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A pesquisa de iniciação científica cujas etapas do seu desenvolvimento ora são 
apresentadas, está vinculada à linha “Formação de Professores” do Grupo de 
Pesquisa (GPHELLB) “História do Ensino de Língua e Literatura no Brasil”, que 
decorre do Programa de Pesquisa (PPHELLB) “História do ensino de língua e 
literatura no Brasil” e do Projeto Integrado de Pesquisa (PIPHELLB) “História do 
Ensino de Língua e Literatura no Brasil”, ambos coordenados por Maria do Rosário 
Longo Mortatti. A referida pesquisa tem como objetivo contribuir para o surgimento 
de temas de investigação e de abreviar etapas do trabalho de pesquisadores 
interessados em compreender aspectos ainda poucos explorados sobre a produção 
de conhecimento, saberes e formação docente nos institutos de educação do estado 
de São Paulo. Por meio da utilização de procedimentos de localização, recuperação, 
reunião, seleção e ordenação de referências bibliográficas, será elaborado um 
instrumento de pesquisa contendo referências de fontes documentais para o estudo 
do Instituto de Educação “Índia Vanuíre” de Tupã–SP–Brasil (1957–1960), a ser 
assim estruturado: introdução, relação de referências elaboradas de acordo com as 
normas da ABNT. Conclui–se até o presente momento que há um importante 
acervo de fontes documentais referentes ao antigo Instituto de Educação “Índia 
Vanuíre” de Tupã–SP–Brasil que, possivelmente, desenvolveu as suas atividades de 
formação de professores entre 1957 e 1960, ainda, pouco inexplorado pelos 
pesquisadores da história da educação.  

Resumo 

 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES, INSTITUTO DE EDUCAÇÃO “ÍNDIA VANUÍRE“ DE 
TUPÃ–SP–BRASIL (1957–1960), INSTRUMENTO DE PESQUISA. 

Palavras-chave: 

 

Como aluna do curso de graduação em Pedagogia da Faculdade de Filosofia e 
Ciências (FFC) da Universidade Estadual Paulista (Unesp), campus de Marília, 
ingressei, em março de 2009, no Grupo de Pesquisa "História do Ensino de Língua e 
Literatura no Brasil" (GPHELLB)[1], que decorre do Programa de Pesquisa "História 
do ensino de língua e literatura no Brasil" (PPHELLB), ambos coordenados pela 
Profª. Drª. Maria do Rosário Longo Mortatti e em funcionamento desde 1994. Desse 
grupo e desse programa de pesquisa resultou o Projeto Integrado de Pesquisa 
"História do ensino de língua e literatura no Brasil" (PIPHELLB), em 
desenvolvimento desde 1995, também coordenado pela professora mencionada. 

Introdução  

O GPHELLB, o PPHELLB e o PIPHELLB estão organizados em torno do tema geral, 
método de investigação e objetivo geral que são comuns a todas as pesquisas de 
seus integrantes. O tema geral - ensino de língua e literatura no Brasil - se 
subdivide em cinco linhas de pesquisa: Formação de professores; Alfabetização; 
Ensino de língua portuguesa; Ensino de literatura; e Literatura infantil e juvenil. O 
método de investigação está centrado em abordagem histórica, com análise da 
configuração textual de fontes documentais. Segundo Mortatti (2003, p. 3), o 
objetivo geral, por sua vez, consiste em: 



[...] contribuir tanto para a produção de uma história do ensino de língua e 
literatura no Brasil, que auxilie na busca de soluções para os problemas desse 
ensino, no presente, quanto para a formação de pesquisadores capazes de 
desenvolver pesquisas de fundo histórico, que permitam avanços em relação aos 
campos de conhecimento envolvidos. 

Como integrante do GPHELLB, sob a orientação da professora Rosane Michelli de 
Castro, vice-lider desse Grupo de pesquisa, vinculei-me à linha de pesquisa 
"Formação de professores". Iniciei, então, a leitura da produção dos integrantes de 
GPHELLB na referida linha de textos que contribuíram para sistematização de 
reflexões preliminares, como é possível observar na seqüência. 

