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RESUMO 
 

SANTOS, Thiago Cerqueira dos. Que professoras queremos formar? Análise do currículo de 

história no Instituto de Educação Carmela Dutra - Rio de Janeiro. 2017. 37 f. Produto Final 

(Especialização em Docência da Educação Básica na Disciplina História) – Colégio Pedro II, Pró-

Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Programa de Residência Docente, Rio de 

Janeiro, 2017. 

 
Este Produto Final tem como objetivo analisar o currículo de História no Curso Normal no Rio de 

Janeiro e produzir uma orientação curricular no Instituto de Educação Carmela Dutra.  Através da 

análise bibliográfica e documental a trajetória do ensino de História na formação de professores em 

nível Médio pôde ser analisada. Perpassando por diversos períodos históricos distintos (Regência, 

Segundo Reinado, República Velha, Era Vargas, Ditadura Civil-Militar e Nova República) o ensino 

Normal, de modo geral, prosseguiu sem muitas alterações como um projeto civilizatório de Estado, 

tendo os professores e professoras formados nesses espaços a função de levar a civilização e o 

modelo de Estado específico defendido por determinada época. A disciplina História teve papel 

importante nesse processo, contribuindo para a formação da nação no século XIX e formação cidadã 

republicana no século XX. No século XXI esse papel civilizatório do Curso Normal não era mais 

necessário e desejado. Com o objetivo de refletir sobre a prática docente e o ensino de História, as 

atuais alunas do Instituto de Educação Carmela, através desse Produto Final, participaram de 

atividades que visavam a construção de uma organização curricular de História alternativa com o 

desígnio de refletir sobre que tipo de professoras estão sendo formadas nos dias atuais. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 

 O trabalho de pesquisa intitulado "Que professoras queremos formar? Análise do 

currículo de História no Instituto de Educação Carmela Dutra - Rio de Janeiro" visa 

refletir com o corpo discente o papel do currículo de História no curso de formação de 

professores. 

 Embora com um objeto de pesquisa diferente do presente nesse trabalho, José 

Murilo de Carvalho no seu clássico "Os Bestializados" diz que 

 
Embora se trate de uma investigação de natureza histórica, não 
resta dúvida de que o problema da cidadania continua no centro 
da preocupação de todos nos dias de hoje, de quando mais uma 
mudança de regime se efetua e mais uma tentativa é feita no 
sentido de construir a comunidade política brasileira. A 
historiografia é aqui, uma vez mais, projeção do presente e 
instrumento de tentativa de construção da história. Diziam os 
positivistas que os mortos governavam os vivos, o passado o 
presente. Ao reler a história com os olhos de hoje talvez 
pudéssemos dizer que os vivos, ao tentar reconstruir o passado, 
tentam governar os mortos na ilusão de poderem governar a si 
próprios. Ou, em versão pessimista, na frustração de o não 
poderem fazer. (CARVALHO, 1987, p.14) 

 

 O problema da educação e do ensino de História continua uma questão 

fundamental na atualidade. E assim como o trabalho citado, este também foi produzido 

em meio a um turbilhão político. Do impechment de uma presidenta democraticamente 

eleita até a Reforma do Ensino Médio realizada de cima para baixo, sem consulta aos 

professores educadores do Brasil. Resultando até o presente momento da escrita deste 

trabalho na exclusão da obrigatoriedade do ensino de História para todos os estudantes 

do Ensino Médio.  

 Além disso, outras questões de caráter pragmático precisam ser expostas aqui, 

pois influenciaram diretamente na produção do trabalho final do Programa de 

Residência Docente do Colégio Pedro II (PRD-CPII). A primeira delas foi a greve 

histórica na educação do Estado do Rio de Janeiro. A greve teve início em 2 de março 

de 2016 e terminou apenas no dia 26 de julho do mesmo ano, quase cinco meses 

depois. Eu enquanto docente da Secretária de Educação do Estado do Rio de Janeiro 

(SEEDUC) aderi a greve em toda sua extensão. Não concebo separação entre a 

formação continuação com objetivo de aperfeiçoamento profissional, como é do PRD-

CPII, com a luta nas ruas por uma educação mais digna e valorização do trabalho 
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docente. 

 Fui admitido no PRD-CPII no contexto da grande greve, assim a greve influenciou 

na aplicação do produto final na minha escola de origem, pois ninguém esperava que 

ela fosse tão longa. O produto tem que ser aplicado na escola de origem do residente, 

no meu caso no Instituto de Educação Carmela Dutra, escola de Ensino Médio na 

modalidade Normal, localizada no bairro de Madureira, zona norte da cidade do Rio de 

Janeiro. A modalidade Normal visa formar em nível médio professoras e professores 

para atuar na educação infantil e nos cinco primeiros anos do Ensino Fundamental. 

 Nesse sentido o produto final escolhido por mim para ser aplicado na escola seria 

algo voltado para a minha área, História, e a formação de professores. Partindo do 

pressuposto que o produto surge como uma tentativa de tentar solucionar uma 

problemática específica em sala de aula, a principal questão a ser resolvida seria as 

práticas curriculares no que tange o ensino de História no Curso Normal. 

 Minha reflexão sobre o currículo de modo geral, o currículo de História e o 

currículo de História no ensino Normal seria e ainda é o motor deste trabalho acadêmico 

final. A problemática de o que e como ensinar História para futuras professoras é o que 

orienta esse trabalho. Ensinar a pensar historicamente já é uma tarefa difícil, ensinar a 

ensinar historicamente é mais complexo ainda. 

 Então o produto aplicado no meu colégio teria esse objetivo como norteador do 

trabalho. Para além de uma aula diferenciada, me interessava mais responder questões 

de cunho pedagógico mais elaborado. Uma reflexão e reformulação do próprio currículo 

de História, levando em conta as próprias alunas e alunos. Afinal eles não seriam 

apenas estudantes absorvendo conhecimento histórico, mas futuros professores. E, 

apesar de não terem formação específica em História, de certo modo também passarão 

o conhecimento histórico para seus futuros alunos. 

 Enquanto professor do ensino Normal da rede estadual do Rio de Janeiro 

algumas questões se colocaram na ordem do dia. Produziu-se em mim um espaço de 

interrogação operando na reflexão sobre o papel do currículo de História para a 

formação das futuras normalistas.  

 A disciplina História está atualmente presente nas duas primeiras séries do 

Ensino médio Normal, ao contrário do ensino médio regular no qual está presente nos 

três anos. Esta questão da redução da carga horário do ensino de História no curso de 

formação de professores do ensino público do estado do Rio de Janeiro fomenta 

dúvidas acerca do objetivo almejado pelo governo com o ensino da disciplina escolar. 

 A prática docente constitui um saber escolar específico e diferenciado, porém não 
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hierarquizado, do saber acadêmico. Pensando nesse sentido o produto aplicado seria 

realizado em uma das minhas turmas objetivando a produção de uma orientação 

curricular de História coletivo e democrático. O objetivo é a construção coletiva docente-

discente utilizando o conceito de professor/pesquisador, visando a minha reflexão sobre 

o meu trabalho e a reflexão do futuro trabalho das próprias alunas e alunos.  

 A ideia original seria analisar o currículo de História do curso Normal do Rio de 

Janeiro no tocante ao papel do ensino da disciplina na formação das estudantes 

enquanto futuras professoras de educação infantil/primeiro segmento do ensino 

fundamental. Analisar também a preparação das estudantes para serem aptas a 

ingressar no ensino Superior e então construir coletivamente um orientador curricular de 

História alternativo com as futuras professoras. 

 Por causa da greve, das consequências da greve para ser mais exato, a 

aplicação do produto teve que sofrer mudanças. Por causa da reposição da greve (que 

só acabou em fevereiro deste ano) a aplicação na turma toda ficou inviável. Como fiz a 

greve inteiro, tive que repor quase cinco meses de greve, que só foi possível graças a 

escola ser integral, que possibilitou fazer a reposição no contra turno e nos sábados. 

 Então o projeto sofreu uma leve alteração. Ao invés de ser aplicado em sala de 

aula com uma turma, o projeto foi apresentado em todas as turmas e quem quisesse 

participar, faríamos então reuniões entre as minhas aulas regulares e a reposição da 

greve. Não era o modelo ideal para o trabalho, mas a materialidade da vida escolar se 

fez presente. Mas no final tudo deu certo, os encontros ocorram e as reflexões surgidas 

delas foram deveras proveitosas.  

 Vale ressaltar que o Colégio Pedro II também entrou em greve em 2016, 

alterando toda a logística do PRD-CPII como o cancelamento do Ciclo 3 dos eventos de 

formação continuada. Definitivamente 2016 foi um ano bastante atípico. 

 Para poder situar o papel do Curso Normal no contexto brasileiro faremos aqui 

uma breve revisão bibliográfica sobre o ensino normal no Rio de Janeiro e a da 

disciplina escolar História. 

