professores; era a 

primeira proposta para servir de modelo as demais escolas das províncias e também 

para a Escola Normal que se instalou na Corte em 1880. Este novo currículo deveria 

ter as seguintes matérias: 

 

língua nacional; língua francesa; aritmética, álgebra e geometria; metrologia 
e escrituração mercantil; geografia e cosmografia; história universal; história 
e geografia do Brasil; elementos de ciências físicas e naturais e de fisiologia 
e higiene; filosofia; princípios de direito natural e de direito público, com 
explicação da Constituição Política do Império; princípios de economia 
política; noções de economia doméstica (para as alunas); pedagogia e 
prática do ensino primário em geral; prática do ensino intuitivo ou lição de 
coisas; princípios de lavoura e horticultura; caligrafia e desenho linear; 
música vocal; ginástica; prática manual de ofícios (para os alunos); 
trabalhos de agulha (para as alunas); instrução religiosa (não obrigatória 
para os acatólicos). Como a Reforma Leôncio de Carvalho acolheu a 
freqüência e os exames livres, a duração do curso não foi fixada em anos, 
mas em séries de matérias nas quais os alunos se submeteriam a exames 
(art. 9 e parágrafos) (TANURI, 2000, p. 67). 
 
 
 

Contudo, esse modelo não se desenvolveu, devido ao precário 

desenvolvimento das províncias, se era difícil manter uma Escola Normal, imagine 

para manter duas: uma feminina e outra masculina (ibid, p.67).   

A valorização do ensino traz também a valorização das escolas de curso 

Normal, bem como modificações no currículo e com a inclusão de novas disciplinas. 

Além disso, nesse período, houve um aumento do número de matrículas e percebe-

se um aumento no número de mulheres nos cursos de formação de professores. 
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A inserção feminina no magistério foi, relativamente, “bem vista”, por 
aqueles que defendiam a educação feminina, pois se atribuía à mulher uma 
condição natural e habilidade para educar crianças, como se fosse a sua 
“vocação”. Assim, as mulheres foram sendo aceitas nesse novo ambiente. 
Ambiente, no qual, além de poderem educar crianças – para o quê já tinham 
o “dom nato” – também aprimorariam seus conhecimentos para serem boas 
mães e boas donas de casa (VASCONCELOS, 2013, p. 279/280). 
 
 

Pode-se dizer que a presença feminina foi a solução para o magistério 

primário, uma vez que os baixos salários e a falta de interesse do governo imperial 

pela educação era um fato, o que entre outros fatores, não tornava a profissão 

interessante para o sexo masculino. 

Com a Proclamação da República em 15/11/1890, novamente começou-se a 

discutir a necessidade de se construir um modelo educacional que desenvolvesse a 

Educação no país e, paralelamente, construísse um modelo para o curso de 

formação de professores.  

A respeito desse assunto, LOPES e MARTINEZ, afirmam que:  

Nesse momento, o processo de modernização do país demanda a 
proliferação de novas idéias e a ênfase na instrução e educação popular 
destacam-se como forças propulsoras para a construção de uma nação 
civilizada. Como conseqüência, adquire centralidade o investimento na 
formação do magistério (2008, p. 57). 

 

A necessidade de se formar professoras é justificada também pelo seu 

caráter materno, pois, enquanto mãe cuidava dos filhos e cuidaria também de outras 

crianças. Considerava-se que o trabalho feminino não afastaria a mulher do trabalho 

doméstico, uma vez que ela poderia trabalhar em meio turno e seria temporário, 

pois, quando casasse poderia largar o trabalho (LOURO 2000).  

A primeira Constituição Republicana de 24/02/1891 estabelece que: 

 

Em decorrência do art. 62, nº 2, que facultava aos estados todo e qualquer 
direito que não lhes fosse negado por cláusulas expressas da Constituição, 
a instrução primária e a profissional, inclusive o ensino normal, ficaram sob 
a responsabilidade dos estados e municípios, uma vez que, além do já 
mencionado, apenas se atribuía à União a função um tanto vaga de “animar 
no país o desenvolvimento das letras, artes e ciências” (art. 35, n 2), 
(TANURI, 2000, p. 67) . 
 
 

Nas últimas décadas do século XIX aponta-se a necessidade de educação 

para a mulher, vinculando-a a modernização da sociedade, à higienização da 

família, à construção da cidadania dos jovens (Louro, 2000).  
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A educação da mulher seria feita, portanto, para além dela, já que sua 
justificativa não se encontrava em seus próprios anseios ou necessidades, 
mas em sua função social de educadora dos filhos ou, na linguagem 
republicana, na função de formadora dos futuros cidadãos (ibid, p.447). 
 
 

Logo o ensino deveria ter disciplinas como Puericultura, Psicologia ou 

Economia Doméstica, que viessem a integrar o currículo dos cursos, que tinha cada 

vez mais um número acentuado de mulheres. 

 

As escolas normais se enchem de moças. A princípio são algumas depois 
muitas; por fim os cursos normais tornam-se escolas de mulheres. Seus 
currículos, suas normas, os uniformes, o prédio, os corredores, os quadros, 
as mestras e mestres, tudo faz desse um espaço destinado a transformar 
meninas/mulheres em professoras. A instituição e a sociedade utilizaram 
múltiplos dispositivos e símbolos para ensinar-lhes sua missão, desenhar-
lhes um perfil próprio, confiar-lhes uma tarefa. A formação docente também 
se feminiza (ibid, p.454). 
 
 

 Chegamos ao século XX, acreditando que as transformações necessárias à 

nossa sociedade viriam da escola e que cabiam aos professores serem agente 

desta transformação.  (ROMANELLI, 2008). Assim a escola assume o importante 

papel de reconstruir o país, para tanto uma nova pedagogia precisava ser criada e 

urgia por um novo perfil docente, dando-lhes uma formação adequada, que 

carregava em seu bojo, não somente o cunho pedagógico, mas também pontos 

referentes a cultural geral.  

 Para isso, foram propostas algumas reformas, como a de Fernando de 

Azevedo de 1928 que tinha como objetivo a formação do profissional da educação, 

que deveria ser formado de acordo com três condições fundamentais: ambiente 

educado; cultura geral e formação científica (ROMANELLI, 2008). 

A Reforma de Fernando Azevedo traz modificações para o curso Normal. 

Essa Reforma: 

[...] remodela a estrutura da Escola Normal, passando-a da categoria de 
ginásio com algumas cadeiras pedagógicas, para um curso de cinco anos 
de preparação profissional, com três anos propedêuticos e dois anos de 
matérias especializadas para a formação do professor. Cria, ainda, o curso 
complementar primário superior - para cujo ingresso tem preferência os 
alunos que hajam concluído o curso primário de cinco anos - vocacional, 
com dois anos de duração, anterior ao propedêutico, o que torna de fato o 
período da Escola Normal de sete anos (ACCACIO, 1995, p. 9). 
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Fernando Azevedo pretendia, com essa reforma dar uma formação cultural e 

profissional aos professores, formando assim professor em nível de ensino primário. 

O curso Normal seria ministrado após o ensino primário de cinco anos e teria 

duração de dois anos. 

 

 

3.2 De 1930 a 1950 – Passando por mais Reformas... 

 

Mudanças no cenário político nacional em 1930 levaram Getúlio Dorneles 

Vargas6 ao poder. Assim, estabeleceu-se um governo que se dizia provisório, mas 

sua duração foi de quinze anos.  

O desenvolvimento da indústria nacional e o aumento dos núcleos urbanos 

abriram um campo de trabalho principalmente masculino. As fábricas representavam 

um novo Brasil e o surgimento de uma nova classe social, o proletariado, 

representou a força de trabalho necessária para alavancar o nosso 

desenvolvimento. Esse operário urbano necessita de uma formação para trabalhar 

neste novo mundo da indústria e também para atuar na nova sociedade que 

começou a perder aos poucos o perfil agro exportador rural, passando a adquirir 

características industriais e, por conseguinte, urbano. 

Nessa época, intitui-se o Ministério da Educação e Saúde, tendo nomeado 

como ministro Francisco Campos, tal orgão segundo Aranha (2006, p.305), tinha 

como objetivo planejar “as reformas em âmbito nacional para a estruturação da 

universidade”. 

Concomitantemente a esta reforma, a Reforma de Anísio Teixeira em 1931, 

transformou a Escola Normal do Rio de Janeiro em Instituto de Educação do Rio de 

Janeiro, e considerava que a formação do professor deveria ser conduzida pelo 

                                                           
6
 Getúlio Vargas - O governo de Vargas foi autoritário e centralizado, caracterizado pelo populismo, 

nacionalismo, trabalhismo e forte incentivo à industrialização. 

Revolução Constitucionalista de São Paulo, um movimento armado a favor da derrubada de Getúlio Vargas e de 

uma nova constituição brasileira. 

A nova constituição foi promulgada, estabelecendo, entre outros fatores, o voto obrigatório para maiores de 18 

anos. Após sua promulgação, o Congresso elegeu indiretamente Getúlio Vargas como Presidente da República. 

A ditadura Vargas foi institucionalizada com o Estado Novo de inspiração fascista. O nome Estado Novo foi 

adotado quatro anos antes por Salazar, que governava Portugal, em regime ditatorial. As ditaduras eram moda no 

período entre as Grandes Guerras. A nova constituição, de 1937, previa o Parlamento Nacional, que nunca foi 

instalado. Vargas governou por decretos-leis. 

 



58 

 

conhecimento científico, conciliando a ciência e a arte. Conhecimento teórico e 

aplicado a prática (ROMANELLI,2008). 

Além disso, sob os ideários da Escola Nova7, o Decreto nº 3. 810 de março de 

1932, Anísio Teixeira propõe erradicar aquilo que seria um vício de constituição das 

escolas Normais, que pretendiam ser ao mesmo tempo uma escola de cultura geral 

e profissionalizante e que lamentavelmente falhavam nos dois objetivos (TANURI, 

2009, apud VIDAL, 1979-1980). 