Dentre essas leituras, destaco a do documento[2] Ensino de língua e literatura no 
Brasil:

Nesse documento se encontra reunido um total de 2025 referências bibliográficas 
de textos publicados, por brasileiros, entre 1874, ano de publicação do documento 
mais antigo encontrado, até 2002, ano de encerramento da pesquisa. 

 repertório documental republicano, de Mortatti (2003), resultado das 
atividades do Projeto Integrado de Pesquisa "Ensino de língua e literatura no Brasil: 
repertório documental republicano", desenvolvido entre 1999 e 2003 e cujo 
objetivo foi em contribuir para a produção de uma história de ensino de língua e 
literatura no Brasil e subsidiar a proposição e desenvolvimento de pesquisas 
históricas sobre as cinco temáticas. 

O número de referências encontra na linha de "formação de professores de língua e 
literatura" foram de 211 distribuídas, sendo 19 livros; 7 capítulos de livros; 28 
artigos e periódicos; 3 números especiais de periódicos; 86 dissertações e teses; 13 
publicações institucionais; 48 manuais de ensino e 7 obras de referências. Dentre 
essas obras, a datas-limites dos documentos referenciados nesta linha de pesquisa 
já mencionadas, sendo a mais antiga em 1886 e mais recente em 2002. 

Além desse documento que contribui na minha temática, também a tese de 
doutorado de Andréia Cristina Fregate Baraldi Labegalini (2005), que tem por titulo 
"A formação de professores alfabetizadores nos institutos de Educação do Estado de 
São Paulo (1933 a 1975)" que me permitiu compreender como ocorreu formação 
dos Institutos de Educação no Estado de São Paulo e sua expansão no interior e 
litoral. Nessa tese a autora teve como objetivo geral contribuir para a compreensão 
a respeito da história da formação de professores alfabetizadores em nosso país. A 
pesquisadora abordou a formação de professores alfabetizadores nos institutos de 
educação do estado São Paulo, enfocando os processos de criação desses institutos 
de educação, a partir da "Reforma Fernando de Azevedo", sistematizada no Código 
de Educação do estado de São Paulo, de 1933 e de sua expansão pelo interior e 
pelo litoral do estado, ao longo das décadas de 1950 e 1960. Mediante utilização de 
procedimentos de localização, recuperação, reunião, seleção, ordenação e análise 
de fontes documentais e de bibliografia especializada pôde-se constatar a 
existência de um modelo escolanovista de formação de professores alfabetizadores 
nos institutos de educação do estado de São Paulo, até 1957 a formação de 
alfabetizadores estava subsumida na formação do professor primário e, a partir 
desse ano, aperfeiçoada em cursos post

A partir desses textos, pude confirmar a importância do presente projeto de 
pesquisa, mediante o trabalho de referenciar as fontes documentais do acervo do 
Instituto de Educação "Índia Vanuíre" de Tupã-SP-Brasil (1957-1960), a fim de 
contribuir para o surgimento de temas de investigação e abreviar etapas do 
trabalho de pesquisadores interessados em compreender aspectos ainda poucos 

-graduados, até os institutos de educação 
serem extintos por determinação da Lei n. 5692/71. 



explorados da História da Educação no Brasil, particularmente nos institutos de 
educação do estado de São Paulo. 

Em 1933 nasce o primeiro instituto de educação (IEs) do estado de São Paulo e, a 
partir de 1951, acontece à expansão pelo interior e o litoral. Os IEs nascem para 
difundir as idéias renovadoras do 

Os Institutos de Educação e a formação de professores no estado de São 
Paulo: alguns aspectos históricos 

Em 1932, um grupo de 26 estudantes redige uma carta definindo os princípios para 
a reforma do sistema educacional, no qual dividiu o pensamento publico em duas 
correntes: a do pensamento conservador e dos renovadores. Esse grupo se 
organizou em torno de um Movimento de Renovação, defendendo as idéias 
renovadoras que iam surgindo desde o século XIX.  

Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova.  