 Dentro do projeto educacional da elite nacional, o ensino de História tinha 

significativa importância e seu objetivo principal era a formação de uma elite nacional 

com valores do mundo civilizado. A disciplina História tem sua própria historicidade, que 

remete aos tempos do Império, sendo objeto de disputadas constantes até os dias 

atuais. Ela desempenharia o papel civilizatório, da construção da cidadania política e da 

identidade nacional. 

O objetivo dessa etapa é articular essas duas camadas desse projeto civilizatório: 
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as Escolas Normais e o ensino de História. As Escolas Normais e a construção da 

disciplina História no Brasil são contemporâneas e passam por diversas fases, 

momentos, marcados por disputas e descontinuidades ao longo do tempo. O foco aqui é 

justamente o início desse projeto, no tempo do Império brasileiro. 

 A educação brasileira apresenta um percurso complexo no decorrer do tempo, 

atravessado por diversos interesses ao longo dos séculos. Pretendo analisar 

especificamente a formação dos professores e o projeto da elite para educação no 

Brasil através das Escolas Normais no Rio de Janeiro, e como a disciplina História 

contribui para a disputa de concepção de sociedade através da educação. A pesquisa 

não busca refletir sobre as experiências que deram certo ou não, mas a visão de 

educação do poder público através da legislação que instituía as Escolas Normais e o 

papel do conhecimento histórico enquanto objeto pedagógico nesse processo. 

 O ensino sempre foi um território de disputa, entre o público e o privado, entre o 

nacional e o regional, entre os mais abastados e os menos favorecidos. Com o advento 

do Brasil independente, a formação do povo brasileiro começou a ingressar como uma 

das preocupações no cenário político nacional. Com isso, a instrução dos professores 

que seriam responsáveis por educar esse "novo povo", carente de uma identidade 

própria, torna-se uma das questões de interesse do governo do século XIX. E é nesse 

cenário que surgem as Escolas Normais no Brasil. 

 Alguns artigos foram selecionados para auxiliar na reflexão deste tema. O 

primeiro deles, “Breves reflexões sobre as primeiras escolas normais no contexto 

educacional brasileiro, no século XIX", de Angela Maria Souza Martins, investiga o 

processo de formação das Escolas Normais brasileiras nesse período e o 

desenvolvimento de uma cultura pedagógica responsável pela construção da identidade 

do professor primário do Brasil, instaurando procedimentos pedagógicos que interferem 

na realidade histórica e social do país.  

 Para dar luz à questão do projeto de elite das Escolas Normais, o artigo de 

Marlete dos Anjos Silva Schaffrath intitulado “Escola normal: o projeto das elites 

brasileiras para a formação de professores” destaca os aspectos das condições que 

promoveram o ensino no Brasil desde o Século XVIII até a expansão das Escolas 

Normais, baseado no modelo francês, mas cujas especificidades brasileiras devem 

estar apresentadas de modo que salientem o projeto próprio das elites brasileiras para a 

formação do povo.  

 Da professora Sonia Maria de Castro Nogueira Lopes, dois artigos foram 

selecionados: “Um ensaio de formação docente no Rio de Janeiro: a Escola Normal 
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Livre do Município da Corte (1874-1875) e “A emergência de escolas normais no Rio de 

Janeiro do século XIX: Escola Normal do Município da Corte e Escola Normal de 

Campos”, o segundo com coautoria de Silvia Alicia Martinez. Ambos são focados na 

reestruturação do ensino Normal e na preocupação com a formação dos professores na 

capital do Império na segunda metade do Século XIX. 

Em relação à história do ensino de História, os artigos utilizados foram: "A 

disciplina de história no império brasileiro", de Maria Aparecida Leopoldino Tursi 

Toledo, e “Os confrontos de uma disciplina escolar: da história sagrada à história 

profana”, de Circe Maria Fernandes Bittencourt. 

Uma breve introdução sobre instauração das Escolas Normais se faz necessária. 

De inspiração francesa, as Escolas Normais tinham como objetivo a criação de 

"normas" para a formação de professores. E a primeira no Brasil foi na província do Rio 

de Janeiro, na então capital Niterói, através do decreto nº 10 de 10 de abril de 1835. 

Nessa época o Brasil passava pelo chamado Período Regencial, quando o imperador D. 

Pedro I abdicou do trono brasileiro, mas seu herdeiro não tinha idade suficiente para 

assumir o trono, sendo assim, o Brasil foi governado por regentes até que o sucessor 

completasse a maioridade de 18 anos1, como previsto pela Constituição de 1824. 

 O período regencial foi recheado de revoltas ao logo de todo o território nacional. 

De norte a sul, movimentos separatistas explodiam ameaçando a unidade nacional. 

Toledo, no artigo "A disciplina de história no império brasileiro", enfatiza a preocupação 

das classes dominantes em afirmar sua identidade e visão de mundo para o país recém 

independente: 

Saída das lutas pela independência a classe senhorial tinha diante de si 
o desafio de construir e consolidar os princípios da nova sociedade, e 
para isso precisava construir uma identidade de classe governante que 
implicava no seu reconhecimento como um corpo político uno, capaz de 
realizar o trânsito do processo de colonização para o de emancipação 
política e constituição do Estado Imperial. (TOLEDO, 2005, p.2) 

  

É nesse contexto de instabilidade política que surge a Escola Normal de Niterói 

para "nela se habilitarem as pessoas, que se destinarem ao magistério de instrução 

primária, e os Professores atualmente existentes, que não tiverem adquirido a 

necessária instrução nas Escolas de Ensino" (BRASIL, Lei n° 10, 4/04/1835, art. 1°). 

 O presidente da província do Rio de Janeiro, Joaquim José Rodrigues Torres foi o 

idealizador do projeto conservador de ensino implantado, que pode ser observado no 

currículo implantado e que tinha como objetivo ensinar a ler e escrever pelo método 

                                                 
1 O que não ocorreu, D.Pedro II assumiu o trono brasileiro com 15 anos incompletos em 1840. 
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Lancasteriano2, ensinar as quatro operações de aritmética, quebrados, decimais e 

proporções, noções gerais de Geometria teórica e prática, gramática de Língua 

Nacional, elementos de Geografia e os princípios de Moral Cristã, e da Religião do 

Estado. (BRASIL, Lei n° 10, 4/04/1835, art. 2°). 

 Assim como observado por Martins no artigo "Breves reflexões sobre as 

primeiras escolas normais no contexto educacional brasileiro, no século XIX": 

 
A formação intelectual do professor não foi uma preocupação efetiva 
desse primeiro projeto de Escola Normal na província de Niterói. Na 
verdade, a intenção era a formação de professores que pudessem 
disseminar nas camadas populares a civilidade e a ordem, impregnar a 
sociedade com uma espécie de moral universal. (MARTINS, 2009, p.6) 

 
 A maior preocupação era com a formação moral e que valores esses novos e 

antigos professores iriam repassar para as gerações futuras. A questão da formação de 

professores e da criação das Escolas Normais como demandas sociais, levadas a cabo 

pelas elites dominantes em cada sociedade. (SCHAFFRATH, 2008) 

Mas através da lei nº 10 percebemos a ausência do ensino de História enquanto 

uma disciplina autônoma. Uma breve análise sobre uma lei anterior pode lançar luz a 

esse questionamento. 

 É a lei de 15 de outubro de 1827, ainda do Primeiro Reinado, que enfatiza a 

preocupação do Imperador D. Pedro I com as chamadas "escolas de primeiras letras", 

ou seja, a educação primária, elementar. A formação desse novo povo brasileiro era 

fundamental para o governo e, com caráter mais moral do que intelectual, as novas 

escolas de primeiras letras aplicariam o método lancasteriano (ou ensino mútuo, como 

consta na lei) e prevê que os professores ensinem: 

 
 
[...] a ler, escrever as quatro operações de aritmética, prática de 
quebrados, decimais e proporções, as noções mais gerais de geometria 
prática, a gramática da língua nacional, e os princípios de moral cristã e 
da doutrina da religião católica e apostólica romana, proporcionando a 
compreensão dos meninos; preferindo para as leituras a Constituição do 
Império e a História do Brasil. (BRASIL,15/10/1827, art. 6°). 
 

 

O conteúdo a ser ministrado é quase idêntico ao da escola normal de Niterói: as 

operações matemáticas básicas, gramática portuguesa e moral católica, ou seja, um 

ensino técnico, dogmático e nada reflexivo. Elementos de geografia não são citados, 

                                                 
2 Também conhecido como método de ensino mútuo baseado no ensino oral, repetição, memorização e 
na disciplina. 
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mas aconselha-se ou, como está na lei, prefere-se a leitura da constituição de 1824 e a 

História do Brasil.  

 Mesmo que na lei nº10 de 1835 o ensino de História não esteja explícito, é 

perceptível através da lei de 1827 que, pelo menos, a leitura de uma certa história do 

Brasil era motivo de atenção do governo e, por consequente, de uma elite nacional. O 

que não exclui a leitura de textos de História do Brasil nas aulas de gramática da língua 

nacional na Escola Normal de Niterói, afinal os professores formados ali deveriam dar 

conta de instruir, inclusive no conhecimento histórico, as novas gerações do Império. 

