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INTRODUÇÃO
Esta tese se propôs a desenvolver um estudo sobre as práticas de formação docente no
período compreendido entre 1944-1964, em duas instituições de ensino situadas na cidade de
Ribeirão Preto-SP: a “Escola Normal Livre Nossa Senhora Auxiliadora” e a “Escola Normal
Oficial”. O primeiro estabelecimento foi instalado nesta cidade em 1944, pela Congregação
das Filhas de Maria Auxiliadora, ala feminina da Ordem Salesiana, e o segundo, em 1946,
pelo governo do estado de São Paulo. Em razão desse objetivo, o foco principal desta
pesquisa consistiu em comparar as práticas de formação docente nessas duas instituições,
identificando diferenças e semelhanças entre o católico e o leigo, o público e o privado, o
masculino e o feminino. As comparações consideraram o corpo discente; o quadro dos
docentes quanto à formação religiosa e profissional, bem como as construções de gênero; a
grade curricular e os conteúdos empregados no currículo formal, para tentar identificar em
que proporção eles foram ou não efetivamente aplicados nestas duas instituições; além de uma
análise dos livros didáticos usados nas disciplinas pedagógicas.

Por último, foram

recuperados os percursos dos egressos enquanto profissionais do magistério e de outras
carreiras que exigiram, ou não, o prosseguimento dos estudos.
A pesquisa está ancorada no ano de 1944, por ser a data da instalação da “Escola
Normal Livre Nossa Senhora Auxiliadora”, na cidade de Ribeirão Preto-SP, e da introdução
do Pré-Normal no curso de formação de professores primários, com o Decreto-Lei estadual
paulista, nº. 14.002, de 25 de maio de 1944. Na outra ponta da periodização está o ano de
1964, por sinalizar o início de mudanças na organização do ensino normal, com a implantação
no estado de São Paulo, das normas constantes da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, a de nº. 4.024/61.
Em termos curriculares, a Lei 4.024/61 propôs uma nova organização tendo em vista a
adequação do plano de estudo das escolas normais às possibilidades locais e regionais. Isso
fez com que o currículo das instituições de formação de professores paulistas passasse a ser
estruturado com disciplinas obrigatórias, complementares, optativas e, também com práticas
educativas. No caso paulista, as modificações ocorreram em relação às disciplinas de
Filosofia e História da Educação e Desenho Pedagógico que, sob a Reforma de 1957, eram
disciplinas obrigatórias e, com a implantação da Lei 4.024/61, tornaram-se matérias optativas.
Além disso, houve a inserção de novas disciplinas como Técnicas Audiovisuais Aplicadas à
Educação e Artes Plásticas.
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Entre 1944 e 1964, discussões e decisões importantes pontuaram a política
educacional paulista com relação à profissão docente: promulgação do Decreto-Lei nº.
14.002, de 25 de maio de 1944, que introduziu o Pré-Normal no curso de formação de
professores primários; implantação do Decreto-Lei nº. 17.698, de 26 de novembro de 1947
(Consolidação das Leis do Ensino do Estado de São Paulo de 1947), que incluiu na estrutura
curricular do Curso Normal, as disciplinas que constavam tanto no Código de Educação de
1933 quanto na Lei Orgânica de 1946, cujos conteúdos eram de cultura geral e de formação
pedagógica; e Reforma do Ensino Normal de 1957, que instituiu uma mudança profunda no
ensino normal paulista, introduzindo algumas alterações na organização curricular das
escolas, que, de certo modo, se distanciaram das determinações do Decreto-Lei nº. 17.698, de
26 de novembro de 1947, ao vincular algumas disciplinas de cultura pedagógica a outras e
redistribuir os conteúdos de cultura geral pelos três anos de curso.
No âmbito da História da Educação, o movimento escolanovista percorreu os anos de
1944 a 1964, com propostas inovadoras que efervesceram o cenário educacional brasileiro.
De acordo com Tanuri (2000), depois de 1930, as idéias escolanovistas foram adotadas no
ensino normal por diversos estados, traçando assim as grandes linhas que informariam e,
progressivamente, moldariam a organização dos cursos de formação de professores, até a Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a de n. 5.692, de 1971. No período de vigência
do escolanovismo, o estudo das práticas de formação docente, em uma perspectiva comparada
entre escolas submetidas a uma mesma legislação, mas com orientações diferenciadas, pode
vir a ser uma contribuição significativa para o aprofundamento da própria história do
magistério. Vale observar que António Nóvoa (1991) afirmou que o movimento da Escola
Nova foi um período de ouro na história da profissão, pois “contribuiu para a configuração de
um modelo de professor profissional” (p. 16).
A fixação desse período também se deveu ao fato de ter sido possível encontrar e
reunir um conjunto de fontes documentais, razoavelmente expressivo, sobre as duas Escolas
Normais, até o início da década de 1960.
A pesquisa tem uma delimitação espacial privilegiada. Vários fatores influenciaram a
escolha das duas instituições de ensino na cidade de Ribeirão Preto que possuem, até os dias
de hoje, uma cultura escolar marcada pela presença dos católicos. Um deles é o de ter a
possibilidade de investigar uma instituição particular católica e outra oficial, criada pelos
poderes públicos, a partir de um olhar comparativo, pensando o leigo e o católico; o público e
o privado, para apanhar diferenças e semelhanças, permanências e mudanças entre duas
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instituições de formação de professores, estabelecidas em uma sociedade interiorana, que foi
e, ainda é, marcada pelos valores da religião católica.
O interesse pela investigação dessa temática teve início no curso de graduação em
História, na UNESP - Campus de Franca quando, durante a iniciação científica, foram feitos
os primeiros contatos com os temas: ensino e cultura religiosa. A primeira experiência de
pesquisa, com auxílio financeiro do Programa de Apoio ao Estudante (PAE), trabalhou com a
Proposta Curricular do Ensino de História no estado de São Paulo. Posteriormente, com o
apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), uma
segunda experiência abordou práticas religiosas manifestadas em lugares consagrados
popularmente, em três centros urbanos do nordeste paulista: o culto à Maria Conceição de
Barros, no município de Franca; a devoção ao menino “Zezinho”, em Ribeirão Preto; e a
religiosidade em torno do Padre Donizetti, na cidade de Tambaú.
Essas primeiras experiências com pesquisa culminaram na elaboração de um trabalho
de conclusão de curso ligado à educação feminina católica e se estenderam também ao curso
de Mestrado em História na UNESP - Campus de Franca. Nesse nível, a investigação buscou
integrar os temas de interesse nos campos da História Cultural, da Igreja e da Educação. A
dissertação intitulada "Mulheres Cultas e Devotas: o Colégio Nossa Senhora Auxiliadora de
Ribeirão Preto/ SP (1918-1960)" analisou alguns aspectos da cultura escolar dessa instituição
direcionada à educação confessional feminina, tais como o modo pelo qual as famílias
aderiram à proposta educacional da Instituição e lhes confiou suas filhas; quais as
características do seu sistema de ensino; qual era sua estrutura curricular; como se compunha
o corpo docente; como se desenvolvia a formação de seu corpo discente e quais foram as
marcas que o Colégio imprimiu em suas alunas.
Entre o que foi analisado na pesquisa de mestrado e o que foi investigado para o
doutorado, permaneceu o interesse em desenvolver estudos ligados às instituições de ensino e
à formação/construção de uma cultura escolar com certas especificidades.
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Revisão da Literatura
Dos anos de 1990 em diante, as publicações ligadas à formação docente têm se
multiplicado e adotado várias abordagens e várias categorias, entre as quais a história do curso
normal e de suas práticas. É importante situar a relevância desses estudos no desenvolvimento
desta pesquisa, bem como as contribuições que seus resultados possam vir a oferecer ao
campo da história das práticas de formação docente, sobretudo quanto ao preenchimento de
lacunas e respostas a algumas das interrogações ainda existentes.
No livro “O Ensino Normal no estado de São Paulo: subsídios para o estudo da sua
reforma”, publicado em 1956, Carlos Mascaro fez uma análise dos fatores que contribuíram, a
partir da Reforma de 1927 até 1956, para a organização dos cursos e extensão da rede de
escolas no sistema educacional do estado. Analisa a Reforma de 1927, que estabeleceu a
redução do curso normal para três anos, a abertura para a iniciativa privada e municipal no
sistema de ensino normal e a possibilidade de equiparação da recém-criada escola normal
livre1 à escola normal oficial. Focaliza, também, a autorização de funcionamento do ensino
normal noturno, a partir de 1950. Considera que tais medidas favoreceram a expansão
desordenada da rede de escolas normais no estado e contribuíram para o processo de
deterioração da formação do professor primário.
Em uma perspectiva próxima à de Carlos Mascaro, Tirsa Regazzini Peres (1966), em
seu trabalho “Advento da Escola Normal Livre e seus resultados comparados com os da
Normal Oficial 1927-1930”, examinou o surgimento das escolas normais livres no estado de
São Paulo, destacando as razões pelas quais essas instituições foram integradas no sistema de
ensino paulista, bem como os regulamentos aos quais elas estiveram subordinadas. Ainda
estabeleceu uma comparação entre as escolas normais livres e as escolas normais oficiais.
Neste trabalho, a autora verificou que a iniciativa particular penetrou no setor do ensino
normal estimulada por um interesse “comercial” e que a abertura das escolas normais livres
pela iniciativa municipal favoreceu principalmente os “políticos”. Além disso, averiguou que
a implantação do curso com a duração de três anos, proporcionada pela instalação das escolas
normais livres, acabou solucionando uma questão numérica no sistema de ensino paulista,
com a formação de mais professores primários, mais escolas primárias, mais alfabetizados e
mais eleitores. E, no que diz respeito ao programa de ensino, constatou que a instalação

1

As escolas normais livres foram criadas a partir da Reforma de 1927. Essas escolas eram instituições de ensino
que pertenciam à iniciativa particular ou municipal.
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dessas instituições fez com que o curso começasse a atuar com uma formação centrada mais
no caráter profissional.
Leonor Maria Tanuri, em sua tese de doutorado defendida em 1979 sobre “O Ensino
Normal no estado de São Paulo, 1890-1930”, investigou a estrutura didática da escola normal
paulista, nas sucessivas reformas por que passou nesse período. Analisou a posição desse
curso na dimensão vertical do sistema, sua duração, currículo, articulação com as demais
modalidades de ensino, alcance de sua ação e desenvolvimento quantitativo. Nesta tese, a
autora constatou que foi somente com o advento do regime republicano e com as primeiras
reformas educacionais que o processo de estruturação e expansão do ensino primário e normal
foi desencadeado no estado de São Paulo. Tanuri aponta que a escola normal paulista atingiu
o ponto alto de sua organização com a reforma de 1920. Embora esse estudo remeta a um
período diferente da pesquisa aqui desenvolvida, ele foi uma referência significativa, por
fornecer um vasto leque de informações sobre a legislação educacional presente no ensino
normal paulista, durante a Primeira República.
Em artigo recente sobre “História da Formação de Professores”, Tanuri (2000)
apresentou uma síntese da evolução do ensino normal, sob a ótica da ação do Estado e da
política educacional por ele desenvolvida. Apesar de não focalizar especificamente a
formação docente no estado de São Paulo, esse artigo também se tornou uma referência
importante para esta tese, por discutir momentos da trajetória do ensino normal paulista
marcados principalmente pelo Código de Educação de 1933 e pela Consolidação das Leis do
Ensino de 1947.
Antes da publicação desse artigo de Tanuri, foi defendida a dissertação de mestrado
“A Escola Normal Paulista: acertos e desacertos”, em que a autora, Arlêta Nóbrega Zelante
Maryssael de Campos (1987), contextualiza a escola normal em seu percurso no estado de
São Paulo focalizando, sobretudo, as reformas de 1968 – Lei estadual 10.038/68 – e de 1971
– Lei Federal 5.692/71. A autora verificou que, no período de implementação das reformas de
1968 e de 1971, as escolas normais sofreram mudanças na sua estrutura e organização, com
momentos de redução no seu ritmo de crescimento, que foram sentidas por todos aqueles que,
de algum modo, estavam ligados ao ensino paulista.
Entre os estudos sobre as escolas normais públicas paulistas, o livro de Carlos
Monarcha (1999), “A Escola Normal da Praça: o lado noturno das luzes”, que constitui uma
versão modificada de sua tese de doutoramento, contém dados e análises significativos. O
autor descreveu a trajetória dessa instituição, no período de 1840 a 1930, enfatizando o
processo de sua constituição e explicando as diferentes consciências e sentidos que os
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diversos sujeitos produziram no decorrer de sua história. Por meio do discurso oficial das
autoridades educacionais e políticas da Província mostrou que, embora o discurso em defesa
da Escola Pública fosse constante, na prática provincial a escola passou por crises e falta de
entendimento entre as autoridades políticas. A Lei n. 09 de 1884, que tornou obrigatória a
instrução primária, possibilitou a reinstalação da escola. Em razão disso, a normalização dos
professores despertou grande interesse dos administradores públicos, que se empenharam em
viabilizar, não só a formação profissional, como ainda transformá-la em “centro de formação
profissional, difusão do progresso e multiplicador de conhecimento” (p. 93). Monarcha
também mostrou as dificuldades dos professores da escola e, sobretudo, a constante falta de
recursos financeiros do governo, apontando para a dicotomia entre o discurso político
engrandecedor e a realidade escolar marcada por privações e conflitos.
Outro estudo importante sobre as escolas paulistas foi o de Esther Buffa e Paolo
Nosella, no livro “Schola Mater: a antiga Escola Normal de São Carlos (1911-1933)”,
publicado em 1996, em que refletiram sobre o significado dessa instituição para a sociedade
local e para o sistema educacional paulista. Analisaram, ainda, as condições de criação da
escola, a estrutura do prédio, o perfil do corpo docente e discente, o currículo e os programas
de ensino, entre outros aspectos. Neste estudo, os autores verificaram que o prestígio da velha
Escola Normal não decorria da formação do professor e de seu engajamento e, sim, do rigor
nos estudos da cultura geral, necessária à formação e à distinção dos dirigentes da sociedade
tradicional, que faziam com que essa instituição vivesse e reproduzisse um clima cultural
marcado por uma profunda ruptura com o trabalho, pois o mesmo grupo dominante do
período Imperial que, na República, ainda estava no centro do poder, apropriava-se da Escola
Normal, secundarizando o objetivo de formação profissional e priorizando a produção e a
reprodução de uma cultura geral distintiva para suas filhas.
Os estudos de Sônia Bernadete Martins Barrachi (2006) e Veralúcia Romanini Bruschi
(2005) também constituem importantes trabalhos sobre as escolas normais paulistas.
Em seu livro “A Escola Normal de Ituverava: Trajetória e Memórias (1950-1970)”,
Barrachi (2006) procurou contextualizar a cidade de Ituverava no momento de instalação da
escola normal, caracterizar o perfil dos alunos quanto ao sexo e à situação econômica,
verificar a motivação para o ingresso na escola, caracterizar o espaço escolar em que situava o
estabelecimento, verificar as práticas curriculares instaladas e, ainda, identificar percepções
sobre as qualidades de um bom professor da escola normal. A autora verificou que, em
Ituverava, a Escola Normal foi estabelecida em um contexto de expansão do ensino pelo
interior do estado, com base institucional de formação de professores primários, pois desde a
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sua instalação, na década de 1950, ela teve um papel de relevância cultural e social,
profissionalizando várias gerações de jovens, sobretudo do sexo feminino e das classes
médias locais e regionais. Em relação às práticas curriculares, constatou que o escolanovismo,
movimento de renovação difundido no país, sobretudo a partir dos anos 20, chegou à escola
de maneira restrita por meio de professores que adotaram aspectos divulgados pelos
educadores da Escola Nova, principalmente as propostas de John Dewey e Lourenço Filho.
Além disso, identificou que a instituição teve bons professores, que contribuíram para
produzir um saber, uma cultura, que se tornou uma referência local e regional no magistério
primário.
Nessa mesma direção, Veralúcia Romanini Bruschi (2005), em sua dissertação de
mestrado “Escola Normal de Itápolis: vozes e imagens (1930-1960)”, procurou analisar
aspectos da cultura escolar produzida pela instituição de formação de professores de Itápolis,
retomando o processo de sua implantação e as relações políticas que a envolveram,
identificando o perfil de seus alunos e verificando as práticas curriculares implantadas para a
formação profissional. Para a autora, a criação da Escola Normal de Itápolis fez parte de um
movimento educacional desencadeado no início do período republicano, que ganhou força na
década de 1920, quando a educação básica entrou na pauta de discussões político-pedagógicas
e os políticos, educadores e intelectuais propuseram a alfabetização como forma de inserção
da população rural nos projetos modernizadores o que impunha à escola normal o papel de
redentora dos males que assolavam o país. Com isso, a elite intelectual itapolitana e a política
vigente, ancoradas na produção cafeeira, apropriaram-se dessa retórica nacional e estadual e
investiram no processo de implantação da Escola Normal Livre, apostando nas possibilidades
de sua equiparação às escolas oficiais. Desse modo, essa escola foi aberta para atender à
clientela local e regional formada, sobretudo, por mulheres das camadas médias da sociedade.
No que diz respeito ao currículo, constatou que as práticas e os saberes produzidos nessa
escola normal estiveram mesclados por elementos da pedagogia renovada e da tradicional.
Assim, dentro de um contexto de mudanças educacionais, as propostas que caracterizaram as
práticas curriculares da instituição perfilaram-se por uma mistura de renovação e
conservadorismo.
Em relação à procura do Normal, enquanto curso de formação profissional deve-se
destacar o livro “Professoras de amanhã: um estudo de escolha ocupacional”, de Aparecida
Joly Gouveia (1965). Nesta obra, a autora realizou um estudo sobre as decisões vocacionais
de mulheres, baseando-se nas respostas de 1.448 moças que freqüentaram, no ano de 1960, 23
escolas normais nos estados de Minas Gerais e São Paulo. Nesta pesquisa, Gouveia constatou
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que a inclinação pelo magistério encontrava o terreno mais propício entre as moças educadas
com valores mais tradicionais, provenientes de famílias modestas e pouco instruídas, do que
entre as oriundas da classe média-alta (filhas de profissionais liberais e equivalentes). Além
disso, verificou que a escolha de uma profissão ou carreira era influenciada, sobretudo, pelo
lar e a escola, embora o lar constituísse a fonte mais poderosa de influência.
No livro “O Magistério Primário numa Sociedade de Classes: estudo de uma ocupação
em São Paulo”, Luiz Pereira (1969) investigou o magistério primário público estadual na
cidade de São Paulo, focalizando a formação escolar e a carreira profissional dos professores
primários. Neste estudo, o autor verificou que a quase total ocupação feminina dos cargos
docentes das escolas primárias estava seletivamente vinculada à diferenciação social, mais ou
menos rígida, entre as categorias de sexo. Embora a profissionalização feminina estivesse
aquém da masculina, ela contribuía para a composição da renda familiar indispensável para
preservar a situação de classe de suas famílias.
Outros autores como Ricardo Ribeiro (1996, 1990), Eleny Mitrullis (1993) e Daiane
Antunes Vieira (2002) dedicaram-se ao estudo de temas relacionados com o trabalho
desenvolvido pelas professoras no cotidiano das escolas primárias e com as funções e
carreiras na administração escolar.
Em sua tese de doutorado defendida em 1996 sobre “Professoras de Outrora: Escola
Primária Paulista – 1925-1950”, Ricardo Ribeiro procurou (re) conhecer a escola primária no
cotidiano do trabalho da professora analisando, principalmente, as práticas e as relações
educacionais dessas docentes. Nessa tese, o autor mostrou que as professoras primárias
tinham a preocupação primordial de promover o crescimento de seus alunos, pois o
reconhecimento de um bom trabalho no ensino primário era mensurado pelo número de
aprovações obtidas pela docente. Além disso, no período, o programa de ensino que orientava
a escola primária paulista era muito extenso e, por isso mesmo, de difícil execução, mas era
bem articulado. Embora o programa não explicitasse claramente, inspirava-se no ideário
escolanovista e destacava que o ensino primário deveria ser, o quanto fosse possível, o mais
prático e intuitivo.
Em sua dissertação de mestrado “Inspeção e Escola Primária em São Paulo: trabalho e
memória”, Ricardo Ribeiro (1990) investigou o trabalho e as representações acerca dos
problemas vividos pelo antigo Inspetor do ensino primário paulista. Para tanto, analisou os
depoimentos dos profissionais da educação em São Paulo que fizeram carreira no magistério
primário entre 1930 e 1945, isto é, professores, diretores, inspetores e delegados de ensino.
Nesta pesquisa, o autor pôde constatar que as funções exercidas pelo antigo inspetor do ensino
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primário consistiam em fiscalizar o cumprimento das determinações burocráticas e formais e
em controlar o cumprimento do programa de ensino nas Escolas Isoladas e nos Grupos
Escolares. Além disso, o inspetor podia contribuir com algumas orientações técnicopedagógicas, o que mostra que as atividades exercidas pelo antigo inspetor de ensino eram
bem mais abrangentes do que as tarefas desempenhadas pelo supervisor escolar atuante nos
anos 80.
Dedicando-se também à pesquisa das funções da inspeção escolar em sua tese de
doutorado “Os Últimos Baluartes: uma contribuição ao estudo da Escola Primária: as práticas
de Inspeção escolar e de Supervisão Pedagógica”, Eleny Mitrulis (1993) deu espaço a
considerações sobre a profissão professor, focalizando formação, carreira e condições de
trabalho na escola primária.
Outro estudo importante encontra-se na dissertação de mestrado de Daiane Antunes
Vieira (2002) sobre “História do magistério: experiências masculinas na carreira
administrativa no estado de São Paulo (1950-1980)”. Entre as experiências analisadas, a
autora constatou que o interesse dos homens por ascensão na carreira do magistério tinha o
propósito de garantir sua posição diferenciada em relação às posições ocupadas pelas
mulheres, especialmente no que respeita às posições de poder.
No âmbito do estudo das disciplinas que figuraram no currículo das escolas normais
paulistas, os trabalhos de Luciana Maria Viviani (2003), Marcus Vinícius da Cunha (1995) e
Jane Soares de Almeida (1993) se mostraram importantes para o estudo comparativo das
práticas de formação de professores em uma escola normal católica e outra leiga.
Na tese de doutorado “Formação de Professoras: a Escola Normal: a Biologia
necessária”, Luciana Maria Viviani (2003) analisou a história da disciplina Biologia
Educacional presente nos currículos das escolas normais paulistas desde sua inserção, em
1933, até o início da década de 1970, momento em que os cursos de formação de professores
foram substancialmente modificados pela Lei de Diretrizes e Bases, a de nº. 5.692/71. Neste
trabalho, a autora verificou que o processo de inserção da Biologia Educacional no currículo
das escolas normais paulistas ocorreu devido às contribuições dos campos de conhecimentos
médico e higienista, em um momento marcado pela necessidade de fundamentação científica
da prática pedagógica do futuro profissional do magistério primário. Além disso, constatou
que a organização dos conteúdos dessa disciplina deu-se, predominantemente, por meio do
eixo “hereditariedade e meio”, considerado facilitador do conhecimento das individualidades
humanas e do processo de sua adaptação social, e conseqüentemente, do trabalho do educador
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no sentido de direcionar seus alunos para a máxima eficiência física e mental, conformando
corpos e mentes.
Marcus Vinícius da Cunha (1995), no capítulo A Psicologia na formação do professor
primário, de seu livro “A Educação dos Educadores: da escola nova à escola de hoje”,
verificou qual foi a posição ocupada pela Psicologia nos documentos legislativos produzidos
entre os anos de 1930 e 1960, no estado de São Paulo, na época de maior influência do
escolanovismo no país. Neste estudo, o autor constatou que a documentação normalizadora
dos cursos de formação de professores primários no estado de São Paulo trouxe orientações
que destacaram a importância dos conhecimentos das áreas científicas da Psicologia, da
Sociologia e da Biologia e que tais conhecimentos deveriam ser ministrados de maneira a
consolidar uma visão integrada do educando pelos futuros mestres. A criança deveria ser
compreendida, portanto, em suas dimensões biológica, psicológica e social, sem privilégio
para qualquer uma destas áreas do saber.
Em seu livro “A Escola Normal Paulista: estudo dos currículos (1846 a 1990) –
destaque para a Prática de Ensino”, Jane Soares de Almeida (1993) procurou analisar a
evolução das disciplinas no currículo das antigas Escolas Normais, sobretudo a de Prática de
Ensino, tomando como referência o estado de São Paulo, desde a criação da primeira escola
de formação de professores, em 1846, até a Habilitação Específica de 2º Grau para o
Magistério. De acordo com a autora, no período de 1846 a 1890, a formação prática era feita
por meio dos “Exercícios práticos de ensino” nas escolas de ensino primário, aparecendo
poucas vezes formalmente no currículo. Esta situação somente foi alterada com a reforma de
Caetano de Campos, em 1890, que estabeleceu mudanças efetivas no preparo do futuro
professor, por meio da criação das escolas-modelo, campo de experiência e de preparo, que
direcionou a formação prática do professor e ficou definitivamente instituída no currículo da
Escola.
Apesar dos trabalhos de Viviani (2003), Cunha (1995) e Almeida (1993)
desenvolverem estudos sobre um período bem próximo ao percorrido por esta tese, eles se
distanciam da pesquisa aqui desenvolvida por não tratarem a questão no interior das
instituições de formação docente e, também, por não terem tido nenhuma preocupação em
fazer algum tipo de análise comparada entre as escolas normais em funcionamento.
Há, possivelmente, outros trabalhos acerca do ensino normal, das escolas normais e
das práticas de formação docente ocorridas no estado de São Paulo e que não foram aqui
citados. Entretanto, ao se examinar esse conjunto de trabalhos pôde-se verificar que o tema da
formação de professores no período que vai dos anos 40 aos anos 60, no estado de São Paulo,
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tem sido pouco explorado pela historiografia educacional. O que se constatou foi que a
maioria dos estudos focalizou questões ligadas à formação docente no período da Primeira
República, como é o caso das teses de doutorado de Leonor Tanuri e Carlos Monarcha, e
também do livro de Esther Buffa e Paolo Nosella. Apenas as dissertações de mestrado de
Sônia Barrachi e Veralúcia Romanini Bruschi avançaram para além da Primeira República.
Mas, mesmo assim, não se propuseram a analisar e comparar as práticas de formação docente
em uma instituição pública e em outra, confessional e particular.
Com referência aos demais estudos que, também, foram abordados na revisão
bibliográfica, é preciso apontar pontos de distanciamentos entre eles e a investigação presente
nesta tese.
Os trabalhos de Mascaro (1959) e Peres (1966) trataram dos fatos que aconteceram
nos planos da reforma, com destaque para o surgimento das escolas normais livres no estado
de São Paulo. Por sua vez, esta tese tem como foco de análise questões de estrutura e
funcionamento de uma escola normal livre comparada a uma escola normal oficial,
verificando em que medida, nos anos de 1944 a 1964, se deu a aplicação das normas
oficializadoras e uniformizadoras do regime de equiparação instituído para as escolas normais
livres no final dos anos 1920.
Assuntos pertinentes à profissão docente, no âmbito do magistério primário, foram
tratados por Gouveia (1965), Pereira (1969), Vieira (2002) e Mitrulis (1993). O trabalho de
Gouveia ficou circunscrito à problemática das decisões vocacionais das normalistas
pesquisadas. Os demais estudos ficaram centrados no professor normalista já em exercício na
escola primária, quer na docência, quer na administração. Importantes nas contribuições para
está tese, dela se distanciam, porém, na medida em que, por seus objetivos, não estudam o
ensino normal no desdobramento de suas práticas de formação docente que se configuram na
estrutura e funcionamento da escola normal.
Viviani (2003), Cunha (1995) e Almeida (1993) têm em comum o estudo de
disciplinas constitutivas do currículo das escolas normais. Enquanto Almeida se preocupou
com a Prática de Ensino, Cunha e Viviani cuidaram respectivamente da projeção das
disciplinas de Psicologia e Biologia na estrutura curricular de pretensões escolanovistas. Com
isso se tornaram referências importantes para um melhor entendimento da razão de ser da
distribuição e carga horária das disciplinas do Curso Normal, no período pesquisado. Esta
tese, porém, ao preocupar-se com os currículos vigentes no período de 1944-1964, vai além,
estudando os conteúdos programáticos legalmente propostos e adotados nas escolas normais
investigadas.
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De fato, o único trabalho encontrado acerca de instituições de formação docente em
uma perspectiva comparada foi a tese de doutorado de Lusia Ribeiro Pereira, defendida em
1996, na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, mas que não diz respeito ao
estado de São Paulo e, sim, ao de Minas Gerais. Sob o título de "De donzela angelical e
esposa dedicada ... a profissional da educação: a presença do discurso religioso na formação
da professora", essa tese foi uma referência fundamental para esta pesquisa. A autora
investigou as concepções de mulher e de educação contidas nos rituais escolares do Colégio
Nossa Senhora de Oliveira, da cidade de Oliveira (MG), de orientação católica, do Colégio
Carlota Kemper, da cidade de Lavras (MG), de orientação prebisteriana, e do Instituto de
Educação, da cidade de Belo Horizonte (MG), escola pública estadual. As comparações entre
práticas de formação docente de orientações religiosas distintas e destas com um ensino leigo
representam importante referência para o desenvolvimento das metodologias aplicadas nos
estudos comparados e que podem servir como modelo de pesquisa.
O exposto até aqui na revisão bibliográfica configurou um quadro de pesquisadores
que, de um modo ou de outro, se detiveram no estudo do Curso Normal como instituição de
formação e preparação do professor primário numa perspectiva profissionalizante.
Importa incluir nesse quadro de pesquisadores, Mauro Castilho Gonçalves, autor da
tese de doutorado “Cidade, Cultura e Educação: o projeto de modernização conservadora da
Igreja Católica, em Taubaté, em meados do século XX”. Ao ter em vista uma discussão
acerca