Desta forma, fez-se necessária nova mudança curricular nas escolas de curso 

Normal, estas mudanças encontraram as seguintes disciplinas e algumas 

particularidades já no primeiro ano. Segue-se: 

1) biologia educacional; 2) sociologia educacional; 3) psicologia 
educacional; 4) história da educação; 5) introdução ao ensino, 
contemplando três aspectos: a) princípios e técnicas; b) matérias de ensino 
abrangendo cálculo, leitura e linguagem, literatura infantil, estudos sociais e 
ciências naturais; c) prática de ensino, realizada mediante observação, 
experimentação e participação ( SAVIANI, 2009, p.145). 

 

 Leda Lavaquial afirma que no Colégio de Pádua, que sempre tiveram Prática 

de Ensino e que esta disciplina era ministrada por sua mãe, dona Mariquinha 

Lavaquial, da seguinte forma: 

Eu fui alfabetizada no colégio de Pádua. No tempo do curso Normal os que 
hoje falam que é moderno, eu foram alfabetizada mais ou menos em 1937. 
No curso Normal Mamãe era professora de prática de ensino. As alunas do 
curso normal davam aulas para nós. O colégio começou a crescer, as 
lavadeiras traziam os filhos e cada menina do curso Normal tinha quatro ou 
cinco crianças numa mesinha, estudando e nós fomos alfabetizados assim  
também (comunicação oral, 2016). 

                                                           
7
 Escola Nova - É um movimento de educadores europeus e norte-americanos, organizado em fins do século 

XIX, que propunha uma nova compreensão das necessidades da infância e questionava a passividade na qual a 

criança estava condenada pela escola tradicional. A introdução de idéias e técnicas novas como os métodos 

ativos, a substituição das provas tradicionais pelos testes, a adaptação do ensino às fases de desenvolvimento e às 

variações individuais são algumas das novidades da Educação Nova. Além disso, visava colocar o educando 

como centro do processo educativo. 

No Brasil, a Escola Nova buscava a modernização, a democratização, a industrialização e urbanização da 

sociedade. Os educadores que apoiavam suas idéias entendiam que a educação seria a responsável por inserir as 

pessoas na ordem social. Também conhecido como escolanovismo, a Escola Nova chegou ao País na década de 

1920 com as Reformas do Ensino de vários Estados brasileiros. 

Os fatos marcantes da Escola Nova passam pela criação da Associação Brasileira de Educação em 1924 e a 

dissidência ocorrida na IV Conferência Nacional de Educação em 1931, que dividiu o pensamento renovador em 

dois grupos: liberais e católicos. Vale citar que o primeiro grupo, dos liberais, era integrado por nomes 

conhecidos como Fernando de Azevedo, Lourenço Filho, Anísio Teixeira e outros. Um marco importante foi o 

Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, publicado em 1932, que apresentava as principais diretrizes 

políticas, sociais, filosóficas e educacionais do escolanovismo. O término da difusão dessas idéias pode ser 

datado em fins dos anos cinqüenta, quando o ideário pedagógico opta pela planificação educacional como seu 

princípio maior. Um aspecto importante e político da Escala Nova é a sua visão que liga a educação aos 

processos sociais, ou seja, a escola deve atender aos desafios da sociedade e isso deve ser feito de forma crítica e 

dialogada. 
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          Desta forma percebe-se o diferencial do Colégio de Pádua, para o 

desenvolvimento do curso Normal, como não havia Escola Anexa, para prática de 

Ensino, a prática era realizada antes de ser obrigatória por lei. 

Assim, com a consolidação do Estado Novo promulgou-se uma nova 

Constituição. Tal carta constitucional afirma no seu artigo 13, inciso IX: “que é 

competência da União, fixar as bases e determinar os quadros de educação 

nacional, traçando as diretrizes que deve obedecer à formação física, intelectual e 

moral da infância e juventude” (BRASIL, 1937). Neste momento existe a 

necessidade de ampliar a oferta da educação primária (ROMNELLI, 2008).   

Diante desta nova demanda fez-se necessário novamente discutir a formação 

de professores e, consequentemente, modificações foram feitas, principalmente em 

relação ao currículo, embora se continuasse a seguir o modelo instituído no século 

passado.  

Com isso, durante o Estado Novo, o então ministro da Educação e Saúde 

Pública, Gustavo Capanema promoveu reformas no ensino e, estas, foram 

denominadas, Leis Orgânicas do Ensino. Tais Leis também visavam ao 

aperfeiçoamento desses profissionais. Uma dessas foi a Lei Orgânica do Ensino 

Normal, através do Decreto Lei de nº 8.530 de 02 de janeiro de 1946, que dentre os 

seus vários pontos centralizou diretrizes e consagrou a descentralização do ensino, 

instituindo a implantação do Ensino Normal em todo país (ROMANELLI, 2008). 

 O Decreto Lei de nº 8. 5308 de 02 de janeiro de 1946 modificou o ensino 

Normal. Esse decreto estabelece como finalidade do curso Normal:  

 
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 relativas à 
educação da infância (1946, P. 1). 

 
 

                                                           
8
 Decreto Lei 8530/46 - Lei Orgânica do Ensino - Durante Governo Vargas - Ministro Capanema; 

 Lei Orgânica do Ensino Industrial - Decreto - lei 4.073 de 30/01/1942; 

 Cria o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Decreto-lei4.078 de 22/01/19; 

 Lei Orgânica do Ensino Secundário - Decreto - lei 4.244 de 09/04/1942; 

 Lei Orgânica do Ensino Comercial - Decreto - lei 6.141 de 28/12/1943; 

 Lei Orgânica do Ensino - Governo José Linhares - Ministro Raul Leitão da Cunha; 

 Lei orgânica do Ensino Primário - Decreto - lei 8.529 de 02/01/1946; 

 Lei Orgânica do Ensino Normal - Decreto - lei 8.530 de 02/01/1946; 

 Cria o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Decretos - lei 8.621 e 8.622 de 10/01/1946; 

 Lei Orgânica do Ensino Agrícola - Decreto - lei 9.613 de 20/08/1946. 
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Além disso, de acordo com Romanelli (2008) o Decreto estruturou e 

determinou no curso Normal as funções de atuação das professoras, bem como a 

criação de duas modalidades de curso: o de primeiro ciclo e o de segundo ciclo. 

Ademais, Romanelli afirma que: 

Como curso de 1ª ciclo, passava a funcionar o curso de formação de 
regentes de ensino primário, com a duração de quatro anos, que funcionaria 
em escolas com o nome de Escolas Normais Regionais. As de 2ª ciclo, 
continuavam a existir os cursos de formação de professor primário, com a 
duração de três anos, que funcionariam em estabelecimentos chamados  
Escolas Normais (2008. p 164). 
 
 
 

Considerando ainda, o Capítulo III do referido Decreto coloca que: 

Art. 4º Haverá três tipos de estabelecimentos de ensino normal: o curso 
normal regional, a escola normal e o instituto de educação.  
 § 1º Curso normal regional será o estabelecimento destinado a ministrar tão 
somente o primeiro ciclo de ensino normal.  
§ 2º Escola normal será o estabelecimento destinado a dar o curso de 
segundo ciclo dêsse ensino, e ciclo ginasial do ensino secundário.  
§ 3º Instituto de educação será o estabelecimento que, além dos cursos 
próprios da escola normal, ministre ensino de especialização do magistério 
e de habilitação para administradores escolares do grau primário.  
 § 4º Os estabelecimentos de ensino normal não poderão adotar outra 
denominação senão as indicadas no artigo anterior, na conformidade dos 
cursos que ministrarem.  
 Parágrafo único. É vedado a outros estabelecimentos de ensino o uso de 
tais denominações, bem como o de nomes que incluam as expressões 
normal, pedagógico e de educação (1946, p.1). 
 
 
 

Conforme o exposto pelo Decreto, o Instituto de Educação criado na cidade 

do Rio de Janeiro, então capital da República, em 1932, e tinha como finalidade 

atender à formação de regentes de ensino primário, para atender ao público do 

Jardim de Infância e da Escola Primária, bem como instituiu os cursos de 

especialização para formação de professor primário, habilitando também em 

administração escolar. Tais cursos de especialização só poderiam funcionar no 

Instituto de Educação. Assim, de acordo com esta lei foram criados além dos 

Institutos de Educação, as Escolas Normais Regionais e as Escolas Normais.  

O artigo 7ª do referido artigo, determina as disciplinas a serem oferecidas nos 

cursos de Normal de 1ª e 2ª ciclo nas Escolas Normais. As do 1ª ciclo de acordo 

com este decreto eram: 

Art. 7º O curso de regentes de ensino primário se fará em quatro séries 
anuais, compreendendo, no mínimo, as seguintes disciplinas: 
Primeira série: 1) Português. 2) Matemática. 3) Geografia geral. 4) Ciências 
naturais. 5) Desenho e caligrafia. 6) Canto orfeônico. 7) Trabalhos manuais 
e economia doméstica. 8) Educação física.  
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Segunda série : 1) Português. 2) Matemática. 3) Geografia do Brasil. 4) 
Ciências naturais. 5) Desenho e caligrafia. 6) Canto orfeônico. 7) Trabalhos 
manuais e atividades econômicas da região. 8) Educaçãofísica.  
Terceira série: 1) Português. 2) Matemática. 3) História geral. 4) Noções de 
anatomia e fisiologia humanas. 5) Desenho. 6) Canto orfeônico. 7) 
Trabalhos manuais e atividades econômicas da região. 8) Educação física, 
recreação e jogos.  
Quarta série: 1) Português. 2) História do Brasil. 3) Noções de Higiene. 4) 
Psicologia e pedagogia. 5. Didática e prática de ensino. 6) Desenho. 7) 
Canto orfeônico. 8) Educação física, recreação e jogos.  
§ 1º O ensino de trabalhos manuais e das atividades econômicas da região 
obedecerá a programas específicos, que conduzam os alunos ao 
conhecimento das técnicas regionais de produção e ao da organização do 
trabalho na região. 
§ 2º O curso normal regional, que funcionar em zonas de colonização, dará 
ainda, nas duas últimas séries, noções do idioma de origem dos colonos e 
explicações sôbre o seu modo de vida, costumes e tradições (1946, p.28). 
 