Estas informações vagas não sofreram alterações até meados do século XIX e pouco 

se sabe como tal proposta se concretizou nas precárias salas de aula do ensino 

primário (BITTENCOURT, 1993). 

 A disciplina autônoma História, assim como as Escolas Normais, surgira no 

século XIX, na França, e sofreu influência direta no Brasil. Já havia desde 1826 projeto 

como o do deputado Januário da Cunha Barbosa que pretendia implantar uma cadeira 

de História no ensino (BITTENCOURT, 1993). 

 Esse período de consolidação do Brasil enquanto uma nação independente foi 

marcado por discussões e propostas visando a criação de um projeto educacional que 

buscava edificar uma visão da elite nacional. A educação era chave primordial nesse 

processo e a preocupação em formar aqueles que iriam ensinar as novas gerações 

pode ser vista na construção das escolas de primeiras letras e das escolas normais. 

 O desenvolvimento das escolas normais e da disciplina História, que também era 

vista como essencial no novo projeto de nação, andaram lado a lado no período do 

Primeiro Reinado e Regencial no Brasil.  

 Apesar de a História não estar presente na lei nº 10 de criação da Escola Normal 

de Niterói, todo o contexto indica que havia sim uma preocupação em ensinar o 

conhecimento histórico para a educação elementar, sendo assim importante na 

formação daqueles que ensinariam as "primeiras letras", mesmo que seja como 

sugestão de leitura da História do Brasil como vista na instrução primária. 

 A História como disciplina escolar no Brasil será implantada depois da criação da 

Escola Normal de Niterói, o que também pode explicar a ausência na lei. Ela tornou-se 

disciplina obrigatória com a criação do Imperial Colégio de Pedro II em 1837. 

 O ensino secundário no Brasil, especificamente no Colégio Pedro II, era 

“preocupação fundamental do poder político para a formação dos quadros burocráticos 

do Estado, constituíram-se no espaço em que efetivamente se estruturou e se colocou 

em prática as disciplinas históricas” (BITTENCOURT,1993, p.195). No regulamento de 
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1855 do colégio Pedro II, a disciplina História do Brasil se torna independente de 

História Geral e a separação entre História e Geografia ocorreu a partir de 1862. 

Portanto, a disputa pelo desenvolvimento da disciplina história se dá nesse espaço e 

reverbera depois para o ensino primário. Não é por acaso que a partir dos anos 60 do 

século XIX ocorreu a incorporação de História do Brasil no ensino elementar. 

 No artigo "Um ensaio de formação docente no Rio de Janeiro: a escola normal 

livre do município da corte (1874-1875)", Sonia de Castro Lopes enfatiza que "a 

descontinuidade e a precariedade dos serviços marcaram esses primeiros modelos de 

formação escolarizada" (LOPES, 2012, p.2) e sobre a preocupação do governo com o 

ensino e com as mudanças em relação ao ensino primário, diz que 

 
No início do período imperial eram chamadas escolas de primeiras 
letras, as quais se limitavam a ensinar o ler, escrever e contar. Mais 
tarde, passam a denominar-se escolas de instrução elementar, nas quais 
eram ministrados mais conteúdos, embora fossem apenas 
conhecimentos rudimentares de gramática, aritmética e religião. Apenas 
na década de 1860 surgiu a idéia da necessidade de uma instrução ou 
educação primária, cujo currículo se caracterizava por um aumento 
significativo de conhecimentos escolarizados, ou seja, de todos os 
conteúdos, hábitos e valores que a escola deveria transmitir. (LOPES, 
2012, p.2) 

 

 A partir da década de 60 há então uma maior preocupação com o ensino primário 

e com a formação daqueles que iriam instruir as novas gerações, mais precisamente 

com a escola normal. A partir de 1870 caracterizaram-se mudanças na cultura 

pedagógica dentro dos rumos que toma a educação e a escola normal volta a ganhar 

importância, materializada na construção de uma nova Escola de Formação de 

Professores na capital do Império, o município neutro do Rio de Janeiro. 

 A Escola Normal Livre do Município da Corte, particular, mas com financiamento 

do Estado imperial, foi inaugurada em 25 de março de 1874 e, segundo Lopes, 

apresentava o seguinte quadro de disciplinas no que se refere ao conhecimento 

histórico: História aplicada à Pedagogia e História do Brasil (apenas no 3º ano), 

ministrada pelo Dr. Theophilo Neves Leão X (LOPES, 2012). No ano seguinte, o 

currículo é reformulado com a disciplina História (sem outro nome no título), ministrada 

pelo mesmo professor. 

 A escola teve seu fim antes mesmo de completar dois anos de funcionamento, 

mas a preocupação com formação docente e por consequência o desenvolvimento de 

escolas normais no Rio de Janeiro não acabou por aí. No decreto n°6.379 de 30 de 

novembro de 1876, "[...] o Ministro do Império, José Bento da Cunha Figueiredo, tentou 
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instalar Escolas Normais públicas e estatais: uma, em regime de externato, para 

professores e outra, em regime de internato, para professoras primárias." (MARTINS, 

2009, p.9). 

 No tocante ao ensino de História o decreto previa que o ensino compreenderia 

noções de História Universal e História do Brasil no 3º ano, (BRASIL, Decreto n° 6.379, 

30/11/1876, art. 2°) e um professor para cada disciplina (BRASIL, Decreto n° 6.379, 

30/11/1876, art. 10º). 

 Mas esse projeto de criação de escolas normais públicas e estatais na capital do 

Império não deu certo devido à falta de recursos suficientes. Segundo Lopes e Martinez: 

 
Entretanto, pelo relatório do ministro do Império, conselheiro José Bento 
da Cunha Figueiredo, o empenho consagrado à criação dessas escolas, 
votado pela Lei da Despesa, fora drasticamente reduzido para o 
exercício de 1876-1877, adiando assim o projeto. Vivia-se nesse último 
quartel do Oitocentos um ambiente intelectual que exigia e proclamava, 
por meio da imprensa, a necessidade e urgência de ocupar-se do 
ensino, sobretudo da escola primária – base da cidadania, cimento da 
nação. (LOPES; MARTINEZ, 2008, p.61) 

  

Nesse sentido é interessante observar o decreto nº 4.247, de 19 de abril de 1879, 

proposto pelo ministro Carlos Leôncio de Carvalho que visava reformar o ensino 

primário e secundário no município da Corte e o superior em todo o Império. No decreto, 

fica em evidência a preocupação com a formação de professores, vista como essencial 

para resolver o problema educacional na capital do Império. 

 No mesmo decreto é previsto, no artigo 4º, o ensino de noções de História e 

Geografia do Brasil nas escolas primárias de 1º grau do município da Corte. No ensino 

das escolas de 2º grau constaria a continuação e desenvolvimento das disciplinas 

ensinadas no 1º grau. 

 Para dar conta dessa visão educacional, no mesmo decreto, no artigo 8º, diz que 

o governo poderá criar ou auxiliar as escolas normais existentes nas províncias. A 

importância das escolas normais para a formação desses professores mais capacitados 

e responsáveis por elevar o status educacional do Império pode ser observada no 

mesmo artigo, em questões que iriam além do espaço físico da escola em si, como por 

exemplo, na parte em que previa a fundação ou auxílio a bibliotecas e museus 

pedagógicos nos lugares onde houvesse escolas normais. 

 No artigo 9º o mesmo decreto prevê as disciplinas a serem ministradas nos 

cursos normais, e no que se refere ao conhecimento histórico, as disciplinas ministradas 

seriam História Universal e História e Geografia do Brasil. É observável o crescimento 
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da importância das disciplinas históricas nos cursos normais, agora claramente 

definidas na legislação estatal. 

Assim, a criação da Escola Normal da Corte, por iniciativa de Francisco Sodré 

Pereira pelo decreto nº 7.684, de 6 de março de 1880, pode ser entendida como 

resultado dessa reforma no ensino. 

 A Escola Normal da Corte foi criada inicialmente nas dependências do Imperial 

Colégio de Pedro II mas “mal se iniciaram os trabalhos letivos, constatou-se a falta de 

espaço físico, passando a escola normal a funcionar no prédio da Escola Politécnica, 

em cursos noturnos” (LOPES; MARTINEZ, 2008, p.62-63.) 

 No artigo 1º do decreto nº 7.684 está estipulado que o ensino na escola normal 

da Corte seria gratuito e compreenderia as seguintes cadeiras envolvendo o ensino de 

História: Elementos de Cosmografia, Geografia e História Universal e Geografia e 

História do Brasil, com um professor para cada matéria. 