do

papel

exercido

pela

Igreja

Católica

(hierarquia

e

laicato)

na

configuração/conformação dos campos da cultura e da educação na cidade de Taubaté-SP, nas
décadas de 1950 e 1960, o autor dá ênfase ao papel da Escola Normal Livre Nossa Senhora do
Bom Conselho, como importante ferramenta católica preocupada em fazer avançar os ritmos
pedagógicos e ao mesmo tempo, conservar intactos os valores católicos no mercado de
formação de professores na cidade de Taubaté, representado por duas outras instituições de
ensino normal – uma pública e outra privada, não confessional -, a Escola Normal Católica,
em verdade, fazia parte de um projeto de modernização conservadora liderado pela Igreja.
O estudo de Gonçalves (2003) chamou a atenção para o real papel de uma escola
normal católica na formação profissional do professor primários. A tese em apreço mostra
também essas finalidades religiosas da “Escola Normal Livre Nossa Senhora Auxiliadora”
comparada ao sentido laico de formação docente da “Escola Normal Oficial”. Por seus
objetivos, investiga outros aspectos do ensino normal, seguindo o caminho metodológico
próprio da comparação.
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Justificativa
O balanço da literatura pertinente à temática estudada revelou que, apesar de já
existirem alguns trabalhos sobre escolas normais e suas práticas de formação, um estudo
comparado da formação docente é, ainda, bastante raro. Sendo assim, esta investigação tem
como um de seus objetivos apresentar e analisar informações significativas a respeito do
trabalho educativo desenvolvido por leigos e católicos na formação de professoras e
professores, em um período no qual o magistério primário é, de um lado, uma atividade
predominantemente feminina e, de outro, marcado pela expansão das escolas normais no
estado de São Paulo, tanto na rede pública – escolas normais oficiais, quanto na rede privada
– escolas normais livres/equiparadas. Ademais, trata-se de um momento em que ocorreram
importantes reformas no ensino normal paulista, nos anos de 1944, 1947 e 1957.
A abordagem comparada ainda é rara em trabalhos acadêmicos no campo da História
da Educação no Brasil e, por isto, muito ainda está para ser feito. Nossas diferenças e
peculiaridades regionais, sejam entre os estados da federação, sejam entre regiões de um
mesmo estado, podem ensejar pesquisas, de natureza comparativa, bastante férteis e
promissoras. No caso desta tese, ela busca situar-se na direção dos interesses que têm
norteado certas pesquisas nacionais, e internacionais, comprometidas com os objetivos da
História Comparada da Educação. Um exemplo recente foi o 30ème Colloque International de
l'AFEC (Association Francophone d' Education Comparée), cujo tema foi L'Ecole, lieu de
tensions et de médiations: quels effets sur les pratiques scolaires? Analyses et comparaisons
internationales, em junho de 20062, demonstrando que o estudo de temas sobre a escola e
suas práticas, sob a perspectiva da comparação (e, neste caso, entre diferentes países) vem
atraindo a atenção de inúmeros pesquisadores.
A inserção desta investigação no domínio dos estudos comparados em educação se
deu em uma vertente que a diferencia das pesquisas realizadas até o momento. De fato, a
investigação voltou-se para duas realidades escolares estabelecidas em um mesmo contexto
urbano. Tal vertente caracterizou-se pela abordagem de semelhanças e diferenças entre a
“formação do professor” e a “formação da professora”, em um espaço público e outro
privado, em uma instituição de orientação católica e em, outra leiga, localizadas em uma
cidade do interior do estado de São Paulo Em sua abrangência a tese contempla vários estudos
relativos às questões de gênero, do público e do privado, do católico e do leigo, presentes na
cultura escolar que fundamentava a formação docente nas duas escolas normais investigadas.
2

Este evento foi organizado em colaboração com l'UFR des Sciences de l'Education de l'Université de Lille 3,
l'IUFM du Nord-Pas-de Calais e os grupos de pesquisa PROFEOR, THEODILE ET GRACC .
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Para se chegar ao entendimento das práticas de formação docente nas referidas escolas
procedeu-se à recuperação de grande parte da documentação escolar, administrativa e
pedagógica, bem como de outras fontes que legitimaram a estrutura e o funcionamento de tais
instituições de ensino. Desse modo, esta investigação pretende ser uma contribuição para os
estudos sobre as instituições escolares no Brasil, que têm procurado superar, desde 1990, as
análises consagradas à externalidade dos processos educativos, essencialmente centrados na
legislação, para investigar o cotidiano escolar e a chamada “caixa preta” da escola, com o
intuito de compreender seu funcionamento interno. O material localizado, organizado e
sistematizado foi disponibilizado de várias formas: em tabelas, quadros e anexos ao longo da
tese e, ainda, em um CD-ROM, contendo fotos e documentos selecionados acerca das
trajetórias da “Escola Normal Livre Nossa Senhora Auxiliadora” e da “Escola Normal
Oficial”, podendo servir a outras investigações dessa mesma natureza.
OS MODOS DE PRODUÇÃO DA PESQUISA
Nesta etapa do trabalho considerou-se relevante explicitar de que modo os referenciais
teóricos e as fontes documentais puderam contribuir para comparar as práticas de formação
docente na “Escola Normal Livre Nossa Senhora Auxiliadora” e na “Escola Normal Oficial”,
no período entre 1944 e 1964. Na primeira parte foi realizada uma discussão acerca dos
referenciais teóricos incorporados neste trabalho. Na segunda parte foi efetuada uma
caracterização geral das fontes documentais examinadas e, também, foi evidenciada a forma
pela quais essas fontes foram selecionadas e introduzidas no decorrer da pesquisa.

Quadro teórico
Os referenciais teóricos constantes nos estudos sobre História Cultural, cultura escolar,
tempo e espaço escolares, teorias do currículo, relações de gênero e definições de público e
privado forneceram subsídios para o desenvolvimento desta pesquisa. A História Cultural
estendeu o campo de abordagens dos historiadores para novos horizontes, pois os acontecimentos
presentes na vida cotidiana e as personalidades esquecidas nas análises históricas começaram a ser
estudados. Nesse sentido, passou a buscar a “investigação da composição social e da vida
cotidiana de operários, criados, mulheres, grupos étnicos e congêneres” (Hunt, 1992, p.2). Com o
impacto desses novos olhares na historiografia,
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(...) os objetos da história não são, ou não são mais, as estruturas e os
mecanismos que regulam, fora de qualquer controle subjetivo, as relações
sociais, e sim as racionalidades e as estratégias acionadas pelas comunidades, as
parentelas, as famílias, os indivíduos (Chartier, 1990, p.102).

Para Lynn Hunt, as inovações no domínio da história não significaram “simplesmente
a proposta de um novo conjunto de temas para investigação, mas um questionamento de
métodos, fontes, abordagens e conceitos” (1992, p.13), que levaram os historiadores a
perceber que as relações culturais são tão importantes quanto as sociais e econômicas e que
estas não determinam os aspectos referentes à cultura. Dessa maneira, a Nova História
Cultural surgiu “da emergência de novos objetos no seio das questões históricas como as
formas de sociabilidade, as modalidades de funcionamento escolar, entre outros” (Chartier,
1990, p.14). Nesse quadro de transformações, novos problemas, objetos, temas e
procedimentos de análise se integraram à pesquisa em História da Educação, centrada em
novos domínios, que passaram a
(...) penetrar a caixa preta escolar, apanhando-lhe os dispositivos de organização
e o cotidiano de suas práticas; pôr em cena a perspectiva dos agentes
educacionais; incorporar categorias de análise – como gênero -, e recortar temas
– como profissão docente, formação de professores, currículos e práticas de
leitura e escrita -, são alguns dos novos interesses que determinam tal
reconfiguração (Carvalho, 1998, p.32).

Os estudos em torno da escola, das práticas que a constituem e de seus agentes
ganharam, assim, uma nova visibilidade, indicando uma mudança na forma de praticar e
escrever a História da Educação. As pesquisas sobre as instituições de ensino passaram, então,
a deslocar o olhar dos historiadores para o interior delas, buscando compreender os saberes
corporificados nos planos de ensino, livros didáticos, falas dos professores e diversas práticas
disciplinares. Desse modo, as investigações passaram a enfatizar as questões ligadas à história
das práticas escolares e educativas e também à história do currículo.
É nesse contexto que a reconfiguração da História da Educação, influenciada pela
Nova História Cultural, volta-se para a investigação da cultura escolar. O termo “cultura
escolar” vem sendo adotado sob as perspectivas de Viñao Frago e Dominique Julia, sendo que
o primeiro a define como:
"Conjunto de aspectos institucionalizados" - incluye prácticas y conductas,
modos de vida, hábitos y ritos - la historia cotidiana del hacer escolar -,
objetos materiales - función, uso, distribuición en el espacio, materialidad
física, simbología, introductión, transformación, desaparición... - , y modos
de pensar, así como significados e ideas compartidas (Frago, 1995, p.68-9).
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Essa definição permite entender os aspectos que caracterizam a escola enquanto
organização, englobando os aspectos físicos e materiais, as práticas, as condutas e os
significados simbólicos do cotidiano das instituições de ensino. Já Dominique Julia concebe
cultura escolar como:
Um conjunto de normas que definem conhecimentos a ensinar e condutas a
inculcar, e um conjunto de práticas que permitem a transmissão desses
conhecimentos e a incorporação desses comportamentos; normas e práticas
coordenadas a finalidades que podem variar segundo as épocas (finalidades
religiosas, sociopolíticas ou simplesmente de socialização). Normas e
práticas não podem ser analisadas sem se levar em conta o corpo profissional
dos agentes que são chamados a obedecer a essas ordens e, portanto, a
utilizar dispositivos pedagógicos encarregados de facilitar sua aplicação, a
saber, os professores primários e os demais professores. (2001, p.10-11)

O conceito de cultura escolar enfatiza o papel da escola na transmissão dos saberes e
das normas, considerando a atuação do corpo profissional dos estabelecimentos de ensino, os
professores, no processo de ensino-aprendizagem dos alunos. Esse conceito permite entender
os elementos que modelam as instituições de ensino: a distribuição escolar do tempo e do
espaço, as normas, a organização dos programas e as práticas educativas.
A distribuição escolar do espaço e do tempo torna-se tão importante quanto as normas,
aorganização dos programas e as práticas educativas para a compreensão da cultura escolar
das instituições de ensino. Como lembra Agustín Escolano (2001), o espaço junto com o
tempo é um elemento constitutivo da atividade educativa e, além disso, essas duas categorias
não são estruturas neutras da ação escolar. O espaço escolar não é apenas um lugar, no qual se
situam os atores que intervêm no processo de ensino-aprendizagem para executar um
repertório de ações. É, também, um ambiente dotado de significados que transmitem uma
importante quantidade de estímulos, conteúdos e valores, ao mesmo tempo em que impõe
suas leis como organizações disciplinares (Escolano, 2001). O tempo escolar é uma
construção histórica e cultural, um tempo social vinculado à constituição da infância como
classe de idade cuja identidade se associa ao tempo de ir à escola. Assim, o tempo não é
somente constitutivo da socialização da infância, mas uma ordem que se experimenta e se
aprende na escola (Escolano, 1993).
Na concepção de Viñao Frago (1995) e Dominique Julia (2001), o estudo da cultura
escolar também permite compreender a organização didático-pedagógica das instituições de
ensino, por meio da análise das disciplinas, dos programas e dos métodos de ensino, e ao
enfatizar tais aspectos escolares, acredita-se ser possível agrupá-los sob a perspectiva do

32

currículo. Ao realizar tal agrupamento, procura-se fazer algumas discussões fundamentais sobre
o currículo e como alguns autores o definiram. O inglês Michel Young adverte, desde a década
de 1970, que:
(...) o currículo precisava ser visto não só como algo imposto à prática de sala
de aula dos professores e dos alunos, mas como uma realidade social
historicamente específica sobre a qual professores agem, transformando-o,
portanto. (2000, p.43).

Até então, os sociólogos da educação não encaravam sua tarefa como algo que tentasse
relacionar os princípios de seleção e organização do saber em currículos com a estrutura social
mais ampla. No entanto, desde os anos 70, Young (2000) já chamava a atenção para o fato de
que a história, as divisões sociais e os muitos interesses concorrentes e sistemas de valores
existentes em uma sociedade moderna são expressos tanto no currículo escolar quanto em seu
sistema de governo ou em sua estrutura ocupacional. Para o autor, a base da abordagem do
currículo como saber socialmente organizado é formado a partir do pressuposto de que aqueles
que estão em posições de poder tentam definir o que deve ser tido como saber na sociedade.
Ivor Goodson (1997, 2001) propõe uma história social do currículo, que considere o
papel histórico dos grupos na definição conflitual acerca das disciplinas e dos programas de
ensino desmistificando, assim, a idéia de um currículo neutro, atemporal e a-histórico. Na
concepção de Goodson (2001), a análise histórica do currículo deve tentar “captar as rupturas e
disjunturas, surpreendendo, na história, não apenas aqueles pontos de continuidade e evolução,
mas também as grandes descontinuidades e rupturas” (p. 7). E o exame do processo de
fabricação do currículo deve mostrar os interesses subjacentes à configuração dos programas de
ensino e os determinantes sociais e políticos da seleção do conhecimento escolar. Isto significa
que “devemos adotar plenamente o conceito de currículo como construção social,
primeiramente em nível da própria prescrição, mas depois também em nível de processo e
prática” (p. 67).
Assim sendo, pode-se dizer que a ótica de análise do currículo de Young (2000) e a de
Goodson (2001, 1997) se aproximam, pois ambos os autores propõem um exame do mesmo sob
uma perspectiva histórico-social, em que se valorizem tanto os aspectos do momento histórico
em que o currículo foi produzido quanto os do contexto social.
Associadas ao currículo estão as questões que envolvem as relações de gênero, uma
vez que esta pesquisa teve por objeto as práticas de formação docente dirigidas a um
magistério que sofreu um processo de feminização. Um dos poucos textos localizados é o de
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Marlucy Alves Paraíso Alves intitulado “Gênero na Formação Docente: campo de silêncio no
currículo” que trata a questão do gênero no currículo. Guacira Lopes Louro e Tomás Tadeu da
Silva, entre outras questões relevantes, denunciam ausências e lacunas na construção dos
currículos escolares, de um modo geral, e enfatizam a importância de se considerar a
perspectiva feminina, tanto quanto a masculina, na seleção de conteúdos, conceitos e
temáticas a serem ensinados aos meninos e meninas.
O conceito de gênero enquanto categoria de análise foi “introduzido" pelo artigo de
Joan Scott, "Gênero: uma categoria útil de análise histórica" (nas versões americana, de 1986,
e francesa, de 1988) constituindo-se, assim, como uma idéia relativamente nova. Scott
chamou a atenção para a necessidade de dar visibilidade a grupos que vinham sendo
marginalizados nas análises, abrindo outras possibilidades de reflexão. Para a autora,
O núcleo da definição repousa numa conexão integral entre duas proposições:
(1) o gênero é um elemento constitutivo de relações sociais baseadas nas
diferenças percebidas entre os sexos e (2) o gênero é uma forma primária de dar
significado às relações de poder (1995, p. 86).

Ao dar continuidade a essa idéia, a historiadora acrescentou que, como elemento
constitutivo das relações sociais fundadas sobre as diferenças percebidas,
(...) o gênero implica quatro elementos interrelacionados: em primeiro lugar, os
símbolos culturalmente disponíveis que evocam representações simbólicas (e,
com freqüência, contraditórias) (...), em segundo lugar, conceitos normativos
que expressam interpretações dos significados dos símbolos, que tentam limitar
e conter suas possibilidades metafóricas (...), esse tipo de análise deve incluir
uma concepção de política bem como uma referência às instituições e à
organização social - este é o terceiro aspecto das relações de gênero (...), o
quarto aspecto do gênero é a identidade subjetiva . (p.86-7).

Por meio dessa definição, Scott sugere que o gênero é uma construção social e histórica
de homens e mulheres, que ocorre em muitas instâncias sociais. Compreende-se, dessa maneira,
que o masculino e o feminino são construídos pelas práticas sociais masculinizantes e
feminizantes, de acordo com as concepções de cada sociedade. Para ela, o gênero ainda estrutura
a percepção e a organização concreta e simbólica de toda a vida social. O estudo da referida
autora tem se constituído na mais recorrente referência para pesquisadores que se utilizam dessa
categoria de análise.
Entre os trabalhos sobre gênero, cabe destacar ainda o estudo de Guacira Louro que
lembra que “o gênero não é apenas social - embora algumas afirmações possam levar a essa idéia
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-; existe nele um componente biológico" (1992, p.58). No seu entender, só podemos avançar em
nossa leitura da história (e da história da educação), sob a perspectiva do gênero, na medida em
que efetivamente aceitarmos que essa categoria é, ao mesmo tempo, social (portanto, histórica) e
biológica; caso contrário acaba por favorecer aqueles que pretendem ver nas distinções físicas a
explicação final para as distinções sociais. O interesse dela é contribuir com uma proposta que
contemple a diversidade social, "em que os sujeitos individuais ou coletivos não sejam ‘neutros’,
mas que, ao contrário, se apresentem como homens e mulheres construindo, no processo
histórico, através de suas várias e intricadas relações de classe, de gênero, de raça" (1992, p.65).
Ao se apropriar do gênero como categoria de análise, os estudos de Jane Soares de
Almeida, Zeila Demartini, Fátima Antunes, Guacira Louro, Marília Pinto de Carvalho e
Cynthia Pereira de Sousa, entre outros, fornecem informações a respeito da educação e da
profissionalização feminina no magistério. Os trabalhos de Almeida (1996), Demartini e
Antunes (1993) e Sousa (2000) são importantes para compreender a inserção da mulher no
magistério e o processo de feminização do curso e da profissão. Os estudos de Louro (1989,
2000) auxiliam na compreensão da relação mulher versus educação, enquanto alunas e
profissionais do magistério das primeiras letras, e nas considerações acerca do gênero e das
relações de poder. A pesquisa de Carvalho (1999), mesmo não tratando o trabalho docente
feminino em uma perspectiva histórica, contribuiu para a análise do significado de ser mulher
e professora, nas séries iniciais, em uma escola.
Como o objetivo desta pesquisa foi realizar um estudo comparativo sobre a formação
docente em duas instituições, sendo uma de caráter privado e a outra, pública, tornou-se
necessário recorrer à literatura que se ocupa de conceituá-los. De acordo com Norberto
Bobbio (1989),
Os termos - público e o privado - entraram na história do pensamento
político e social do Ocidente, por conseguinte, através de um uso constante e
contínuo, sem mudanças substanciais, acabando por se tornar uma daquelas
“grandes dicotomias” das quais uma ou outra disciplina, neste caso nem só
as disciplinas jurídicas, mas também as sociais e históricas em geral, se
servem para delimitar, representar, ordenar o próprio campo de investigação
(p. 176).

Em um outro momento do mesmo texto, Bobbio (1989) sublinha a dicotomia entre a
esfera do público e do privado de forma bastante precisa, pois em sua concepção, em cada
uma das situações em que for necessário o uso dessa dicotomia, as duas esferas respectivas
podem ser diferentes, ora maiores ora menores, ou podem inclinar-se tanto para um como
para outro dos termos. Como ele mesmo aponta, um dos lugares-comuns do debate secular
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entre a esfera do público e a do privado é que, “ao aumentar a esfera do público, diminui a do
privado, ao aumentar a esfera do privado, diminuiu a do público: uma comprovação que é
geralmente acompanhada e complicada por juízos de valor contrapostos” (p. 177).
Na análise de Esther Buffa (2005), que aparece no livro “O Público e o Privado na
História da Educação Brasileira: concepções e práticas educativas”, os conceitos de público e
privado nos anos de 30 a 60, sofreram alterações que interferiram em sua abrangência. A
autora afirma:
Nos debates ocorridos nos anos de 1930 e, depois, em 1950-1960, parece
que não havia dificuldade de entendimento do que fosse público e privado.
Público era o ensino mantido com recursos governamentais e privado era o
ensino mantido por particulares – Igreja, ordens religiosas ou proprietários
leigos. O conflito que se estabeleceu nos anos de 1930 se referia à laicidade
do ensino público e nos anos de 1950, basicamente ao destino das verbas
públicas e nunca propriamente à existência da escola particular (p. 51).

Mais tarde, quando a liderança privatista passou da Igreja para o empresariado do
ensino, os argumentos mudaram. Outros fatores, incluindo mudanças na sociedade, exigiram
uma explicação melhor desses conceitos. Buffa acrescenta:
É assim que são feitas distinções conceituais entre público (o que é
destinado ao conjunto da população), estatal (o que é mantido pelo Estado),
o privado, regido pela lógica do lucro e o privado confessional, filantrópico,
comunitário. Na prática, há muitas, vezes, interpretação desses setores (p.
81)

A autora assim exemplifica essa interpretação:
A Escola Normal do início do século passado mantida pelo poder público
estadual era, na verdade, apropriada pela elite econômica e política (p.81).

Norberto Bobbio (1989) preocupou-se em definir os termos público e privado e,
também, em acentuar a dicotomia existente entre essas duas esferas. Já Esther Buffa (2005) se
ocupou de tratar a questão do público e do privado ligada ao ensino. Assim, as considerações
de Bobbio (1989) e de Buffa (2005) sobre o público e privado auxiliaram na compreensão da
abrangência e das peculiaridades destes dois termos e nas suas relações com as práticas de
formação docente da “Escola Normal Livre Nossa Senhora Auxiliadora” e da “Escola Normal
Oficial”, no período de 1944 e 1964.
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Os percursos da pesquisa
Este estudo privilegiou o uso de fontes documentais encontradas no Arquivo e na
Biblioteca do “Colégio Nossa Senhora Auxiliadora”, de Ribeirão Preto (SP), no Arquivo e na
Biblioteca da “Escola Estadual Otoniel Mota”, de Ribeirão Preto (SP), no Arquivo Histórico
Municipal de Ribeirão Preto (SP), no Arquivo do Estado de São Paulo e na Biblioteca da
Faculdade de Educação da USP.
Ao vasculhar os porões dos edifícios do “Colégio Nossa Senhora Auxiliadora” e da
“Escola Estadual Otoniel Mota”, ambas em Ribeirão Preto, ficou claro que seria possível
resgatar alguns documentos sobre as escolas normais que funcionaram anexas a esses dois
estabelecimentos de ensino. Como se pôde verificar, os arquivos escolares guardam fontes
valiosas para o estudo da história das instituições de ensino e da cultura escolar, ou seja, há
uma rica documentação produzida pela escola, relacionada tanto com a parte administrativa
(livros de matrícula, livros de pontos do pessoal administrativo e docente, atas de exames
finais), quanto com a parte pedagógica e histórica (livros comemorativos, livros didáticos,
entre outros). Como assinala Diana Vidal (2001), o arquivo escolar pode fornecer elementos
para a reflexão sobre o passado da instituição, das pessoas que a freqüentaram, das práticas
que nela circularam e, mesmo, sobre as relações que estabeleceu com o seu entorno.
A documentação disponível nos arquivos do “Colégio Nossa Senhora Auxiliadora” e
na “Escola Estadual Otoniel Mota” constituiu a principal fonte de investigação. Nesses
acervos foram localizadas fontes de diferentes naturezas, de caráter histórico, administrativo e
pedagógico, bem como Livros de Matrículas, Relatórios de Inspetores, Livros de Mapas de
Movimento, Livros de Ponto dos Docentes e Livros de Ponto do Pessoal Administrativo, entre
outros, como são apresentadas no quadro a seguir:
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Quadro 1
Documentos dos Arquivos Escolares
COLÉGIO AUXILIADORA

ESCOLA ESTADUAL OTONIEL MOTA

Livros de Matrícula do Curso Normal

Livros de Matrícula do Curso Normal, do
Curso
de
Aperfeiçoamento
e
de
Administração Escolar
.
Livros de Atas de Resultados de Provas e Livros de Atas de Resultados de Provas e
Exames
Exames.
Livros de Atas de Exame de Vestibulares para Livros de Atas de Exame de Vestibulares para
ingresso no Curso Normal
ingresso no Curso Normal
Relatórios de Inspeção Federal

Trabalhos Escolares de Alunos

Livros de Mapas de Movimento do Corpo
Livros de Ponto dos Docentes
Administrativo e Docente
Prontuários das Ex-alunas do Curso Normal

Livros de Ponto do Pessoal Administrativo;
de Registro de Retirada de Obras da
Biblioteca e de Chamada da “Escola de
Aplicação Dona Sinhá Junqueira”, anexa à
Escola Normal Oficial de Ribeirão Preto.