Um dos 26 educadores que se reuniram em 1932 foi Fernando de Azevedo que se 
tornava um dos lideres desse pensamento, no qual lutavam por uma educação que 
servisse aos interesses do individuo e não das classes sociais. Fernando de Azevedo 
caracterizava a educação como um problema nacional desarticulado e fragmentado, 
pela falta de continuidade e articulação do ensino em diversos graus. Para 
Labegalini (2005, p. 44), "Os educadores que participavam do Movimento de 
Renovação Educacional queriam a escola ligada ao "ambiente", uma instituição 
presente no meio social, articulado-se com outras instituições sociais [...]"  

Segundo Labegalini (2005, p. 51), as idéias da Escola Nova começam tomar seu 
espaço na formação de professores: 

De acordo com os princípios escolanovista, que se opõem ao ensino tradicional, à 
formação de professores deveria ter caráter profissionalizante, deveria ser "técnico-
pedagógica", valorizando os conteúdos necessários à formação do professor, 
valorizando também a atividade do aluno-mestre, inclusive a "prática", em "escolas 
de aplicação" e similares, do que era aprendido nos cursos de formação para o 
magistério.      

No ano de 1932 os professores eram solicitados mesmo sem preparação 
profissional para atuarem no magistério secundário e o superior. A função 
educacional, a mais importante das funções públicas denominada por Azevedo, não 
merecia cuidados como deveria, não havia preparação para qualquer preparação 
profissional, e com isso, Fernando Azevedo (apud LABEGALINI, 2005, p. 45), 
solicitava mudanças urgentes nessa situação.  

Todos os professores, de todos os gráos, cuja preparação geral se adquirirá nos 
estabelecimentos de ensino secundário, devem, no entanto, formar o seu espírito 
pedagógico, conjuntamente, nos cursos universitários, em faculdades ou escolas 
normaes, elevadas ao nível superior e incorporadas ás universidades.  

[...]  

A formação universitária dos professores não é sómente uma necessidade da 
funcção educativa, mas o único meio de, elevando-lhes em verticalidade a cultura, 
e abrindo-lhes a vida sobre todos os horizontes, estabelecer, entre todos, para a 
realização da obra educacional, uma comprehensão recíproca, uma vida 
sentimental commum e um vigoroso espírito commum nas aspirações e nos ideaes.  



Os problemas aqui apresentados por Fernando Azevedo se referem há problemas 
anteriores à década de 1930. 

Um dos famosos educadores presente também no Movimento dos Pioneiros da 
Educação Nova foi Lourenço Filho que contribui com seu pensamento sobre os 
princípios gerais da Escola Nova. Nos quais foram para Lourenço Filho (apud 
LABEGALINI, 2005, p. 46-7): 

O primeiro principio, porque constante em todos os sistemas renovados, é o 
respeito à personalidade do educando ou o reconhecimento do que devera ele 
dispor de liberdade. 

[...] 

O segundo princípio resulta da compreensão funcional do processo educativo, que 
sob o aspecto individual, quer social. 

[...] 

O terceiro princípio abrange a compreensão da aprendizagem simbólica em 
situações de vida social. 

[...] 

Temos assim, um princípio final, qual seja o de que as características de cada 
indivíduo serão variáveis, segundo a cultura da família, seus grupos de vizinhança, 
de trabalho, recreação, vida cívica e religiosa.  

A partir da visão de Lourenço Filho a educação é vista como um processo social, 
que supera a idéia das classes sociais, vinculando a educação a todos. Essa nova 
visão chega ao Brasil e se dividindo em dois períodos: a primeira é vista apenas 
como preparação há chegada desse novo ideário, que se estendo no final do 
Império da década de 1910; a segunda acontece em 1920, na qual ocorre a 
expansão das idéias revolucionárias propostas pelo Manifesto dos Pioneiros da 
Educação Nova.  

Segundo Labegalini (2005), essas idéias se manifestaram na literatura educacional, 
nas reformas estaduais e nos seus conteúdos, na Associação de Educação, nos 
congressos de educação e documentos oficiais que deveriam ser seguidos pelos 
professores, dando maior legitimidade à luta dos 26 educadores que lutavam pela 
melhoria da educação brasileira.   