 

Observando com atenção este currículo, é possível perceber que as 

disciplinas específicas do curso, são oferecidas somente nos anos finais, com uma 

carga horária inferior às de formação geral.  

A Lei Orgânica também regulamentou o curso de formação de Professores. 
Embora as escolas normais, existissem desde o século XIX, pertenciam à 
alçada do estado. A partir de então a lei propunha a centralização nacional 
das diretrizes. Persistia, no entanto a predominância de matérias de cultura 
geral em detrimento das de formação profissional, bem como o rígido 
critério de avaliação. Com o tempo, as escolas normais se tornaram reduto 
das moças de classe média em busca da profissão feminina (ARANHA, 
2006, p. 207). 
 
 

Nas turmas da década de 1940 da Escola Normal do Colégio de Pádua, é 

possível observar um aumento substancial no número de alunos, há registro no livro 

de resultados finais de turmas com quarenta e sete alunos e que as turmas são 

majoritariamente femininas. 

Para as escolas de 2ª ciclo, o curso de formação de professores primários 

será composto de três séries anuais e apresenta, segundo o artigo 8º, do Decreto 

Lei 8530/46 fixa a seguinte grade curricular: 

Primeira série: 1) Português. 2) Matemática. 3) Física e química. 4) 
Anatomia e fisiologia humanas. 5) Música e canto. 6) Desenho e artes 
aplicadas. 7) Educação física, recreação, e jogos.  
Segunda série: 1) Biologia educacional. 2) Psicologia educacional. 3) 
Higiene e educação sanitária. 4) Metodologia do ensino primário. 5) 
Desenho e artes aplicadas. 6) Música e canto. 7) Educação física, 
recreação e jogos.  
Terceira série: 1) Psicologia educacional. 2) Sociologia educacional. 3) 
História e filosofia da educação. 4) Higiene e puericultura. 5) Metodologia do 
ensino primário. 6) Desenho e artes aplicadas. 7) Música e canto, 8) Prática 
do ensino. 9) Educação física, recreação e jogos (1946, p. 23). 
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Pode-se observar que as disciplinas Prática de Ensino, Sociologia 

Educacional e Psicologia Educacional, são oferecidas, nas escolas normais 

brasileiras somente no terceiro ano Normal e as disciplinas com conteúdos de 

Música, Desenho e Educação Física são ministradas nos três anos de curso, 

obedecendo assim à legislação em vigor. 

Vale ressaltar que na Escola Normal de Pádua, ofertava os cursos de 2º ciclo, 

que formava professores primários, de acordo com a legislação em vigor. 

Era permitido também por esse decreto a oferta de cursos de 02 anos de 

estudos intensivos e para este curso, de acordo com o artigo 9º, deve apresentar a 

seguinte grade curricular: 

Primeira série: 1) Português. 2) Matemática. 3) Biologia educacional 
(noções de anatomia e fisiologia humanas e higiene). 4) Psicologia 
educacional (noções de psicologia da criança e fundamentos 
psicológicos da educação). 5) Metodologia do ensino primário. 6) 
Desenho e artes aplicadas. 7) Música e canto. 8) Educação física, 
recreação e jogos.  
Segunda série: 1) Psicologia educacional. 2) Fundamentos sociais da 
educação. 3) Puericultura e educação sanitária. 4) Metodologia do 
ensino primário. 5) Prática de ensino. 6) Desenho e artes aplicadas. 
7) Música e canto. 8) Educação física, recreação e jogos (1946, p. 
23). 
 
 

O referido Decreto orienta os programas para o ensino, colocando que os 

programas das disciplinas deveriam ser simples, claros e flexíveis, devendo seguir 

as orientações do Ministério da Educação e da Saúde. 

 O artigo 14 orienta para a execução dos programas nos seguintes aspectos: 

a) adoção de processos pedagógicos ativos; 
b) a educação moral e cívica não deverá constar de programa específico, 
mas resultará do espírito e da execução de todo o ensino; 
c) nas aulas de metodologia deverá ser feita a explicação sistemática dos 
programas de ensino primário, seus objetivos, articulação da matéria, 
indicação dos processos e formas de ensino, e ainda a revisão do conteúdo 
dêsses programas, quando necessário: 
d) a prática de ensino será, feita em exercícios de observação e de 
participação real no trabalho docente, de tal modo que nela se integrem os 
conhecimentos teóricos e técnicos de todo o curso; 
e) as aulas de desenho e artes aplicadas, música e canto, e educação 
física, recreação e jogos, na última série de cada curso compreenderão a 
orientação metodológica de cada uma dessas disciplinas, no grau primário 
(1946, p. 24). 
 

 

O ensino religioso terá oferta nos cursos de primeiro e segundo ciclos, porém, 

sua frequência será opcional para o aluno.  
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De acordo com a legislação, a avaliação contará de lições, exercícios e 

exames, podendo haver trabalhos complementares. As provas eram escritas, orais e 

práticas. Para ser aprovado o aluno deveria ter nota igual ou superior a cinquenta 

em cada disciplina. Caso o aluno não consiga a média para a aprovação, poderá 

fazer os exames de segunda época, que deveria ser ministrado na segunda 

quinzena de março.  

Esse Decreto inclui alguns pontos que me chamaram atenção, pois também 

observamos as condições de matrícula da Escola Normal de Pádua, que falaremos 

posteriormente, na seção quatro, que trata da Admissão nos Cursos da Escola 

Normal. O primeiro foi em relação à aplicação de exames orais e escritos; eram 

muitas disciplinas exigidas e a média final do aluno era o somatório destas duas 

notas. O segundo ponto se refere ao artigo 18, que destaca a possibilidade de 

turmas mistas, desde que as instituições já utilizassem este sistema. O Decreto 

enfatiza também a não aceitação de alunos ouvintes. A partir da vigência do mesmo, 

todos deveriam ser devidamente matriculados. O terceiro ponto é o artigo 20 que 

coloca as condições para matrículas no referido curso que são: “a) qualidade de 

brasileiro; b) sanidade física e mental; c) ausência de defeito físico ou distúrbio 

funcional que contraindique o exercício da função docente; d) bom comportamento 

social; e) habilitação nos exames de admissão”. Eo artigo 22, mostra o caráter 

excludente desta escola, que não era para todos (ROMANELLI, 2000). 

 Esse Decreto também coloca as normas para o exame de admissão, ele fixa 

a idade mínima de 13 anos e a máxima de 25 anos.  O que é colocado no artigo 21: 

Art. 21. Para inscrição nos exames de admissão ao curso de primeiro ciclo 
será exigida do candidato prova de conclusão dos estudos primários e idade 
mínima de treze anos; para inscrição aos de segundo ciclo, certificado de 
conclusão de primeiro ciclo ou certificado do curso ginasial, e idade mínima 
de quinze anos. 
Parágrafo único. Não serão admitidos em qualquer dos dois cursos 
candidatos maiores de vinte e cinco anos (1946, p. 26). 
 
 

Novamente é percebido o caráter elitista desta educação. Romanelli (2008) 

coloca que esta exigência é contraditória, pois, no Brasil nesta época era grande o 

número de professores leigos e os alunos por normalmente chegavam mais velhos à 

escola. Ou seja, este decreto não objetivava dar formação para as professoras que 

já atuavam e não tinham formação. 

No período de vigência deste Decreto, observei nos livros de registro do 

Colégio de Pádua um aumento significativo no número de matrículas da Escola 
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Normal, não conseguia a princípio entender o aumento da demanda. A década de 

1940 e 1950, ficaram conhecida como ¨os anos dourados¨, do curso normal, pois 

trouxeram para o professor, um novo profissional, com a função dde ensinar e agora 

com valorização profissional, social e monetária (RABELO 2000 apud MARTINS, 

1996). 

 Em conversa com D. Leda Lavaquial, ela me explicou exatamente o que 

vinha a ser este Curso Normal, agora com a formação de escola secundária, pois 

até a promulgação da Lei, a formação de professores era assim estabelecida: 

cursava-se o primário em cinco anos, o Ginasial em cinco anos e as pessoas que 

tinham condições financeiras, iam para o Rio de Janeiro ou Niterói e cursava nesses 

municípios a Faculdade.  

Os alunos que iriam cursar o curso de formação de professores, após o 

ginásio, faziam a prova de admissão para o curso normal e depois cursavam dois 

anos deste curso. Só cursava o curso Normal, se fosse aprovado na prova de 

Admissão, que constava das seguintes disciplinas: Português, Matemática, Ciências 

Gerais, Francês e Inglês. 

Com esta Lei o curso para formação de Professores, passa a ser oferecido 

com formação de professor primário e é ofertado após o curso ginasial, com provas 

de admissão para o ingresso e com duração de três anos.  

Em 1946, diante de muitas modificações, é promulgada também uma nova 

Constituição Federal, que após o Estado Novo, imposto pelo Governo de Getúlio 

Vargas, traz para a sociedade brasileira o ideário de democracia, que o antigo 

governo cerceava este direito natural à sociedade da época. Romanelli (2008) 

coloca que foi com a inspiração liberal da constituição de 1946, que assegurava 

direitos e garantias individuais de espírito democrático.  