Fonte: Arquivo do Colégio Nossa Senhora Auxiliadora e Arquivo da Escola Estadual Otoniel Mota.

Nos Livros de Matrícula e nos Prontuários dos Ex-alunos do Curso Normal referentes
às duas Escolas Normais foram encontradas informações que permitiram a caracterização dos
alunos com relação à nacionalidade, filiação, idade e condições socioeconômicas, ou seja,
dados sobre a profissão do pai ou responsável e o endereço residencial dos alunos, que foram
essenciais para a compreensão do perfil da clientela masculina da Escola Normal Oficial e da
clientela feminina atendida em ambas as instituições. Nos Livros de Atas de Resultados de
Provas e Exames, de ambas as escolas, estão registrados os dados sobre os procedimentos de
avaliação, que permitiram caracterizar as formas de avaliação das instituições de ensino
investigadas.
Os Relatórios dos Inspetores da Escola Normal Livre Nossa Senhora Auxiliadora
contêm informações sobre os mais diversos aspectos da organização administrativa e didáticopedagógica e a respeito das instalações físicas, contratação de professores (as), execução dos
programas, uso de materiais didáticos, metodologia de ensino empregada, disciplina escolar,
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descrição detalhada das visitas, festas de encerramento do ano letivo, comemorações cívicas e
exames finais. Em determinados anos, em cumprimento às exigências da Diretoria Geral do
Ensino, os relatórios apresentam inventários da escola sobre o mobiliário, material didático e
livros escolares, que configuram toda a estrutura e o funcionamento desse espaço escolar.
Os Livros de Mapas de Movimento da Escola Normal Salesiana têm registradas as
informações sobre os cargos e funções ocupados na escola, o número de alunas matriculadas
no Curso Normal, por série, e algumas ocorrências e observações referentes a valores de
anuidades do Curso Normal, eventos ocorridos na instituição, visitas e excursões realizadas
pelas normalistas para estudo das disciplinas escolares. Também estão mencionados os cargos
ocupados pelo corpo docente, como: ao lado dos nomes dos professores, estão as disciplinas
ministradas, o regime de trabalho, o número de registro ou de autorização do Departamento
de Educação de cada professor para lecionar, o número de aulas ministradas por docente,
semanalmente, em cada série do Curso Normal, e freqüência dos professores. Essa
documentação sobre a organização administrativa e didático-pedagógica da Escola Normal
serviu, principalmente, para caracterizar o perfil do quadro docente da instituição.
Nos Livros de Ponto dos Docentes da Escola Normal Oficial de Ribeirão Preto
figuram a lista de nomes dos professores, as disciplinas ministradas e algumas anotações
sobre o conteúdo discutido em sala de aula. Nos Livros de Ponto do Pessoal Administrativo
foram encontradas informações sobre a composição do corpo administrativo da instituição,
indicando o cargo, o nome do funcionário e também algumas observações sobre faltas,
licenças e afastamentos.
Nos Livros de Chamada da “Escola de Aplicação Dona Sinhá Junqueira”, anexa à
Escola Normal Oficial, estão registrados os nomes dos alunos que estudaram na instituição,
séries e seções (masculina e feminina) a que pertenceram. Nessa documentação, foram
localizadas ainda informações a respeito da composição do quadro de funcionários dessa
escola, constando de cargos e nomes de funcionários do corpo administrativo e docente.
Embora os acervos das duas instituições apresentassem, em parte, algumas diferenças
quanto à nomenclatura dos documentos, eles revelaram dados da mesma natureza, que
favoreceram a comparação entre as informações encontradas. Um exemplo, a esse respeito,
foram os dados acerca do corpo docente e do quadro administrativo dos dois estabelecimentos
de ensino, encontrados nos “Livros de Mapas de Movimento” da “Escola Normal Livre Nossa
Senhora Auxiliadora” e nos congêneres “Livros de Ponto dos Docentes” e nos “Livros de
Ponto do Pessoal Administrativo”, da “Escola Normal Oficial”. Enfim, como esclarece
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Denice Catani (2000), pesquisas sobre a escola, sob a perspectiva dos estudos comparados,
“impõem a seleção de tipos de fontes comuns e de modos de análises integrados” (p. 148).
Muitos desses documentos encontravam-se dispostos de forma aleatória nas prateleiras
dos arquivos "mortos" das duas instituições de ensino, isto é, sem nunca terem passado por
alguma forma de organização temática e cronológica. Foi preciso desenvolver um trabalho
minucioso de coleta e de organização dessa documentação para que pudesse ser consultada.
Inicialmente, foi feito um levantamento das fontes existentes e, em seguida, sua catalogação,
quando elas foram separadas e classificadas conforme sua natureza e organizadas de acordo
com sua temática e cronologia. Nesse caso, o gesto de separar e reunir as fontes já é, em si
mesmo, uma construção de significados:
Em todo processo de investigação, o historiador, ao mapear os arquivos em
função de seus problemas já está construindo campos de significados. Esta
construção resulta da tensão crescente entre a teoria e a empiria, que leva à
interação dos dados extraídos de ambas as experiências ao refinamento da
análise e à imersão nos dilemas existenciais da construção intelectual. O
historiador dispende enorme esforço para "calcular" a força especificadora
das condições históricas sem, no entanto, cair no particularismo que
compromete o entendimento pertinente do objeto focalizado, já que este
impede o retorno crítico aos conceitos. É desta forma que vai tecendo o seu
modus interpretandi e penetrando em diversos textos e nos problemas por
eles colocados. (Nunes, 1992, p. 158)

Além da consulta à documentação constante dos arquivos do Colégio Auxiliadora e da
Escola Estadual Otoniel Mota, também foram examinados os documentos que estavam
guardados nas bibliotecas dessas instituições, nos quais foram encontradas informações
valiosas de natureza histórica e pedagógica. No acervo da escola católica estavam disponíveis
os Álbuns de Fotografias da Escola Normal, o jornal "A Voz do Auxiliadora", o Livro
Histórico do Estabelecimento (1944-1952), os documentos eclesiásticos e os livros didáticos
e, na biblioteca da escola estadual, apenas os livros didáticos.
Nos Álbuns de Fotografias há fotos das turmas, do corpo docente, das religiosas, de
aulas, de exposições escolares, do prédio escolar, de passeios, de festas e de solenidades
diversas, permitindo a visualização dos momentos marcantes da história da “Escola Normal
Livre Nossa Senhora Auxiliadora”, de Ribeirão Preto (SP). Embora não tenham sido
localizadas as fotos da “Escola Normal Oficial” no “arquivo morto” e, nem mesmo na
biblioteca, elas foram encontradas em álbuns de fotos de ex-alunos da instituição.
As imagens contidas nos álbuns de fotografias da escola católica e dos ex-alunos da
instituição pública dão evidências do funcionamento real dos dois estabelecimentos. Nesta
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tese, porém, não se teve a pretensão de interpretá-las, mas, sim de utilizá-las como elemento
de “ilustração”, ao chamar a atenção dos leitores para as descrições presentes em certas
passagens dos capítulos desta investigação.
É bem verdade que a imagem fotográfica remete a uma época, que permite rememorar
o passado em que ela foi produzida e atestar realmente, o que de fato existiu. A respeito do
uso de fotografias, Boris Kossoy (2000, p.23) afirma:
Elas são apenas o ponto de partida, a pista para tentarmos desvendar o
passado. Elas nos mostram, um fragmento selecionado da aparência das
coisas,
das
pessoas,
dos
fatos,
tal
como
formas
(esteticamente/ideologicamente) congeladas num dado momento de sua
existência (...). Sabemos que as fotografias não podem ser aceitas
imediatamente como espelhos fiéis dos fatos (...).

As imagens permitem múltiplas interpretações, diferentes leituras, dependendo de
cada receptor e do momento histórico. Utilizadas, neste estudo, apenas como elemento de
“ilustração”, as fotografias expostas no trabalho, sobretudo no segundo capítulo, guardam
estreita relação com o contexto social, ao mostrar valores da época e do local em que a foto
foi produzida. Por esta razão, essas fotografias têm um valor histórico e documental
inestimável.
O jornal escolar também constituiu uma importante fonte de pesquisa para este estudo,
uma vez que mostrou aspectos da vida e da cultura escolar, evidenciou representações dos
alunos sobre as atividades escolares e suas experiências de socialização. O jornal "A Voz do
Auxiliadora", elaborado por alunas da “Escola Normal Nossa Senhora Auxiliadora”, de
Ribeirão Preto (SP), apresenta informações sobre aspectos do cotidiano escolar, como visitas
ocorridas na instituição, cartas de ex-alunas, premiações, passeios realizados pelas alunas,
férias, e, ainda, matérias sobre religião, datas comemorativas e personalidades importantes da
História do Brasil (Princesa Isabel e Dom Pedro II, entre outros). Esse impresso foi
examinado com o objetivo de delinear um conjunto de dados sobre o cotidiano escolar e os
discursos prescritivos em relação à formação moral, cívica e religiosa das alunas.
Já no Livro Histórico do Estabelecimento (1952) estão reunidas informações sobre o
processo de instalação da Escola Normal, a organização do curso, a relação com os nomes dos
primeiros professores. Outras fontes localizadas foram os documentos eclesiásticos, como as
encíclicas e as correspondências entre a diocese e a Escola Normal, que auxiliaram na análise
do modelo de projeto educativo implantado pelo ensino confessional católico no período
estudado.
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Tanto na biblioteca da “Escola Normal Livre Nossa Senhora Auxiliadora” quanto na
“Escola Normal Oficial” foram encontrados também alguns livros didáticos adotados e
indicados para o Curso Normal, no período de 1944 a 1964. A maioria desses livros apareceu
referenciada nos Relatórios dos Inspetores da instituição católica. Nesses acervos figuravam
apenas os livros relacionados com as disciplinas pedagógicas, como mostra o quadro a seguir:
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Quadro 2
Relação dos Livros Didáticos das disciplinas pedagógicas localizados nas Bibliotecas do “Colégio
Nossa Senhora Auxiliadora” e da “Escola Estadual Otoniel Mota”
ESCOLA NORMAL LIVRE NOSSA
SENHORA AUXILIADORA

ESCOLA NORMAL OFICIAL

ALMEIDA JR, Antônio F. Biologia Educacional:
noções fundamentais. Atualidades Pedagógicas.
São Paulo: Nacional, 1944.

ALMEIDA JR, Antônio F. Biologia Educacional: noções
fundamentais. Atualidades Pedagógicas. São Paulo:
Nacional, 1944.

AZEVEDO, Fernando de. Sociologia Educacional.
São Paulo: Nacional, 1940.

AZEVEDO, Fernando de. Sociologia Educacional. São
Paulo: Nacional, 1940.

AGUAYO, A. M. Pedagogia Científica. São
Paulo: Nacional, 1944

AGUAYO, A. M. Pedagogia Científica. São Paulo:
Nacional, 1944.

AGUAYO, Didática da Escola Nova. São Paulo:
Nacional, 1932.

AGUAYO, Didática da Escola Nova. São Paulo:
Nacional, 1932.

BACKKEUSEUR,
Everardo.
Manual
da
Pedagogia Moderna. Rio de Janeiro: Editora
Globo, 1944.

CLAPAREDE, Eduardo. Psicologia da Criança e
Pedagogia Experimental. 2.ed. Rio de Janeiro: Francisco
Alves, 1940.

CLAPAREDE, Eduardo. Psicologia da Criança e
Pedagogia Experimental. 2.ed. Rio de Janeiro:
Francisco Alves, 1940.

D´ÁVILA, Antônio. Práticas Escolares. São Paulo:
Saraiva, 1944, 3v.

D´ÁVILA, Antônio. Práticas Escolares. São
Paulo: Saraiva, 1944, 3v.

FONTOURA, Afro do Amaral. Sociologia Educacional.
Rio de Janeiro: Aurora, 1949.

FONTOURA, Afro do Amaral. Sociologia
Educacional. Rio de Janeiro: Aurora, 1949.

MOROE, Paul. História da Educação. São Paulo:
Nacional, 1947.

FRANÇA, Leonel. Noções de História da
Filosofia. São Paulo: Companhia Editora
Nacional, 1944.

RICARDO, Aristides. Biologia Aplicada à Educação.
Atualidades Pedagógicas. Vol. 19. São Paulo: Nacional,
1936.

PEETERS, Madre Francisca. Noções
Sociologia. São Paulo: Melhoramentos, 1935.

SANTOS, Theobaldo Miranda. Noções de Sociologia
Educacional. São Paulo: Nacional, 1947.

de

RICARDO, Aristides. Biologia Aplicada à
Educação. Atualidades Pedagógicas. Vol. 19. São
Paulo: Nacional, 1936.

SANTOS, Theobaldo Miranda dos. Noções de História da
Educação. São Paulo: Nacional, 1940.

SANTOS, Theobaldo Miranda dos. Noções de
História da Educação. São Paulo: Nacional, 1940.
SANTOS, Theobaldo Miranda dos. Psicologia da
Criança. Rio de Janeiro: Livraria Boffon, 1948.
SANTOS, Theobaldo Miranda. Noções de
Psicologia Educacional. 6. ed. São Pulo:
Companhia Editora Nacional, 1955
Fonte: Biblioteca da “Escola Normal Livre Nossa Senhora Auxiliadora” e da Biblioteca “Escola Normal
Oficial”.

43

É preciso salientar os limites do uso de documentos, como os encontrados nos
arquivos e nas bibliotecas das duas instituições, tendo em vista as razões e os modos pelos
quais essa documentação foi produzida, as circunstâncias dessas produções e a relação dos
autores com os órgãos da Administração do Ensino, com as Escolas Normais e a Congregação
das Filhas de Maria Auxiliadora. Como adverte Chartier (1990, p.18) "(...) os documentos que
descrevem ações simbólicas do passado não são textos inocentes e transparentes; foram
escritos por autores com diferentes intenções e estratégias".
Após definir o primeiro conjunto de fontes, surgiu a necessidade de se buscar um
outro conjunto comum cujas informações possibilitassem certo diálogo entre os dados. Desta
vez, a escolha recaiu sobre os documentos do Arquivo Histórico Municipal de Ribeirão Preto
e a legislação normatizadora do ensino normal da época. Na busca por informações a respeito
da “Escola Normal Nossa Senhora Auxiliadora”, da “Escola Normal Oficial” e da rede de
ensino do município no Arquivo Histórico Municipal de Ribeirão Preto, foram encontrados
alguns exemplares dos jornais impressos, "A Cidade" e "Diário da Manhã", que circularam
tanto na primeira, quanto na segunda metade do século XX, cartas e ofícios do poder público
local dirigidos ao Secretário da Educação e Saúde Pública, reivindicando a abertura das duas
escolas normais na cidade. Tais fontes permitiram recuperar o contexto educacional no qual
as instituições foram criadas e se desenvolveram, bem como dimensionar a participação do
poder público local no processo de instalação desses estabelecimentos.
Se, de um lado, as fontes dos dois arquivos escolares e as do arquivo municipal
registraram informações sobre a instalação da “Escola Normal Livre Nossa Senhora
Auxiliadora” e da “Escola Normal Oficial” e, também, sobre o funcionamento das duas
instituições de formação de professores e da rede de ensino de Ribeirão Preto, de outro, a
legislação foi um conjunto documental importante – embora não único – a registrar as idéias
predominantes na esfera do poder público estadual em relação à educação do período. Para o
estudo da formação docente nas duas escolas foram consultados o Código de Educação de
1933, a Consolidação das Leis do Ensino de 1947 e a Reforma do Ensino Normal de 1957 e,
também, agregados outros decretos-leis, conforme aparecem arrolados ao longo deste
trabalho. De acordo com Luciano Faria Filho (2003, p. 115),
(...) a lei está intimamente ligada a determinadas formas de concepção da
escola, concepções estas que são produzidas no interior dos parlamentos ou
de alguma outra instância do Estado, mas apropriadas, de maneiras as mais
diversas, pelos diferentes sujeitos ligados à produção e à realização da
legislação.
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Diante dessas considerações, pode-se afirmar que o exame da legislação permite
identificar a relação entre o que era recomendado pelas autoridades e o que era cumprido na
escola, de vez que os documentos legislativos são construídos de acordo com o diálogo com a
cultura e a sociedade. No entanto, observa-se que no Brasil, até a implantação da Lei de
Diretrizes e Bases da Educação, a de º. 4024/61, os estados gozavam de relativa autonomia
para organizar seus sistemas de ensino e, por certo, assim o fizeram com o Curso Normal.
Nesta investigação foram privilegiados, sobretudo, os documentos que normatizaram o
ensino normal paulista entre 1944 e 1964. Na Biblioteca da Faculdade de Educação foi
realizado um levantamento sistemático da legislação, com a finalidade de apontar as
estruturas que regulamentavam a administração ou funcionamento das escolas normais. Com
isto foi possível verificar que o ensino normal, entre 1944 e 1964, passou por mudanças
legislativas significativas, com a implantação da Consolidação das Leis do Ensino do Estado
de São Paulo em 1947, que consubstanciou e ampliou algumas medidas adotadas pelo Código
de Educação de 1933 e a implantação da Lei nº.739, de 1957, que, entre os seus artigos,
extingüiu o antigo Curso Pré-Normal e estabeleceu a formação de professores primários em
três anos de Curso Normal, regulamentando essa modalidade de ensino até a instalação da
primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a de nº. 4.024, de 1961.
As informações contidas na legislação do ensino paulista tornaram-se relevantes para
compreender as relações da “Escola Normal Livre Nossa Senhora Auxiliadora” e da “Escola
Normal Oficial”, de Ribeirão Preto, com o poder público. A Coleção das Leis e Decretos do
Estado de São Paulo, o Código de Educação de 1933, a Consolidação das Leis do Ensino de
1947, a Reforma do Ensino Normal de 1957 e a Enciclopédia da Legislação são constituídas
por dados político-pedagógicos, com informações sobre a legislação e a organização
curricular do ensino. Esse conjunto documental foi significativo por permitir compreender a
estrutura didático-pedagógica do Curso Normal de 1944 a 1964 e fazer comparações entre a
legislação e o que se concretizou nas duas escolas normais estudadas.
Com o propósito de complementar os dados obtidos nos acervos das duas instituições,
no Arquivo Histórico Municipal de Ribeirão Preto e na legislação educacional foram
levantadas, também, informações em depoimentos orais de ex-alunas e antigas professoras
das Escolas Normais, e de apenas um entrevistado do sexo masculino, enriquecendo, dessa
maneira, o corpus documental desta pesquisa.

Esses depoimentos se configuraram em

testemunhos, nos quais a pesquisadora, orientada por um roteiro de questões, buscou registrar as
experiências guardadas na memória dos depoentes sobre as escolas, no período assinalado..
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Esses depoimentos foram obtidos por meio de entrevistas, para as quais se recorreu à técnica do
gravador que, de acordo com Queiroz (1991, p.56), “permite acompanhar com fidelidade os
monólogos dos informantes, ou o diálogo entre o informante e o pesquisador”, para guardá-los
ou interpretá-los posteriormente.
Os estudos de Toutier Bonazzi e Alessandro Portelli tornaram-se referências
importantes no trabalho empreendido com as fontes orais.

Toutier Bonazzi apresenta

considerações para o processamento do depoimento coletado, abordando desde aspectos
técnicos do equipamento a ser utilizado até procedimentos para identificação, transcrição,
interpretação e armazenamento dos relatos coletados (Ferreira, 1994, p.233-45). Por sua vez,
Alessandro Portelli adverte sobre as limitações, pois o fato de o depoente ter vivenciado um
evento não garante, por si, um relato da verdade, porque os narradores são apoiados pelas
estruturas mediadoras da linguagem da narrativa, do ambiente social, da religião e da política
(Ferreira, p.103-30).
As fontes orais foram importantes para recuperar informações sobre a trajetória
educacional das instituições, a formação docente desenvolvida e as respectivas representações
dessa preparação educacional na prática profissional dos professores formados pelas duas
escolas; foram importantes, enfim, para captar aquilo que não estava nos documentos escritos.
Como diz Márcia D’Aléssio, a história oral permite “colocar as sensibilidades, as
privacidades e o cotidiano no centro da trama histórica” (1998, p.275).
*
*

*

Esta tese está dividida em 4 capítulos. No Capítulo I, inicialmente foram abordadas as
origens e o desenvolvimento da profissão docente no Estado de São Paulo e, em um segundo
momento, o contexto no qual a “Escola Normal Livre Nossa Senhora Auxiliadora” e a
“Escola Normal Oficial” de Ribeirão Preto foram criadas, com realce para os aspectos
econômicos, sociais, políticos e culturais. Em relação à primeira parte deste capítulo,
considerou-se necessário tratar de forma resumida o cenário do ensino normal no final do
século XIX e início do século XX e, posteriormente, aprofundar a discussão sobre as reformas
pelas quais as escolas normais passaram no estado de São Paulo, entre 1920 e 1964. Desde
1920, em um movimento contínuo, as reformas caminharam em direção à profissionalização
do professor primário.
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Os capítulos II e III trataram de aspectos importantes da cultura escolar das
instituições estudadas que, no seu conjunto, permitiram mostrar semelhanças e diferenças
entre as duas escolas normais e suas práticas de formação docente. No Capítulo II,
particularmente, foram focalizadas as questões relativas à organização do espaço e do tempo
escolares na “Escola Normal Livre Nossa Senhora Auxiliadora” e na “Escola Normal
Oficial”. Nele, também foi traçado o perfil do corpo discente quanto à sua condição
socioeconômica, bem como a composição do quadro docente quanto à formação intelectual e
religiosa; nos dois casos, as questões de gênero serviram como suporte para as análises.
No Capítulo III foram examinadas as grades curriculares e os programas de ensino
implantados no Curso Normal das duas escolas normais, entre 1944 e 1964. Por último, foram
apresentados os manuais didáticos usados nas disciplinas pedagógicas das duas instituições de
ensino e verificados alguns conteúdos desses manuais destinados à formação do professor
primário.
No Capítulo IV foram discutidos os percursos que as egressas da “Escola Normal
Livre Nossa Senhora Auxiliadora” e da “Escola Normal Oficial” (sem esquecer do único
egresso entrevistado) seguiram dentro e fora da carreira do magistério primário, o que revelou
a permanência de certas situações bastante comuns, por exemplo, entre professores primários
paulistas na Primeira República.
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CAPÍTULO I
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HISTÓRIA DA PROFISSÃO DOCENTE NO ESTADO DE SÃO PAULO
E O CONTEXTO SOCIOCULTURAL DE CRIAÇÃO DAS ESCOLAS
NORMAIS, NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO

A idéia de elaborar uma história da profissão docente em São Paulo, desde a
instalação da primeira Escola Normal, tinha que vir acompanhada também de uma história
das reformas instituídas nessa modalidade de ensino. Desde o período imperial, as reformas
marcaram de forma decisiva a configuração do ensino normal em São Paulo e permitiram que
o curso destinado à formação de professores primários ganhasse um caráter mais profissional.

1.1 – A PROFISSÃO DOCENTE NO ESTADO DE SÃO PAULO: origens e
desenvolvimento
Após o Ato Adicional de 1834, os governos das províncias do Império ficaram com a
tarefa de desenvolver o ensino elementar e de preparar o pessoal docente para as escolas que
fossem criadas. A falta de professores devidamente habilitados era um dos fatores que
impedia o desenvolvimento do ensino elementar. A primeira iniciativa de criação de uma
instituição de formação docente partiu da Província do Rio de Janeiro que, em 1835, fundou a
Escola Normal de Niterói. Experiências iguais a essa foram seguidas por várias províncias,
como a de São Paulo, cuja primeira escola normal foi fundada em 1846.
Nos seus inícios, essas escolas normais funcionaram de forma precária, pois abriam e
fechavam suas portas em função de decisões políticas. A organização era rudimentar, com um
corpo docente composto de um ou dois professores para todas as disciplinas e um currículo
mais voltado para aquilo que se deveria ensinar no primário, já que ele não consistia em um
aprofundamento de estudos para a formação profissional, além de se destinar apenas ao sexo
masculino (Baub, 1972). Nessas condições, as escolas normais foram pouco procuradas pelos
alunos. Na verdade, a ausência de interesse pelo Curso Normal não esteve vinculada apenas
às deficiências da organização didática da instituição, mas também à falta de atrativos
financeiros da profissão docente.
Nessas condições, os cursos de formação de professores primários não conseguiam se
alicerçar no já precário sistema escolar, o que somente veio a ocorrer quando as moças
passaram a procurar esse tipo de ensino e a Escola Normal se tornou uma das únicas
possibilidades de continuidade dos estudos

a uma parcela do contingente de mulheres das
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zonas urbanas. A entrada das moças nas escolas normais acabou por desencadear, a partir do
final do século XIX, um processo de feminização do magistério e serviu para dar contornos
mais definidos à profissão docente, na medida em que esse ingresso representou um caminho
para as mulheres que precisavam trabalhar, como também para aquelas que desejavam estudar
um pouco mais (Louro, 1985, 2000; Sousa, 2000).
Na Província de São Paulo, a mulher só teve real participação no curso de formação
docente com a instalação, em 1875, de uma seção feminina anexa ao Seminário das
Educandas e com a reabertura da Escola Normal de São Paulo, em 1880, que permitiu o
ingresso das moças por meio da criação das aulas mistas e introduziu o regime de coeducação (Demartini e Antunes, 1993). De fato, o recrutamento feminino para o magistério
primário apresentou-se como uma solução para o problema da mão-de-obra no ensino
elementar, mesmo porque a organização didática da escola normal em São Paulo, com a
Reforma de Leôncio de Carvalho, em 1879, e o Regulamento de 1887, não passou por
alterações tão significativas, sendo o currículo dominado pelas disciplinas de cultura geral e
pouco voltado à formação profissional dos professores. Desse modo, o ensino normal paulista
chegou, ao final do Império, representado por uma única instituição e por um curso de caráter
profissional rudimentar.
Com a instalação do regime republicano , em 1889, desencadeou-se no Estado de São
Paulo um movimento a favor da ampliação da rede escolar que acabou por favorecer a
organização da educação pública no setor do ensino primário e normal. Dois fatores
contribuíram para esse movimento: de um lado, o interesse dos legisladores pela causa do
ensino, já que conheciam bem toda a problemática educacional então existente; e de outro, a
expansão da lavoura cafeeira (Tanuri, 1979). Assim, as primeiras reformas republicanas
buscaram favorecer o desenvolvimento do ensino primário e normal, tanto do ponto de vista
quantitativo, quanto do qualitativo.
Apesar dos obstáculos encontrados pelos legisladores devido à escassez de recursos, as
escolas normais cresceram em níveis diferenciados. A escola da Capital transformou-se em
uma instituição modelo e as demais foram lentamente criadas para preparar um número de
professores que atendessem à demanda dos alunos do ensino elementar (Tanuri, 1979), por
conta de melhores condições sócio-econômicas que também possibilitavam maior
desenvolvimento educacional. Mesmo com os entraves encontrados pelo ensino normal nos
primeiros anos da República, alguns avanços ocorreram, uma vez que as escolas normais
começaram a se firmar como estabelecimentos responsáveis pela formação de professores
primários (Campos, 1987).
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As reformas das primeiras décadas republicanas3 promoveram mudanças na
organização curricular da escola normal, devido à ampliação do plano de estudos, com a
inserção de novas disciplinas como a psicologia experimental, a pedagogia e educação cívica,
métodos e processos de ensino, crítica pedagógica e exercícios de ensino

e com

o

prolongamento do curso de três para quatro anos, conforme ficou previsto pela Lei n. 169, de
7 de agosto de 1893. Apesar desse período ter sido pródigo em reformas e inovações na
Escola Normal paulista , nos anos vinte essa modalidade de ensino ainda carecia de um
caráter profissional mais rígido e de um maior número de estabelecimentos de formação
docente.
Relativamente ao ensino elementar, as transformações ocorridas na escola primária
nos anos de 1920 influenciaram de forma decisiva a organização do ensino normal no
período. O grande problema da instrução pública paulista, desde 1918, era encontrar uma
fórmula que viesse a resolver o problema do analfabetismo. Nesse esforço de dar instrução
primária a todos, de acordo com a pregação nacionalista da época, a reforma paulista de 1920
foi um exemplo singular, “ao transformar a idade escolar dos sete para os nove anos, reduzir o
período de escolarização primária, obrigatória e gratuita para dois anos e condensar os
programas de ensino” (Nagle, 1974, p.214).
Nesse contexto de expansão e reforma da escola primária apareceram novas exigências
ligadas ao problema da formação do professorado, que acabaram por estimular uma ampla
discussão em torno da escola normal tornando necessária a reformulação dos seus padrões. A
“velha” escola normal, com sua organização curricular voltada para os conteúdos de cultura
geral, não era mais capaz de atender às novas exigências propostas pela escolarização, de
modo que as reformas instituídas nesse período para essa modalidade foram estruturadas para
para dotar o curso de um caráter essencialmente profissional.
A Reforma Sampaio Dória, consubstanciada pela Lei de n. 1.750, de 8 de dezembro de
1920, uniformizou as instituições de formação docente, eliminando a divisão entre as escolas
normais primárias e as escolas normais secundárias, estabelecida pelo decreto de 1911; além
disso elevou o nível de estudo do Curso Normal4, com a inclusão das disciplinas de Prática