As novas idéias expostas pelos revolucionários começam a tomar seu espaço e a 
influenciar a base da educação, na qual se denomina a formação de professores 
alfabetizadores. Segundo Tanuri (apud LABEGALINI, 2005, p.49), na década de 
1920, ainda amadurecia a idéia da: 

[...] consciência a respeito da necessidade de uma escola normal de caráter 
essencialmente profissionalizante, que proporcionasse ao professor a formação 
técnico-pedagógica indispensável ao sucesso do ensino renovado que se queria 
estabelecer.  

Os professores foram surpreendidos por inusitadas experiências, atualizações de 
suas praticas como: psicologia educacional, biologia educacional, sociologia da 
educação, psicologia funcional, escola nova  etc. Esses novos saberes para 



Labegalini (2005, p. 51) permitiram repensar a educação, pensar em que tipo de 
homem se iria formar. 

Embora se estivesse em um conjunto, algumas disciplinas ministradas em cursos 
de formação de professores dos IEs estavam mais diretamente ligadas à formação 
de professores alfabetizadores: Prática de Ensino (no curso normal) e as disciplinas 
Metodologia das Matérias do Ensino Primário, Metodologia da Leitura e da Pratica 
de Ensino, no Curso de Aperfeiçoamento.  

Segundo Labegalini (2005, p.151-152) os institutos de educação vão tomando seu 
espaço desde 1933 com o surgimento do primeiro instituto de educação e chegam 
ao fim em1975, dando lugar ao tecnicismo, que é centrado secundarizando papel 
do professor e do aluno.  

O movimento escolanovista no período de 1933 a 1975 permitiu um novo olhar em 
relação à formação de professores tendo como característica a valorização da 
Psicologia, a Biologia, assim, dando importância às atividades dos alunos.  

Segundo Labegalini (2005), o ideário escolanovista se tornou o grande orientador 
dos estudos sobre formação de professores no Brasil até a década de 1970. A 
formação de professores pautada pelos princípios desse ideário, que 
profissionalizava o magistério, possibilitando que o aluno se tornasse sujeito da sua 
própria aprendizagem, reforçando a idéia de educação enquanto ciência ligada a 
pratica "[...] em que se acreditava que o conhecimento científico e a reflexão 
filosófica sobre educação deveriam ser levadas ao cotidiano dos professores e à sua 
prática." (LABEGALINI, 2005, p.151).  

Com o surgimento da Lei Orgânica do Ensino Normal

A formação de professores passou a ser em nível de graduação, após a Lei 5692/71 
essa formação ocorria na habilitação especifica para o magistério (2° grau), 
deixando de existir a formação de professores na escola normal. 

, de 1946 ocorreu a expansão 
dos institutos de educação, que se manteve em vigor até a Lei n. 4024, de 1961 
com a promulgação da primeira lei de diretrizes e bases da educação nacional, na 
qual a formação de professores primários aconteceria apenas em nível ginasial e 
médio.  

Com relação ao Instituto de Educação "Índia Vanuíre" da cidade de Tupã, é possível 
afirmar que ele desenvolveu as suas atividades de formação de professores entre 
1957 e 1960, período em que se transformou em escola estadual de Ensino 
Fundamental e Médio. Porém, ainda mantém importante acervo de fontes 
documentais referentes ao antigo Instituto de Educação, pouco inexplorado pelos 
pesquisadores da história da educação. 

A fim de auxiliar o desenvolvimento deste projeto, formulei as seguintes questões 
preliminares: O que há de fontes documentais no acervo do antigo Instituto de 
Educação "Índia Vanuíre" da cidade de Tupã? Como podem ser classificadas quanto 
à tipologia? Em que período histórico teriam sido publicadas e circulado? 

Ainda, este instrumento de pesquisa contribuirá para a minha formação como 
pesquisadora e para a elaboração de meu projeto de pesquisa de mestrado em 
educação, o qual pretendo iniciar no próximo ano, em continuidade às atividades de 
iniciação científica aqui propostas.  