Um ano depois da inauguração da Escola Normal da Corte, um novo 

regulamento é proposto. Por meio do decreto n° 8.025 de 16 de março de 1881 ficou 

estabelecido que: 
Artigo 1°: A Escola Normal tem, por fim, preparar professores primários 
de 1° e 2° graus: o ensino nela distribuído será gratuito, destinado a 
ambos os sexos, e compreenderá dois cursos – o de ciências e letras e o 
de artes. Artigo 2°: O curso de Ciências e Letras se comporá das 
seguintes matérias: Instrução Religiosa, Português, Francês, Matemática 
Elementar, Corografia e História do Brasil. Cosmografia, Geografia e 
História Geral, Elementos de Mecânica e Astronomia, Ciências Físicas, 
Ciências Biológicas, Lógica e Direito Natural e Público. Economia Social 
e Doméstica, Pedagogia e Metodologia: (BRASIL, Decreto n° 8.025, 
16/03/1881, art. 1°, e 2°). 

 Ao contrário das outras leis e decretos acerca da implantação das escolas 

normais no Rio de Janeiro, este último decreto especifica não só em quais séries as 

disciplinas históricas seriam ministradas, mas como também o conteúdo específico a 

ser aplicado. Na primeira série estaria presente a disciplina História, sem especificação. 

Já na segunda série  

Corografia e História do Brasil: Em Corografia; limites; partes de mar e 
de terra; montanhas, bacias, vertentes e rios. Etnografia: governo, 
divisão, administração judiciaria, militar e religiosa. Estudo de cada 
província sob os diversos pontos de vista administrativo, industrial e 
comercial; cidades principais, com pormenores sobre cada uma. História: 
fatos memoráveis desde o descobrimento do Brasil até o fim da guerra 
do Paraguai. (RIO DE JANEIRO, Decreto n° 8.025 16/06/1881, art.7º) 

 Em História do Brasil destaca-se os “fatos memoráveis” desde o descobrimento. 

Quais fatos memoráveis são esses não fica claro, poderia ficar a cargo do professor 

responsável por aquela disciplina e qual das vertentes historiográficas em disputa na 
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época o professor seguiria. Mas a ordem cronológica é bem estabelecida: a História do 

Brasil começa no descobrimento e vai até o fim da Guerra do Paraguai (1864-1870). 

Apenas onze anos depois do final da guerra sua importância como formadora do caráter 

do povo brasileiro podia ser sentida na presença curricular da Escola Normal da Corte. 

 Na quarta série era voltada para a “História geral: épocas memoráveis das 

revoluções da humanidade, ciências, letras e artes na antiguidade, na idade média e 

nos tempos modernos; quadros sinópticos e sincrônicos” (RIO DE JANEIRO, Decreto n° 

8.025 16/06/1881, art.7º). Assim como a História do Brasil, a História Geral também 

apresenta um caráter mais abrangente, abordando da Antiguidade até os tempos 

modernos. Os quadros sinópticos que permite ver um conjunto de uma só vez e em que 

são dados uma visão geral do todo, representa o viés de síntese da disciplina. O quadro 

sincrônico representa, em várias colunas, os fatos acontecidos ao mesmo tempo em 

diferentes países, dando um cenário temporal mais geral. 

A proposta de mudança do regulamento de 1881 causou críticas, segundo Lopes 

e Martinez devido a ênfase no ensino científico e no caráter mais teórico do que prático 

do curso. 

Em relação ao plano de estudos, criticava-se a proposta do programa de 
ensino, decorrente do regulamento de 1881, que sacrificava a parte 
literária em prol da científica, fato que se comprovava pela inclusão de 
matérias como as “mathemáticas elementares, elementos de mechanica 
e astronomia, sciencias phisicas, sciencias biologicas, noções de 
agricultura”, em detrimento da omissão do ensino de “literatura brasileira” 
e da cadeira de “portuguez”, limitada às duas primeiras séries. As 
observações do inspetor enfatizavam também o caráter 
predominantemente teórico do curso, em prejuízo dos exercícios 
práticos. (LOPES; MARTINEZ, 2008, p.64). 

 

O aprofundamento de algumas das questões poderá contribuir para a 

compreensão do processo de implantação do ensino de História nas Escolas normais 

do Rio de Janeiro, assim como os modelos de civilização presentes no Império e que 

perpassam até o período republicano, modelos esses disputados entre vários setores 

da elite que é espelhado então nas leis e decretos educacionais. No que tange a esse 

objetivo a passagem do Império para a República não causou transformações 

significativas no projeto educacional da elite brasileira. Segundo Schaffrath, 
 
[...] desde a Independência até o advento da Proclamação da República, 
a estrutura do sistema educacional brasileiro pouco se alterou. Embora 
Império e República sejam duas formas distintas de organização política, 
a composição de forças no poder público continuava, todavia sob a égide 
dos antigos donos do poder. (SCHAFFRATH, 2008, p.145). 

 

Schaffrath evidencia que o que mudou foi “[...] apenas o enfoque da educação 
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pública primária, que na República foi ac1amada como instrumento para viabilizar o 

sistema de voto universal [...]” (SCHAFFRATH, 2008, p.145). A partir da República e da 

proibição do voto para os analfabetos, a alfabetização e o ensino primário são vistos 

como prioridade e como exigência no desempenho da participação política, sendo 

cidadão republicano aquele que sabia ler e escrever. Sendo assim a Escola Normal se 

torna o principal meio de estruturação do ensino elementar no Brasil acompanhando o 

desenvolvimento da disciplina histórica como um campo do conhecimento científico. 

 No início do período republicano brasileiro a ideia de modernização estava em 

voga na capital e envolvia também a Escola Normal. Durante o governo do prefeito 

Barata Ribeiro (1892-1893) a Escola Normal, agora no Distrito Federal, passa 

novamente por reformas. No que tange as disciplinas aplicadas a Resolução do 

Conselho Municipal de 9 de maio de 1893, estabelecia que: 

 

A Municipalidade manterá no Distrito Federal uma ou mais Escolas 
Normais, mixtas ou discriminadas para os dois sexos, conforme as 
necessidades do ensino, e a cada uma delas será anexa uma escola 
primária de educação (Artigo nº20)  [...] Em cada Escola Normal o curso 
compreenderá as seguintes disciplinas: Português e noções de literatura 
nacional, Francês, Inglês, Geografia e História, Matemática, Astronomia, 
Física e Química, Noções de Mineralogia e Geologia, Biologia,Sociologia 
e Moral, Noções de Agronomia, Desenho, Música, Ginástica, Trabalhos 
Manuais para o sexo masculino e Trabalhos de Agulha para o sexo 
feminino; [...] [tais] disciplinas serão dadas por 15 professores [...]: um de 
Português e Literatura; um de Francês; um de Inglês; um de Geografia e 
História; um de Matemática Elementar; um de Mecânica e Astronomia; 
um de Física e Química, Noções de Mineralogia e Geologia; um de 
Biologia; um de Sociologia e Moral; um de Agronomia; um de Desenho; 
um de Música; um de Ginástica; um de Trabalhos Manuais e um de 
Trabalhos de Agulha.[...] Estas matérias serão distribuídas pelo número 
de séries que forem determinadas em Regulamento (SILVEIRA,1954 
apud SANTOS, 2011, p.101). 

 

Embora as disciplinas História e Geografia estejam separadas, elas seriam dadas 

pelo mesmo professor, demonstrando que projeto civilizatório republicano novas 

disciplinas como "Sociologia e Moral" ganham mais destaque. A construção de uma 

identidade nacional, onde a disciplina História ganhou importância, perderia força frente 

a um projeto de cidade que se pretendia industrializar-se e se tornar cada vez mais 

"europeia". 

Mas os reflexos do projeto modernizador na Escola Normal não se dão apenas 

no campo curricular. Há então uma preocupação com a arquitetura e outros elementos 

que tornariam a própria Escola Normal como sinônimo de modernidade. Segundo 

Heloisa Helena Meirelles dos Santos 
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Na Escola Normal, materialmente, era o novíssimo relógio a vácuo que 
mostrava materialmente a modernidade aos passantes, substituindo o 
antigo sino, para marcar a entrada e saída dos estudantes. Outro item 
dos novos tempos do prédio público escolar era a luz elétrica, que 
iluminava o pequeno pátio externo. Segundo o diretor, em ofício à 
Instrução Pública, essa modernidade fazia com que o orçamento escolar 
fosse extrapolado. Os adereços agregados à arquitetura do “próprio” 
escolar deveriam mostrar a civilidade e probidade da instrução pública. 
(SANTOS,2013, p.136). 

 

 Para acompanhar esse processo de modernização do Rio de Janeiro a Escola 

Normal passa por inúmeras mudanças físicas e curriculares. No Decreto nº 838, da 

Prefeitura do Distrito Federal, de 20 de outubro de 1911, conhecida como Reforma 

Rivadávia Corrêa. Essa reforma trouxe a autonomia institucional da Escola Normal, que 

passou legalmente a existir. 

 O Regulamento da Escola Normal de 1912 expressava as normas 

administrativas, pedagógicas e de disciplina para alunos, professores e a Congregação 

da Escola Normal do Distrito Federal, de acordo com a Reforma de 1911.  

 No que se refere ao currículo "uma das novidades trazidas foi a alteração do 

quantitativo de professores (Artigo 59), que passou a ser composto por vinte e quatro 

professores catedráticos no Curso de Ciências e Letras, e dez professores catedráticos, 

efetivos, no Curso de Artes" (SANTOS,2013,p.137). Comum aos dois cursos haveria um 

professor de História do Brasil e Instrução Cívica. O professor de História Geral e da 

América seria apenas do curso de Ciência e Letras, assim como o professor de 

Geografia Geral e Corografia do Brasil. 