3

Para maiores esclarecimentos a respeito das primeiras reformas republicanas paulistas no ensino normal, veja
TANURI, Leonor Maria. O Ensino Normal no Estado de São Paulo. (1890-1930). São Paulo: Estudos e
Documentos, FEUSP, 1979.
4
De acordo com a Lei a de nº. 1.750, de 8 de dezembro de 1920, as disciplinas do curso normal foram
distribuídas da seguinte forma no curso normal: 1º ano: Português, Latim, Francês, Matemática, Geografia e
Cosmografia, História do Brasil, Desenho, Música, Ginástica; 2º ano – Português, Latim, Francês, Matemática,
Corografia do Brasil, Física, Desenho, Música, Prática Pedagógica; 3º ano – Português, Latim, Química,
Anatomia e Fisiologia Humanas e Biologia, Psicologia, Desenho, Música, Ginástica, Prática Pedagógica; 4º ano
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Pedagógica e a Didática (regência de classe). Diferentemente dessa reforma, a Lei de n.
2.095, de 24 de dezembro de 1925 ampliou a duração do Curso de quatro para cinco anos e
deu ênfase às matérias de cultura geral,mas manteve no currículo as disciplinas relacionadas à
educação, como a Pedagogia e a Didática5.
A Lei a de 2.269, de 31 de dezembro de 1927, sob alguns aspectos se distanciou das
determinações das Leis de 1920 e 1925, ao instituir a simplificação do currículo das escolas
normais, com duração de três anos, à exceção da Escola Normal da Praça da República, que
conservou sua organização anterior; ampliou o curso das escolas complementares para três
anos e equiparou as normais livres (municipais e particulares) que viessem a ser criadas, às
escolas normais oficiais de três anos. No plano de estudos6, as disciplinas de cultura geral
continuaram predominando e os conteúdos ligados à educação permaneceram inalterados,
constando das mesmas matérias que estavam no currículo de 1925, no caso a Pedagogia e a
Didática. Como a duração do curso da Escola Normal da Praça da República não foi alterada,
ele permaneceu com a mesma estrutura curricular determinada na reforma de 1925. De um
modo geral, pode-se dizer que a formação docente proporcionada por essa reforma
permaneceu, ainda, com um reduzido caráter profissional. Tal lei foi justificada pelo
governador Júlio Prestes como uma medida adotada para solucionar a carência de professores
primários e, sobretudo, para expandir o ensino primário na zona rural. (Mascaro, 1956; Peres,
1966; Tanuri, 1979, 2000; Almeida, 1993). Essa reforma veio a atender as inúmeras
solicitações feitas principalmente por parte de muitos municípios, desde o início do século
XX, em nome do direito de criar uma escola normal.
A reforma de 1927 permitiu que a iniciativa particular e os municípios abrissem
cursos normais

na condição de

escolas normais livres, com possibilidade de serem

equiparadas às oficiais de mesma natureza, situação esta

que, por muito tempo, os

– Literatura Vernácula, Higiene, História Geral, Pedagogia, Didática (regência de classe), Desenho, Música,
Ginástica.
5
Conforme o Decreto nº. 4.101, de 14 de dezembro de 1926, que regulamentou a Lei n. 2.095, de 24 de
dezembro de 1925, as matérias estão distribuídas pelas séries do curso normal da seguinte forma: 1º ano –
Português e Califasia, Francês, Inglês, Cosmografia e Geografia geral, Aritmética, Desenho, Música, Ginástica
Educativa. 2º ano – Português e Califasia, Latim, Francês, Inglês, Geografia da América e do Brasil, Álgebra e
Geometria Plana, Desenho, Música, Ginástica Educativa. 3º ano – Português, Latim, História da Civilização,
Geometria Trigonometria Retilínea, Física, Biologia Animal e Vegetal, Desenho, Música, Trabalhos Manuais,
Ginástica. 4º ano – Literatura, História da América, Química, Anatomia, Fisiologia Humanas, Psicologia
Pedagógica, Didática, Desenho, Música, Trabalhos Manuais. 5º ano – História da Língua e da Literatura,
Pedagogia, Didática, Desenho, Música, Trabalhos Manuais.
6
De acordo com a Lei a de nº. 2.269, de 1927, o currículo das escolas normais de três anos compreendeu as
seguintes disciplinas: Português e Califasia, Francês, Geografia, História da Civilização, História do Brasil,
Educação Cívica, Aritmética, Álgebra, Geometria, Física, Química, História Natural, Higiene, Psicologia,
Pedagogia, Didática, Música, Desenho, Ginástica e Trabalhos Manuais.
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legisladores paulistas resistiram em

adotar por temerem o crescimento da rede escolas

normais privadas em ritmo acelerado, apesar de ser uma prática comum em outros estados
brasileiros como Minas Gerais e Bahia, desde o início do século XX. De um lado, essa
reforma possibilitou um rápido desenvolvimento quantitativo de escolas normais livres, tanto
na capital quanto no interior, absorvendo um número cada vez maior da população constituída
principalmente pelo elemento feminino, contribuindo assim para resolver o problema da
carência de professores para o exercício do magistério nas diferentes regiões do Estado
(Tanuri, 1979). Por outro lado, provocou um crescimento desordenado dessas instituições,
carentes de qualquer planejamento o que, na análise de Carlos Mascaro (1956), nenhuma
administração posterior conseguiu remediar.
Nesse sentido, convém destacar que algumas regulamentações foram implantadas com
o intuito de conter essa situação, principalmente em torno das concessões determinadas para a
equiparação na Lei de 1927, que concedeu o direito das escolas normais livres se igualarem às
oficiais, se fossem observadas as seguintes condições:
- Terem sido fundadas e serem mantidas por nacionais, com corpo docente
também de nacionais;
- Serem seus os cursos e programas organizados de acordo com o regime
adotado nas escolas normais oficiais;
- Possuírem um patrimônio mínimo de duzentos contos de réis;
- Estarem situadas em municípios que não possuíssem escola normal oficial
exceto no caso de escolas com regime de internato; apenas uma escola livre
no regime de externato seria equiparada em cada município.
- Ser o professor de Pedagogia e Didática de nomeação do Governo, com os
mesmos vencimentos de seus pares das escolas normais oficiais. (Artigo 20,
da Lei nº. 2.269, de 1927).

Sem muitas exigências, a lei de 1927 concedeu o direito à equiparação a todas as
escolas normais livres que a requereram. Tal situação acabou gerando preocupações ao poder
público, devido às condições de funcionamento de alguns estabelecimentos equiparados
(Peres, 1966). Isso conduziu à tomada de novas medidas, como se pode observar no Decreto
4.600, de 30 de maio de 1929, que promoveu a regulamentação da Lei de 1927 e adotou
maiores exigências como:

53

Investigar no lugar as condições de escola e de obediência à orientação
didática emanada da Diretoria geral. Além do inspetor responsável pela
fiscalização de cada escola normal livre, cujas funções ficavam explicitadas
no Decreto, instituíram inspetores especiais para orientar o ensino da
Música, Desenho, Ginástica e Trabalhos Manuais, bem como um inspetor
geral que visitasse freqüentemente as escolas (Tanuri, 1979, p. 211).

Desse modo, o governo instituiu novos requisitos no processo de equiparação,
tornando-o mais rígido, principalmente em relação às visitas de inspeção nas instituições, que
passaram a ser mais sistemáticas. Convém assinalar, que as preocupações e as discussões em
torno de tal fato se estenderam até a década de 1930, constituindo-se em objeto de críticas no
período, conforme será tratado mais adiante neste capítulo, durante as gestões de Lourenço
Filho e Fernando de Azevedo.
Na década de 30 e no que diz respeito ao ensino normal, a Reforma de Lourenço Filho
ampliou a duração do curso para quatro anos e tornou possível o ingresso na escola somente
mediante “a verificação da idade, saúde, inteligência e personalidade do candidato” (Almeida,
1993, p. 61). O currículo7, por sua vez, foi constituído por quatorze disciplinas, incluídas
duas disciplinas de natureza pedagógica. A Pedagogia, que permaneceu junto à Psicologia,
contou com quatro aulas no 3º ano e quatro aulas no 4º ano do curso. A Organização
Escolar, que apareceu pela primeira vez no plano de estudos vinculados à Didática, constou
de quatro aulas no 3º e cinco aulas 5 no 4º ano. Nesse período, as instituições de formação de
professores primários introduziram em seu regimento interno orientações determinando que
os alunos realizassem estágios de vinte dias em grupos escolares, com a regência de classes.
Além disso, o curso de Aperfeiçoamento Pedagógico de dois anos foi criado para os
concluintes dos cursos normal (Almeida, 1993).
Voltando à questão da equiparação, no Decreto nº. 4.794, de 17 de dezembro de 1930,
Lourenço Filho estabeleceu normas mais rígidas do que as determinações anteriores:
suspendeu o direito de todas as escolas normais livres se igualarem às oficiais; determinou
que os estabelecimentos deveriam funcionar em prédios dotados de perfeitas condições
higiênicas e pedagógicas, tais como mobiliário adequado, gabinete de ciências fisiconaturais,
bibliotecas especializadas e materiais didáticos indispensáveis; as instituições deveriam se
7

De acordo com a Reforma de Lourenço Filho, as disciplinas ficaram distribuídas pelas séries do curso normal
da seguinte forma: 1º ano – Português e Literatura, Francês, Inglês, Matemática, Física e Química, Geografia e
Cosmografia, Trabalhos Manuais e Desenho Aplicado, Música. 2º ano – Português e Literatura, Francês, Inglês,
Matemática, Física e Química, Biologia, Higiene e Puericultura, Geografia e Cosmografia, História Geral e do
Brasil, Música. 3º ano – Português e Literatura, Inglês, Biologia, Higiene e Puericultura, História Geral e do
Brasil, Psicologia e Pedagogia, Organização Escolar e Didática, Trabalhos Manuais e Desenho Aplicado,
Desenho Pedagógico Música. 4º ano – Inglês, Biologia, Higiene e Puericultura, História Geral e do Brasil,
Psicologia e Pedagogia, Organização Escolar e Didática, Desenho Pedagógico e Música.
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incumbir das despesas dos exames de admissão e dos cursos que seriam prestados perante
bancas nomeadas pelo governo;

as escolas deveriam ter

um total de alunos que

correspondesse, no mínimo, a 15 alunos por sala e cada estabelecimento teria que depositar a
cada ano no Tesouro do Estado, para que fosse autorizada a abertura das aulas, a importância
de Rs 14. 400$000 (quatorze contos e quatrocentos mil reis), para o pagamento do professor
fiscal, que no caso era um docente de Psicologia e Pedagogia, nomeado pelo governo perante
concurso.
Lourenço Filho manteve-se diante dessa questão de modo crítico e ativo, deixando
evidente já em sua primeira iniciativa o seu interesse em combater as escolas normais livres,
mostrando-se preocupado também com a fiscalização dessas instituições em termos de
estruturas físicas e higiênicas e de obediência aos programas de ensino. Além disso, voltou-se
para outros aspectos da estrutura e funcionamento das escolas, tais como a exigência de
manutenção e ampliação dos materiais didáticos e salas de laboratórios a serem organizados e
utilizados nos cursos de formação. Nas suas disposições deixava claro que se ocupava de uma
instrução que deveria acompanhar as correntes pedagógicas mais avançadas, ou seja, aquelas
direcionadas aos princípios da Escola Nova. Embora a Reforma de Lourenço Filho assinalasse
transformações significativas na escola normal, à influência do escolanovismo não se
concretizou até a sua gestão.
É bem verdade que, o movimento renovador concentrou seus esforços na revisão dos
padrões tradicionais de ensino e programas rígidos para torná-los mais flexíveis, adaptados ao
desenvolvimento e à individualidade das crianças; preocupou-se com um ensino ativo baseado
na “observação” e na “experimentação”, em oposição ao ensino “verbalista” da escola
tradicional. (Vidal, 1994, 1995 e 2000). Essa concepção foi essencial no processo de
transformação da organização curricular do curso de formação de professores primários
desencadeado pelo Decreto 5.884, de 21 de abril de 1933 (Código de Educação).
De acordo com Ricardo Ribeiro (1996), os ideais escolanovistas impregnaram o
Decreto-Lei nº. 5.884 que, no entender de seu autor, Fernando de Azevedo, representou um
avanço para a educação paulista, que tinha estado à margem das influências das novas idéias
que se irradiavam dos meios científicos, e passou para o terreno das realizações práticas e das
iniciativas no campo educacional. No referido Decreto, a ênfase nas questões relativas à
remodelação do ensino normal ficou evidente nos dispositivos consagrados. As diretrizes
então estabelecidas transformaram a Escola Normal da Capital em Instituto de Educação,
composto de quatro estabelecimentos: escolas de professores, secundária, primária e jardimde-infância. Instituiu que a Escola de Professores desse Instituto ministrasse cursos de
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formação de docentes primários e secundários, bem como de especialização para diretores e
inspetores, e que todas as demais escolas normais do estado, inclusive “as livres” oferecessem
apenas o curso de formação profissional do professor, de dois anos.
No que tange à duração e à exigência para ingresso na escola normal determinou que
o ensino fosse constituído de um curso de formação profissional de duas séries, desde que
fosse finalizado o secundário fundamental, organizado de acordo com a legislação federal. A
principal mudança instituída por este Decreto esteve vinculada ao plano de estudos8 do curso
de formação de professor primário que, por sua vez, foi composto por dez disciplinas
centradas na preparação pedagógica do docente e organizado em três seções: Educação;
Biologia Aplicada à Educação e Sociologia. Desse modo, o currículo se distanciou das
matérias de cultura geral e se deslocou dos “conteúdos” a serem ensinados para os métodos e
processos de ensino, valorizando as chamadas “Ciências da Educação”, especialmente as
contribuições da Psicologia e da Biologia (Tanuri, 2000).
Assim sendo, as determinações estabelecidas pelo Código de Educação de 1933 dão
evidências de que esse Decreto consagrou os princípios do escolanovismo no Curso Normal e
remodelou a formação de professor primário, imprimindo-lhe um caráter acentuadamente
profissional, condição que, até então, não havia se efetivado nas reformas anteriores, apesar
das tentativas de remodelação terem se tornando mais acentuadas desde a Reforma de
Sampaio Dória, em 1920. Na análise de Ricardo Ribeiro (1996), neste período, o ideário
escolanovista encontrou em boa parte das Escolas Normais, um ambiente bastante favorável à
sua disseminação.
Uma breve retomada do problema da equiparação das escolas normais livres de faz
necessária pois, enquanto esteve à frente da Diretoria Geral do Departamento de Educação do
Estado de São Paulo (nova denominação da Instrução Pública), Fernando de Azevedo adotou
medidas tanto no Decreto 5.846, de 21 de abril de 1933, quanto no Código de Educação. De
modo análogo a Lourenço Filho, Fernando de Azevedo não se preocupou apenas com os
aspectos relativos à fiscalização das escolas normais em termos das condições físicas e
higiênicas e da obediência aos programas de ensino, mas também entendeu ser fundamental
a manutenção e ampliação dos materiais didáticos e salas-laboratórios
nos cursos de formação, uma marca bastante clara
8

para uso dos alunos

da influencia de certos aspectos

De acordo com o Decreto 5.884, de 21 de abril de 1933, o currículo do curso de formação de professor
primário foi distribuído em três seções: Educação (1ª seção) ou Seção 1ª Educação: Psicologia, Pedagogia,
Prática de Ensino, História da Educação; Biologia Aplicada à Educação (2ª seção): Fisiologia e Higiene da
Criança, Estudo do Crescimento da Criança, Higiene da Escola; Sociologia (3ª seção): Fundamentos da
Sociologia, Sociologia Educacional, Investigações Sociais em Nosso Meio.
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pedagógicos difundidos pelos preceitos da Escola Nova. Na realidade, Fernando de Azevedo
se mostrou mais rígido que Lourenço Filho, ao estabelecer que nenhuma escola normal
pudesse ser equiparada além das já existentes e das que estivessem em regime de fiscalização
prévia. Tal iniciativa, mesmo que por um breve período de tempo, acabou por controlar o
crescimento acelerado das instituições de formação de professores primários de denominação
“livre”.
De fato, com a implantação do Código de Educação em 1933, o magistério primário
em São Paulo ganhou um caráter mais profissional e também científico, devido às novas
exigências estabelecidas para a qualificação docente, motivada pela efetivação dos princípios
do escolanovismo em torno da organização curricular e das práticas de formação que, de um
modo geral, foram incorporadas pelas contribuições das chamadas “Ciências da Educação”,
dos aportes da Biologia e Higiene e dos subsídios da Prática de Ensino.
Com a instalação do Estado Novo, em 1937, as questões ligadas à educação escolar
tomaram um novo redirecionamento no país, pois, em sua Carta Outorgada, Getúlio Vargas
retirou dos estados o direito de organizarem os seus próprios sistemas de ensino, condição
que, até então, estava consubstanciada na Constituição de 1934. O propósito de Vargas com a
implantação de uma política educacional centralizadora era regulamentar, em âmbito federal,
a organização e o funcionamento de todas as modalidades de ensino no país, mediante as
chamadas “Leis Orgânicas do Ensino”, decretos-leis federais promulgados de 1942 a 1946.
Foi nesse período que o ensino normal sofreu a primeira regulamentação do governo federal,
com a finalidade de prover a formação do pessoal docente necessário às escolas primárias;
habilitar administradores escolares destinados às mesmas escolas, desenvolver e propagar os
conhecimentos e técnicas relativas à educação da Infância (Romanelli, 2001). Contudo, a Lei
não introduziu grandes inovações no Curso Normal e não se constituiu em uma proposta
original, mas aproveitou apenas um padrão de ensino que já vinha sendo adotado em vários
estados brasileiros (Tanuri, 2000; Peres, 1988).
As diretrizes então estabelecidas pela Lei Orgânica do Ensino Normal, de 1946,
instituíram a divisão do curso em dois ciclos: o primeiro seria responsável pela formação de
“regentes” do ensino primário (quatro anos) e funcionaria em Escolas Normais Regionais; o
segundo se incumbiria da formação do professor primário (dois anos) e seria ministrado nas
Escolas Normais e nos Institutos de Educação. Entretanto, ao estabelecer tal divisão no ensino
normal, a Lei Orgânica acabou criando uma dualidade entre os cursos de formação de
professores primários, justificada pelas necessidades surgidas em razão das diferenças
econômicas e culturais das várias regiões do país. O Curso de Formação de Regentes do
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Ensino Primário, segundo consta no plano de estudos9 foi organizado com quinze disciplinas,
dentre as quais apenas duas eram matérias pedagógicas. A Pedagogia, vinculada à Psicologia
e à Didática, unia-se à Prática de Ensino e ambas eram ministradas somente no último ano.
Assim sendo, o currículo do curso de primeiro ciclo deu ênfase aos conteúdos de cultura geral
e restringiu a formação profissional a duas disciplinas de caráter pedagógico, “incorrendo nas
mesmas falhas que motivaram críticas às escolas normais” (Tanuri, 2000, p. 76), ou seja,
revivendo uma situação de duas décadas atrás. O mesmo não aconteceu com o curso de
segundo ciclo, que compôs o seu currículo10 com um total de quinze disciplinas, dentre as
quais manteve alguns conteúdos de cultura geral, contemplou todas as matérias de
“fundamentos da educação”, que ganharam relevo no plano de estudos das escolas normais na
década de 1930, devido à influência do movimento escolanovista e, ainda, acrescentou a
Metodologia do Ensino Primário e a Prática de Ensino. Nesse caso, o interesse por matérias
relativas à prática pedagógica e a preparação profissional dos alunos foi ampliado no
currículo.
Cabe assinalar aqui que, poucos meses depois de aprovada a Lei Orgânica do Ensino
Normal, promulgou-se a Constituição de 1946, que acabou por restabelecer a orientação
descentralista e liberal da Carta de 1934, atribuindo novamente aos estados e ao Distrito
Federal, o direito de organizarem os seus respectivos sistemas de ensino, desde que
obedecessem as diretrizes e bases fixadas pela União. Em tais circunstâncias, a maioria dos
estados brasileiros manteve a referida Lei como padrão para a reorganização de seus cursos de
formação de professores primários, com as exceções apenas de São Paulo e Bahia, que
optaram por constituir suas próprias normas que, na realidade, não eram tão diferentes do
modelo estabelecido pela Lei Orgânica (Tanuri, 2000).

9

Conforme o Decreto-Lei nº. 8.530, de 2/1/1946, o currículo do primeiro ciclo do curso normal era formado
pelas seguintes disciplinas: 1º ano – Português, Matemática, Geografia Geral, Ciências Naturais, Educação
Física, Recreação e Jogos, Desenho e Caligrafia, Canto Orfeônico, Trabalhos Manuais e Atividades Econômicas
da região. 2º ano – Português, Matemática, Geografia do Brasil, Ciências Naturais, Educação Física, Recreação e
Jogos, Desenho e Caligrafia, Canto Orfeônico, Trabalhos Manuais e Atividades Econômicas da Região. 3º ano –
Português, Matemática, História Geral, Anatomia e Fisiologia Humanas, Educação Física, Recreação e Jogos,
Desenho e Caligrafia, Canto Orfeônico, Trabalhos Manuais e Atividades Econômicas da Região. 4º ano Português, História do Brasil, Noções de Higiene, Educação Física, Recreação e Jogos, Desenho e Caligrafia,
Canto Orfeônico, Psicologia e Pedagogia e Didática e Prática de Ensino.
10
De acordo com o Decreto-Lei nº. 8.530, de 2/1/1946, o currículo do segundo ciclo do curso normal era
formado pelas seguintes disciplinas: 1º ano – Português, Matemática, Física e Química, Anatomia e Fisiologia
Humanas, Música e Canto Orfeônico, Desenho e Artes Aplicadas, Educação Física, Recreação e Jogos. 2º ano –
Música, e Canto Orfeônico, Desenho e Artes Aplicadas, Educação Física, Recreação e Jogos, Biologia
Educacional, Higiene e Educação Sanitária, Metodologia do Ensino Primário. 3º ano – Música e Canto
Orfeônico, Desenho e Artes Aplicadas, Educação Física, Recreação e Jogos, Psicologia Educacional, Higiene e
Puericultura, Metodologia do Ensino Primário, Sociologia Educacional, História e Filosofia da educação, Prática
de Ensino.
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Em São Paulo, o Decreto nº. 17.698 de 26 de novembro de 1947, aprovou a
Consolidação das Leis de Ensino. Em relação ao ensino normal, o referido decreto determinou
que todas as instituições especializadas oferecessem um curso de formação profissional de
dois anos e um curso pré-normal11, com duração de um ano, exceção apenas do Instituto de
Educação “Caetano de Campos”, que se destinou a formar professores pré-primários e
primários em um curso normal de duração de três anos. Em seu artigo sobre “A formação do
professor da 1ª a 4ª série do 1º grau, a partir de 1930”, Tirsa Regazzini Peres (1988), assinala
que o pré-normal instituído no Decreto de 1944 havia sido reivindicado logo depois da
implantação do Código de Educação de 1933 pois, entre os anos de 1935 e 1936, já se tinha
pensado nas vantagens de uma ampliação da cultura geral na formação de professores e neste
aspecto, o ensino normal paulista antecipou certas determinações estabelecidas pela Lei
Orgânica de 1946.
Na referida Consolidação das Leis do Ensino, em sua organização curricular, o plano
de estudos 12 do pré-normal foi composto por nove matérias de cultura geral. Embora o curso
tivesse o propósito de preparar para o ingresso no curso Normal, não abrangeu qualquer
conteúdo de formação pedagógica. O currículo13 do curso de formação profissional foi
distribuído em quatro seções: Educação, Biologia Educacional, Sociologia e Artes. Nesse
caso, foram mantidas as três seções estabelecidas pelo Código de Educação de 1933 e
acrescidas às partes referentes a Artes. As disciplinas incluídas nas seções acima citadas
estiveram em sua grande maioria voltadas para as questões relativas à formação pedagógica e
fundamentadas nas Ciências da Educação, com exceção apenas das matérias de Música e
Artes Industriais e Domésticas. O mesmo não aconteceu com a organização curricular do
curso da Escola Normal do Instituto “Caetano de Campos”, onde foram ministradas vinte e
cinco matérias14: dentre as disciplinas pedagógicas estava a História da Educação, ministrada
11