A pesquisa em questão: aspectos teórico - metodológicos 



Para o desenvolvimento da pesquisa aqui proposta, serão utilizados conceitos 
operativos referentes à "formação de professores", "pesquisa histórica", 
"documento" e "instrumento de pesquisa". A seguir, apresento definição desses 
conceitos, fundamentada em autores cuja perspectiva teórico-metodológica 
considero mais coerente com o tema e a abordagem que proponho.  

O termo "formação de professores" é aqui utilizado no sentido atribuído por 
Magnani (1997, p. 30): 

O professor se forma - ou é deformado - no processo de formação por outros e de 
outros. Todo processo de formação professores é trabalho que produz uma 
proposta de ensino e os sujeitos e relações sociais nele envolvidos

A formação de professores (básica regular e em serviço) é parte do processo de 
formação de sujeitos, num dado momento histórico, em determinadas relações 
sociais de trabalho. 

, enquanto 
objetivação de um projeto - mutável e com suas utopias - dado - por outros ou 
concebido pelos professores. 

O preparo específico e a prática dessa profissão caracterizam-se por aprender a 
ensinar, a aprender, a analisar e formular concepções de mundo e formas de 
atuação. Para isso, não basta aprender a utilizar conceitos para analisar a 
realidade; é preciso também aprender utiliza-los para analisar o pensamento 
conceitual e os próprios conceitos: um trabalho principalmente metacognitivo, que 
organiza por que, para que, quem, para quem, o que, como, quando, onde 
ensinar/aprender. (grifos da autora). 

Partindo do conceito de "história como um campo de possibilidades", uma vez que 
"[...] a experiência humana [...] não tem um sentido único, homogêneo, linear nem 
um único significado." (VIEIRA; PEIXOTO; KHOURY, 2005, p. 11), a "pesquisa 
histórica" permite: 

[...] recuperar a ação dos diferentes grupos que nela atuam, procurando entender 
por que o processo tomou um dado rumo e não outro; significa resgatar as 
injunções que permitiram a concretização de uma possibilidade e não de outras.  

Especificamente em relação à pesquisa histórica em educação, como propõe 
Mortatti (1999, p. 73), trata-se de: 

[...] um tipo de pesquisa científica, cuja especificidade consiste, do ponto de vista 
teórico-metodológico, na abordagem histórica - no tempo - do fenômeno educativo 
em suas diferentes facetas. Para tanto, demanda a recuperação, reunião, seleção e 
análise de fontes documentais, como mediadoras na produção do objeto de 
investigação.  

O desenvolvimento desse tipo de pesquisa deve se basear em fontes documentais, 
entendendo-se "documento" no sentido apresentado pelo historiador francês, 
Jacques Le Goff (apud MORTATTI, 2000, p. 30): 

[...] uma montagem, consciente ou inconsciente, da história, da época, da 
sociedade que o produziram, mas também das épocas sucessivas durante as quais 
continuou a viver, talvez esquecido, durante as quais continuou a ser manipulado, 
ainda que pelo silêncio.  



Por fim, de acordo com Bellotto (1979), os "instrumentos de pesquisa" permitem 
uma melhor organização do campo de conhecimento em questão e a difusão 
sistemática de informações, mediante divulgação de material empírico, 
representando importante instrumento de trabalho na etapa de elaboração de 
projetos de pesquisa histórica, em diferentes áreas de conhecimento. Caracteriza-
se, assim, como uma das "[...] vias de acesso do historiador ao documento, sendo 
a chave da utilização dos arquivos como fontes primárias da História." (BELLOTTO, 
1979, p. 133). 

Após os primeiros trabalhos de localização, recuperação, reunião, seleção, 
ordenação e análise de fontes documentais e de bibliografia especializada, foi 
possível identificar que há um conjunto de referências sobre o Instituto de 
Educação "Índia Vanuíre" de Tupã-SP-Brasil que propiciaram a construção de um 
instrumento de pesquisa, hipoteticamente, de interesse de pesquisas futuras na 
área de história da educação no Brasil, particularmente, sobre formação de 
professores.  

Conclusões Parciais 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. 
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