 Percebemos então a separação entre os docentes de História e Geografia, e não 

apenas isso, mas o refinamento da disciplina História. História do Brasil está presente 

nos dois cursos:  no Curso de Ciências e Letras e no Curso de Artes, revelando o 

caráter fundamental da História da nação para a formação dos professores.  

 Além disso a fusão da disciplina Instrução Cívica com História do Brasil revela um 

pouco de como o projeto civilizatório republicano refletia não só no ensino normal como 

na disciplina História. Segundo José Veríssimo, professor e diretor da Escola Normal do 

Distrito Federal (1910-1913) “o aluno deveria conhecer as instituições, as leis, os 

deveres que se impõe a um e a todos, ter noção do dever cívico para com a Pátria" 

(VERÍSSIMO, 1985, p.56 apud SANTOS, 2013, p.138). 

 O ensino de História do Brasil deveria para além de instruir os futuros e futuras 

professores sobre o passado da nação, orientar na formação do cidadão ideal 

republicano, a missão dupla da Escola Normal de formar cidadão e formar educadores. 
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O caráter civilizacional tem significativa relevância frente ao conteúdo histórico 

simplesmente pode ser avaliado levando em conta que com as mudanças e a fusão das 

cadeiras escolares, o número de aulas de História não foi alterado. 

 A disciplina História Geral e América seria oferecida apenas no curso de Ciências 

e Letras com ineditismo na História da América, nunca oferecida antes. Isso também 

pode ser relacionado com o projeto republicano brasileiro, de alinhamento com os 

países vizinhos, republicanos desde suas respectivas independências. O ensino de 

História aqui faria o papel inverso da disciplina no período imperial, fortalecendo os 

laços históricos com os vizinhos, encaixando o Brasil em um projeto republicano 

americano comum. 

 Em 1914 a Escola Normal do Distrito Federal passa por uma nova mudança, 

agora espacial. A escola é transferida da praça da Aclamação (atual Praça da 

República) para a Rua São Cristóvão nº 18, na Cidade Nova, área isolada da cidade, 

conhecida pela área de prostituição e favelas próximas. Os diversos personagens que 

circulavam no novo espaço seriam os responsáveis pelo Decreto nº1678, de 5 de 

janeiro de 1915, responsável pelo o uniforme escolar obrigatório, com objetivo de 

separação das normalistas e o público local (SANTOS, 2013). 

 A Escola Normal só vai sair da Cidade Nova em 1930, para o prédio que foi 

encomendado pelo Prefeito Antônio Prado Júnior, à Rua Mariz e Barros nº 273. Com a 

chegada de Getúlio Vargas em 1930 ao poder toda a questão educacional brasileira vai 

sofrer mudanças e com Escola Normal não foi diferente. 

 Por meio do Decreto nº 3810 de 19 de março de 1932 a antiga Escola Normal 

transformasse no Instituto de Educação. No que se refere as reformas curriculares 

implantadas nesse período havia uma preocupação entre a formação pedagógica das 

futuras professoras e a formação das matérias que elas futuramente iriam ensinar. 

Percebemos ao longo do trabalho a falta de preocupação dos responsáveis pelo ensino 

normal com a formação pedagógica dos futuros professores. A questão moral envolvida 

na formação dos novos educadores, que passaram os valores ditos corretos para as 

novas gerações, sendo que o caráter político-pedagógica do processo de educar, de 

formar cidadãos não era levado em conta. 

 Tudo isso está inserido nas reformas educacionais realizadas por Anísio Teixeira 

na década de 30. O Instituto de Educação "[...] constituiu-se na primeira tentativa de 

formar professores 'primários' em curso superior no Brasil [...] " (LOPES, 2004, p.1) e a 

preocupação em integrar teoria pedagógica e prática começa a ganhar contornos mais 

claros. 
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Para Anísio, portanto, não se poderia separar o estudo das ciências da 
educação do estudo das matérias de ensino. O suporte científico, obtido 
no contexto de formação de professores. ‘A ciência da educação deve 
ser levada ao conhecimento do aluno no curso de Aritmética, de 
Geografia, de História ou de qualquer outra matéria’, ou seja a 
metodologia, os processos de ensino, o como ensinar, deveriam ser 
estudados à luz dos referenciais teóricos da ciências da educação : a 
Psicologia, Filosofia, Sociologia e História da Educação e não como 

simples técnicas, seguindo passos pré-determinados. (LOPES, 2004, 
p.4-5). 

  

 Nesse contexto o como ensinar História sofre alterações frente as luz das 

ciências da educação. Anos depois o Ensino Normal vai sofrer novas alterações 

embaladas pelo fim do Estado Novo em 1945. O decreto-lei 8.530, de 2 de janeiro de 

1946, conhecido como Lei Orgânica do Ensino Normal, que organiza e fortalece em 

caráter nacional a categoria de ensino Normal3. 

 O Curso Normal seria realizado em quatro anos e as disciplinas seriam divididas 

do seguinte modo 

 
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.  
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) Educação 
física.  
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. (BRASIL, 
1946, art 7º, grifo nosso) 

  

 O ensino de História seria previsto apenas na terceira e quarta séries. Sendo na 

terceira série reservada ao ensino de História geral e na quarta série o ensino de 

História do Brasil. O ensino do conhecimento histórico apenas nos anos finais do Curso 

Normal nos indica uma hierarquização dos saberes escolares, mas observando a 

constante permanência do ensino de História ao longo do percurso da Escola Normal no 

Brasil, especificamente no Rio de Janeiro. 

 Outro dado interessante presente no decreto 8.530 é controlo nacional sobre o 

                                                 
3 Onde o imaginário popular sobre as normalistas (uniformes, comportamento, prestígio social e etc) 
ganha os contornos atuais. Os chamados "Anos Dourados" que rendeu anos depois uma minissérie de 
mesmo ano na Globo onde a personagem principal era uma aluna do Instituto de Educação. 
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Ensino Normal.  

Os estabelecimentos, municipais ou particulares, que desejarem outorga 
de mandato de ensino normal, deverão satisfazer às seguintes 
exigências mínimas:   
 

 
a) prédio e instalações didáticas adequadas; 

 
b) 

organização de ensino nos têrmos do 
presente decreto-lei; 

 
c) 

corpo docente com a necessária 
idoneidade moral e técnica; 

 
d) 

ensino de português, geografia e 
história do Brasil, entregue a 
brasileiros natos; 

 
e) 

manutenção de um professor-fiscal, no 
estabelecimento designado pela 
autoridade de ensino competente; 

 
f) 

existência de escola primária anexa, para 
a demonstração e prática de ensino.( 
BRASIL, 1946, art 42º, grifo nosso) 
 

 

 
 Uma das exigências para a implantação de novas escolas normais, públicas ou 

privadas, era o ensino de Português, Geografia e História do Brasil ser ministro apenas 

por brasileiros natos. Isso revela uma preocupação com conteúdos específicos por parte 

dos órgãos oficiais responsáveis pela formação educacional. As disciplinares escolares 

com referência direta a nacionalidade brasileira (língua, território, memória, passado) 

são de exclusividade para os nascidos aqui. Vale salientar que o ensino de História 

Geral não tem qualquer exigência, demonstrando assim a maior preocupação com o 

conhecimento histórico nacional. 

 A partir do decreto-lei 8.530 o Curso Normal cresce no Rio de Janeiro e ganha 

bastante importância, principalmente no projeto de expansão civilizacional para o 

subúrbio carioca (LIMA, 2015). O Instituto de Educação (que tinha o monopólio na 

formação pública de professoras no início da República) localizada no bairro da Tijuca, 

classe média da zona norte, passando pela Escola Normal Carmela Dutra e indo até o 

distante bairro de Campo Grande, na zona Oeste, com a Escola Normal Sarah 

Kubistchek. As Escolas Normais como ferramentas civilizacionais de conquista do 

território denominado “sertão carioca”4. 

  Escolas como o Carmela Dutra (Madureira), Rangel Pestana (Nova Iguaçu), 

Heitor Lira (Penha), Sarah Kubitschek (Campo Grande) entre outras, todas inauguradas 

depois de 1946 e em funcionamento até os dias de hoje deixa claro a importância do 

                                                 
4As regiões distantes do centro urbano da cidade, da baixada de Jacarepaguá à Pedra de 
Guaratiba. 
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Ensino Normal no Rio de Janeiro.  

 Com a da Lei n. 5.692, de 11 de agosto de 1971, durante a ditadura empresarial-

militar de 1964, esse modelo de Ensino Normal chega ao fim e foi substituída pela 

Habilitação Específica de 2º grau (antigo ensino médio) para o exercício do magistério 

de 1º grau (antigo ensino primário). 