A Constituição Federal, de 1946, no Título VI, da Família, da educação e da 

Cultura, o Capítulo II, trata para Educação e a Cultura,  estabelece: 

 

Art 166 - A educação é direito de todos e será dada no lar e na escola. Deve 
inspirar-se nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade 
humana. 
Art 167 - O ensino dos diferentes ramos será ministrado pelos Poderes 
Públicos e é livre à iniciativa particular, respeitadas as leis que o regulem. 
Art 168 - A legislação do ensino adotará os seguintes princípios: 
I - o ensino primário é obrigatório e só será dado na língua nacional; 
Art 170 - A União organizará o sistema federal de ensino e o dos Territórios. 
Art 171 - Os Estados e o Distrito Federal organizarão os seus sistemas de 
ensino (1946, p.36). 
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Destacamos o papel importante em parte desta C.F, pois ela define o papel 

do Estado para legislar as diretrizes e bases da educação nacional. Então, baseada 

nessa Carta, o Ministro da Educação, Clemente Mariani, forma uma comissão para 

construir o projeto da reforma da educação Nacional. Projeto esse que começou em 

1948, e teve: 

A comissão encarregada de realizar estudos e propor um anteprojeto para 
as diretrizes e bases da educação foi presidida pelo Prof Lourenço Filho. 
Para os trabalhos preliminares, foram organizadas três subcomissões: uma 
do Ensino Primário, outra do Ensino Médio e outra do Ensino Superior 
(ROMANELLI, 2008. P.171). 

 

 

 

 

3.3 A Lei de Diretrizes e Bases 4024/61 

 

 O projeto da LDB tramitou no Congresso Nacional por mais de dez anos. A 

demora na aprovação se deu por embates políticos partidários e a ala católica do 

congresso. Então após idas e vindas foi finalmente aprovado em dezembro de 1961, 

com o número de LDB 4024/1961.  

Com essa LDB, muda-se além da concepção de educação, a forma como a 

educação será organizada em nosso país, ela descentralizou os sistemas de ensino, 

e a partir de então os estados podem organizar o seu sistema de ensino. Foram 

criados nessa LDB, o CFE – Conselho Federal de Educação e os Conselhos 

Estaduais de Educação. 

O capítulo II, fala do direito  a educação e assegura: 

Art. 2º A educação é direito de todos e será dada no lar e na escola. 
Parágrafo único. À família cabe escolher o gênero de educação que deve 
dar a seus filhos. 
Art. 3º O direito à educação é assegurado: 
I - pela obrigação do poder público e pela liberdade de iniciativa particular 
de ministrarem o ensino em todos os graus, na forma de lei em vigor; 
II - pela obrigação do Estado de fornecer recursos indispensáveis para que 
a família e, na falta desta, os demais membros da sociedade se 
desobriguem dos encargos da educação, quando provada à insuficiência de 
meios, de modo que sejam asseguradas iguais oportunidades a todos 
(1961, p.1).  
 
 

Essa nova LDB, a estrutura de ensino ficou assim dividida: ensino pré-

primário, com as escolas maternais e jardins de infância; ensino primário com quatro 
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anos; ensino médio dividido em dois ciclos ginasial quatro anos e o colegial de três 

anos. Com esta divisão o curso Normal de assim fica estabelecido: 

CAPÍTULO IV 
Da Formação do Magistério para o Ensino Primário e Médio 
Art. 52. 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.    
Art. 53. A formação de docentes para o ensino primário far-se-á: 
a) em escola normal de grau ginasial no mínimo de quatro séries anuais 
onde além das disciplinas obrigatórias do curso secundário ginasial será 
ministrada preparação pedagógica; 
b) em escola normal de grau colegial, de três séries anuais, no mínimo, em 
prosseguimento ao vetado grau ginasial. 
Art. 54. As escolas normais, de grau ginasial expedirão o diploma de 
regente de ensino primário, e, as de grau colegial, o de professor primário.    
Art. 56. Os sistemas de ensino estabelecerão os limites dentro dos quais os 
regentes poderão exercer o magistério primário.    
Parágrafo único. Nos institutos de educação poderão funcionar cursos de 
formação de professores para o ensino normal, dentro das normas 
estabelecidas para os cursos pedagógicos das faculdades de filosofia, 
ciências e letras.    
 Art. 61. O magistério nos estabelecimentos de ensino médio só poderá ser 
exercido por professores registrados no órgão competente (1961, p.9). 
 
 

E no artigo 104, da LDB 4024/61 que é colocado: 

Será permitida a organização de cursos ou escolas experimentais, com 
currículos, métodos e períodos escolares próprios, dependendo o seu 
funcionamento para fins de validade legal da autorização do Conselho 
Estadual de Educação, quando se tratar de cursos primários e médios, e do 
Conselho Federal de Educação, quando de cursos superiores ou de 
estabelecimentos de ensino primário e médio sob a jurisdição do Govêrno 
Federal (1961, p.13). 
 
 

A LDB facultou o ensino religioso para o aluno, mas era obrigatória a sua 

oferta nas escolas, à disciplina Educação Física, também se tornou obrigatória para 

o aluno. A LDB 4024/61, mudou a organização do Ensino Secundário e instituiu uma 

possibilidade de flexibilidade curricular, de métodos e avaliação. 

O artigo 110, dessa LDB, facultou que a escola escolhesse a forma de 

fiscalização e reconhecimento de ensino nas instituições: “Art. 110. Pelo prazo de 5 

(cinco) anos, a partir da data da vigência desta lei, os estabelecimentos particulares 

de ensino médio terão direito de opção, ente os sistemas de ensino federal e 

estadual, para fins de reconhecimento e fiscalização” (BRASIL, 1961, p. 13). 

O Colégio de Pádua, em nome do seu Diretor, publica no jornal O Município 

de Pádua, um aviso aos pais ou responsáveis, sobre a adequação do Colégio a 

essa Legislação do ensino nacional: 
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Figura 8 – Jornal o Município de Pádua. Edição de 11.02.1962. Fonte: Acervo APLAC. 

 

Na leitura do aviso, percebemos também o contentamento da direção do 

Colégio de Pádua, com a promulgação desta Lei. O próprio diretor Lavaquial Biosca, 

assina a nota e assinala o quanto é bem-vinda esta LDB, para o desenvolvimento da 

educação brasileira. Essa LDB traz modificações também para o curso de formação 

de professores, diminui a carga horária e também o número de disciplinas do curso. 

Durante a ditadura militar, foi publicada a LDB 5692/71, em função da política 

instituída pelos militares a mesma não foi levada a discussão de plenário, foi imposta 

aos brasileiros. Esta LDB trouxe modificações principalmente para o ensino de 

segundo grau. Para obedecer aos princípios da terminalidade outorgados pela LDB, 

este nível de ensino passou a ter a nomenclatura de cursos técnicos 

profissionalizantes, obrigando assim as escolas a reorganizarem seus currículos, 
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práticas e contratação de profissionais que atendam a nova demanda da LDB 

reorganizando arranjos e atores nesse processo de formação. 

Os anos 80 chegaram, e com eles os ventos da liberdade e da democracia. 

Elis Regina canta a volta do irmão do Henfil, e com este espírito é promulgada a 

nova Constituição Federal.  É o ano de 1988, esta C.F. conhecida como Constituição 

cidadã, traz para nós brasileiros o nossos direitos sociais de liberdade e igualdade 

para todos, negados no período anterior.   

Nesse contexto, novos ventos sopram para uma educação básica de 

qualidade que permitisse igualdade de acesso e permanência para todos. Entre os 

debates e a promulgação passam-se oito anos, quando é aprovada a LDB 9394/96, 

legislação que até hoje rege a Educação no país. 

A LDB 5692/71 e a 9394/96, são assuntos para outras pesquisas, foram 

trazidos a baila neste texto, a fim de consolidar o desfecho deste capítulo, nos 

trazendo a esperança de que modificações que ocorreram e ocorrerão, sempre 

trarão a nós brasileiros o sonho de  melhoria para educação nacional, uma 

educação que não discrime, não exclua, e que dê aos jovens aprendizes a certeza 

de ser e querer ser um cidadão pleno de deveres e direitos. Que faça com que se 

descubra a beleza e a leveza de ser um eterno aprendiz. 
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4   A PRÁTICA E A MEMÓRIA 

 

 

Esta seção da pesquisa será dividida em dois momentos: na primeira parte 

falaremos sobre a Escola Normal de Pádua, anexa ao Ginásio Municipal de Pádua, 

que iniciou as suas atividades em 1927. A outra escola é a Escola Normal, anexa ao 

Ginásio Caribé da Rocha, que formou a primeira turma em 1957.  

 Nos documentos oficiais das duas instituições, pesquisamos a fundação, o 

currículo, as práticas e o quadro de professores. Esse relato irá até 1960, 

respeitando o espaço de tempo entre uma que iniciou suas atividades em 1932 e a 

outra que iniciou em 1957. Os documentos utilizados são as fontes primárias, que 

encontrei nas instituições pesquisadas.  

Considerando os documentos como parte de uma história vivida e 

confirmada, onde se considera que o que está posto aconteceu. Essa ideia de que o 

documento é fonte verdadeira do que aconteceu é contestada por Le Goff, para ele: 

todo documento é fruto de escolhas e intenções de quem o elabora, sendo 
assim um ponto de vista parcial da história. Para ele, “o documento não é 
qualquer coisa que fica por conta do passado, é um produto da sociedade 
que o fabricou segundo as relações de forças que aí detinham o poder. Só a 
análise do documento enquanto monumento permite à memória coletiva 
recuperá-lo e ao historiador usá-lo cientificamente, isto é, com pleno 
conhecimento de causa¨ (1996, p.545).  
 
 

 Na segunda parte, trabalhei com a memória das normalistas, através de 

entrevistas realizadas ao longo deste trabalho, com questionário semiestruturado. 

 No resgate destas memórias, ouvi histórias de vida das pessoas. Histórias da 

vida escolar, e que através das narrativas perpassavam pelos anos. Japiassú e 

Marcondes no Dicionário Básico de Filosofia afirmam: “A memória pode ser 

entendida como a capacidade de relacionar um evento atual com um evento 

passado do mesmo tipo, portanto com uma capacidade de evocar o passado através 

do presente” (JAPIASSU e MARCONDES, 2006, p. 183-184), e acredito que isso 

que foi realizado com os entrevistados, voltamos ao passado, através de seus 

relatos e também de fotografias. Parafraseando Le Goff, (2003), através da memória 

salvamos o passado. 