O Curso Pré-Normal foi criado pelo Decreto-Lei nº. 14002 de 25 de março de 1944, para substituir o 5º ano do
ginásio, que havia sido extinto pela reforma do ensino médio em 1942. Desse modo, o pré-normal teve a
finalidade de estabelecer a transição entre o ginasial e o normal, ampliando os conhecimentos básicos
necessários ao estudo das disciplinas específicas e preparando o aluno para o curso de formação profissional.
12
De acordo com o Decreto-Lei n. 14002 de 25 de março de 1944, o currículo do Curso Pré-Normal foi
constituído das seguintes disciplinas: Português, História da Civilização Brasileira, Matemática e Noções
Estatísticas, Ciências, Física e Naturais, Anatomia e Fisiologia Humana e Noções de Higiene, Música e Canto
Orfeônico, Desenho, Trabalhos Manuais e Educação Física.
13
Conforme o Decreto-Lei nº. 17.698 de 26 de novembro de 1947, o currículo do Curso de Formação
Profissional do Professor foi distribuído em quatro seções: Educação (1ª seção) – Psicologia, Pedagogia, Prática
Pedagógica, História da Educação; Biologia Educacional 2ª seção) – Biologia Educacional e Crescimento da
Criança, Higiene e Educação Sociologia ( 3 seção) – Fundamentos da Sociologia, Sociologia Educacional,
Investigações Sociais em Nosso Meio; Artes ( 4 seção) – Música, Desenho Pedagógico, Artes Industriais e
Domésticas.
14
De acordo com o Decreto-Lei nº. 17.698 de 26 de novembro de 1947, o currículo da Escola Normal do
Instituto de Educação “Caetano de Campos” foi composto das seguintes disciplinas: 1º ano: Português, História
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no primeiro e terceiro anos, a Pedagogia, ministrada apenas no segundo ano, a Psicologia
Educacional, ministrada no terceiro ano, a Sociologia Educacional, ministrada no terceiro ano,
a Pedagogia, vinculada à Filosofia da Educação, ministrada no terceiro ano e também a
Metodologia, unida à Prática de Ensino Primário, ministrada no segundo e terceiro anos. Esta
última foi introduzida pela primeira vez no ensino normal com a Lei Orgânica de 1946.
Além da Escola Normal, o Instituto Caetano de Campos ofereceu um curso de
aperfeiçoamento de um ano para os professores já diplomados. No currículo desse

foram

valorizadas as disciplinas ligadas às Ciências da Educação, sobretudo as contribuições da
Psicologia, Biologia e Sociologia e as matérias de caráter pedagógico, com ênfase na
Metodologia e Prática do Ensino Primário, que contou com 5 aulas semanais. No que diz
respeito, ainda, às questões relativas à Prática de Ensino no referido Decreto, sua relevância
pode ser atestada com a criação de cursos primários anexos às escolas normais, para a
educação da infância e para a formação profissional do professor no que tange “à observação,
experimentação, prática de métodos e processos de ensino” (Artigo 487).
De um modo geral, pode-se dizer que os cursos especializados na formação de
professores primários, de acordo com as deliberações do Decreto de 1947, adequaram a sua
organização tanto nas determinações estabelecidas pelo Código da Educação de 1933 quanto
nas diretrizes da Lei Orgânica do Ensino Normal de 1946, ao incluir em sua estrutura
curricular as disciplinas que constavam em ambas as Leis15.
É importante destacar que foi somente em 1950, que o Decreto nº. 19525-A de 27 de
junho de 1950, determinou que o Curso Normal em São Paulo garantisse o acesso ao ensino
superior e o equiparou aos outros cursos de nível médio, contudo, descaracterizou-o como
curso marcadamente profissionalizante para o magistério primário (Almeida, 1993). Também
estabeleceu que as escolas oferecessem um Curso de Formação Profissional, de dois anos; um
Curso Pré-Normal, de um ano; e um Curso Primário, de quatro anos. No Curso de Formação
Profissional, o currículo, por sua vez, não passou por nenhuma alteração, permanecendo
organizado com as mesmas quatro seções: Educação, Biologia Educacional, Sociologia e
Artes, tal como tinha sido determinado pelo Decreto de 1947.
da Civilização Brasileira, Matemática, Física e Química, Anatomia e Fisiologia Humanas, História da Educação,
Desenho, Artes Aplicadas, Música e Canto Orfeônico, Educação Física, Recreação e Jogos. 2º ano – Português Literatura Didática, Psicologia Geral, Sociologia geral, Pedagogia, Metodologia e Prática do Ensino Primário,
Higiene e Educação Secundária, Desenho Pedagógico, Música e Canto Orfeônico, Educação Física , Recreação e
Jogos. 3º ano – Psicologia Educacional, Sociologia educacional, Pedagogia e Filosofia da Educação, História da
Educação, Higiene e Puericultura, Metodologia e Prática do Ensino Primário, Português – Literatura Infantil,
Desenho Pedagógico, Artes Aplicadas, Música e Canto Orfeônico, Educação Física, Recreação e Jogos.
15
Entre essas disciplinas pode-se destacar a Biologia Educacional, a Sociologia Educacional, a Metodologia e
Prática do Ensino Primário, a Higiene e Educação e a Pedagogia e Filosofia da Educação.
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Outro ponto a ser destacado na história da profissão docente em São Paulo, a partir do
ano de 1950, foi a autorização do funcionamento de escolas normais noturnas, medida que
por muito tempo não era adotada no ensino paulista, desde o fechamento do curso noturno da
Escola Normal da Praça, no início do século XX. Essa iniciativa foi justificada com base no
fato de que a instituição noturna poderia vir a se constituir em um meio de ampliação do
contingente masculino para o magistério primário que, desde o final do século XIX, mantevese predominantemente formado pelas mulheres16.
Em seu texto sobre o “Ensino Normal no Estado de São Paulo” (1956), Mascaro
observou que esse argumento não foi totalmente verdadeiro, embora os dados levantados por
ele permitissem evidenciar tais propósitos, conforme se procura apresentar na tabela a
seguir:
Tabela 1
Matrícula em Estabelecimentos de Ensino Normal Noturno (1954)
Estabelecimentos

Capital

Interior

Masculino

Feminino

Estaduais

122

251

373

496

437

933

Livres

364

378

742

1.257

1.081

2.338

227

272

499

Municipais

Total

Masculino

Feminino

Total

Fonte: Adaptada de MASCARO, Carlos. O Ensino Normal no Estado de São Paulo. São Paulo: Secção de
Publicações da Universidade de São Paulo – Faculdade de Filosofia e Letras, 1956, p. 44.

De acordo com os dados mencionados no ano de 1954, as escolas normais estaduais e
livres da capital matricularam 1.115 alunos, dentre os quais 486 homens e 629 mulheres, com
um percentual de 56,41% do elemento feminino e 43,59% do masculino. Já os
estabelecimentos de formação de professores primários pertencentes ao Estado, aos
Municípios e à a iniciativa privada do interior matricularam 3.703 alunos, dentre os quais
1.913 homens e 1.790 mulheres, com um percentual de 51,66% do elemento masculino e
48,34% do feminino. Pode-se observar uma busca maior pelo curso normal por parte dos
16

A respeito do processo de feminização do magistério ver: ALMEIDA, Jane Soares de. Mulher e Educação: a
paixão pelo possível. São Paulo: Unesp, 1998. LOURO, Guacira Lopes. A mulher na sala de aula. In: LOPES,
Eliane Marta; FARIA FILHO, Luciano Mendes; VEIGA, Cynhtia Greive. 500 anos de Educação no Brasil. Belo
Horizonte: Autêntica, 2003, entre outros
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homens nas instituições de formação docente do interior paulista. Entretanto, no entender de
Mascaro , a ampliação da procura pelas instituições especializadas na formação docente por
parte da população masculina não esteve associada apenas à busca de uma função no
magistério primário por meio

do ingresso na escola noturna, mas também pelas

oportunidades que foram abertas com a equivalência do curso normal aos outros cursos de
nível médio e a possibilidade de ingresso no ensino superior.
Nesse mesmo período, no estado de São Paulo houve uma proliferação de escolas
normais, principalmente se comparada com o crescimento da rede de ensino normal
desencadeado após a Reforma de 1927. Nessa perspectiva, o livro de Mascaro (1956) é
particularmente importante quando apresenta as instituições de formação de professores
primários instalados entre 1928 e 1954.

62

Tabela 2
Relação das Escolas Normais Oficiais e Livres do estado de São Paulo, entre 1928 e
1954.
Capital
Anos
1928

Oficiais
-

Livres
1

Interior
Total
1

Oficiais
-

Livres
12

Total
12

1929

-

-

-

2

2

1930

-

-

-

2

2

1931

1

1

1932

1

1

1933

1

1

1934

1

1

1938
1939

4

4

1940

1

1

1941

1
1

1

2

5

2

7
1

3

1944

3
10

10

5

12

1945

2

2

7

1946

1

1

7

1947

3

3

14

3

17

8

5

13

5

5

1948
1949
1950

2

1951
1952
1953

1

7

3

3

1

3

20

6

26

1

1

2

9

11

7

7

4

12

16

6

6

6

10

16

1954
3
13
16
8
14
22
Fonte: MASCARO Carlos. O Ensino Normal no Estado de São Paulo. São Paulo: Secção de Publicações
da Universidade de São Paulo – Faculdade de Filosofia e Letras, 1956, p. 26-28.
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Conforme os dados levantados por Mascaro (1956), foi interessante verificar o
aumento do número de estabelecimentos de formação de professores primários em São
Paulo, entre 1950 e 1954 onde, em apenas quatro anos, foram abertos 124 estabelecimentos,
entre escolas normais oficiais e livres criadas tanto na capital quanto no interior. O mesmo
não pode ser observado entre 1928 e 1949, onde em mais de duas décadas foram criadas 112
escolas normais. Embora o ano de 1928 assinalasse uma fase de mudança e desenvolvimento
do ensino normal paulista, as informações de Mascaro (1956) permitem entrever que o
crescimento das escolas normais ocorreu de forma mais intensa nos anos de 1950, quando
então, o governo paulista entre as suas medidas adotadas com relação ao ensino normal,
incentivou, sobretudo a criação de escolas normais oficiais em todo o estado de São Paulo.
Entre 1951 e 1956, pouca coisa mudou em relação à organização curricular do Curso
Normal. De acordo com a Lei nº. 49, de 5 de dezembro de 1954, a disciplina Metodologia
fundiu-se com a Prática de Ensino no currículo, passando a ser estudada durante a primeira
série do curso, com três aulas e, no período noturno, com duas aulas semanais. A referida Lei
também determinou que a Pedagogia fosse vinculada à Psicologia Geral e Educacional,
formando uma única disciplina a ser ministrada na 2ª série do curso, com 4 aulas semanais, e
na terceira série, com 3 aulas por semana. No curso noturno, o estudo dessa matéria ficou
distribuído entre a 2ª e a 3ª séries, com um número menor de aulas para cada período (Silva,
2005). Ainda com referência ao ensino normal noturno, o Decreto nº. 26.526 de 5 de outubro
de 1956, acrescentou um ano à duração desse curso. Essa ampliação promoveu apenas
alteração na carga horária das disciplinas, que passaram a funcionar com um maior número
de aulas, pois o currículo permaneceu inalterado (Almeida, 1993).
Diferentemente do que se verificou em relação ao período entre 1951 e 1956, a
Reforma instituída em 1957 trouxe mudanças significativas à organização curricular das
escolas normais. A Lei nº. 3.739, de 22 de janeiro de 1957 extingüiu o Curso Pré-Normal e
determinou que a formação de professores primários passasse a ser realizada em três anos de
Curso Normal no período diurno e, em quatro anos no noturno. O ingresso na escola passou a
ser possível por meio de diploma de conclusão de curso do Curso Ginasial e a aprovação em
exames vestibulares, os quais verificavam “a maturidade, aptidão para o exercício do
magistério e a cultura geral mínima do candidato” (Gatti e Rovai, 1971, p. 7). Evidentemente,
as diretrizes estabelecidas em torno da organização curricular, de certo modo se distanciaram
das determinações do Decreto de 1947, ao instituir o mesmo plano de estudos para o curso de
formação de docentes primários da Escola Normal e do Instituto Caetano de Campos e, ainda,
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por definir que o mesmo não fosse mais dividido por seções. O currículo17 dos cursos diurno e
noturno, por sua vez, foi composto de 15 disciplinas, dentre as quais 8 estavam ligadas aos
conhecimentos de natureza pedagógica . Assim, a Pedagogia ficou vinculada à Psicologia
Geral e Educacional; a Filosofia foi unida, pela primeira vez, à História da Educação; a
Metodologia ficou integrada à Prática de Ensino Primário; a Higiene passou a ser lecionada
junto com a Biologia Educacional; a Sociologia Geral foi

acoplada à Sociologia

Educacional.Havia, ainda, o Desenho Pedagógico e a Educação Social e Cívica, que foi
introduzida pela primeira vez no plano de estudos do Curso Normal. . Convém assinalar
ainda, que a Lei nº. 3.739 de 22 de janeiro de 1957 foi revogada pela Lei nº. 5.304, de 15 de
abril de 1959. Entretanto, foi possível notar que a normatização estabelecida por esses
decretos no que tange à organização curricular, não promoveu alterações no plano de estudos
do Curso Normal, que permaneceu estruturado com as mesmas 15 disciplinas propostas pelas
diretrizes de 1957.

A Lei 4.024/61 e os novos redirecionamentos para o ensino normal
Com a implantação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a de nº. 4.024,
de 20 de dezembro de 1961, o ensino normal não passou por grandes mudanças em sua
estrutura. Na verdade, essa Lei não trouxe soluções inovadoras, mas conservou as grandes
linhas da organização estabelecida pelo Decreto 8.530, de 2 de janeiro de 1946, em termos de
duração dos estudos ou de divisão em ciclos. As diretrizes instituídas determinaram que a
formação de professores primários passasse a ser realizada em instituições de dois níveis,
quais sejam, na “Escola Normal de Grau Ginasial”, com quatro séries anuais, ou na “Escola
Normal de Grau Colegial”, com três séries anuais. A primeira ficou encarregada de habilitar
os denominados regentes do ensino primário e a segunda se incumbiu de formar o professor
primário. De acordo com as determinações da Lei, nota-se que as poucas inovações
aconteceram por conta da equivalência legal de todas as modalidades de ensino médio, da
descentralização administrativa e da flexibilidade curricular, o que possibilitou o rompimento
17

De acordo com a Lei nº. 3.739 de 22 de janeiro de 1957, o currículo da Escola Normal foi constituído de as
seguintes disciplinas: Pedagogia e Psicologia Geral e Educacional, Filosofia e História da Educação,
Metodologia e Prática do Ensino Primário, Anatomia e Fisiologia Humanas, Higiene e Biologia Educacional,
Sociologia Geral e Educacional, Desenho Pedagógico, Português, Linguagem e Literatura Infantil, Matemática e
Estatística Aplicada à Educação; Ciências Físicas e Naturais, História da Civilização Brasileira, Música e Canto
Orfeônico, Educação Física, Recreação e Jogos, Trabalhos Manuais e Economia Doméstica, Educação Social e
Cívica.
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da uniformidade curricular das escolas normais, com o objetivo de adequar os planos de
estudo do curso às condições locais e regionais (Gatti e Rovai, 1971; Almeida, 1993; Tanuri,
2000).
De todo modo, a situação descrita acima permitiu que o currículo18 fosse estruturado
em quatro seções: Disciplinas Obrigatórias, Disciplinas Complementares, Disciplinas
Optativas e Práticas Educativas. Na primeira ficaram os conteúdos de cultura geral. Na
segunda seção, além de três matérias de fundamentos da educação (Psicologia, Sociologia e
Biologia Educacional) alojou-se a disciplina de Metodologia, integrada à Prática de Ensino.
Na terceira, uma matéria de embasamento da educação, no caso a Filosofia, vinculada à
História da Educação, que apareceu pela primeira vez no plano de estudos do Curso Normal
como disciplina optativa, além de uma outra, a de Desenho Pedagógico. A última seção foi
constituída pelas disciplinas de Educação Física, Música e Canto Orfeônico que eram
obrigatórias, e por mais dois conteúdos, que seriam escolhidos pelas instituições, a partir de
uma lista composta de matérias que já tinham feito parte do currículo da escola normal como
Artes Aplicadas19 e Economia Doméstica20 e, outras novas introduzidas tais como a Técnicas
Audiovisuais Aplicadas à Educação, Técnicas Comerciais e Técnicas Agrícolas.
Assim como nas deliberações instituídas em torno da organização curricular do Curso
Normal pela Lei Orgânica de 1946, que até então eram seguidas pela maioria dos Estados
brasileiros, à exceção dos de São Paulo e Bahia, o plano de estudos estabelecido pela Lei de
Diretrizes e Bases da Educação de 1961 valorizou, também, uma formação docente integrada
por disciplinas de cultura geral e de preparação pedagógica. Embora São Paulo não adotasse
as regulamentações da Lei Orgânica, as determinações em relação à organização curricular do
ensino normal, desde a Consolidação das Leis do Ensino de 1947 até a Lei, a de nº. 5.304, de
15 de abril de 1959, evidenciaram uma formação composta de conteúdos ligados à educação
e à cultura geral, o que demonstrava sua proximidade das novas orientações curriculares
contidas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 1961.
18

De acordo com a LDB, a de nº. 4.024, de 20 de dezembro de 1961, o currículo do Curso Normal foi
organizado em 4 seções com as seguintes disciplinas: Disciplinas Obrigatórias - indicadas pelo Conselho
Federal de Educação: Português, Matemática, Ciências Físicas e Biológicas, História e Geografia; Disciplinas
Complementares – indicadas pelo Sistema Estadual de Ensino: Metodologia e Prática de Ensino, Psicologia da
Educação, Sociologia da Educação e Biologia Educacional; Disciplinas Optativas – indicadas pelo
estabelecimento de ensino: Filosofia e História da Educação e Desenho Pedagógico; Práticas Educativas:
Educação Física, Música e Canto Orfeônico, mas duas práticas a serem escolhidas dentre: 1. Artes Aplicadas,
Economia Doméstica, Técnicas Audiovisuais Aplicadas à Educação, Artes Plásticas; 2. Artes Aplicadas,
Técnicas Comerciais, Técnicas Agrícolas.
19
A disciplina de Artes Aplicadas foi introduzida no currículo proposto pela Lei Orgânica do Ensino Normal de
1946.
20
A Economia Doméstica foi incluída pela primeira vez no plano de estudos do Curso Normal pela Lei n. 3.739
de 22 de janeiro de 1957.
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Em São Paulo, a Secretaria da Educação regulamentou as determinações da Lei de
1961 no ensino normal somente em 1964. O curso permaneceu com a duração de três anos. A
admissão na escola normal só foi possível mediante o certificado de conclusão do ginasial ou
equivalente, pois o curso de preparação de regentes do ensino primário não foi adotado (Gatti
e Rovai, 1971). Os estados de Sergipe, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Guanabara e o Distrito
Federal tomaram as mesmas medidas. Entretanto, a maioria dos estados conservou o sistema
dual de ensino, com escolas normais de nível ginasial, com quatro séries no mínimo, e as de
nível colegial, com três séries no mínimo (Tanuri, 2000).
A referida Regulamentação, no que tange à organização curricular, adotou o mesmo
plano de estudos estabelecido pela Lei 4.024, de 1961, estruturado em seções Disciplinas
Obrigatórias, Disciplinas Complementares, Disciplinas Optativas e Práticas Educativas. De
um modo geral, pode-se dizer que as deliberações do Regulamento de 1964 estiveram
voltadas principalmente para as alterações curriculares. Entretanto, novas reformas foram
estabelecidas em torno do ensino normal paulista depois da Regulamentação de 1964,
focalizando os aspectos internos da escola, no sentido de “modernizar práticas” por meio da
utilização de novas tecnologias, mais especificamente, pela

utilização de recursos

audiovisuais para tornar o trabalho pedagógico “eficiente e produtivo”, com vistas à
preparação para o trabalho e para o desenvolvimento econômico, sob a lógica da
modernização, no período dos governos militares denominado desenvolvimentista. Nesse
sentido, a delimitação temporal aqui estabelecida justifica-se na medida em que há uma nítida
descaracterização profissional dessas escolas, que passaram a se ocupar mais dos métodos de
ensino do que com as bases que lhe davam suporte21.
Assim foi possível notar que, entre 1944 e 1964, o ensino normal em São Paulo passou
por aproximadamente cinco reformas, que instituíram alterações na duração do curso e,
principalmente, na organização curricular, estabelecendo novos direcionamentos nas práticas
de formação docente das escolas normais, sendo que muitas dessas transformações ocorreram
entre os anos de 1920 e 1930. A compreensão das mudanças ocorridas no Curso Normal nas
décadas mais recentes ganhou amplitude quando se retrocedeu até os anos vinte. Além disso,
foi possível situar as práticas de formação de docentes no interior das reformas efetuadas no
ensino normal e, também, compreender aspectos essenciais no modo como elas contribuíram
para as práticas de formação docente na Escola Normal Livre Nossa Senhora Auxiliadora e na
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Escola Normal Oficial de Ribeirão Preto, no período de 1944 a 1964, como se verá no
terceiro capítulo do presente texto.

1.2 – RIBEIRÃO PRETO E SUAS ESCOLAS NORMAIS: a salesiana e a oficial

A cidade de Ribeirão Preto está situada a 350 Km da capital paulista. As origens do
município estão diretamente ligadas a uma corrente migratória mineira, que se iniciou no
começo do século XIX com a decadência das áreas de mineração. Os trabalhadores da região
de Minas Gerais se deslocaram em busca de melhores condições de vida e instalaram, no
interior da Província de São Paulo, as primeiras pousadas e os primeiros povoados (Lages,
1995). A esse respeito, Maria Aparecida Gaeta (1997, p. 32) esclareceu que:
Não resta dúvida de que foram as terras a atração primordial dos criadores
mineiros. Fixaram-se no Bello Sertão da Estrada dos Goyases e ao longo
dela é que nasceram as freguesias, as vilas, é também por ela que os carros
de boi circulavam carregados de mantimentos que vão ser consumidos e
revendidos por Campinas e São Paulo. Tropas de bestas recortavam o
sertão, comprando e trocando produtos.

A fundação oficial deste município ocorreu em 1856, quando foi construída a primeira
igreja e o território foi demarcado. Até o início da década de 1870, era um pequeno povoado,
que contava com uma população também formada por escravos.
Em seus primórdios, a economia local voltava-se para a agricultura de subsistência e a
criação de gado. Com a decadência das áreas produtoras de açúcar do Nordeste brasileiro, a
partir da segunda metade do século XIX, o café tornou-se o principal produto econômico do
país e, nas terras aonde chegava, o produto gerava riqueza, desenvolvimento e urbanização.
No ano de 1870, com a descoberta da “terra roxa” na região de Ribeirão Preto, um solo
propício para a cultura do café, "a conjuntura econômica dos primeiros anos se modificou, e
os povoadores tiveram duas opções: organizar fazendas produtoras de café, ou vender as suas
terras para outros agricultores que possuíam capitais necessários para o plantio” (Gaeta, 1997,
p.32). Os fazendeiros tiveram que recorrer à mão-de-obra assalariada de imigrantes, sobretudo
italianos, diante do número reduzido de escravos e das várias restrições na utilização desse
tipo de trabalho.
Em pouco tempo, com a chegada dos imigrantes, a agricultura cafeeira tomou conta
das terras e, por volta de 1890, a região de Ribeirão Preto tornou-se grande produtora de café,
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ingressando na economia capitalista, transformando o estado de São Paulo no maior centro
exportador mundial, o que tornou a cidade conhecida mundialmente como a Capital do Café.
A expansão cafeeira foi possibilitada, ainda, pela vinda de agricultores de São Paulo e do Rio
de Janeiro com grande capacidade empresarial e pela instalação da rede ferroviária, que
permitiu à cidade sair do isolamento em que vivia. Em 1883, a Companhia Mogiana foi
inaugurada, trazendo facilidades à região, uma vez que a mesma ligava a cidade ao Porto de
Santos.
Paralelamente à produção cafeeira, floresceu um complexo sistema comercial, com a
presença de pessoas nos ramos manufatureiro, de prestação de serviços e financeiro. Em seus
estudos, Elaine Gumiero (1996) afirmou que o desenvolvimento do comércio regional se deu
pelo fato da expansão cafeicultora ter possibilitado a heterogeneidade da economia. Pode-se
dizer que isto foi favorecido porque uma parcela de imigrantes não se dirigiu ao trabalho na
lavoura do café. Com recursos próprios, fixaram-se nas áreas urbanas, abrindo
estabelecimentos comerciais para atender às necessidades da zona rural, proporcionadas pela
expansão cafeeira. Nem mesmo a crise de superprodução de café, que ocorreu no Brasil no
início do século XX desencadeando o Convênio de Taubaté em 1906, desestabilizou
economicamente Ribeirão Preto (Cione, 1989).
Embora a riqueza material desta região estivesse concentrada na agricultura,
especialmente no cultivo de cafezais, foi a cidade que se tornou a depositária das perspectivas
de modernização social. As transformações que se verificaram nas últimas décadas do século
XIX e início do século XX, tais como o crescimento urbano, o desenvolvimento do comércio,
o saneamento básico e iluminação, ferrovias, escolas, ajardinamentos, teatros, e praças
públicas são fatos demonstrativos do desejo e da necessidade de modernização. Os
estabelecimentos de ensino fizeram parte desse conjunto de melhoramentos urbanos,
completando o panorama de progresso da localidade, constituindo-se em símbolo da
modernização cultural do município, em uma época em que “a sociedade acreditava ser a
educação escolarizada um dos instrumentos civilizatórios possíveis para a cidade em processo
de urbanização” (Gaeta, 1997, p. 24), além do fato de que as instituições escolares
representavam prestígio para as cidades, uma vez que ainda eram poucas as localidades que as
possuíam.
No início do século XX, Ribeirão Preto possuía cerca de sessenta mil habitantes e a
grande maioria da população, tal como acontecia com outras cidades brasileiras, vivia na zona
rural, sendo que menos de um terço residia na zona urbana e a presença de imigrantes
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italianos era flagrante. Na área urbana, nos bairros situados na parte baixa da cidade e nas
imediações da estrada de ferro, viviam os trabalhadores dos setores comerciais e industriais,
os desempregados em pequenos casebres ou cortiços sem as mínimas condições higiênicas
devido à pouca ventilação, à falta de luz e rede de esgotos. Nas partes altas, consideradas
nobres, residiam os coronéis produtores de café, em sobrados e palacetes dotados de água
encanada e esgotos (Souza, 1998). Nessa área da cidade estavam concentrados os principais
locais e edifícios, ou seja, a Praça XV de Novembro, a Prefeitura Municipal, a Catedral, o
Palácio Episcopal (um sobrado de “belo e majestoso aspecto”), símbolos da pujança cafeeira e
compondo um universo assentado na oligarquia e no poder dos coronéis aliados à Igreja
Católica. Diga-se de passagem que o catolicismo influenciou decisivamente a formação de
valores morais de grande parte da população (Guião, 1922) e, do ponto de vista mais material,
a estrutura do município foi moldada de acordo com a hegemonia do café.
Além de favorecer o desenvolvimento econômico e urbano, a lavoura cafeeira
possibilitou, ainda, a participação ativa dos cafeicultores na vida política do estado e do país,
pois passaram a escolher representantes para defender seus interesses.
Nas primeiras décadas republicanas, a presença desses agricultores se fazia sentir em
todos os setores do ambiente urbano, participando de forma decisiva na construção de escolas
e de hospitais, entre outras obras. Nessa época, Ribeirão Preto já possuía o 1º Grupo Escolar e
o 3º Ginásio do Estado, pois o primeiro estava situado na capital e o segundo, no município de
Campinas. Como esclareceu Elza Nadai (1987), os primeiros políticos republicanos tiveram o
propósito de criar Ginásios para o sexo masculino, sendo que um deles deveria se localizar na
capital e os demais em três grandes cidades do Estado: um no sul, outro no norte e outro no
centro. Nesse contexto, Ribeirão Preto não poderia deixar de ser um dos municípios
favorecidos com a instalação de um desses ginásios, devido à sua importância econômica no
cenário estadual, nacional e até mesmo mundial, conquistado pelo desenvolvimento da
lavoura cafeeira.
Os políticos ribeirão-pretanos, representados pelos membros da elite cafeeira,
pleitearam a criação de um estabelecimento dessa natureza motivados pelo fato do ensino
secundário ser um meio pelo qual os jovens poderiam buscar o ensino superior e, dali,
concorrer aos postos de maior prestígio na hierarquia ocupacional da época (Cunha, 2000). De
um modo geral, pode-se afirmar que essa instalação ocorreu de forma semelhante à da criação
do Ginásio na capital paulista que, no final do século XIX, foi determinada por aspirações e
interesses da oligarquia cafeeira, que conseguiu ver concretizados os seus planos de organizar
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a educação secundária, para ela encaminhando seus filhos, descendentes e apadrinhados que,
com seu diploma, poderiam ingressar nos estudos superiores.
A cidade de Ribeirão Preto contava, ainda, com instituições de ensino pertencentes à
iniciativa privada, como os externatos, tais como Modelo, Paiva Guimarães, Agostiniano,
Santos, Amadeu Mendes, Brasil, Lusitano, Furquim, e os Colégios Moura Lacerda, Progresso,
Stanfford, Paulista Luiz de Camões, Sampaio. Havia, também, estabelecimentos mantidos por
entidades, associações e congregações religiosas como a Escola Estrela D’Oeste; o Grupo
Escolar Italiano, que era de responsabilidade da Sociedade Dante Alighieri e voltado aos
filhos de imigrantes italianos; o Colégio Metodista, provido por missionárias norteamericanas e que atendia em regime de co-educação; o Colégio Santa Úrsula, mantido pela
Congregação Francesa das Ursulinas, que se encarregou das filhas da elite cafeeira; e o
Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, mantido pelas Filhas de Maria Auxiliadora e que se
incumbiu da educação das meninas das classes médias e das elites da região. Além das
escolas localizadas nas áreas urbanas, havia aquelas situadas na zona rural, como era o caso
da escola existente na fazenda da Companhia Dumont. Observa-se, portanto, que Ribeirão
Preto contava com um número significativo de estabelecimentos escolares, sobretudo de
instrução primária, fato esse que a diferenciava de outras localidades da mesma região, que
eram cidades de menor porte e não possuíam tanta representatividade no cenário político e
econômico do estado e do país.
Entre os anos de 1920 e 1930, a instrução escolar na cidade de Ribeirão Preto
ingressou em uma nova fase de desenvolvimento, com a inserção do ensino profissionalizante
e superior. Nesse período foram instalados o Instituto Comercial de Ribeirão Preto, a Escola
Industrial e a Faculdade de Farmácia e Odontologia, anexa à recém-criada Associação de
Ensino. Também vinculada à essa Associação instalou-se a primeira escola normal da cidade,
em 1928, um desejo de há muito acalentado pelos ribeirão-pretanos. A imprensa local era
porta-voz dessas aspirações:

Ribeirão Preto é a única cidade do interior onde se torna absolutamente
imprescindível a criação de uma escola normal por mil rasões que já temos
exposto e que não podem rasoavelmente ser contestadas. A despeito de se
tratar de uma palpitante necessidade, o governo sempre recusou esse
mesquinho benefício ao município que mais contribue para as rendas do
Estado (Jornal “A Cidade”, 9, out. 1911, p.1).
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É notável observar como a imprensa ribeirão-pretana participou ativamente das
reivindicações para a abertura de uma escola normal na cidade, publicando artigos que
tiveram o propósito de chamar a atenção do poder público estadual sobre a necessidade de
criação de uma instituição dessa natureza e de assinalar a importância do município no
cenário econômico do estado. Além disso, deixou bastante claros que os interesses na criação
de tal instituição foram anteriores à instalação do primeiro estabelecimento de formação de
professores primários na cidade.
De fato, em todo o estado, nas duas primeiras décadas do século XX, havia escolas
normais em Guaratinguetá, Botucatu, Campinas, Itapetininga, Piracicaba, Casa Branca, São
Carlos, Pirassununga e a da Capital, todas elas mantidas pelo governo estadual. A Escola
Normal da Associação de Ensino foi estabelecida em Ribeirão Preto, em um período de
ampliação da rede escolar do município e, também, de expansão do Curso Normal no estado,
marcado pela abertura dessa modalidade de ensino à iniciativa privada e municipal, devido à
Lei nº 2.269, de 31 de dezembro de 1927, conforme assinalado páginas atrás neste mesmo
capítulo. Também, nesse momento, instalaram-se mais treze escolas normais particulares em
todo o estado22, sendo que doze delas estavam no interior, em cidades localizadas em
diferentes regiões, como Jaboticabal e Araraquara, e uma na Capital.
Uma breve retomada na história do ensino normal paulista e da educação da cidade
permite compreender algumas das razões que estiveram ligadas à criação tardia da escola
normal em um município como Ribeirão Preto. Na sua análise sobre o ensino normal no
estado de São Paulo, entre 1890-1930, Leonor Tanuri (1979) apontou que, embora a
instalação de escolas normais tenha se processado em direção a regiões mais afastadas da
Capital, a escolha de suas sedes não parece ter sido subordinada a critérios de planejamento
de zonas mais amplas e mais distantes de estabelecimentos já existentes, onde existiam as
maiores dificuldades. No seu entender, o processo de criação e localização desses
estabelecimentos foi orientado por critérios alheios aos interesses puramente educacionais,
vale dizer, o que guiou esse processo foram questões político-eleitorais. Divo Marino, um exprofessor e diretor da Escola Normal Oficial de Ribeirão Preto lembrou que.

22

De acordo com Carlos Mascaro (1956), em 1928 foram criadas escolas normais nas cidades de Amparo,
Araraquara, Itu, Jaboticabal, Jaú, Limeira, Lins, Lorena, Piracicaba, Ribeirão Preto, Rio Claro, Santos e em São
Paulo.
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o município, apesar de sua importância econômica no cenário estadual, e
diferentemente de outras cidades do interior paulista, não recebeu uma
escola normal, nas primeiras décadas do século XX, pelo fato de ter
recebido no lugar um Ginásio do Estado, mas ligado às Ciências
(entrevistado em 10/04/2006).

Essas considerações permitem levantar hipóteses sobre a criação tardia de uma escola
normal em Ribeirão Preto, motivada tanto por razões externas quanto internas ao contexto da
cidade, de um lado ligadas aos interesses da política estadual e de outro, à própria estrutura da
rede escolar do município. No entanto, cabe apontar que Ribeirão Preto deteve uma condição
favorável no cenário político do estado, desde o final do século XIX e, por essa razão, e talvez
somente por esta, é que o referido professor pondera que, apesar de haver uma influência
ligada à política, o principal motivo esteve vinculado à existência do Ginásio do Estado.
A instalação tardia de uma instituição de formação de professores primários em
Ribeirão Preto repercutiu de forma peculiar no contexto educacional da cidade. Isso pode ser
claramente percebido na presença significativa da clientela feminina matriculada no ensino
secundário, em uma época em que a única profissão bem aceita socialmente para as mulheres
era o magistério. Diferentemente do que se verificou na Capital e em outras cidades do
interior paulista, o Ginásio do Estado em Ribeirão Preto despontou com uma posição de
vanguarda no campo da instrução secundária feminina pois, em 1924, a instituição conseguiu
se colocar à frente de 222 estabelecimentos estaduais de ensino secundário: do total de 566
matrículas femininas, 162 pertenciam ao referido Ginásio. Em relação aos rapazes havia 169
matrículas masculinas, o que evidenciava um equilíbrio entre as vagas preenchidas por um e
outro sexos. Alguns anos mais tarde, em 1930, o número de moças entre os “propedeutas” era
de 30, aproximando-se do número de rapazes, que era de 33; entre os “bacharéis” chegou a
ultrapassá-los, constando de 28 matrículas femininas por 24 masculinas. De um lado, tal
condição foi favorecida mais imediatamente pela ausência de uma escola normal oficial ou
particular na cidade. Por outro, o desenvolvimento econômico-social do município
desencadeou mudanças na atmosfera cultural de Ribeirão Preto, transformando os hábitos de
pensar da população, emergindo daí o motivo básico do interesse feminino por estudos
secundários ministrados em instituto oficial – a formação no Ginásio – porque, além do
prestígio social e da possibilidade de ingresso no ensino superior, poderiam também concorrer
a profissões de padrão elevado (Peres, 1979).
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Com a crise de 1929 e, a partir da década de 1930, o cenário econômico do município
foi modificado, pois os fazendeiros ribeirão-pretanos foram grandemente afetados, devido aos
grandes investimentos feitos anteriormente, o que acarretou uma grave crise financeira.
Alguns cafeicultores optaram por deixar a cidade e acompanhar a rota de imigração,
investindo no plantio do café no estado do Paraná. Outros produtores preferiram permanecer
em Ribeirão Preto e passaram a investir no comércio, o que favoreceu o crescimento
comercial. Também se investiu na industrialização do município, sobretudo no setor da
agroindústria, com a montagem de usinas de produção de açúcar, o que contribuiu para
acelerar a economia local (Gaeta, 1997). A economia de Ribeirão Preto se diversificou, não
ficando mais centrada em torno de um único produto econômico e a elite local passou a se
interessar e a investir em diferentes setores. Devido à expansão do comércio essas mudanças
se refletiram também no universo social e cultural da cidade, com o crescimento das classes
médias. Na área ligada à instrução escolar, por exemplo, o crescimento urbano ocasionado
pela ampliação do setor comercial fez com que a população estudantil aumentasse (Cione,
1997) e, conseqüentemente, a rede de ensino se expandisse com a criação de outras escolas e
de novos cursos.
Nesse contexto, marcado pela transição econômica em Ribeirão Preto, é que foi
instalado o segundo estabelecimento de formação de professores, anexo ao Colégio Santa
Úrsula, em 1930. Neste mesmo ano, considerando todo o estado de São Paulo, foi aberta
outra escola normal na cidade de Agudos, portanto, apenas duas escolas. Percebe-se, que
nesse momento, houve uma queda no número de autorizações de funcionamento dessas
instituições, se for comparado com o ano de 1928, quando foram instalados treze
estabelecimentos dessa natureza no estado (Mascaro, 1956). De um modo geral, pode-se dizer
que tal redução esteve vinculada ao fato do Decreto nº 4.600, de 30 de maio de 1929, ter
adotado maiores exigências para a criação de novas escolas normais pertencentes às
iniciativas privada e municipal.
Embora houvesse diferenças entre as Escolas Normais da Associação de Ensino e as
do Colégio Santa Úrsula, pelo fato da primeira se direcionar tanto à formação docente de
homens quanto de mulheres, e a segunda voltar-se exclusivamente ao público feminino, podese dizer que a instalação dessa outra instituição na cidade fez com que o ensino normal
ganhasse mais relevo na rede escolar do município que, até então, era dominada quase que
prioritariamente pelos interesses na instrução secundária promovida pelo Ginásio do Estado
(Peres, 1979). Como já foi assinalado, o contexto educacional da própria cidade foi
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favorecido, bem como o da região, pois nessa época, ainda eram raros os municípios que
possuíam uma escola normal. Nas proximidades de Ribeirão Preto só havia estabelecimentos
dessa natureza em Araraquara e Jaboticabal, mas, do ponto de vista geográfico, não eram
localidades vizinhas do município, como era o caso de Sertãozinho e Cravinhos.
Em geral, foram essas duas escolas normais que contribuíram para a formação de
professores primários por mais de uma década em Ribeirão Preto pois, entre os anos de 1930
e 1944, não houve a instalação de outras instituições dessa natureza na cidade. Como já foi
lembrado, mesmo em todo o estado de São Paulo, o período foi marcado por avanços e
retrocessos no processo de criação de novas instituições, em razão das normas rígidas
estabelecidas em torno da criação e da equiparação das escolas normais livres às oficiais,
inicialmente, no Decreto nº. 4.794, de 17 de dezembro de 1930, de Lourenço Filho e,
posteriormente, no Decreto nº. 5.846, de 21 de abril de 1933, relativo ao Código de Educação,
instituído por Fernando de Azevedo. Além disso, o referido Código foi além das
determinações estabelecidas pelo Decreto de Lourenço Filho, controlando de forma
acentuada, por um curto período de tempo, o crescimento das instituições de formação de
professores primários de denominação “livre”, impedindo a equiparação de novas além das
existentes e das que estivessem sob regime de fiscalização prévia (Mascaro, 1956; Tanuri,
1979).
Com a reforma consubstanciada pelo Decreto-Lei nº. 14.002, de 25 de maio de 1944,
foi aberto o caminho para a instalação de novas escolas normais em todo o estado. Desse
modo, o referido Decreto favoreceu a criação de mais catorze instituições de formação de
professores primários23 em diferentes municípios do interior de São Paulo, dentre as quais
nove eram de orientação católica e quatro leigas, pertencentes tanto à iniciativa privada
quanto municipal, conforme se pode observar no mapa a seguir:

23

De acordo com o Decreto 14.002, de 25 de 1944 ficou autorizado o funcionamento sob regime de inspeção
prévia dos seguintes estabelecimentos de ensino particular: Escola Normal Municipal de Capivari; Escolas
Normais Livres “Santo André” – Barretos e Nossa Senhora da Conceição – Olímpia; “Sagrado Coração de
Jesus” – Marília; “Instituto Americano” – Lins; “Instituto “Sede Sapienteae”Avaré; “Santa Escolástica” –
Sorocaba; “São Vicente de Paulo” – Laranjal Paulista; “Colégio Progresso” – Ribeirão Preto; “Nossa Senhora
Auxiliadora” – Ribeirão Preto; “Instituto Noroeste” – Birigui; “Coração de Maria” – Santos; “Associação do
Ensino – São José do Rio Pardo; “Coração de Maria” – Penapólis.
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Figura 1
Mapa com as cidades que receberam escolas normais, a partir do DecretoLei nº. 14.002, de 1944.

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados coletados no Decreto-Lei
14.002, de 1944.

No mapa, dos treze municípios beneficiados com criação de instituições de formação
de professores por meio do Decreto, Ribeirão Preto foi a única cidade de todo o estado de São
Paulo, que recebeu dois estabelecimentos dessa natureza, enquanto todas as demais foram
beneficiadas com apenas uma escola. Foi notável observar que, nesse momento, o ensino
normal voltou a crescer em Ribeirão Preto, com a instalação das Escolas Normais do Colégio
Nossa Senhora Auxiliadora e do Colégio Progresso. Nesse aspecto, pode-se dizer até mesmo
que o crescimento desencadeado na rede escolar da cidade pelo referido Decreto favoreceu de
forma mais acentuada o desenvolvimento do ensino normal, do que os ocorridos no final da
década de 1920. Acredita-se que, de um lado, essa situação esteve relacionada ao fato do
município não ter uma escola normal por mais de uma década. Por outro, ao crescimento da
população local e regional que fez com que aumentasse a demanda escolar e a procura pelos
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cursos de formação de professores primários, notadamente por parte das mulheres que, nessa
época, era a clientela dominante nas escolas normais.
É importante lembrar, ainda que, entre 1940 e 1944, os municípios mais próximos de
Ribeirão Preto e que possuíam escolas normais eram Araraquara, Jaboticabal, Bebedouro,
Franca, Batatais e Jardinópolis (Mascaro, 1956), como se pode ver no mapa a seguir:
Figura 2
Localização das cidades próximas a Ribeirão Preto, que possuíam escolas
normais entre 1940 e 1944

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados coletados no Decreto-Lei nº.14.002,
de 1944

Nota-se que a maioria dos estabelecimentos de formação de professores primários
pertencia à iniciativa privada, à exceção da Escola Normal de Franca, que era da competência
do poder público estadual, o que mostra que o ensino normal nessa região era dominado pelo
setor particular e, por conseguinte, igual a outras regiões do interior e da própria capital, como
observou Mascaro (1956). Outro ponto que merece ser destacado é o fato de nessas
localidades não haver mais que uma instituição dessa natureza. Além desses aspectos, cabe
ressaltar, também, que entre as cidades situadas próximas a Ribeirão Preto, Jardinópolis era a
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única que estava nas áreas de limite com o município, pois todas as demais se localizavam em
territórios mais distantes.
Isto posto, Ribeirão Preto estava numa situação bastante favorável em relação ao curso
de formação de professores primários pois, de um lado o município contava com quatro
escolas normais, que representavam mais da metade dos estabelecimentos existentes entre os
seis municípios destacados e, por outro, a existência de uma única instituição situada na
cidade vizinha, tornando a procura pelas escolas normais ribeirão-pretanas mais acentuada.
Junte-se a isto a oferta de um maior número de vagas e as opções oferecidas por cursos
normais voltados exclusivamente à formação docente feminina com orientação católica, e
outros direcionados tanto para o público masculino quanto para o feminino, com orientação
leiga. Pode-se dizer então que, nesse contexto regional, Ribeirão Preto era o centro urbano
que mais contribuía para a formação de professores primários.

Os processos de instalação das duas escolas normais pesquisadas na cidade de Ribeirão
Preto-SP.

Retomando os dispositivos assinalados no Decreto-Lei nº. 14.002, de 25 de maio de
1944, e ao se examinar o “Livro Histórico do Estabelecimento (1952)” e os “Relatórios dos
Inspetores” fica evidente que a Escola Normal anexa ao Colégio Auxiliadora24 foi instalada
em 1944 devido à Reforma do Ensino Normal Paulista desencadeada por meio do referido
Decreto. Todavia, no período em que foi criada a “Escola Normal Livre Nossa Senhora
Auxiliadora”, em Ribeirão Preto, o ensino normal era mantido exclusivamente pela iniciativa
privada e estava a cargo tanto dos leigos quanto dos católicos.
Diferentemente do contexto educacional em que foi instalada a “Escola Normal Livre
Nossa Senhora Auxiliadora”, em Ribeirão Preto, a Escola Normal Oficial fundada em 1946
fixou-se em um momento em que o ensino normal havia voltado a crescer no município.
Entretanto, em relação ao domínio da iniciativa privada nessa modalidade de ensino na
cidade, a conjuntura desse período mostrou-se semelhante à do ano de 1944. Por outro lado,
quando o estabelecimento público foi instalado em Ribeirão Preto, no resto do estado de São

24

O “Colégio Auxiliadora” foi instalado pelas Filhas de Maria Auxiliadora, em 1918, na cidade de Ribeirão
Preto. Desde essa época atuava apenas na educação de meninas e moças.
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Paulo foram criadas oito escolas normais, das quais sete vinculadas ao estado, e uma, à
iniciativa privada (Mascaro, 1956).

Figura 3
Localização das cidades em que foram instaladas escolas normais, em 1946.

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados coletados no Decreto-Lei nº. 14.002,
de 1944

Observa-se que a criação da Escola Normal Oficial de Ribeirão Preto ocorreu em
circunstâncias diferentes da época de instalação da Escola Normal Salesiana pois, no caso
dessa instituição, o contexto educacional paulista foi dominado exclusivamente pela
autorização de funcionamento de estabelecimentos privados, enquanto no período da Escola
Normal Oficial prevaleceu o controle público. Outra diferença no cenário de instalação
dessas instituições era que na época da primeira escola predominou a implantação de
estabelecimentos de formação docente de orientação católica, enquanto que, no período da
segunda, dominaram as escolas normais leigas públicas ou não.
Ainda com referência à “Escola Normal Livre Nossa Senhora Auxiliadora”, vale a
pena apontar que as iniciativas para a instalação dessa instituição foram anteriores à Reforma
do Ensino Normal no estado de São Paulo, pois, desde 1942, as Filhas de Maria Auxiliadora,
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congregação fundadora dessa escola, solicitaram aos membros da política local o apoio para
tal medida. A irmã Vitória Ceron, na época diretora do Colégio Auxiliadora, justificava-se
perante as autoridades locais, argumentando que:
o prédio recentemente construído dispõe do mais moderno aparelhamento de
ensino, satisfazendo plenamente a todas as exigências pedagógicas em vigor,
mantendo os cursos Pré-Primário, Primário e Fundamental. Além disso, há
de convir conosco que existe uma lacuna a ser preenchida: a falta de uma
Escola Normal, onde as nossas alunas completassem o curso iniciado entre
nós, satisfazendo destarte, aos inúmeros pedidos das Famílias e, vindo ao
encontro dos nossos ardentes desejos educacionais salesianos - cujo único
escopo é estradar a mocidade para os alevantados ideais de uma moral pura e
cristã... (“Carta endereçada pela Irmã Vitória Ceron ao Prefeito de Ribeirão
Preto, em 13 de fevereiro de 1942”).

Nessa explanação ficou evidente que a Irmã Vitória Ceron procurou chamar a atenção
do poder público local para a adesão à sua reivindicação de abertura de uma escola normal
anexa ao Colégio Auxiliadora, valorizando as condições internas do estabelecimento tanto em
termos de estrutura física quanto pedagógica, pois em suas justificativas ressaltou as
modernas instalações do prédio escolar, a existência dos cursos pré-primário, primário e
fundamental e a necessidade de criar uma escola normal no colégio. De acordo com Maria
José Garcia Werebe (1959), reinvidicações como a da Irmã Vitória Ceron, de abrir um
Colégio para que as alunas pudessem completar a sua formação no local em que tinham
iniciado seus estudos, era freqüente nas solicitações de abertura de estabelecimentos de
formação de professores primários na época, sobretudo dos colégios católicos. Esta “função
acessória” foi se consolidando nos colégios, levando à criação de um número cada vez maior
de escolas normais, principalmente particulares, que vieram atender não apenas às aspirações
educacionais das jovens de classe média, mas também das pertencentes às camadas mais
favorecidas, o que no seu entender, fez com que muitas moças ricas freqüentassem o curso
normal sem jamais terem a intenção de ingressar no magistério (Werebe, 1959, p.74).
De fato, os argumentos da irmã Vitória sensibilizaram os políticos locais para
dinamizar o processo de implantação da Escola Normal Salesiana. Entre os membros do
poder local, Fábio de Sá Barreto, prefeito de Ribeirão Preto na época, teve presença marcante
no decorrer desse processo, como ficou evidente em sua reivindicação feita ao Secretário da
Educação e Saúde Pública, Dr. José Rodrigues Alves Sobrinho, para a criação da escola. Em
documento oficial endereçado ao Secretário, o prefeito justificava o seu pedido dizendo que:
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A Escola Normal de São Simão, pertencente à prefeitura da mesma
localidade, está fechada há mais de um ano, por impossibilidade do seu
funcionamento, deixando, assim, de prestar os serviços devidos à causa da
instrução.
Ribeirão Preto têm ótimas condições para o funcionamento de mais uma
Escola Normal e está em conseqüência perfeitamente apta para receber a
transferência da referida Escola para esta localidade e fazê-la funcionar, sem
quaisquer ônus para a Prefeitura.
A Prefeitura de São Simão está de pleno acôrdo [sic] com a referida
transferência, uma vez que o funcionamento da Escola virá beneficiar
também o referido município, e comunicará a essa Secretaria o seu
assentamento, sendo que um certo número de alunos de São Simão gozará de
gratuidade do ensino na Escola que aqui se instalará.
A transferência da Escola não encontra assim, realmente, nenhuma
dificuldade para a sua efetivação, e constitui, além do mais, um grande
serviço prestado não só a Ribeirão Preto, como à educação da nossa
juventude.
A Congregação das Filhas de Maria Auxiliadora é uma instituição
verdadeiramente notável pela sua organização e elevados princípios de
ordem moral e educativa que tem orientando até hoje a educação de meninas
e moças, sendo, portanto digna de toda a confiança dos poderes públicos.
Recebendo, pois, a referida Escola e confiando a sua direção à aludida
Congregação, a Prefeitura local presta um relevante serviço não só a esta
terra como à causa da educação das massas jovens patriciais.
Em face do exposto, estou certo que essa Secretaria não terá dificuldade em
conceder a transferência de que se trata.
Aproveito a oportunidade para apresentar a V. Excia minhas atenciosas
saudações. (“Carta endereçada pelo prefeito Fábio de Sá Barreto ao
Secretário da Educação e Saúde Pública, Dr. José Rodrigues Alves Sobrinho,
em 12 de setembro de 1942”).

Argumentos como esses permitiram antever o envolvimento do poder público local no
processo de instalação da Escola Normal Salesiana em Ribeirão Preto. Não deixa de ser
curiosa a proposta de transferência da Escola Normal Municipal de São Simão para o Colégio
Auxiliadora, dadas as condições favoráveis do município para a existência de mais um
estabelecimento de formação de professores primários, juntando-se a isto uma declaração do
valor da Congregação das Filhas de Maria Auxiliadora pela sua organização enquanto
instituição religiosa e pelo seu trabalho educativo, de caráter moral e religioso,
desempenhando junto ao público feminino. Também no caso da “Escola Normal Oficial de
Ribeirão Preto”, o poder público local participou do processo de sua instalação, tal como se
pode ler nos noticiários da imprensa local.
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Ribeirão Preto, indiscutivelmente, é um dos mais fortes redutos do ensino
em nosso estado e mesmo do país, graças aos esforços despendidos pelo Dr.
Alcides A. Sampaio, prefeito municipal, vai receber mais um importante
melhoramento com a criação da Escola Normal, conforme declaração feita
pelo senhor Fernando Costa, por ocasião de sua visita à Escola Prática de
Agricultura, em 28 de julho último. (Jornal A Tarde, de 12 setembro de
1945, p.1)

Ainda que de modo resumido, a criação da “Escola Normal Oficial”, semelhante ao
processo de instalação da “Escola Normal Livre Nossa Senhora Auxiliadora”, também contou
com a participação do prefeito da cidade de Ribeirão Preto, que na época era o Dr. Alcides A.
Sampaio. A ênfase dada pelo “Jornal A Tarde” ao envolvimento do poder público local com a
implantação do estabelecimento de ensino estadual foi até mais acentuada do que no período
de criação da “Escola Normal Livre Nossa Senhora Auxiliadora”. Sobre a participação dos
políticos locais na instalação da Escola Normal Oficial, não foi possível obter informações,
mesmo em documentos da própria instituição de ensino, apesar de ter sido efetuada uma
busca minuciosa desses dados no arquivo da Escola Otoniel Mota.
Mesmo com as iniciativas tomadas pelo prefeito Fábio de Sá Barreto, em 1942, o
processo de criação da “Escola Normal Livre Nossa Senhora Auxiliadora” estendeu-se por
mais dois anos. Em 1944, sua diretora, a irmã Vitória Ceron, baseando-se no projeto de
reforma do ensino normal em andamento no Conselho Administrativo do estado de São
Paulo, desde 1943, que previa entre os seus artigos a instalação de novas escolas normais, fez
outra solicitação de abertura de uma instituição dessa natureza para o “Colégio Auxiliadora”.
Neste ofício, a diretora dirigiu-se a esse Conselho argumentando:

Eu, a humilde religiosa, signatária dessa petição, diretora do Ginásio de N.
S. Auxiliadora de Ribeirão Preto, venho dizer a V. V. Excias do meu grande
júbilo por ver que se dado à publicidade a aprovação do Decreto dos
maiores do Estado Bandeirante, concernente à Reforma do Ensino Normal.
É que de longa data desejo ver traduzido em consoladora realidade a
instituição de uma Escola Normal anexa ao Educandário, cuja direção
assumo.
Seja-me permitido, rogar a V. V. excias. pela mais urgente aprovação do
supracitado decreto. Evitar-se-ão destarte, possíveis embaraços na passagem
do atual regime para uma nova ordem de coisas.
Haja vista, a instalação de novas escolas, contempladas no 10º artigo da
Reforma que estabelece o Pré-Normal e apresenta medidas congêneres.
O aumento da população e o crescente progresso das localidades, vêm de
fato, ao encontro da abertura de novos cursos normais, suspensos há já
vários anos pelos dispositivos regulamentares.
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Em se tratando da nossa cidade - Ribeirão Preto, V. V. Excias. Hão de
convir que, pela sua crescente população e progresso ininterrupto, bem se
enquadra nos dizeres do parágrafo acima. Razão por que ouso também,
rogar-lhe despacho favorável rápido do assunto em apreço. Outrossim,
outras cidades paulistas há, que, dado o incremento da população escolar,
aguardam a aprovação da Reforma para a abertura de Escolas Normais,
como V. V. Excias, um solucionamento favorável e pronto ao referido
Decreto, que será acolhido com as mais vibrantes aclamações por todo o
nosso Estado.
V. V. Excias, a quem os magnos problemas educacionais merecem sempre
a maior dedicação e interesse, não deixarão certamente, em olvido tantos
apelos e calorosas petições. Aguardando imerecidamente embora, a
benevolentíssima atenção de V. V. Excias. E rogando a Deus pela felicidade
pessoa, de todos os dignos Membros dêsse [sic] Conselho Administrativo,
passo a subscrever-me grata e atenciosamente. (Ofício da Diretora Irmã
Vitória Ceron dirigido ao presidente do Conselho Administrativo do estado
de São Paulo, Goffredo T. da Silva Telles e demais membros, em 10 de
outubro de 1943).