 

 

2. OBJETIVOS 

 
 O objetivo central do trabalho é produzir um orientador curricular de História com 

as alunas do Instituto de Educação com o intuiu de refletir sobre o papel do ensino de 

História  no curso de formação de professores nos dias de hoje. 

 Apontar a trajetória política da construção do currículo do Curso Normal no que 

tange ao ensino de História ao longo do século XIX até o século XXI e organizar e 

refletir sobre a construção coletiva de um currículo alternativo de História junto com as 

futuras professoras. 

 

3. JUSTIFICATIVA 
 

A ideia de elaborar este trabalho de pesquisa surgiu da minha inquietação sobre 

o conteúdo de História e o modo como esse conteúdo é aplicado no espaço escolar. 

Além disso, pensar a especificidade do meu lugar de trabalho, onde não formo apenas 

alunas e alunos para se preparem para o ensino Superior, mas também profissionais 

qualificados para ingressar na carreira de professores do ensino infantil e primeiro 

segmento do ensino fundamental. 

Sem sombra de dúvida podemos afirmar que o nosso papel enquanto formadores 

de professores é diferenciado e requer uma atenção especial. Devemos além de nos 

preocupar com a formação com base nos estudos históricos dos nossos estudantes, 

também devemos nos preocupar em como os futuros professores formados por nós irão 

passar esse conhecimento para os seus futuros alunos. 

Não sou pedagogo e técnicas e reflexões teóricas para o ensino infantil e fundamental I 

não é a minha área de trabalho e de estudo acadêmico. Partindo destes pressupostos 

aponto como questão central deste estudo é o currículo de História. E não no sentido de 

simplesmente o aluno, futuro professor, repassar o método e o conteúdo aprendido para 
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as crianças. A transposição didática5 de conteúdo de História nesse caso vai passar 

pela Universidade, pelo professor da escola até os alunos do Curso Normal, que 

deverão ressignificar esse conteúdo para os seus alunos. Tudo com o currículo imposto 

pelo governo perpassando essas relações complexas. 

 Esta questão se justifica na hipótese de que os estudantes do Curso Normal 

devem ter a capacidade de refletir sobre suas práticas pedagógicas e serem autores de 

seus próprios currículos praticados em sala de aula.  

 

4. METODOLOGIA 

 Esse produto final tem duas fases: a pesquisa bibliografia e documental sobre o 

Curso Normal no Rio de Janeiro e o ensino curricular de História e a aplicação do 

produto (reflexão e produção de uma orientação curricular alternativa de História). 

 No que se refere aos meios, instrumentos e atividades técnicas necessárias ao 

tratamento das fontes primárias, a tipologia das fontes foi o atual currículo mínimo do 

Estado do Rio de Janeiro de 2013, uma análise dos currículos anteriores a título de 

comparação do projeto público estadual atual destinado ao ensino de História na 

modalidade do ensino Normal e no nível federal as Leis de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDBEN) e as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) para situar o 

papel do ensino no âmbito nacional. 

 O levantamento bibliografia sobre o Curso Normal no Rio de Janeiro e sobre o 

ensino de História no Brasil, além de análise documental de decretos e leis ao longo do 

tempo a fim de perceber as permanências e mudanças do currículo de História. 

 No tocante a aplicação do projeto final na instituição de origem, no meu caso o 

Instituto de Educação Carmela Dutra, seriam cinco dias de atividade, divididos entre 

leituras de pequenos textos e discussões sobre o tema. Foi divididos da seguinte 

maneira: 

 

1º dia: Discussão sobre os conceitos de currículo, aula, conteúdo, escola, projeto e uma 

reflexão sobre produzir, ensinar e receber conhecimento no espaço escolar. 

2º dia: Leitura e análise do currículo mínimo de História do ensino normal do Estado do 

Rio de Janeiro e o seu papel na preparação das alunas para o ingresso no ensino 

superior. 

                                                 
5 O conceito de transposição didática utilizado aqui é o do sociólogo francês Yves Chevallard, que 
trabalha como fazer o saber acadêmico ser um objeto do saber escolar (MENEZES; SANTOS, 2001.)  
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3º dia: Leitura e análise do currículo mínimo de História do ensino normal do Estado do 

Rio de Janeiro e o seu papel na formação de futuras professoras.  

4º dia: Construção coletiva de um novo currículo de História que atenda a dupla 

demanda de formar professoras/estudantes do ensino superior. 

5º dia: Apresentação do trabalho final do projeto. 

  

 

 O documento com as informações referentes as reuniões foram entregues a cada 

uma das alunas6.  Além disse foi criado um grupo no aplicativo de mensagens 

instantâneas Whatsapp para resolver questões pendentes como horário das reuniões, 

dúvidas sobre os temas, exposição de opiniões e etc... Um canal virtual foi criado por 

entendermos que a construção do conhecimento vai além do espaço físico escola.

                                                 
6 Ver apendicê. 
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5. EMBASAMENTO TEÓRICO 
 
 Devemos a partir desse momento definir teoricamente o que entendemos 

como currículo. Começamos com Sacristán e a complexidade de definir o currículo. 

Pensamos que obviamos sabemos o que é currículo, mas ao paramos para 

refletirmos sobre ele, a partir do momento que nos debruçamos mais 

detalhadamente sobre ele percebemos a complexidade conceitual e múltiplos 

agentes envolvidos nesse progresso. Segundo Sacristán nós 

[...] afirmamos que o currículo é algo evidente e que esta aí, não 
importa como o denominamos, é aquilo que um aluno estuda. Por 
outro lado, quando começamos a desvelar suas origens, suas 
implicações e os agentes envolvidos, os aspectos que o currículo 
condiciona e aqueles por ele condicionados, damo-nos conta de que 
nesse conceito se cruzam muitas dimensões que envolvem dilemas 
e situações perante os quais somos obrigados a nos posicionar. 

(GIMENO SACRISTÁN, 2013, p.16). 

  

 Não pensamos aqui o currículo como apenas os conteúdos a serem 

ministrados em sala de aula, mas o conjunto de práticas culturais escolares (SILVA, 

2011). E a produção de um programa curricular de História pelas alunas do IECD 

não visa contribuir com a construção de um manual tecnicista a ser seguido e 

repetido cegamente pelas alunas, mas sim abrir diálogo e a reflexão sobre o papel 

do currículo e dos programas curriculares e dos sujeitos envolvidos (corpo discente, 

docente, direção e etc.) com o espaço escolar. 

 Pensamos então o currículo como processo de construção. Ele é aquilo que 

você faz com alguma coisa e não uma coisa que você faz. Considerando todos os 

diferenciais envolvidos, o currículo é o responsável por intermediar as relações no 

espaço escolar.  

 O currículo é uma fronteira entre o saber acadêmico e o saber escolar, é um 

espaço de disputa, é território, é o espaço cotidiano construído no âmbito escolar.  

 
[...] O currículo é espaço, lugar, território. O currículo é relação de 
poder. "O currículo é trajetória, viagem, percurso. O currículo é 
autobiografia, curriculum vitae: no currículo se forja nossa identidade. 
O currículo é texto, discurso, documento. O currículo é documento de 
identidade (SILVA, 2011, p.150). 

  

 Como veremos ao longo da pesquisa, o ensino de História sempre foi um 

espaço de disputa, contribuindo para o projeto de construção da nação brasileira no 

Império e o avanço da ideia de modernidade na República. O currículo é sempre 
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governo, é daqueles que gerem o país, mas sempre em disputado por nós, 

professores e alunos.  

 Entendendo o currículo como identidade e ao mesmo tempo o lugar onde a 

identidade é forjada, é possível perceber como a participação direta das alunas na 

reflexão sobre o programa curricular pode ser rico e benéfico para ambas as partes. 

O Currículo então faz parte do percurso formativo do sujeito. 

 Analisando o currículo do Estado do Rio de Janeiro concordamos que “[...] O 

currículo oficial valoriza a separação entre o sujeito e o conhecimento, o domínio e o 

controle, a racionalidade e a lógica, a ciência e a técnica, o individualismo e a 

competição. [...]” (SILVA, 2011, p.94). Então devemos, afim de alterar esse quadro, 

valorizar o papel dos estudantes e dos professores como sujeitos ativos na 

construção do currículo, como autores do processo de conhecimento. 

 O currículo mínimo do Estado do Rio de Janeiro, apoiado nas DCNs é 

baseado em competências e avaliações tecnicistas, perdendo a reflexão sobre a 

qualidade e conhecimento em si, privilegiado uma visão liberal de competência 

individual. 

 Isso não quer dizer demonizar por completo o que temos em mão enquanto 

organização do conteúdo curricular. Mas pensarmos que esse conteúdo, assim 

como todos os outros expostos ao longo desse trabalho, tem uma historicidade, uma 

relação com o seu tempo e deve sim ser criticado a fim de ser aprimorado cada vez 

mais. Se esse currículo preza a separação entre sujeito e conhecimento, façamos os 

sujeitos, nesse caso nossas alunas, as próprias autoras do conhecimento. 