Trabalhar com a oralidade, significa ouvir relatos das pessoas, Portelli, (1997), 

afirma que a História Oral, é a ciência e a arte do indivíduo, e que cada entrevista é 

importante por ser diferente das outras. Percebi essa individualidade nas entrevistas, 
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pois por mais que tratasse do mesmo contexto, são narrativas pessoais que por si 

só se diferenciam.  

Ouvir as memórias, em alguns momentos, me pareceu entrar na intimidade 

dos entrevistados e que havia uma necessidade de contar, de reverenciar o vivido 

com alguém que se interessava por suas memórias. Parecia que até aqui, essas 

memórias estavam solitárias, pois não havia com quem compartilhar. Para Nora, ¨ 

segurar traços e vestígios é a maneira de se opor ao efeito devastador e 

desintegrador da rapidez contemporânea¨(NORA, 1993 ). 

 

 

4.1 Escola Normal de Pádua  

 

 

 A Escola Normal de Pádua começou sua atividade em 1927, funcionando 

anexa ao Ginásio Municipal de Pádua. Sendo sua inauguração possível, após a 

construção do prédio para funcionamento da sede da Escola Normal, pois havia 

essa exigência para o funcionamento de novos cursos e o Ginásio Municipal, 

precisava comprovar que tinha condições de fazer funcionar um novo curso. 

Piccinini, destaca: 

 

Em 1932, colou grau a primeira turma de 27 professorandas, e houve a 
primeira festa de formatura do Curso Normal do Colégio, com missa, 
colação de grau e baile. O baile e a entrega dos diplomas foi no Sobrado do 
Esto Virm construído pelo Prof. Lavaquial... Foi uma festa linda e uma vitória 
do diretor e do seu colégio, que começava a formar professoras paduanas 
aqui na nossa cidade (2005, p. 128). 
 
 

Como anunciado anteriormente nesta pesquisa, à construção do prédio, 

conhecido com Esto Vir, foi necessária a antecipação da herança do casamento de 

Lavaquial e Mariquinhas. O sobrado do Esto Vir do Colégio de Pádua, foi 

construído por José Lavaquial Biosca, no princípio  da década de 30, o prédio foi 

feito pelo construtor italiano José La Cava. 

Neste prédio, no andar térreo funcionava a secretaria, a sala de professores, 

e o internato feminino no andar superior. O internato, que funcionou até 1964, 

recebia alunas de outros municípios e também do município de Santo Antônio de 
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Pádua, de alunas que moravam nas fazendas da região, sendo assim longe da 

cidade. PP2, relata:        

você conhece a fazenda do Nando. Que era do seu Juca Leite, pai da Léa 
Leite, do Alvim, do Halmilton.  A Léia Leite morava ali. Ela foi aluna interna 
aqui, porque dali aqui não tinha como ir e voltar todo dia era longe muito 
longe. Não tinha estrada, tinha estrada de carroça de boi (comunicação oral, 
2016). 
 
  

PP2, também conta que a Escola Normal de Pádua, recebeu alunas de outras 

cidades, como Itaocara, Campos dos Goytacazes, Miracema e também do Rio de 

Janeiro e São Paulo, que ficavam internas no Ginásio. 

Havia também as alunas externas, de famílias pertencentes ao município ou 

de fora, que estudavam na Escola Normal e ficavam durante a semana nas pensões 

domiciliares na cidade de Santo Antônio de Pádua, como relata a aluna AP2, 2016: 

¨Eu morava na fazenda e vinha para Pádua estudar, durante a semana, morava em 

pensão. E final de semana, quando o pai, não vinha buscar, eu pegava o ônibus e ia 

pra Baltazar e de lá atravessava o rio e ia para a fazenda. ¨As alunas externas que 

apresentassem dificuldades em alguma matéria ficavam na parte da tarde para 

estudar. 

 No manual do aluno, são estabelecidas as condições para matrícula dos 

alunos, e isso me reportou as exigências do decreto Lei de 1937, já citado 

anteriormente no capítulo dois, onde encontramos entre os pré-requisitos para 

matrícula, a ausência de defeitos físicos. Na Escola Normal de Pádua a exigência é 

um atestado médico comprovando que o aluno não possui doença infecto-

contagiosa. O que nos leva a pensar que neste contexto escolar, o pedido de 

atestado médico, se deve ao fato de alguns alunos serem internos nesta instituição, 

o que poderia ser passível de contaminações e também para que só se efetuasse 

matrícula dos alunos ditos normais. 

 

Figura 9  – Condições de Matrícula – Manual do Aluno. Fonte: Acervo Colégio de Pádua. 
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No manual do aluno, de 1927, do Ginásio Municipal, encontra-se o valor das 

mensalidades para o curso de professor primário, na Escola Normal de Pádua. As 

turmas de 1º e 2º ano pagavam anualmente 360$contos de réis, as turmas de 3º e 

4º ano, pagavam a mensalidade de 425$ contos de réis em 1926. A importância 

anualmente paga era dividida da seguinte forma: a primeira parcela no ato da 

matrícula, a segunda parcela no dia primeiro de junho e a terceira parcela em 

primeiro de setembro. 

Utilizando um conversor de moedas do Jornal Estadão, respeitando as 

diferenças de inflação, hoje o valor da anuidade, para alunos internos na Escola 

Normal de Pádua, seria de R$ 22.000,00 aproximadamente. O que sugere ser esta 

instituição voltada para a formação da elite, na época. O que é confirmado por AP1, 

quando perguntei em nosso encontro se a escola era uma escola onde a elite 

estudava, ela me disse que sim, que era uma escola onde a elite estudava.  

AP2, também faz observações sobre a Escola ser voltada para o atendimento 

da elite:  

Eu era classe média alta. Classe alta. Filha de fazendeiro. E minhas colegas 
de turma, a maioria era da cidade, filhas de comerciantes e também de 
situação econômica boa. Acho que da fazenda eram poucas, umas três. 
Mas todas de classe elevada. Havia na minha turma, umas três alunas que 
ganhavam bolsa, trabalhavam para estudar, (comunicação oral, 2016). 
 
 

Essa elite paduana era formada por grandes fazendeiros, que desenvolveram 

a agropecuária, pelos grandes comerciantes e donos de indústrias no município de 

Santo Antônio de Pádua e região. 

Quando AP2, afirma que na sua turma havia alunas bolsistas, três no total, 

não consegui encontrar o critério de escolhas para essas bolsas. AP3, em uma de 

nossas conversas relata que: Quando iniciou os seus estudos, ela iniciou no Ginásio 

Caribé da Rocha, mas que houve um incidente na volta da aula, e seu pai não 

permitiu que ela estudasse à noite, pois, temia por sua segurança.  

Estudar no Colégio de Pádua seria muito difícil. Pobre e de família numerosa, 

eram15 irmãos. Então para manter os estudos e se formar professora, ela e os 

irmãos quebravam pedra e lavavam as roupas das alunas internas no Colégio de 

Pádua mediante pagamento. Algumas alunas eram inclusive da sua turma do curso 

Normal. Perguntei à entrevistada se ela era de alguma forma discriminada por essa 

situação, e ela me disse que não, o fato de trabalhar para algumas colegas de 
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classe social mais elevada, não causava constrangimento a ela, disse-me que duas 

ou três alunas, às vezes faziam piadinhas e ela não ligava, pois queria estudar.  

No livro de registro de turmas, observei que as turmas não eram formadas 

com sequência anual, há espaço de até 10 anos entre a formatura de uma turma e 

outra. O gráfico abaixo é um demonstrativo das turmas no período entre 1937 a 

1947. A primeira turma formou-se em 1932, com vinte e sete alunos, onde vinte e 

cinco eram do sexo feminino e dois eram do sexo masculino. 

 

Tabela 1 Quantitaivo de Alunos. 

A rotina do curso começava, com aulas no horário vespertino a partir das sete 

horas, com aulas até às doze horas.  AP1 confirma essa rotina, contando: 

Na entrada do Colégio nós nos formávamos, batia o sino , quando era lá 
embaixo, nós nos formávamos cada um na sua série, cantava o hino 
nacional, depois entrava em forma, turma por turma entrava para a sala de 
aula. As aulas eram no prédio comprido (foi demolido há alguns anos), 
conhecido como Velho Casarão, com um corredor no meio e sala dos dois 
lados (comunicação oral, 2016). 
 
 

 A Escola Normal de Pádua, não se diferenciava do Colégio de Pádua, com 

relação à disciplina, o mesmo rigor imposto aos alunos era imposto às alunas. O uso 

do uniforme era obrigatório, como afirma AP1:  

Era obrigatório, não tinha desculpa, que eu não tenho uniforme ou que meu 
uniforme está sujo. As meninas usavam aquelas saias pregueadas, nós 
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passávamos aquelas saias, no colchão, naquela época era colchão de 
crina, levantava o lençol, arrumava as pregas bem arrumadinhas, 
púnhamos o lençol e dormíamos em cima, no dia seguinte a saia estava 
linda (comunicação oral, 2016). 
 
 

 

4.2 Escola Normal Roberto Silveira, anexa ao Ginásio Caribé da Rocha 

 

O curso Normal da Escola Normal Roberto Silveira, anexa ao Ginásio Caribé 

da Rocha, iniciou suas atividades em 1957 com dez alunos e sua última turma no 

ano de 2003, quando esta escola foi extinta. O nome de Escola Normal Roberto 

Silveira, anexa ao Ginásio Caribé da Rocha, foi mantido até 1974, quando passou a 

ser chamado de Colégio Caribé da Rocha, unificando todos os cursos oferecidos por 

esta instituição.   