Em tais circunstâncias, o ofício dirigido por irmã Vitória Ceron ao Conselho
Administrativo do estado de São Paulo, nesse momento marcado pela tramitação da Reforma
do Ensino Normal, parece ser parte integrante de um movimento para a abertura da Escola
Normal no Colégio Auxiliadora, pois, de acordo com “Livro Histórico do Estabelecimento
(1952)” e os “Relatórios dos Inspetores”, a instalação dessa instituição ocorreu em razão do
Decreto-Lei nº 14.002, de 25/05 de 1944, que consubstanciou a referida Reforma no estado,
conforme demonstrado anteriormente. Embora não se possa desprezar a participação do poder
público local na instalação da Escola Normal Salesiana, o fator decisivo de sua implantação
está na promulgação da Reforma do Ensino Normal de 1944.
No caso da Escola Normal Oficial, parece que a participação do prefeito Dr. Alcides
A. Sampaio foi decisiva para a abertura desse estabelecimento na cidade (“Jornal A Tarde 1945” e “Jornal A Cidade – 1945”), mesmo se levando em conta a mobilização de
determinados segmentos da população ribeirão-pretana como estudantes e sindicalistas, entre
outros.
Uma das velhas aspirações locais é sem dúvida a de ser obtida para Ribeirão
Preto uma Escola Normal Oficial, que viesse servir a sua elevada finalidade.
Aliás, na visita feita a esta cidade pelo prof. Sud Menucci, esse desejo foi
mais uma vez levantado, em discurso feito na Associação de Ensino, pela
presidente do Clube de Sociologia, mostrando a necessidade frisante de tal
melhoramento que não era apenas para servir à cidade, mas a região.
Domingo último, na Escola Prática de Agricultura, o sr. Fernando Costa
após ouvir o prefeito de Ribeirão Preto, os sindicatos trabalhistas e
associações de classes, em que todos chamavam atenção para que se
efetuasse tal medida, em oração pública, declarou que “não tinha receio em
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gastar dinheiro com o ensino e por isso um dos primeiros atos seria a criação
da “Escola Normal Oficial de Ribeirão Preto”. A fim de ultimar as
demarches sobre o importante assunto, seguiu ontem para São Paulo o Dr.
Alcides A. Sampaio, prefeito municipal, que ali tratará não só desse como de
outros de interesse geral para Ribeirão Preto. (Jornal A Tarde, de 1 de agosto
de 1945, p.1)

Neste noticiário percebe-se uma forte participação do poder local no processo de
abertura da escola de formação de professores primários pública. No entanto, a atuação da
população local não pode ser descartada no desenrolar desse processo, uma vez que pôde
exercer alguma pressão junto a personalidades importantes ligadas ao ensino paulista e às
autoridades públicas ressaltando a importância e a necessidade de instalação de uma
instituição como essa na cidade de Ribeirão Preto e região.
Nessa época, os municípios mais próximos de Ribeirão Preto que possuíam uma
escola normal pública eram Franca e Taquaritinga (Mascaro, 1956), estando situadas a mais
de cem quilômetros de Ribeirão Preto, o que servia para reforçar os argumentos a favor da
instalação de uma escola normal pública em uma região marcada pelo predomínio da
iniciativa privada na formação de professores primários. Foi nesse cenário, pontuado por
reivindicações da população ribeirão-pretana e pela atuação do poder local que, no final de
1945, o secretário da Educação do Estado de São Paulo Dr. Jorge Americano assinou o
documento de criação da Escola Normal Oficial de Ribeirão Preto (Jornal “A Tarde”,
01/09/1945 de 1945).
Diferenças e semelhanças marcaram o processo de criação da “Escola Normal Livre
Nossa Senhora Auxiliadora” e da “Escola Normal Oficial de Ribeirão Preto”. No entanto, as
diferenças estiveram vinculadas também ao local geográfico de sua instalação no espaço
urbano. Enquanto a “Escola Normal Livre Nossa Senhora Auxiliadora” foi instalada anexa ao
Colégio, em uma área central e nobre da cidade de Ribeirão Preto, próxima à Prefeitura
Municipal, à Catedral e a repartições públicas e monumentos arquitetônicos, signos da riqueza
econômica do período do auge da lavoura cafeeira, a “Escola Normal Oficial” foi instalada no
antigo prédio do Colégio Progresso, situado na avenida Nove de Julho, nos limites da zona sul
e da área urbana do município, ou seja, longe do centro da cidade e dos locais de maior
movimento.
Ainda com referência ao local de instalação da Escola Normal Oficial, cabe assinalar
que, de acordo com Rubem Cione (1998), o prédio do “Colégio Progresso” de Ribeirão Preto
foi vendido ao governo do Estado para acomodar a referida Escola. No terceiro volume de seu
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livro a respeito da “História de Ribeirão Preto”, Cione apontou que o governo desejava
instalar mais um estabelecimento oficial em Ribeirão Preto e, para tanto, nomeou uma
comissão para estudar as possibilidades de encontrar um prédio para ser adquirido. Em vista
da dificuldade de encontrá-lo, a comissão resolveu visitar instituições de ensino particular da
cidade e, ao constatar que o Colégio Progresso satisfazia as condições, a comissão fez uma
proposta à direção da instituição, que a aceitou e vendeu o prédio ao governo do estado.
Correspondência localizada no Arquivo Histórico Municipal de Ribeirão Preto comprova esse
fato:
Venho pelo presente comunicar a Vossa Excelência, que atendendo a
solicitação feita pela delegacia Regional do Ensino local em ofício de
29/11/1945, esta prefeitura, em 30 de outubro de 1945, designou o
engenheiro municipal Sr. Cícero Martins Brandão, para proceder a avaliação
do prédio e terreno do Colégio Progresso, desta cidade, a fim de que os
referidos prédio e terreno fossem adquiridos pelo govêrno do estado, para
instalação da Escola Normal Oficial. (Carta enviada à diretora do Colégio
Progresso D. Carmem de Oliveira P. Arruda pelo prefeito de Ribeirão Preto,
Luiz A G. Mattos, 02 de agosto de 1945).

A esse respeito, o ex-professor e diretor da “Escola Normal Oficial de Ribeirão Preto”
Divo Marino lembrou que o “Colégio Progresso” foi vendido ao governo do estado por um
preço bem além do que valia o imóvel. O Decreto-Lei nº. 15.950, de agosto de 1946, em seu
artigo 1º atesta que a Secretaria da Fazenda do Estado adquiriu o prédio do “Colégio
Progresso”, pertencente à Carmem de Arruda, pela quantia de Cr$ 4.000.000, 00 (quatro
milhões de cruzeiros), para instalação de estabelecimento de ensino oficial, a saber:
o conjunto de 5 (cinco) edifícios e respectivo terreno, com a área de
aproximadamente de 8.200.00 m2 (oito mil e duzentos metros quadrados),
situado à avenida 9 de julho n.11, na cidade de Ribeirão Preto e todo o
material nele existente, conforme plantas do Processo n. 56.305-45, relativo
ao assunto da Secretaria da Educação e Saúde Pública. (p.128).

Diante das considerações do memorialista Rubem Cione (1998), das informações
obtidas na Coleção de Leis e Decretos do Estado de São Paulo e do apontamento feito pelo
ex-professor Divo Marino, pode-se afirmar que o prédio do “Colégio Progresso” foi vendido
ao governo estadual para instalação do estabelecimento público de formação de professores
em Ribeirão Preto, que tal processo contou com o apoio do poder local que, além de
reivindicar a instalação da escola para a cidade, deu suporte técnico ao governo do estado para
criação da Escola Normal Oficial. No entanto, é possível levantar algumas conjecturas acerca
desse processo de compra e venda de um colégio já existente e estrategicamente localizado na
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parte alta, urbana e nobre do município, ao invés de se investir na compra de terrenos
obviamente existentes em outros locais. De um lado, acredita-se que o interesse de estabelecer
a “Escola Normal Oficial” na parte alta da cidade esteve relacionado ao fato da instituição ser
um estabelecimento anexo ao Ginásio do Estado e que, por localizar-se no centro de Ribeirão
Preto, em área privilegiada e próxima à Catedral e ao Palácio Episcopal, o destaque, o
prestígio e a visibilidade da escola junto à população estariam mais assegurados, não sendo
uma boa estratégia fundar a escola fora desses limites urbanos.
Por outro lado, pode-se dizer que essa opção por estabelecer a Escola Normal Oficial,
em uma parte nobre da cidade, esteve vinculada ao fato de haver certo interesse em atender os
ex-alunos do Ginásio do Estado, um público formado, sobretudo pelas classes médias
urbanas, mantendo, assim, uma espécie de tradição no ensino público ribeirão-pretano de
atendimento de uma determinada camada social.
O intuito aqui foi o de procurar entender o contexto sociocultural e as condições de
surgimento de duas instituições de formação de professores primários, a “Escola Normal
Livre Nossa Senhora Auxiliadora” e a “Escola Normal Oficial”, na cidade de Ribeirão Preto.
Tentou-se verificar que diferenças e semelhanças marcaram os processos de instalação das
duas instituições estudadas nesta tese, levando-se em conta o exame de aspectos sociais,
políticos e econômicos que marcaram a história da própria cidade.
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CAPÍTULO II
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ESPAÇOS, TEMPOS E

SUJEITOS ESCOLARES:

DIFERENÇAS

E

SEMELHANÇAS ENTRE AS INSTITUIÇÕES DE FORMAÇÃO DOCENTE.

2.1 – OS ESPAÇOS ESCOLARES: aspectos físicos, administrativos, político-pedagógicos.
A escola, enquanto instituição, ocupa um espaço e um lugar. Os edifícios escolares são
configurados de um modo definido e adequado para as finalidades educativas. O edifícioescola é uma construção diferenciada, o que, de fato, faz com ele comporte “determinada
forma semântica através dos signos e símbolos que exibe como variante que é da chamada
arquitetura institucional” (Escolano, 2001, p. 34). A sua distribuição interna também é uma
parte integrante da arquitetura escolar e uma questão que se torna cada vez mais importante.
Como lembra Viñao Frago (2001), a repartição interna da escola demarca e indica um espaço
para a realização de cada atividade, que se organiza de acordo com os seus usos e funções.
Desse modo, o espaço escolar não é apenas um lugar, no qual se situam os atores que
intervêm no processo de ensino-aprendizagem para executar um repertório de ações. Na
verdade, ele é um ambiente dotado de significados que transmitem uma importante
quantidade de estímulos, conteúdos e valores, ao mesmo tempo em que impõe suas leis como
organizações disciplinares (Escolano, 2001), legitimadas pela construção dos edifícios
escolares em sua organização espacial e modos de funcionamento.
A escola normal católica foi abrigada nas novas instalações do “Colégio Auxiliadora”,
um prédio construído no início dos anos de 1940 que ocupava todo um quarteirão, no centro
da cidade de Ribeirão Preto. A construção não pode ser apontada como um exemplo de
monumentalidade arquitetônica. Era uma edificação simples e de poucos ornamentos, como
bem mostra a foto a seguir.
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Figura 4 - Foto da fachada da “Escola Normal Nossa Senhora Auxiliadora”, 1944.
Fonte: Álbuns de fotografia do “Colégio Nossa Sra. Auxiliadora”.

Com seus três pavimentos, o prédio, acolhia o setor administrativo, as instalações dos
cursos e as acomodações do internato. Depois da porta de entrada, a construção se projetava
na forma de U, com um pátio central. Nesse andar, no corredor do lado esquerdo, distribuíamse: a sala da diretoria do Colégio e a da Escola Normal; o auditório; o gabinete médico e
odontológico; uma escadaria que se comunicava com o pavimento inferior. No corredor, do
lado direito, ficavam a secretaria, o parlatório25, as salas de aula; a capela; a biblioteca, os
laboratórios, a sala de professores, os banheiros, uma escadaria que dava acesso ao pavimento
superior. Esse pavimento era dividido entre as salas de aula e as instalações do internato. O
pavimento inferior continha: a cozinha, a copa, o refeitório, a lavanderia e o depósito para
materiais diversos (Relatórios dos Inspetores). Com essa demarcação interna, o espaço
escolar era modelado segundo a estrutura panóptica. De acordo com Michel de Foucault
(1977, p. 181), o panóptico:

25

O parlatório era uma sala-de-estar apropriada para as alunas internas receberem a visita de seus familiares.
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É um tipo de implantação dos corpos no espaço, de distribuição dos
indivíduos em relação mútua, de organização hierárquica, de disposição dos
centros e dos canais de poder, de definição de seus instrumentos e de modos
de intervenção, que se podem utilizar nos hospitais, nas oficinas, nas
escolas, nas prisões.

Na estrutura panóptica, o controle do espaço escolar se faz por meio da visibilidade
total e permanente dos indivíduos, sem a necessidade de construções específicas. Trata-se do
modelo ideal aos olhos do poder para controle dos movimentos das pessoas, servindo como
dispositivo polivalente de vigilância aplicável a muitos domínios diferentes. Assim, com este
tipo de arquitetura,, a “Escola Normal Livre Nossa Senhora Auxiliadora” podia manter uma
vigilância constante sobre as normalistas, ou seja, o olhar das freiras voltava-se para todas as
alunas, para seus modos de se comportar, em todos os espaços da instituição. Desse modo e
como ocorria em outras instituições confessionais, masculinas e femininas, a Escola normal
católica colocou em prática estratégias e táticas de vigilância sobre a totalidade do cotidiano
escolar para alcançar a obediência do seu corpo discente. Em síntese, a arquitetura do
estabelecimento católico serviu como “uma espécie de discurso que instituiu na sua
materialidade um sistema de valores, como os de ordem, disciplina e vigilância” (Escolano,
2001, p. 26), o que, sem dúvida, acabou contribuindo para a formação educacional de suas
alunas.
No caso da “Escola Normal Oficial”, o edifício que recebeu suas instalações
localizava-se no antigo imóvel do “Colégio Progresso”, que tinha sido construído no final da
década de 1910, ocupando todo um quarteirão, porém, fora das áreas centrais e mais nobres
da cidade de Ribeirão Preto. Construído ainda na Primeira República, em uma época marcada
pelo domínio das construções escolares que se pretendia fossem verdadeiros monumentos
arquitetônicos, conforme ressalta Rosa de Fátima e Sousa (1998), a foto a seguir mostra que o
edifício da “Escola Normal Oficial” também era uma construção simples, sem ornamentos na
sua fachada que chamassem a atenção dos que por ela passassem.
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Figura 5 - Foto da fachada do prédio principal da “Escola Normal Oficial”, em 1951.
Fonte: Acervo particular de ex-aluno.

O “Colégio Progresso” foi adaptado para acolher a “Escola Normal Oficial”. Com
suas duas construções, o edifício, abrigou as instalações dos cursos normal e primário anexo
com as respectivas administrações. O prédio principal, no primeiro andar, abrigava uma sala
de espera que tinha, à direita, a diretoria e, à esquerda, a sala dos professores e a secretaria.
No andar superior, do lado direito, havia o anfiteatro e do esquerdo, os laboratórios. Outros
compartimentos, com acesso ao pátio interno, completavam a estrutura desse prédio,
utilizados para vários fins: almoxarifado, sala de aula do Curso Normal, salas do Jardim da
Infância, sala de Desenho Pedagógico. Atrás desse prédio principal havia duas outras
construções. Uma, de dois andares, era destinada às aulas: no primeiro andar, as salas do
Curso Normal e, no segundo, ficavam as salas do Curso Primário. Na segunda construção, de
um lado, distribuíam-se: banheiros e cantina, de frente para uma grande área de recreação; na
lateral, a diretoria do Ensino Primário e o Gabinete Dentário. Havia, ainda, um pouco mais
afastado dessas duas construções, à direita, o refeitório de uso das crianças do Primário e a
casa do zelador, que dava acesso a uma grande área gramada. Como se pode perceber, os
prédios escolares tornavam-se portadores de uma identificação arquitetônica que os
diferenciava dos demais edifícios públicos e civis, ao mesmo tempo que eram percebidos
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como espaços próprios, como lugares específicos para as atividades de ensino e do trabalho
docente (Vinão Frago, 2001).
A arquitetura do prédio da “Escola Normal Oficial” não estava modelada na estrutura
panóptica, como no caso da “Escola Normal Livre Nossa Senhora Auxiliadora”. Essa
diferença entre as estruturas físicas dos estabelecimentos de formação de professores permite
observar que a escola normal pública e leiga parecia não possuir propósitos disciplinadores
tão rígidos quanto aqueles mostrados em relação à instituição católica, cuja arquitetura foi
pensada para facilitar a inculcação de padrões de ordem e disciplina nas alunas.
A ordenação interna desses espaços apresentou-se, tanto na escola católica quanto na
pública, segmentada e demarcada de acordo com seus usos e funções (Vinão Frago, 2001).
Nessas duas instituições de formação de professores, as salas de aula, por exemplo, eram
amplas, bem iluminadas e planejadas para comportarem filas de carteiras, de forma que o
corpo discente pudesse acompanhar a escrita no quadro-negro e as explicações dos
professores, conforme se pode visualizar pela foto:

F
Figura 6 - Foto de sala de aula da “Escola Normal Livre Nossa Senhora Auxiliadora”, em 1948.
Fonte: Álbuns de fotografia do “Colégio Nossa Sra. Auxiliadora”.
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Essa foto permite observar que o espaço da classe estava representado por um padrão
típico presente nas instituições de ensino: uma sala retangular, lousa à frente da sala, uma
pequena mesa de madeira, para os docentes, e carteiras individuais de madeira, com base de
ferro e fixas ao assoalho, para as alunas. A disposição das carteiras presas ao chão limitava o
movimento das alunas pela sala, exigindo delas um comportamento disciplinado. Na ausência
de ilustrações fotográficas, os depoimentos de antigos professores e ex-alunos da “Escola
Normal Oficial” dão conta que as classes desse estabelecimento possuíam as mesmas
características da instituição católica, tanto no que diz respeito às salas de aulas, quanto no
mobiliário. As diferenças entre as salas de aula não procediam da organização do espaço da
classe, mas da ornamentação do ambiente. Enquanto a “Escola Normal Livre Nossa Senhora
Auxiliadora” mantinha nas salas de aula símbolos religiosos, como crucifixos e quadros com
as imagens de santos de devoção da Congregação das Filhas de Maria Auxiliadora, nas
classes da “Escola Normal Oficial” não havia quaisquer emblemas. Para Guacira Louro
(1997), os símbolos religiosos na ornamentação dos estabelecimentos católicos procuravam
chamar a atenção dos alunos para aqueles que deveriam ser os modelos a imitar e permitia,
também, que eles se reconhecessem (ou não) nesses modelos. Ao mostrar seus emblemas, o
prédio escolar, informava a todos a sua razão de existir e o seu papel na formação dos
sujeitos.
Quanto à organização administrativa e pedagógica, o Livro Histórico do
Estabelecimento (1952) revelou que a estrutura administrativa da escola normal católica
funcionou separada da administração do ensino primário e secundário do “Colégio
Auxiliadora”. No ano de 1945, o seu corpo técnico-administrativo se apresentava com a
seguinte composição:
Quadro 3
Corpo Técnico-Administrativo da “Escola Normal Livre Nossa Senhora Auxiliadora” de 1945
Diretora

Irmã Anna Corrêa

Conselheiras

Irmã Zita Adélia Lanna e Irmã Páscoa Ângela Maria Damato

Tesoureira

Irmã Zulmira de Lima Corrêa

Secretária

Irmã Therezinha da Veiga

Fonte: Livro Histórico do Estabelecimento, 1952 (documento não paginado).
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O corpo técnico-administrativo da “Escola Normal Livre Nossa Senhora Auxiliadora”
era, assim, constituído por quatro cargos, distribuídos de forma hierárquica e com funções
distintas dentro da instituição. O cargo de diretor era o principal, pois se incumbia de toda a
parte de gestão escolar; depois vinha o de conselheiro que, na verdade, acabava por cumprir
as tarefas de vice-diretor, ao auxiliar a direção nas atividades administrativas; o de tesoureiro,
que cuidava da parte financeira do estabelecimento; e, por último, o de secretária que
respondia perante a direção e as demais autoridades do ensino pela expedição de documentos
como o regimento interno, plano e calendário escolares, entre outros. Convém lembrar que, os
Relatórios dos Inspetores registraram, ainda, que a escola tinha que contar com uma
orientadora educacional, responsável tanto pelo atendimento das normalistas quanto das
alunas do ensino secundário do “Colégio Auxiliadora”.
Na instituição pública, a organização administrativa era diferente. Os Livros de Ponto
do Pessoal Administrativo e Docente da “Escola Normal Oficial” (1946-1964) registraram
que esse estabelecimento estava subordinado administrativamente ao Ginásio do Estado. O
vice-diretor do Ginásio respondia pela direção da Escola Normal. O corpo técnicoadministrativo era constituído por funcionários do próprio estabelecimento de ensino e
formado por seis cargos, que também estavam estruturados de forma hierárquica. Como a
direção não era exercida por um membro da Escola Normal, o orientador educacional
ocupava o primeiro cargo dentro da hierarquia administrativa da instituição; depois vinha o
escriturário, que acabava exercendo as mesmas atividades burocráticas da secretária; havia,
ainda, as professoras à disposição que permaneciam no estabelecimento para suprir as faltas
do corpo docente; os inspetores de alunos e o atendente; e, por último, o servente, que cuidava
da parte de limpeza da escola. Em 1953, o pessoal administrativo apresentava a seguinte
composição:
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Quadro 4
Quadro do Pessoal Administrativo da “Escola Normal Oficial” de Ribeirão Preto, em 1953.
Orientadora Educacional
Escriturária
Professoras à Disposição
Inspetoras de Alunos

Cecília Andrade
Maria Salete Magalhães
Maria Chaves de Camargo Neves, Elvira Roncatto, Maria
Elisa Martins Garbini.
Dora Áurea E. Ninho, Adélia de Oliveira,
Izaura Mariani Biachini, Ophelia Fortunato Toni, Altina
Cardoso Carvalho.

Atendente

Maria de Lourdes Rocha Ferreira

Serventes

Luzia Villela, Ana Ferreira da Silva, Esther I. Cunha,
Izerita Simões Vaz

Fonte: Livro de Ponto do Pessoal Administrativo e Docente da “Escola Normal Oficial” de Ribeirão Preto,
1953, p. 1.

Com esses dados foi possível, ainda, estabelecer comparações com as informações
disponibilizadas pelo quadro administrativo da “Escola Normal Livre Nossa Senhora
Auxiliadora”, citado acima, e verificar que havia diferenças também em relação aos membros
do corpo administrativo, pois, enquanto na escola normal salesiana, o grupo era formado por
pessoas vinculadas à própria Congregação das Filhas de Maria Auxiliadora, na “Escola
Normal Oficial”, o quadro era constituído por pessoas leigas. Em ambos os casos, a presença
feminina foi absoluta na composição de tais quadros, o que é mais relevante no caso da escola
normal pública.
A própria legislação paulista dotava de forma diferenciada o funcionamento das
escolas normais oficiais das livres. Na gestão de Fernando de Azevedo, à frente da Diretoria
Geral do Departamento de Educação, o Decreto-Lei nº. 5.846, de 21 de fevereiro de 1933
(Código de Educação), tornou obrigatório que as escolas normais equiparadas tivessem um
professor responsável pela 1ª seção (Educação) do curso de formação profissional, nomeado
pelo Governo mediante concurso e que exercesse as mesmas atribuições dos professores dessa
seção nas escolas oficiais, fiscalizando o ensino ministrado e presidindo bancas de exames
(Artigo 818). Na verdade, esses professores gozavam das regalias de um funcionário público
efetivo, pois podiam se remover livremente de uma instituição para outra. Eram dispensados
somente em caso de processo administrativo, principalmente por falta de cumprimento de
suas atividades, pois mesmo se a escola fechasse ou fosse cassada a sua equiparação, eles
eram aproveitados, com os seus vencimentos, para uma nova função. Tal medida também foi
regulamentada pela Consolidação das Leis do Ensino do Estado de São Paulo de 1947, que
determinou ainda que os professores nomeados para ocupar a 1ª. seção das escolas normais
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equiparadas tivessem dois assistentes, normalistas ou licenciados em Educação, por
estabelecimento oficial ou reconhecido.