  

5.1 Análise Curricular do Curso Normal no Rio de Janeiro: debate atual 

 Tendo o conceito de currículo definido, buscamos então analisar o atual 

currículo mínimo do Estado do Rio de Janeiro. Esse processo é fruto do período 

após o regime empresarial-militar. A partir da década de 1980, com o processo de 

redemocratização do país resultando na Constituição de 1988, a Constituição 

Cidadã, a educação ganha olhares mais democráticos que ganham forma na lei 

n. 9.394/1996, a Lei de Diretrizes e Bases Nacional (LDBEN). No que diz respeito ao 

Ensino Normal a LDBEN diz que 

 
Art. 62.  A formação de docentes para atuar na educação básica far-
se-á em nível superior, em curso de licenciatura plena, admitida, 
como formação mínima para o exercício do magistério na educação 
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infantil e nos cinco primeiros anos do ensino fundamental, a 
oferecida em nível médio, na modalidade normal. (BRASIL, 1996, 
p.2-3). 

 

 A LDBEN determina que a formação adequada ao ensino da educação infantil 

e dos primeiros anos do ensino fundamental é a formação superior, mas permite 

como formação mínima o Curso Normal, o que possibilita a continuação da 

existência de tal modalidade de ensino por todo o Brasil. 

 Como visto antes, o Curso Normal foi pioneiro na província do Rio de Janeiro 

e ganham bastante importância na capital e na região metropolitana. Importância 

essa que podemos perceber até os dias atuais, com a quantidade de escolas 

públicas voltadas para a modalidade Normal existentes hoje na região. 

 Com o advento da Constituição Cidadã e da LDB o próximo passo foi os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs). Os PCNs foram criados um ano depois 

da LDBEN em 1997. São separadas por disciplinas e não são obrigatórias por lei, 

funcionaram como referenciais para a reelaboração da proposta curricular da escola. 

Elas visam orientar a elaboração ou revisão curricular das escolas e seus processos 

avaliativos. 

 No artigo 9º da lei 9.394/96 cabe como papel da União  

 IV - estabelecer, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal 
e os Municípios, competências e diretrizes para a educação infantil, o 
ensino fundamental e o ensino médio, que nortearão os currículos e 
seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar formação básica 
comum. (BRASIL, 1996, p.4). 

  

 Dando origem assim as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) que são 

normas obrigatórias para a Educação Básica que têm como objetivo nortear o 

planejamento curricular das escolas, orientando seus currículos e conteúdos 

mínimos. 

 A Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação de Professores na 

Modalidade Normal em Nível Médio é de 1999. No que tange ao papel da disciplina 

História o DCN diz que  

 
[...] a escola como instituição social determinada e determinante, a 
legislação educacional e os diversos sistemas de ensino no horizonte 
dos direitos dos cidadãos e do respeito ao bem e à ordem 
democrática, os alunos em suas diversas etapas de desenvolvimento 
e suas relações com o universo familiar, comunitário e social, o 
impacto dessas relações sobre as capacidades, habilidades e 
atitudes dos alunos em relação a si próprios, seus companheiros e 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13415.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13415.htm#art7
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aos objetos e materiais de estudo. Na formação dos futuros docentes 
isto pode ser aprendido através de conteúdos da sociologia 
educacional, psicologia educacional, antropologia cultural, história, 
comunicação, informática, artes e cultura, entre outras. 
(BRASIL,1999. p.31). 

  

 Na resolução de 29 de janeiro de 1999 que Institui Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Formação de Docentes da Educação Infantil e dos anos iniciais do 

Ensino Fundamental, em nível médio, na modalidade Normal, no artigo 3º parágrafo 

1º determina que  

 
Na organização das propostas pedagógicas para o curso Normal, os 
valores, procedimentos e conhecimentos que referenciam as 
habilidades e competências gerais e específicas previstas na 
formação dos professores em nível médio serão estruturados em 
áreas ou núcleos curriculares. § 1º - As áreas ou os núcleos 
curriculares são constitutivos de conhecimentos, valores e 
competências e deverão assegurar a formação básica, geral e 
comum, a compreensão da gestão pedagógica no âmbito da 
educação escolar contextualizada e a produção de conhecimentos a 
partir da reflexão sistemática sobre a prática. (BRASIL,1999, p.38). 

  

 Tendo a reflexão sistemática sobre a prática e sendo a disciplina História um 

dos núcleos curriculares da formação básica, geral e comum. O produto final 

aplicado as alunas do Instituto de Educação Carmela Dutra visa a construção e a 

reflexão, ambos coletiva, de um currículo de História ideal que contemple a 

formação básica e a formação pedagógica com base no Currículo Mínimo de 

História do Estado do Rio de Janeiro para o Curso Normal. 

 Em relação ao material presente no currículo do Curso Normal da SEEDUC o 

conteúdo programático é dividido da seguinte maneira: no 1º ano começa com 

Introdução ao estudo da História passando para o encontro de culturas proveniente 

das Grandes Navegações, passando pelo Colonialismo na América e terminando 

com a formação e desenvolvimento do Império brasileiro. No 2º ano começa com a 

República no Brasil até o regime civil-militar de 1964, depois passa para a Guerra 

Fria e o Brasil atual. Não difere em nada o currículo tradicional implantado nas 

outras modalidades de ensino do estado. 

 No Curso Normal o currículo mínimo de História visa 

 
[...] elaborar uma proposta que cumprisse a dupla missão do Curso 
Normal em Nível Médio de, ao mesmo tempo, fornecer aos alunos 
(1) a primeira formação profissional para exercerem a função de 
professores da Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino 
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Fundamental e (2) o ensino propedêutico que os prepare para 
prestar exames vestibulares de acesso às universidades públicas, a 
fim de darem continuidade à sua formação em nível superior. (RIO 
DE JANEIRO,2013, p.2 ). 

  

 Para além do currículo tradicional de História linear, a ênfase no ensino da 

História do Brasil é destacada. E não apenas no Brasil europeu, mas também 

indígena e africano. No que diz respeito a estrutura do currículo 

 
Na elaboração da estrutura dos conteúdos do Curso Normal, 
preocupamo-nos em não somente seguir um ordenamento que teve 
como grande eixo central o Brasil, mas também em trazer questões – 
relativas à África, ao indígena, e às minorias – essenciais na 
formação de um aluno que se tornará um professor dos anos iniciais 
do Ensino Fundamental. (RIO DE JANEIRO, 2013, p.3) 

  

 Segundo o próprio currículo mínimo essa ênfase tem em vista a formação dos 

docentes, mas também dos futuros discentes a serem formados por esses. Mas em 

que essa preocupação se faz presente no cotidiano escolar? O que difere o ensino 

médio regular e o ensino médio Normal se o currículo em termos de conteúdo são 

identidades? (Com o ensino normal ter um ano a menos na grade curricular de 

ensino de História) 

 Pensando em um conceito de professora/pesquisadora, a viabilização de uma 

construção coletiva docente-discente de uma orientação curricular de História 

alternativa se faz possível. Que tipo de currículo seria capaz de dar conta das 

questões apresentadas aqui? 

 

6. RESULTADOS 
 
 A pesquisa documental em ressonância com o produto final aplicado na minha 

instituição de origem resultou em reflexões e inquietações interessantes. Vale deixar 

registrado aqui a minha insatisfação pedagógica com as aulas "dinâmicas, 

diferenciadas e divertidas". Vivemos um período de crise do ensino de História  

 

[...] vivemos num presente hipertrofiado, em que o futuro não é mais  
orientado pelo passado. Não que o passado não exista, mas esse 
passado, para toda uma geração de jovens, acaba sendo depósito 
de eventos exóticos, estranhos. Ele é interessante e atrativo como 
conteúdo de filmes, novelas, romances, mas não como orientação 
temporal para um futuro coletivo.  (BRASIL, 2017, p.10). 
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 Não que eu seja contra a aplicação de atividades diferentes do "cuspe e giz', 

da aula expositiva, mas aplicar um produto como um jogo, uma atividade com 

música, produção de vídeo ou qualquer outra coisa fora do ensino tradicional de 

forma acrítica, em um tempo determinado (uma vez por mês, por bimestre e etc.) e 

depois voltar para a realidade, para aula "chata" pode ser mais prejudicial do que 

benéfico para o aprendizado do conhecimento histórico escolar. 

 Se não houver uma problematização do ensino de História em si, relativo ao 

método de ensino, avaliação e outras coisas, apenas vamos transformar alguns 

momentos do nosso ano escolar em "divertidos". Essas aulas diferenciadas podem 

contribuir em reforçar essa ideia de a História ser apenas um "depósito de eventos 

exóticos". Se a própria academia em conjunto com a comunidade escolar não 

discutir os rumos da educação de forma estrutural, esse produto final pode ser 

apenas uma ilha da fantasia delirante em um mar de ensino monótono sem sentido. 

 Nesse sentido preferi optar pela aplicação de uma atividade que causasse 

uma reflexão mínima nesse ensino de História atual, e o ponto de partida foi o 

currículo. Como já dito antes, a intenção inicial era aplicar as atividades em pelo 

menos uma das minhas turmas, no horário normal da disciplina, mas em decorrência 

da greve e da reposição não foi possível. A realidade do ensino público do Rio de 

Janeiro me acertou em cheio. 