No livro de registros da prova de admissão, para acesso à primeira turma, do 

curso Normal, o número de inscritos foi de catorze alunos. Destes somente sete 

foram aprovados sendo que seis eram oriundos do curso Ginasial do Ginásio Caribé 

da Rocha. Desta seleção observei que dois eram do sexo masculino, e as idades 

variavam de dezesseis a vinte sete anos. Nas próximas seleções também observei 

que as idades obedeciam a essa variante, em função de alguns problemas, inclusive 

de dificuldades de acesso a escola, como relata AC1: 

Aí, normalmente, quem estava a noite, eu quando fui pra lá já estava no 
segundo ano  normal, já estava com 17, 18 anos. ...porque antes eu morava 
na roça, entrei no colégio mais tarde aqui. Mas a gente também entrava em 
qualquer série. Eu, por exemplo, entrei no primário no Eusébio de Queiroz, 
eu já entrei na terceira série. Quem que sabia ler e escrever entrava pra 
escola (comunicação oral, 2016). 
 
 

Esta primeira turma, concluiu o curso com dez normalistas, em dezembro de 

1959; as três alunas que ingressaram, vieram transferidas do Colégio de Pádua, 

onde cursaram o primeiro ano e transferiram no segundo ano. AC1, em entrevista 

afirma que: 

Eu fui pra lá, por que minha mãe ficou doente e foi para o Rio para se tratar 
e nós morávamos aqui com minha vó, então nos tivemos que ir pra lá 
(Caribe) para estudar a noite, para ficar de dia com minha avó, pois , minha 
mãe não estava aqui. Ai a gente teve que ir pra lá (Caribé) pra estudar a 
noite. Fiz meu segundo e terceiro ano. Mas fiz nesta turma que foi a 
primeira do Colégio (comunicação oral, 2016). 
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AC1 cursou a Escola Normal e trabalhou no Ginásio Caribé da Rocha, por 33 

anos. Entrou em 1965, como secretária e quando saiu para aposentar ocupava o 

cargo de diretora. Atividade de docência exerceu somente durante um curto período, 

quando atuou na turma do curso de admissão. 

Voltando ao Livro de registro para admissão para o primeiro ano da Escola 

Normal, e analisando as ofertas para o acesso, observamos que em dezembro de 

1957 e fevereiro de 1958, os dois processos contaram com 21 alunos, sendo que 

destes somente treze foram aprovados. M.A afirma que era grande o número de 

reprovações para ingresso nos cursos, e que o Ginásio Caribé da Rocha, montava 

uma turma preparatória para este exame de seleção. Esta turma, não era somente 

para escola Normal, mas para outros cursos como: Contabilidade, Científico, e mais 

tarde na década de 1970, para o Colégio Estadual Rui Guimarães de Almeida, que 

foi inaugurado em Santo Antônio de Pádua. Na admissão para escola Normal, 

alguns alunos eram reprovados mais de duas vezes, para ter o acesso ao curso, 

dado a dificuldade das provas. 

A formatura da primeira turma de professores da Escola Normal Caribé da 

Rocha aconteceu no dia 19 de dezembro de 1959, com colação de grau no cine 

Santa Helena em Santo Antônio de Pádua, contou com a presença do Deputado 

Paduano Luiz Bráz, que foi paraninfo desta turma, como oradora a normalista Nelzi 

Rocha. 

É destacada nesta cerimônia, a presença do fundador da CNEC, Felipe 

Thiago Gomes - LV de ata colação de grau 1959. 

 

 

4.3 O currículo e as práticas 

 

Antes de falar em currículos e práticas, é necessário demonstrar o quantitavio 

de alunos nas duas instituições pesquisadas. Destacamos que durante todo o 

período pesquisado, não é observado na Escola Normal anexa ao Ginásio Caribé da 

Rocha, um número de alunos superior ao da Escola Normal de Pádua. 
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Tabela 2 – Número de alunos 1959 -1969. 

 

 Mesmo cobrando mensalidade de valor alto ou oferecendo bolsas de estudos, 

o número de alunos da Escola Normal de Pádua, foi sempre expressivo, acredito 

que a oferta de bolsas de estudos seja grande neste período, mas não encontrei nos 

arquivos do Colégio de Páddua dados para fazer uma análise. O entrevistado AC3, 

afirma que ¨a Escola Normal Anexa ao Ginásio Caribé, não era totalmente gratuita, 

no final dos anos 60, que eles pagavam uma taxa simbólica.¨ Perguntei de quanto e 

ele não soube responder. Tentamos entender o aumento de alunos na Escola 

Normal anexa ao Ginásio Caribé da Rocha, posso imaginar que a questão financeira 

seja um forte indício, mas não encontrei dados suficientes para a análise. 

 Agora, voltemos ao currículo! 

Para analisar e entender diferenciação dos currículos da Escola Normal de 

Pádua e da Escola Normal do Colégio Caribé da Rocha, precisamos primeiro 

entender como se constrói um currículo, pois é o mesmo que irá definir os caminhos 

e práticas do ensino em uma instituição. É preciso também entender o currículo 

como uma prática que atende a interesses diversos.   
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Candau e Moreira, afirmam que diversos fatores, como: os econômicos, os 

sociais os políticos e os culturais interferem no entendimento de um currículo, 

podendo fazer o currículo ser entendido como: 

os conteúdos a serem ensinados e aprendidos; (b) as experiências de 
aprendizagem escolares a serem vividas pelos alunos; (c) os planos 
pedagógicos elaborados por professores, escolas e sistemas educacionais; 
(d) os objetivos a serem alcançados por meio do processo de ensino; (e) os 
processos de avaliação que terminam por influir nos conteúdos e nos 
procedimentos selecionados nos diferentes graus da escolarização (2007,  
p.17). 
 
 

 Para nossa análise utilizaremos os planos pedagógicos elaborados pelas 

escolas e sistemas educacionais. O elencado de disciplinas que fazem parte do 

curso de formação de professores. Também antes de qualquer coisa é preciso 

definir o que entendemos por currículo: como as intenções educativas que serão 

demonstradas, as disciplinas ofertadas a cada ano, o conteúdo trabalhado, esses 

dados são possíveis de serem analisados e diferenciados.  

Para esse contexto analisado vou retornar a Candau e Moreira, com a 

definição para se referir à escola: 

estamos entendendo currículo como as experiências escolares que se 
desdobram em torno do conhecimento, em meio a relações sociais, e que 
contribuem para a construção das identidades de nossos/as estudantes. 
Currículo associa-se, assim, ao conjunto de esforços pedagógicos 
desenvolvidos com intenções educativas (ibid, 2007,  p. 18). 

 

 

Acompanhando as turmas da Escola Normal de Pádua, observei diversas 

modificações curriculares, para atender às modificações impostas pelas leis e 

reformas educacionais: uma grade curricular extensa e com provas orais e escritas, 

como foi possível observar no Livro de Atas de resultados finais de 1952, que tem as 

seguintes disciplinas: Sociologia Educacional, Português, História e Filosofia da 

Educação, Higiene e Puericultura, Metodologia, Prática de Ensino, Noções de 

Agricultura, Desenho e Artes, Música e Canto Orfeônico, Educação Física e 

Psicologia Educacional. Nos registros da ata de resultados finais temos as notas das 

provas orais e escrita. Perguntei a uma das alunas como era a prova oral, ela me 

respondeu que: ¨os pontos eram sorteados. ¨ Eram realizados dois exercícios 

escritos e depois a prova oral. 
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Ao comparar as disciplinas oferecidas nas duas escolas, percebem-se 

pequenas diferenças entre uma instituição e outra. Como podemos observar no 

quadro abaixo: 

 

 

Tabela 3 – Disciplinas 3º ano Curso Normal. 

 

As diferenças curriculares são passíveis de visualização e percebemos as 

diferenças entre o quantitativo de disciplinas oferecidas pela Escola Normal de 

Pádua, ser maior que a da Escola Anexa ao Ginásio Caribé da Rocha, talvez essa 

diferenciação se explique porque, uma oferecia o curso diurno e a outra oferecia 

curso noturno, mesmo sendo atendido o que impunha a legislação. Pode-se 

observar também uma diminuição de disciplinas pós LDB 4024/61.  
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É interessante observar que as disciplinas Desenho e Higiene e Puericultura 

são oferecidas todos os anos, procurei pela ementa da disciplina Higiene e 

Puericultura, para conhecer o que seria trabalhado nestas disciplinas não encontrei 

nos arquivos; perguntei a uma ex-aluna e ela me disse assim: ¨aprender a cuidar de 

criança¨.  

            Observamos também no quadro de disciplinas que a Escola Normal de 

Pádua oferece um currículo com um número maior de disciplinas. São as disciplinas 

consideradas práticas Educativas, que foram ofertadas após 1968. São as seguintes 

disciplinas: Educação Física, Ensino Religioso, Música e Canto e Artes Femininas.  

A disciplina Artes Feminina, oferecida como prática educativa, na escola 

Normal de Pádua, entre outros pontos ensinava alguns pontos de bordado a mão. A 

disciplina Ensino Religioso é disciplina optativa e de acordo com o credo. Chama a 

atenção que para essa disciplina não havia contratação de professores, eram as 

instituições religiosas que enviavam os seus professores, sem ônus para a escola.  

Educação Física, passa a fazer parte das aulas práticas ministradas pelas 

normalistas na Escola de Aplicação anexa. No Livro de Atas das visitas da Inspeção 

Escolar, na página 16 há uma ressalva que as práticas devem ser feitas, dentro dos 

moldes preconizados pela moderna técnica de ensino. 

Mesmo com as diferenciações de nomenclatura ou de ementas, temos que 

considerar que a formação de professores em qualquer escola, sempre irá além da 

grade curricular. Moreira, citando Apple, afirma que: A questão curricular 

corresponde a um processo contínuo e complicado de desenho do ambiente escolar, 

um ambiente simbólico, material e humano constantemente em reconstrução 

(MOREIRA, apud APPLE, 2000). 

Apple, também afirma que não há neutralidade nem escolha aleatória nos 

currículos e que para entender um currículo escolar se faz necessário saber a qual 

grupo social ou interesses sociais esta escola representa, acrescenta ainda que o 

currículo serve de controle social (APPLE, 1991, apud MOREIRA, 2000). 

 Para analisar, portanto um currículo, temos que fazer uma análise além das 

disciplinas elencadas e, uma grade curricular, é preciso fazer a análise do técnico, 

do político, do estético e do ético. Chegaremos então à diferenciação existente no 

currículo oculto, da instituição, que é definido por Silva, citado por Moreira 2000, 

como: 
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O currículo oculto é constituído por todos aqueles aspectos do ambiente 
escolar que, sem fazer parte do currículo oficial, explícito, contribuem, de 
forma implícita para aprendizagens sociais relevantes [...] o que se aprende 
no currículo oculto são fundamentalmente atitudes, comportamentos, 
valores e orientações (2000, p.). 
 
 

Logo esses ritos das escolas, as festas apresentações culturais, os valores 

que são transmitidos dentro da escola, estão presentes e se tornam importantes, 

como aparece na fala de AP2, quando pergunto da importância de ter estudado na 

Escola Normal de Pádua: 

O Colégio de Pádua me deixou muito saber, não só o didático, saber para a 
vida. Como professora eu sempre voltava lá na sala de aula, pra eu lembrar 
alguma coisa que eu tinha aprendido, não só a didática, como eu ia fazer 
como eu ia resolver determinados problemas de conversa, de aluno, de 
resolver... por que eu sempre pensei no bem estar da criança. Saber em 
primeiro lugar e depois o bem estar dele. Eu procurava saber o que 
atrapalhava o que incomodava a vida, a família, criança tem muita 
preocupação com pai e mãe (comunicação oral, 2016). 
 
 

 A disciplina Prática de Ensino foi encontrada no currículo das duas escolas. 

Na Escola Normal de Pádua, destaco a fala da PP1, quando ela relata que antes 

mesmo de ser imposto pela legislação, a Escola Normal de Pádua, já realizava tal 

prática. 

O Curso Normal: Mamãe era professora de prática de ensino  As alunas do 
curso normal davam aulas para nós. O colégio começou a crescer, as 
lavadeiras traziam os filhos e cada menina do curso Normal tinha quatro ou 
cinco crianças numa mesinha, estudando e nós fomos alfabetizados assim 
também. Nós, os filhos dos irmãos da mamãe, e os filhos das lavadeiras.  
Nós éramos as crianças que as meninas do curso normal lecionavam. 
A disciplina era Prática de ensino. A disciplina chamava-se prática de 
ensino. Hoje é Didática, Pedagogia, Estágio Supervisionado, só vão 
mudando o nome (comunicação oral, 2016). 
 
 

 No Livro de Atas de Visita da Inspeção, encontrei relatos das inspetoras, que 

assistiam aulas práticas das normalistas, essas práticas aconteciam no Grupo 

Escolar Barão de Teffé e também no Grupo Escolar Salim Simão. Havia o estágio 

obrigatório que antecedia as aulas práticas. Nestes estágios, as alunas conheciam 

as turmas, conversavam com as professoras para montar o conteúdo a ser 

trabalhado nas aulas práticas. Ainda nos termos de visitas encontrei que as práticas 

eram previamente agendadas e sempre acompanhadas da professora de Didática e 

da inspetora designada. 
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 O professor fiscal visitava a escola muito antes da realização das aulas 

práticas, como mostra a ata de visitas da Escola Normal de Pádua, de 19 de 

novembro de 1962: 

 

 

A partir de 1967, a Escola Normal de Pádua recebe autorização para 

funcionar um Colégio de Aplicação Anexo ao Colégio de Pádua e após a 

autorização, as práticas de ensino passam a acontecer neste Colégio Aplicação. 

Esta Ata se encontra no anexo. 

 Na aplicação das provas realizadas na Escola Normal de Pádua, observei que 

durante o período pesquisado, que a realização dessas era previamente agendada e 

também havia inspeção designada para acompanhamento das mesmas. 

 Na Escola Normal do Colégio Caribé da Rocha, AC2, afirma que não havia 

estágio obrigatório, que a professora de didática escolhia um tema, talvez já 

combinado com a professora da turma. Elas preparavam as aulas, os planos, na 

sala de aula e no dia marcado iam ao Grupo Escolar Almirante Barão de Teffé e 

realizavam a atividade. Para a apresentação da aula prática era necessário uniforme 

completo: saia de pregas verde, blusa de manga complida branca com gravata 

Figura 10 – Ata de visita do Professor Fiscal em 1962 – Acervo Colégio de Pádua 
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verde, meias brancas e sapatos pretos. Os meninos calça comprida verde, camisa 

branca de manga comprida e gravata verde, sapatos e meias pretas. 

 AC3 ressalta que ele tinha facilidade de desenhar e sempre fazia os 

desenhos dos planos de aulas e algumas vezes ele recebia das alunas para fazer os 

trabalhos. 

 

 

4.4  As memórias 

 

 

Para dar conta de tanta saudade 
que sentia das coisas que nem  
sabia, a menina inventou então 

uma caixinha de guardar o tempo, 
O tempo que melhor vivia 

sem querer descobriu 
a memória, que podia pescar 
qualquer tempo e plantar na  

lembrança tudo que ela queria 
Caixinha de guardar o tempo   
    (ROSCOE, 2012, p.14-15). 

 

 

Esta foi à parte da pesquisa muito interessante, pois começamos a ouvir 

histórias das pessoas. Histórias de cotidiano escolar e no meio destas histórias, 

escutamos histórias de vida que não cabe aqui relatar. Observamos o quanto as 

pessoas estão sozinhas com suas histórias que para muitos parecem pouco 

atraente, mas que quando você se dispõe a ouvir, as caixinhas de guardar o tempo 

são abertas e delas saem risos e lágrimas. 

Quando ouvi a história do pai de AC3, que era um homem simples, sabia ler, 

escrever e contar e colocou os filhos na escola, para que estudassem, pois a 

melhoria de vida deles era por este caminho, ou também o relato de AC3, que diz 

que o pai que insistiu para que ele estudasse, pois com estudo teria melhor condição 

de trabalho e poderia ajudar a família, me emocionei com as dificuldades que 

passaram estas famílias para que os filhos estudassem e puder observar que o 

estudo trouxe a ambos melhores condições de vida e de trabalho. 

Ouvimos nas entrevistas e nas conversas informais, e ao ouvir as memórias 

foi possível entender melhor o outro e dividir as suas memórias. 
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 Portelli, afirma que: 

A essencialidade do indivíduo é salientada pelo fato de a Historia 
Oral dizer respeito à versão do passado, ou seja, à memória. Ainda 
que esta seja sempre moldada de diversas formas pelo meio social, 
em última análise, o ato e a arte de lembrar jamais deixam de ser 
profundamente pessoais. A memória pode existir em elaborações 
socialmente estruturadas, mas apenas os seres humanos são 
capazes de guardar memórias (1997, p.16). 
 
 

Observamos este fato com todas as pessoas que entrevistamos no primeiro 

momento diziam assim: não me lembro de nada desta época. E depois elas 

começavam a falar e falar. Sentimos que todos tinham necessidade de evocar as 

suas lembranças e de falar sobre as mesmas. 

Dois pontos em comum encontramos nas memórias, uma relacionada aos 

desfiles escolares, que era um momento de consagração da Escola Normal que 

desfilava junto ao Colégio de Pádua.  P3 conta que era lindo de ver a ordem e a 

disciplina, com que os alunos passavam na avenida. As normalistas com uniformes 

impecáveis, a banda do Colégio, fazia o coração bater mais forte. 

Outro ponto em comum das memórias são as festas do Colégio de Pádua, 

tanto a Festa de Formatura da Escola Normal de Pádua, como as festas de 

Estudantes. Ambas eram anunciadas no Jornal Local, mas para marcar o momento 

do que para chamar as pessoas para participar de tal evento. O público era seleto, 

para quem direta ou indiretamente participava do Colégio.  

A vida social da Escola Normal de Pádua era vinvulada ao Colégio de Pádua. 

Eram muitas as atividades como afirma AP1.  

O Colégio tinha as atividades do grêmio, as sessões literárias, tinha teatro.  
Até que a escola naquela época tinha um trabalho melhor que hoje, mais 
interessante que hoje.  Nós fazíamos. Nós? Eu acompanhava o andar da 
carruagem. Tinha sessão, organizava peças, balé e a festa do colégio 
também era assim muito bonita. Festa do estudante tinha rainha, cinema. 
Nos íamos ao cinema (comunicação oral, 2016). 
 
 

 AC2, não se lembra muito do cotidiano escolar da Escola Normal do Colégio 

Caribé da Rocha, mas lembra da sua festa de formatura, que aconteceu no Clube 

Social de Pádua, detalha a festa assim: “As normalistas estavam todas de rosa e os 

rapazes de terno preto, no meio do clube havia um pinheiro enorme e cada 

formando levava uma vela e colocava no pinheiro, disse-nos que a árvore ficou 

iluminada e que logo depois eles dançaram várias valsas”. 
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AC3 me confidencia que não participou da festa de formatura, somente da 

Colação de Grau, pois não havia condições financeiras para participar deste evento, 

pois era muito caro e não poderia levar toda família. 

Das normalistas entrevistadas, somente AC3, que não exerceu a função de 

professor, quando terminou, não tinha idade para a carreira inicial, então trabalhou 

em comércio e depois passou em concurso público para outra área. 
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5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Depois de tudo que foi lido, procurado e encontrado, discutido e ouvido, fa0se 

necessário terminar este trabalho, mesmo tendo a certezaque esta pesquisa não se 

encerra por aqui. Outros olhares e nuances surgirão e darão segmentos a outras 

pesquisas. 

O lhar de pesquisadora nas duas instituições, nos faz ponderar sobre a 

hegemonia que passa pelo imaginário das pessoas. Imaginário construído quase 

que inconscientemente, mass que lhe dá a certeza que uma escola é melhor que a 

outra. Os símolos sociais as indumentárias, a organização espacial, o nível 

econômico dos que frequentam determinados espaços também fazem a avaliação 

dos lugares. 