 Mas as atividades ocorreram em horários alternativos. De primeira por volta 

de vinte alunas e alunos se mostraram interessados na atividade. O comparecimento 

nas reuniões ficou em torno de dez alunas, com algumas participando apenas pelo 

aplicativo. 

 O objetivo final de produzir um currículo final de História não foi realizado e 

considero isso um sucesso. Explico melhor. Nas reuniões presenciais e nas 

conversas no aplicativo de mensagens instantâneas, as discussões sobre o conceito 

de aula, do ensino de História e as leituras do currículo mínimo do Estado do Rio de 

Janeiro fomentaram questões que dificultaram a conclusão física da orientação 

curricular alternativa. 

 Algumas dessas questões foram: A condensação do currículo mínimo para ser 

aplicado em dois anos. Muitas das alunas nunca tinham parado para pensar sobre o 

ensino de História ser apenas nas duas primeiras séries do Ensino Médio 
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modalidade Normal e não nas três séries como acontece no Ensino Médio regular7. 

Isso gera uma escolha sobre o que foi incluído e o que foi descartado. A História 

Antiga e Medieval foi descartada, por exemplo. 

 Outra questão surgida foi o papel da aula em si e do espaço da sala de aula. 

Chegamos a ideia de que aula não finda em si mesmo, ou seja, ela não tem um 

objetivo por si só, ela está em constante transformação, movimento e transmissão. 

Muitas das alunas tem entranhada nelas a noção de aula útil, de aula que vai ser 

aplicada diretamente na vida, como um manual. E após uma série de conversa 

surgiu a concepção de aula como transmissão de sentimentos naquilo que você faz, 

o valor emocional no ato de dar aula, muito forte principal na Educação Infantil, para 

qual elas estão sendo formadas para atuarem. 

 E como ficaria essa ideia aplicada as aulas especificamente de História? Uma 

das alunas deu a seguinte sugestão: incorporar o teatro na metodologia escolar. O 

uso de peças escolar ajudaria a incorporar o sentido do conhecimento histórico. 

 Durante as reuniões a realidade material que elas vivem contribuiu muito nas 

discussões. Um caso de um homem que esfaqueou a mulher e não foi preso por 

causa da imunidade eleitoral virou assunto. Uma das inquietações das alunas é 

como o currículo de História não aborda de forma satisfatória o papel feminino. O 

episódio de violência contra o sexo feminino abriu portas para tentar incluir as 

mulheres como protagonistas da História, de qual seria o papel imposta para a 

mulher na sociedade e qual o papel da mulher enquanto personagem ativa da nossa 

história, pensando personagens importante apagadas do currículo construído 

majoritariamente por homens como vimos no decorrer desse trabalho. 

 
Outra questão abordada foi a racial em conjunto com a religiosa. Uma das 

alunas socializou o vídeo intitulado "Poema Religare (plataforma respeito)"8 que 

trabalha a questão do preconceito religiosa contra a fé de matrizes africanas. 

 Assuntos como bullying também foram objetos de reflexão. Chegamos a 

conclusão que o problema do bullying pode ser abordado de várias maneiras nas 

aulas de História, uma delas é a mostrando a diferença de pensamento entre 

diferentes épocas e de como isso causava grandes conflitos. 

                                                 
7 Esse trabalho foi escrito durante as discussões sobre a Reforma do Ensino Médio. Se vai continuar 
assim ou não, apenas o tempo dirá. 
8 Em < https://www.youtube.com/watch?v=PgdlY-rB0_s>. Acesso em 13 de fevereiro de 2017. 
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Trabalhar com as diferenças foi o principal mote das atividades. Por isso uma 

das atividades realizada no penúltimo dia da reunião foi organizar uma série de 

mitologias de criação do mundo, em ordem horizontal de importância. O objetivo era 

organizar um número de mitologias que não hierarquizasse as relações sociais, as 

de origem europeia estariam em pé de igualdade com as dos nativos americanos e 

dos povos africanos por exemplo. Passar essas informações para os mais jovens é 

a tarefa dos educadores do Ensino Infantil e Fundamental I, ou seja, da função para 

qual elas estão sendo formadas. Combater a falta de informação que gera o 

preconceito. As mitologias apresentadas pelas alunas foram: Mitologia Tupi-Guarani; 

Mitologia Asteca; Mitologia Navajo; Mitologia Iorubá; Mitologia Babilônica; Mitologia 

Persa; Mitologia Nórdica; Mitologia Egípcia; Mitologia Grega e Mitologia Judaica. 

 Muitas questões surgiram durante as atividades e contemplar todas elas em 

uma orientação curricular fechada, engessada, como um trabalho qualquer da 

escola não seria proveitoso. As reflexões surgidas por parte das próprias alunas 

contribuíram para uma melhor formação minha enquanto professor do Curso Normal 

e pesquisador na área e delas enquanto alunas, futuras professoras e cidadãs 

conscientes no mundo. 

 

7. CONCLUSÃO PARCIAL 

  

 Vimos que o ano de 2016 foi bem conturbado, agitado, confuso e inconstante. 

Que tanto a greve dos professores do Estado do Rio de Janeiro quanto a greve do 

Colégio Pedro II interferiram no andamento do Programa de Residência Docente. 

Mesmo assim o projeto continuou e conseguimos colher frutos proveitosos, apesar 

das dificuldades. 

 Apesar dos percalços ao longo do caminho e o não cumprindo de um dos 

objetivos que era a confecção de uma orientação curricular de História alternativa 

que visava articular a formação das alunas para o conhecimento histórico específico 

e a formação delas enquanto professoras e transpositoras desse conhecimento 

histórico para os estudantes do ensino infantil e fundamental II, avalio que o 

resultado final foi satisfatório no sentido de criar uma ponte de diálogo entre o corpo 

docente e o corpo discente no que se refere a própria prática pedagógica, a própria 

construção da aula e utilização das orientações curriculares. 

 A pesquisa histórica sobre o currículo de História no Curso Normal ao longo 
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do Império e da República nos ajudou a localizar no tempo a questão do ensino de 

História para a formação de professores no Rio de Janeiro. Percebemos as 

mudanças e permanências que levaram ao atual modelo aplicado no estado do Rio 

de Janeiro. 

 Temos plena consciência que podemos e devemos ir mais além, expandindo 

as atividades para a escola inteira e tornar a reflexão e o domínio democrático do 

currículo pelas próprias alunas e alunos uma prática corriqueiro no âmbito do espaço 

escolar. A reflexão do currículo pode inerente desse próprio currículo. Transformar as 

normalistas e verdadeiras curriculistas, participantes e autoras do seu próprio 

processo de aprendizagem. 
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APÊNDICE A – PROJETO DE CONSTRUÇÃO COLETIVA DE UMA CURRÍCULO 

DE HISTÓRIA PARA NORMALISTAS 
 

 
 

PROJETO 
 
 
 
 

Construção coletiva de um currículo de História para normalistas: Que 
professoras queremos formar/ que professoras queremos ser. 

 
Objetivo:  

Analisar o currículo de História do curso normal do Estado do Rio de Janeiro no 

tocante ao papel do ensino da disciplina na formação das estudantes enquanto 

futuras professoras de educação infantil/primeiro segmento do ensino fundamental e 

a preparação de estudantes aptas a ingressar no ensino superior. Construir 

coletivamente um currículo de História com as futuras professoras. 

 

Estimativa do início das atividades: Outubro. 

 

Atividades: 

1º dia: Discussão sobre os conceitos de currículo, aula, conteúdo, escola, projeto e 

uma reflexão sobre produzir, ensinar e receber conhecimento no espaço escolar. 

Links recomendados: 

●http://www3.uma.pt/jesussousa/DocumentosCCPCCDoutoramentoBrasil_ficheiros/

3Definircurriculo.pdf 

● https://www.youtube.com/watch?v=1bt5CZgnVUc 

 

2º dia: Leitura e análise do currículo mínimo de História do ensino normal do Estado 

do Rio de Janeiro e o seu papel na preparação das alunas para o ingresso no ensino 

 

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO CARMELA DUTRA  

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO – CRM III 

 

PROJETO DE HISTÓRIA  

PROFESSOR: THIAGO CERQUEIRA DOS SANTOS   
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superior. 

Link recomendado: 

●http://www.revistadehistoria.com.br/secao/educacao/ensino-critico-de-historia-x-

preparacao-para-o-vestibular 

 

3º dia: Leitura e análise do currículo mínimo de História do ensino normal do Estado 

do Rio de Janeiro e o seu papel na formação de futuras professoras. 

Link recomendado: 

● http://anais.anpuh.org/wp-content/uploads/mp/pdf/ANPUH.S23.0966.pdf 

 

4º dia: Construção coletiva de um novo currículo de História que atenda a dupla 

demanda de formar professoras/estudantes do ensino superior. 

 

5ºdia: Apresentação do trabalho final do projeto. 

 

 

 

 

 

 