Investigando a Escola Normal de Pádua desde sua fundação, acompanhando 

a parte documental da escola, percebo que além do rigor ao cumprimento de toda 

parte legal da escola, da disciplina dos alunos e das avaliações, é preciso perceber 

o que foi além desta parte. Eu conversei com ex-alunos, pessoas ligadas ou não a 

Escola e percebi que o currículo oculto da Escola Normal é o que diferenciou esta 

instituição no seu tempo das outras instituições. 

Volto às frases de inauguração do Colégio de Pádua: que estaria naquele 

momento criando uma escola para jovens de boa fortuna, e na inauguração do 

Caribé da Rocha, nas palavras do fundador da rede CNEG, ele diz que: esta escola 

seria para atender à classe trabalhadora, mesmo com a distância no tempo, uma 

dita em 1916 outra em 1953, essas frases permearam o perfil do aluno que ali 

estudava. 

Não há grandes diferenças entre as disciplinas a serem trabalhadas, como 

pode ser observado no quadro da página 72. As duas instituições de ensino, 

seguiam o currículo que era deliberado pelos órgãos oficiais.  

Como explicar, que mesmo oferendo um curso noturno, gratuito, a Escola 

Normal anexa ao Ginásio Caribé da Rocha, não conseguimos durante todo o 

período investigado ter ultrapassado o número de alunos da Escola normal de 

Pádua? 

Não nos cabe aqui fazer uma análise simplista dos fatos, pois uma variedade 

de fatores interfere nesse resultado. De conversa em conversa, fui escutando, que 
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na década de 60, não havia muito estímulo para que as pessoas estudassem, e 

quem trabalhava durante o dia, não pensava em estudar a noite. Não se entendia o 

estudo como uma possiblidade de melhoria de vida. Quando perguntei a AP2, por 

que tanto sacrifício para estudar, ela me respondeu prontamente: para melhorar de 

vida. Por isso dobramos na família, a nossa carga horária de trabalho, para ganhar 

mais e pagar os estudos. 

O pensamento de Durkheim, sobre representações coletivas, pode definir o 

que procuramos na escola Normal de Pádua, estava no imaginário social das 

pessoas, como algo sólido, como oferta de participar de um espaço culturalmente 

diferente do cotidiano de Santo Antônio de Pádua. Era o uniforme, as aulas, o balé, 

as festas, a disciplina, isso fazia a diferença na escola. 

AC3, aluno da Escola Normal do Ginásio Caribé da Rocha, nos fala em uma 

das nossas conversas, que seu sonho era estudar no Colégio de Pádua, como não 

havia condições, pois era de família pobre e numerosa e seu pai queria que ele 

estudasse para ser professor, pois conseguira emprego rápido e ele poderia ajudar a 

família. Ele formou professor, e quando pode, veio para o Colégio de Pádua 

participar do Coral Comunitário. AC3 me confidenciou que havia certo fascínio, um 

sentimento de pertencimento, ao participar do coral. 

A Escola Normal anexa ao Ginásio Caribé da Rocha, era o contraponto, 

atendia em sua maioria a classe trabalhadora, tinha em sua maioria os mesmos 

professores, mas trazia no seu bojo, a formação para a classe trabalhadora. E a 

Escola Normal anexa ao Caribé da Rocha, cumpriu o seu papel, formou professoras, 

que por razões diversas não poderiam frequentar a Escola Normal de Pádua e que 

na ausência de escolas públicas, gratuitas ela ofertou ensino de qualidade há um 

grupo de pessoas que estavam fora deste processo educacioanal. 

Não é uma finalização, pois uma pesquisa nunca se encerra, mas os arranjos 

sociais existentes na década de 60 me levam a crer que havia diferenças entre as 

duas formações. Essas podem não aparecer nos livros, mas aparecem nas falas, 

nos depoimentos, aparecem no horário das aulas. Como li em Candau e Moreira 

(2007), o currículo oculto que faz as diferenciações no cotidiano escolar. 

Uma pergunta que fiz a todas as entrevistadas foi da importância do estudo 

na vida delas, afinal elas estudaram em uma época em que escola, não era muito 

aberta para mulheres e principalmente as professores AC1, Ac2 e AC3 e AP2, me 

disseram que o estudo foi fundamental para uma melhoria de suas vidas, ter uma 
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profissão, que ajudava no sustento de suas famílias foi um diferencial em suas 

vidas. 

Para as alunas AP1 e AP2, foi natural estudar, fizeram carreira inicial e AP1 

tornou-se professora na Escola Normal de Pádua. AP2 e AP3 foram professoras da 

Rede pública Estadual. Todos os entrevistados já estão aposentados. 

De tudo que vimos, lemos e ouvimos, percebemos que essa pesquisa não se 

encerra por aqui, pois irão surgir outros olhares, com outras indagações, a serem 

pesquisadas e respondidas. 

Encerro este trabalho, no mês do centenário do Colégio de Pádua e participo 

na organização das comemorações, o que me deixa feliz, pois muito do que 

pesquisei dará frutos nestas comemorações. Há um clima festivo no Colégio de 

Pádua. O ano de 2017 será um ano de comemorações, cada mês terá um evento 

comemorativo. 

As comemorações do aniversário já começaram. A primeira aconteceu na 

Praça Pereira Lima, esta estava mais enfeitada com os risos, os abraços e as 

lemranças que emanavam dos encontros, teve bolo, música e foguetes. Observava-

se no rosto de alunos, ex-alunos, que deste momento participavam, uma alegria de 

ali estar e poder participar daquele momento.  

Por outro lado tenho uma tristezinha em meu coração, minha dinha Zeni virou 

estrelinha com ela tive longas conversas sobre a essa pesquisa, ouvi historias de 

vida que me encantaram, e hoje ela não poderá partilhar dessa realização comigo. 

Fica uma ponta de lamento, por não ter sido possivel terminar em tempo de sentar 

com ela e ler estes escritos.  
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APENDICE  A 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE INSTITUTO DO NOROESTE 

FLUMINENSE DE EDUCAÇÃO SUPERIOR  
CURSO DE MESTRADO EM ENSINO 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidado para participar da pesquisa: FORMANDO 

PROFESSORES. DIFERENTES MODOS EM UMA MESMA SOCIEDADE (1950-

1960) a qual está sendo realizada como parte para a obtenção do grau de Mestre no 

Programa de Pós Graduação em Ensino UFF/INFES. 

Você foi selecionado em virtude do seu vinculo estudantil nas instituições 

pesquisadas e sua participação não é obrigatória.  A qualquer momento você pode 

desistir de participar e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum 

prejuízo em sua relação com o pesquisador, com a UFF/INFES 

O objetivo desta pesquisa é utilizar seu conhecimento sobre as instituições de 
ensino pesquisadas. Sua participação nesta pesquisa consistirá em uma entrevista e 
as informações assim obtidas serão publicadas com sua anuência.  

Registre-se ainda que a divulgação dos dados será feita mediante seu 
consentimento de forma a respeitar tanto o sigilo, quando for o caso, mas sobretudo 
a integridade das informações transmitidas. 

Sua participação poderá contribuir para um estudo sobre a História da 
Educação no nosso município, bem como no nosso estado. 

Você está recebendo duas vias deste termo e deverá, por obséquio, assiná-
las e encaminhar uma das vias para o endereço da pesquisadora, constante deste 
documento. Está sendo-lhe facultada a possibilidade de, a qualquer tempo, dirimir 
ocasionais dúvidas sobre o projeto ou sobre sua participação e, para tanto, poderão 
ser utilizados o referido endereço, o telefone ou o correio eletrônico da 
pesquisadora. 

____________________________________________ 

Izabel Cristina Galiaço Avila – CPF 835201557-53- Tel: 22 981 11 6222 

Endereço: Av.: José Homem da Costa 873. Beira Rio – Santo Antônio de Pádua 

CEP: 28.470-000. 

Declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios de minha participação na 

pesquisa e concordo em participar. 

_________________________________________ 

Nome do entrevistado 
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APENDICE B – Termo de anuência das Instituições 
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ANEXO A- ATA DE EXAME DE ADMISSÃO DA ESCOLA NORMAL – 1927   
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Fonte: Arquivo Colégio de Pádua – 2017 

 
Ata do exame de Admissão da Escola Normal em abril de 1927 – Acervo Colégio de 
Pádua 
Provas escritas de Arithimética e História do Brasil 
Existe uma ata para cadaduas disciplinas. Escolha aleatória 
Frente e verso 
Aqui também se encontra os conteúdos cobrados na Avaliação de Admissão 
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ANEXO B – CERTIDÃO DE EQUIPARAÇÃO ESCOLA NORMAL - 1969 
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Fonte: Arquivo Colégio de Pádua – 2017 

 
Anexo B, verso. Certidão foi solicitada de acordo com publicação em DO de 1929 
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ANEXO C  – ATA DE EXAME DE ADMISSÃO – 1960  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Acervo Colégio de Pádua 

Escola Normal de Pádua – A relação de alunos foi omitida, para preservação da 
identidade dos mesmos. Frente e verso 
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ANEXO D - ATA DA CRIAÇÃO DO COLEGIO APLICAÇÃO DA ESCOLA 
NORMAL – 1967 
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Fonte: Acervo Colégio de Pádua. 
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ANEXO E - ATA DE COLAÇÃO DE GRAU DA PRIMEIRA TURMA DA ESCOLA 

NORMAL CARIBÉ DA ROCHA – 1959.  

 
 

Fonte: Acervo Inspeção Escolar 
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ANEXO  F – SOLICITAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO GINÁSIO CARIBÉ DA 

ROCHA 

 

 
Fonte: Acervo Inspeção Escolar 
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ANEXO G  – ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO DA CNEG, EM SANTO ANTÔNIO DE 

PÁDUA, COM A PRESENÇA DODR. FELIPE TIAGO GOMES. 

 

 
Fonte: Acervo Inspeção Escolar – Folha 01 
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Fonte: Acervo Inspeção Escolar – Folha 02 
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Fonte: Acervo Inspeção Escolar – Folha 03 
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