Um dos assistentes se incumbiria das aulas de

História da Educação e de Prática do Ensino e, o outro, da direção do curso primário, ficando
ambos diretamente subordinados ao professor de Educação (artigo 515). Porém, essa medida
só se estendia às instituições de formação de professores de denominação livres (privadas e
municipais).
Entre 1944 e o início de 1945, na “Escola Normal Livre Nossa Senhora Auxiliadora”,
o cargo de professor da 1ª. Seção foi exercido pela Irmã Maria Luiza Barreto. O Livro
Histórico do Estabelecimento (1944-1952) registrou que a escola só teve uma professora
chefe da seção de Educação nomeada pelo governo em 1945:
Decreto: O interventor federal no Estado de São Paulo nomeia, nos termos
do artigo 30, parágrafo 2º, do Decreto-Lei n. 12.932, de 9 de setembro de
1942, a Irmã Maria Luiza Barreto para exercer o cargo de professora da 1ª
Secção (Educação) – Padrão “H” -, ainda não provido, da Escola Normal
Livre “Nossa Senhora Auxiliadora, de Ribeirão Preto, cujo funcionamento
sob regime de inspeção preliminar foi autorizado pelo Decreto-Lei nº.
14..585, de 6 de março de 1945”. (Documento não paginado).

Esta professora nomeada pelo governo para ocupar a seção de Educação da escola
normal católica era a mesma que vinha exercendo o cargo na instituição, desde a abertura do
Curso Normal em 1944. A Irmã Maria Luiza Barreto havia sido aprovada para esse cargo no
concurso público realizado no ano de 1943, quando ainda era professora do Curso Normal da
“Escola Normal Livre Nossa Senhora Auxiliadora”, de Batatais. A partir de 1947, com as
novas determinações estabelecidas pela Consolidação das Leis do Ensino, a irmã pôde contar
ainda com duas assistentes, conforme assinalado acima. Diferentemente do que ocorria nas
instituições públicas, como na “Escola Normal Oficial” de Ribeirão Preto, as atividades
exercidas pelo professor chefe da 1ª seção na Escola Normal Livre, de acordo com a
Consolidação das Leis do Ensino do Estado de São Paulo de 1947, foram realizadas por
quatro professores secundários, mas sem nenhum responsável pela chefia da seção.
Com as deliberações do Código de Educação de São Paulo, em 1933, a formação de
professores passou a ser realizada em duas modalidades de instituição: na Escola Normal, que
oferecia apenas o curso de formação profissional do professor primário, e no Instituto de
Educação, que tinha a finalidade expressa de “formar professores primários e secundários e
diretores e inspetores e manter cursos de aperfeiçoamento e de divulgação para os membros
do magistério” (artigo 629). Tal medida também foi prescrita pelo Artigo 447 da
Consolidação das Leis do Ensino do Estado de São Paulo. Assim, a “Escola Normal Livre
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Nossa Senhora Auxiliadora” só pôde oferecer o Curso Normal para formar apenas o professor
primário, enquanto a “Escola Normal Oficial”, com sua transformação em Instituto de
Educação, em 1951, pôde manter a partir de 1954, além do curso de formação de professores
primários, os Cursos de Aperfeiçoamento, de Administração Escolar e Especialização PréPrimário. A respeito dos Cursos Pós-Normal implantados em 1954, convém lembrar que
funcionaram, inicialmente, os Cursos de Aperfeiçoamento, pois “o Departamento de
Educação não autorizou a abertura de nenhum outro dos cursos previstos, em virtude da
absoluta carência de professores para a regência das novas cadeiras dos currículos desses
cursos” (Mascaro, 1956, p. 28). Isso permitiu entender os motivos pelos quais os Cursos de
Administração Escolar e Especialização Pré-Primária foram iniciados na instituição pública
apenas no ano de 1957 (Listas de Matrículas e Atas de Exames da “Escola Normal Oficial”
1957-1964).
A escola normal pública ocupava uma posição privilegiada no sistema de ensino
paulista. Para Eleny Mitrulis (1993), tal situação se explicava, em 1954, pelo fato das escolas
normais pertencentes à iniciativa privada não oferecerem garantias de eficiência iguais às dos
estabelecimentos mantidos pelo governo estadual. No caso, o argumento se baseia nos índices
de aprovação registrados nessas unidades, pois, na maioria das vezes eram mais elevados do
que os apresentados pelas escolas oficiais. A autora considera perfeitamente compreensível,
uma vez que, uma escola particular tinha interesses financeiros, além dos pedagógicos e
reprovar muitos alunos não seria bom para os negócios e para a sobrevivência da empresa.
Em resumo, as diferenças e as semelhanças que marcaram os aspectos físicos,
administrativos e pedagógicos dos espaços escolares católico e oficial de Ribeirão Preto
talvez estivessem relacionadas, em última instância, ao fato de uma instituição ser de natureza
pública e, a outra, privada. Como lembra Norberto Bobbio (1989), a dicotomia pública e
privada tem um significado valorativo e, neste sentido, a “Escola Normal Oficial”, ao contar
com maiores benefícios e uma vigilância menos rigorosa dos poderes públicos acabou
recebendo um valor mais positivo do que a “Escola Normal Livre Nossa Senhora
Auxiliadora”, no sistema de ensino paulista.
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2.2 – OS TEMPOS ESCOLARES

Construção histórica e cultural e tanto quanto o espaço, o tempo faz parte da ordem
social e escolar, constituindo-se em um conceito de importância fundamental para a
compreensão do funcionamento das instituições de ensino (Vidal e Faria Filho, 2001). Na
escola, os tempos são marcados por ritmos e regularidades, pelo tempo de longa duração (a
obrigatoriedade escolar) e pelo tempo de curta duração (o ano letivo, a jornada, os horários de
aula). O de curta duração, do ponto de vista pedagógico, constitui um dispositivo de
organização escolar (Souza, 1999), que se faz presente por meio da duração do curso, do
calendário, da jornada, da freqüência, da distribuição das atividades e do programa de ensino.
Dotar a escola normal de uma organização pedagógica uniforme e racional foi uma
preocupação dos legisladores paulistas. De acordo com as reformas estaduais já mencionadas
e ainda, conforme a deliberação do Decreto-Lei nº. 14.002 de 25 de março de 1944, que criou
o Curso Pré-Normal, tanto na “Escola Normal Livre Nossa Senhora Auxiliadora” como na
“Escola Normal Oficial”, entre 1944 e 1957, o Curso Normal foi organizado com a duração
de dois anos, tendo um Pré-Normal de um ano. É bem verdade que as mudanças só vieram a
ocorrer com a Reforma de 1957, devido à extinção do Pré-Normal e a determinação de que o
Curso Normal fosse estruturado no período diurno, com três anos, e no período noturno, com
quatro anos de duração. Essa organização permaneceu inalterada até 1964 quando, então, as
deliberações da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a de nº. 4.024/61, foram
regulamentadas no estado de São Paulo, com novas alterações relativas ao ensino normal.
Os Cursos Pós-Normal eram oferecidos somente na “Escola Normal Oficial” e
estavam submetidos às regulamentações da Consolidação das Leis do Ensino do Estado de
São Paulo de 1947, que fixou em um ano a duração do Curso de Aperfeiçoamento; em dois
anos o Curso de Administração Escolar; e em um ano o Curso de Especialização PréPrimário. A determinação legal de um tempo mais alargado para a formação dos futuros
dirigentes escolares parece bastante significativa, pois se tratava daqueles que iriam controlar
e fiscalizar o bom andamento das atividades em cada escola.
De fato, o tempo foi um importante instrumento utilizado para arquitetar as frações e
as unidades da atividade escolar, vale dizer, na ordenação de todos os conteúdos por série,
lições e aulas (Souza, 1999). Em cada uma das séries dos cursos oferecidos, tanto pela
instituição católica quanto pela oficial, o currículo previa a aprendizagem de determinadas
disciplinas e destinava o período de tempo de cada matéria por semana, alterado apenas em
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função das mudanças instituídas em relação à formação de professores, como se verá no
capítulo seguinte.
O controle do tempo era outra peça necessária e importante para o funcionamento
eficiente das instituições de formação docente. Na “Escola Normal Livre Nossa Senhora
Auxiliadora” e na “Escola Normal Oficial” de Ribeirão Preto, o tempo era minuciosamente
organizado por meio do calendário escolar, que previa a realização regular das atividades e
constituía um instrumento de controle do trabalho dos alunos e dos professores. Desse modo,
o calendário escolar realiza uma dupla operação:
(...) ao incorporar o tempo social na organização das atividades educativas
harmonizando-se com este, e acrescenta a ele o tempo próprio da escola,
ritmado pelas cadências das atividades tipicamente escolares: o início das
aulas, a conclusão da série, os exames finais, os horários de aula, o recreio,
as festas de encerramento do ano letivo (Souza,1999, p.133).

O ano letivo iniciava-se no mês de fevereiro ou março, e se encerrava com os exames
finais, nos meses de novembro e dezembro. A data de início e término do ano e das férias
escolares não sofreu variações no período a que se refere este estudo. Tanto o Código de
Educação de 1933 quanto a Consolidação das Leis do Ensino do Estado de São Paulo em
1947 dividiam o ano escolar em dois períodos letivos: de 1º de março a 30 de junho e de 1º de
agosto a trinta de novembro. Os períodos de férias ficavam designados para o mês de julho e
de 15 de dezembro a 15 de fevereiro. As aulas eram ministradas de segunda-feira a sábado, à
exceção dos feriados civis e católicos. Na instituição de ensino católica guardavam-se, ainda,
“três dias a critério da Diretora, para comemorações oficiais do estabelecimento” (Relatório
do Inspetor, 1946, p. 20).
Entre as comemorações cívicas nacionais festejavam-se regularmente os dias da
Independência do Brasil e da Proclamação da República, bem como os dias de Tiradentes e
do Trabalho. Apesar das várias datas cívicas, a principal era a de “7 de setembro”, quando
desfilavam tanto o corpo discente da escola normal católica quanto da pública pelas ruas
centrais de Ribeirão Preto, ao lado de representantes de outras instituições da cidade.
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Figura 7 – Foto do desfile dos alunos da “Escola Normal Oficial”, em 7 de setembro
de 1950.
Fonte: Acervo particular de ex-aluno.

Desde o início do século XX, as comemorações cívicas recebiam uma atenção especial
dos legisladores na organização do calendário escolar. A razão para isto é simples: ao tornar
as datas cívicas uma atividade escolar, tanto o governo federal, quanto os governos estaduais
fizeram das instituições de ensino um instrumento de perpetuação da memória nacional
(Souza, 1999). Nas duas instituições aqui examinadas, as festas mais solenes e concorridas
eram as de encerramento do ano letivo e a de formatura, reunindo diretores, professores,
familiares dos alunos, autoridades públicas e imprensa local. Outras festas bastante
comemoradas eram as de caráter religioso, como Páscoa, em abril e a Festa Junina, quase no
final do mês de junho, em período bem próximo das férias escolares, em louvor a Santo
Antônio, São Pedro e São João.
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Nas duas instituições aqui examinadas, as
festas mais solenes e concorridas eram as de
encerramento do ano letivo e a de formatura,
reunindo diretores, professores, familiares dos
alunos, autoridades públicas e imprensa local.
Outras festas bastante comemoradas eram as de
caráter religioso, como a Páscoa, em abril e a
Festa Junina, quase no final do mês de junho, em
período bem próximo das férias escolares, em
louvor a Santo Antônio, São Pedro e São João.

Figura 8 – Foto das Normalistas coroando Nossa Senhora Auxiliadora, em 24 de maio de 1948.
Fonte: Álbuns de fotografias do Colégio. Nossa Senhora Auxiliadora de Ribeirão Preto.

Entre as festas próprias da cultura escolar salesiana, a de 24 de maio era das mais
importantes, pois celebrava o dia de Nossa Senhora Auxiliadora, protetora da Ordem
Salesiana e da Congregação das Filhas de Maria Auxiliadora. Neste dia era realizada uma
grande celebração eucarística pelo Bispo de Ribeirão Preto, que contava com a participação
ativa das freiras, do corpo docente e das alunas do internato e do externato do colégio. As
homenagens se prolongavam por todo o mês de maio. Pelo depoimento de Cora, uma antiga
normalista da “Escola Normal Livre Nossa Senhora Auxiliadora”, pode-se verificar como se
davam esses eventos:
Quanto às festas religiosas, no mês de maio inteirinho, tinha uma benção à
noite, eram umas orações em latim, onde o santíssimo era exposto e cantado
e cada classe oferecia flor á Nossa Senhora Auxiliadora. Isso era no mês de
maio inteiro, no dia 24 de maio tinha comemorações de Nossa Senhora, que
a gente a coroava, tinha missa e era muito bonita (entrevistada em
28/05/2005).

Quanto às outras atividades havia horários certos e precisos para sua execução. Na
“Escola Normal Livre Nossa Senhora Auxiliadora”, as normalistas tanto internas quanto
externas freqüentavam as aulas no período matutino, que duravam cinqüenta minutos e, entre
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uma aula e outra, havia um intervalo de dez minutos. O internato tinha um horário mais
detalhado e minucioso, pois, além das aulas comuns a todas as normalistas, as alunas internas
tinham atividades estipuladas para o dia inteiro, até mesmo nos domingos e feriados. Na
década de 1940, o horário do internato era o seguinte:

Quadro 5
Horário do Internato da “Escola Normal Livre Nossa Senhora Auxiliadora”, em 1948

Horários

Atividades

05h30min

Levantar

06h20min

Missa e café

07h00min

Aulas

12h00min

Almoço

13h00min às 14h30min
14h30min

Recreação (duas vezes por
semana) o horário era destinado à aula de
Educação Física.
Recreio

15h00min às 17h00min

Estudos

17h00min às 17h30min

Espaço da leitura

17h30min às 18h30min

Banho

18h30min

Jantar

19h30min às 20h30min

Estudos

20h30min às 21h00min

Recolher para o dormitório

21h00min

Oração da noite e deitar

Fonte: Depoimento da ex-aluna Terezinha da “Escola Normal Livre Nossa Senhora Auxiliadora”,em
20/10/2005.

Cabe destacar que as normalistas pertencentes à escola doméstica também estavam
submetidas ao regime de internato, mas o tempo escolar para essas alunas estava organizado
com algumas diferenças em relação ao horário acima descrito. Como mostra o quadro abaixo,
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havia diferenças quanto ao horário de recreação, de estudos e do espaço da leitura, pois as
alunas da escola doméstica não tinham o direito de freqüentar esse espaço.

Quadro 6
Horário das alunas da escola doméstica da “Escola Normal Livre Nossa Senhora
Auxiliadora”, em 1963.
Horários

Atividades

05h30min horas

Levantar

06h20min

Missa e café

07h00min

Aulas

12h00min

Almoço

13h00min às 14h00min s
14h00min às 17h30min

Recreação (duas vezes por
semana) o horário era destinado a aula
de Educação Física.
Trabalho

18h00min

Banho

18h30min

Jantar

19h00min às 20h30min

Estudos

20h30min às 21h00min

Recolher para o dormitório

21h00min

Oração da noite e deitar

Fonte: Depoimento da ex-aluna Maria José formada pela turma de 1964 da “Escola Normal Livre Nossa
Senhora Auxiliadora”.

Aos domingos e feriados, o horário também era definido, sendo o mesmo para as
normalistas internas mensalistas e para as professorandas da escola doméstica. Conforme
Relatório dos Inspetores, a programação dominical constava de missa na Catedral pela
manhã, passeio após a missa na Praça XV de Novembro e visita dos familiares das 13h00min
às 16h00min. Deste modo, buscava-se o aproveitamento máximo do tempo. A partição
cronologicamente exata dos dias, em horas e minutos horas contribuía para que as alunas
tornassem úteis e produtivas todas as atividades que tinham que desenvolver, sem perda do
“precioso” tempo.
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Na “Escola Normal Oficial”, os alunos tinham opção de horário para freqüentar o
curso de formação de professores. Entre os anos de 1946 e 1950, puderam escolher o período
matutino ou vespertino e, a partir de 1951 tiveram, ainda, a possibilidade de freqüentar o
período noturno. Os cursos de Aperfeiçoamento, Administração Escolar e Especialização PréPrimária foram oferecidos no período matutino, de segunda-feira a sábado (Listas de
Matrículas). As aulas do Curso Normal e do Pós-Normal eram de quarenta e cinco minutos e,
entre uma aula e outra, havia também um intervalo de dez minutos.
Nas duas escolas normais, a freqüência regular às aulas era considerada o ponto alto
do aproveitamento escolar, sendo rigorosamente controlada e registrada. Estava prevista a
perda do ano para o aluno que tivesse mais de 25% de faltas. A freqüência às aulas e às
atividades escolares em geral era sempre apresentada como um aspecto de êxito escolar. No
estabelecimento católico, a freqüência constituía um dos aspectos considerados na avaliação
para a concessão de prêmios no final de cada ano letivo (Livros de Pontos do Internato e
Externato da “Escola Normal Livre Nossa Senhora Auxiliadora”, 1944-1964).
Além de estabelecer a duração do Curso Normal, a distribuição das atividades e do
programa de ensino, o calendário, os horários e a freqüência, também era preciso determinar a
idade escolar ideal para o ingresso na instituição de formação de professores primários. De
acordo com as regulamentações, inicialmente estabelecidas no Código de Educação de São
Paulo em 1933 e, posteriormente, na Consolidação das Leis do Ensino do Estado de São
Paulo em 1947, as matrículas eram permitidas aos maiores de catorze anos, mediante a
apresentação do certificado de conclusão do curso ginasial, da certidão de idade, do atestado
de bom procedimento, se aluno viesse de outro estabelecimento de ensino, e do atestado de
saúde, provando poder exercer o magistério.
Na escola católica exigia-se, ainda, a certidão de batismo como era costume nas
instituições de ensino católicas e a matrícula era permitida somente aos candidatos do sexo
feminino (Relatório dos Inspetores de 1947). Na escola pública não havia, evidentemente,
exigência de tal documentação e, a matrícula era permitida aos candidatos de ambos os sexos.
Neste caso, cabe perguntar se havia diferenças entre rapazes e moças, na organização dos
horários e das atividades nesta instituição, que permitia a freqüência de ambos os sexos.
As necessidades de controle e organização do saber (matérias de ensino) e das
atividades de professores e alunos transformaram calendários e horários em importantes
registros. Alunos e professores desses estabelecimentos deviam respeitar e cumprir
rigorosamente os horários instituídos.
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2. 3 - OS SUJEITOS ESCOLARES

2.3.1 – Discentes
A “Escola Normal Livre Nossa Senhora Auxiliadora” começou a funcionar em 1944,
com o objetivo de atender exclusivamente o público feminino, em regime de internato e
externato, como era costume nos colégios católicos entre os séculos XIX e XX. Por sua vez, a
“Escola Normal Oficial”, aberta em 1946, visava tanto à clientela feminina quanto à
masculina, em regime de externato. Na década de 1940, as escolas católicas ainda não haviam
adotado a co-educação, o que já era uma prática comum nas escolas públicas.
As moças que procuravam a “Escola Normal Livre Nossa Senhora Auxiliadora”
tinham entre 14 e 20 anos. Como exceção, havia aquelas que chegavam para o curso com
idade até por volta dos 23 anos. O mesmo acontecia com os jovens que se matriculavam na
“Escola Normal Oficial”, os quais, em regra, tinham também entre 14 e 20 anos. Segundo as
Listas de Matrículas (1946-1961) de 1940 ao início dos anos 60, o estabelecimento público
chegou a ter discentes com mais de 30 anos de idade.
As jovens que buscavam o curso de formação de professores da escola católica eram,
em sua maioria, procedentes do próprio estabelecimento de ensino, ou seja, do curso
secundário do “Colégio Nossa Senhora Auxiliadora”. Da mesma forma, na “Escola Normal
Oficial”, a maior parte dos alunos era proveniente da própria instituição, no caso o Ginásio do
Estado. Porém, tanto na escola normal católica como na oficial, havia estudantes vindos de
outros colégios públicos e particulares de orientação católica e leiga, da cidade e da região de
Ribeirão Preto. A “Escola Normal Livre Nossa Senhora Auxiliadora” era procurada por
moças de colégios de outras regiões do estado de São Paulo e, até mesmo, de outros estados
brasileiros, como registra o mapa do estado de São Paulo.

105

106

Entre os anos de 1944 e 1949, por exemplo, das 251 normalistas matriculadas na
“Escola Normal Livre Nossa Senhora Auxiliadora”, 162 eram de Ribeirão Preto, o que
chegava a representar 64,54% das discentes matriculadas, situação que também não foi
diferente durante a década de 1950 e início dos anos 60.
No período que medeia os anos de 1947 e 1949, a “Escola Normal Oficial” também
teve o seu corpo discente constituído principalmente por alunos da cidade de Ribeirão Preto,,
cerca de 82,96% dos matriculados. Depois dos estudantes de Ribeirão Preto, vinham os de
cidades próximas como Cravinhos, Sertãozinho, Pontal, Jardinópolis, Batatais, São Simão,
Santa Rosa do Viterbo, entre outras. E, por último, havia uma pequena parcela de alunos
vindos de cidades de outras regiões do estado de São Paulo e, também, de Minas Gerais.
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Por esses dados, verifica-se que a “Escola Normal Oficial”, entre 1946 e 1961, recebeu
uma clientela proveniente de um número bem menor de cidades, regiões e até mesmo de
outros estados do que a “Escola Normal Livre Nossa Senhora Auxiliadora”. Além de Ribeirão
Preto e das vinte cidades atendidas pelo curso oficial de formação de professores, treze
estavam situadas no nordeste do estado de São Paulo, na mesma região de Ribeirão Preto;
quatro no norte; uma no sudeste e duas no estado de Minas Gerais.

Conforme já foi

mencionado, à escola normal católica atendeu alunas vindas de mais de cinqüenta cidades,
pertencentes a seis regiões do estado de São Paulo e, também, a três outros estados brasileiros.
De fato, essa conjuntura pode levar a compreender que as diferenças entre as localidades
acolhidas pelas duas instituições talvez estivesse relacionada ao fato da “Escola Normal Livre
Nossa Senhora Auxiliadora” ter recebido, também, as moças em regime de internato.
Geralmente, as alunas da “Escola Normal Livre Nossa Senhora Auxiliadora” eram
filhas de fazendeiros, industriais, pessoas do comércio, profissionais liberais, funcionários
públicos, professores, alfaiates, pequenos trabalhadores rurais, entre outros. Algumas não
pertenciam às elites e às camadas médias da população, como era o caso, por exemplo, das
filhas dos lavradores. A maioria das moças das classes sociais menos favorecidas estudava na
escola doméstica, um segmento anexo ao “Colégio Nossa Senhora Auxiliadora”. Elas tinham
o direito de estudar e morar na instituição em troca de trabalho que realizavam fora do horário
das aulas. Esse trabalho incluía desde atividades de limpeza, lavanderia, cozinha até serviços
na secretaria do estabelecimento. A tabela destaca o perfil sócio-econômico da clientela da
“Escola Normal Livre Nossa Senhora Auxiliadora”.
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Tabela 3 –
Profissão/Posição social dos pais das alunas da “Escola Normal Livre Nossa Senhora
Auxiliadora” (1952-1955).
Profissão/Posição Social do Pai.
Grandes proprietários de terras (fazendeiros e
agricultores)
Pequenos proprietários de terras (Sitiantes)

Nº.
14

%
8,64%

2

1,23%

Proprietários de empresas de grande porte.
(Industriais)

18

11,11%

Empresários
(Comerciantes)

porte.

40

24,69%

Profissionais Liberais (farmacêuticos, médicos,
advogados, negociante, corretor, etc.).

15

9, 26%

Quadro administrativo de empresas (contador,
escriturário, etc.)
Funcionários públicos (Prefeito Municipal,
Comissário de Menores, Coletor Federal, Escrivão)
Professores

6

3,70%

16

9,88%

6

3,70%

16

9,88%

14

8,64%

de

firmas

de

menor

Trabalhadores do comércio (comerciário, chefe de
armazém, viajante comercial, etc.)
Trabalhadores Manuais (alfaiate, carpinteiro, etc.)
Pequenos trabalhadores rurais (lavradores)
Outros

11
4

TOTAL
162

6,79%
2,48%
100%

Fonte: Prontuários das alunas da “Escola Normal Livre Nossa Senhora Auxiliadora” (1952-1955).

Entre 1952 e 1955, a maior parte do corpo discente da escola normal católica era
constituída por filhas de comerciantes, que chegavam a representar 24,69% do total das
discentes matriculadas. Depois delas, vinham as moças pertencentes às mais diferentes classes
sociais: desde as filhas de industriais, fazendeiros, profissionais liberais, trabalhadores do
comércio até as de alfaiates e ferroviários. Por último, o quadro da instituição estava formado
pelas filhas de professores, contadores, lavradores e por uma pequena parcela de filhas de
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pequenos proprietários de terras, que representava um pouco mais de um por cento do total de
alunas.
A “Escola Normal Oficial” atendeu, também, uma clientela constituída por alunos de
diferentes classes sociais, que incluía desde filhos de fazendeiros, industriais, profissionais
liberais, pessoas do comércio, militares, funcionários de setores administrativos, professores
até trabalhadores manuais, como mostra a tabela a seguir.
Tabela 4 –
Profissão/Posição Social dos pais dos alunos da “Escola Normal Oficial”
1954-1956
Profissão/Posição Social do Pai

Nº.

%

2

1,85%

Empresários de empresas de grande porte.
(Industrial, construtor)

6

5,56%

Empresários de empresas de menor porte.
(Comerciantes)

39

36,11%

Profissionais Liberais (Médicos, Dentistas,
Farmacêuticos, Engenheiros, corretores, músicos,
etc.)

12

11,11%

Quadro
Administrativo
de
(contador, administrador, bancário, etc.)

4

3,70%

Militares (Capitão e Oficial do Exército)

5

4,63%

Funcionários Públicos

6

5,56%

Professores

2

1,85%

Trabalhadores do Comércio (comerciário,
viajante comercial, representante comercial, etc.).

10

9,26%

Artesãos (alfaiate, marceneiro, sapateiros,
etc.) e trabalhadores manuais.

20

18,52%

2

1,85%

108

100%

Fazendeiros

empresas

Outros (Aposentado, etc.)
TOTAL

Fonte: Listas de Matrícula da “Escola Normal Oficial” (1954-1956)
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A maior parte do corpo discente da “Escola Normal Oficial”, entre 1954 e 1956, era
formada por filhos de comerciantes, representando 36,11% do total de alunos matriculados.
Depois deles, diferentemente da instituição católica, vinham os filhos de alfaiates,
marceneiros, sapateiros, que chegavam a quase vinte por cento do quadro discente do
estabelecimento público. Em seguida, ainda que não constituíssem um conjunto tão
significativo como o das classes dos artesãos e dos trabalhadores manuais, ficavam os filhos
dos profissionais liberais e dos funcionários do comércio. Por último, o alunado era composto
de jovens pertencentes a diferentes camadas sociais, incluindo desde filhos das elites,
fazendeiros e industriais, até os das classes médias, funcionários administrativos e públicos, e
professores, entre outros.
Os filhos dos comerciantes predominaram no corpo discente das duas instituições de
ensino. Pode-se até dizer que essa semelhança entre o perfil sócio-econômico da clientela
esteve relacionada, de um lado, ao fato da grande maioria do alunado de ambas as escolas
residir em Ribeirão Preto, e de outro, o fato desse município, entre as décadas de 1940 e 1960,
ter a sua economia baseada, sobretudo, nas atividades comerciais. Como assinalou Rubem
Cione (1989), após a crise do café desencadeada no final dos anos 20, o comércio cresceu na
cidade de Ribeirão Preto e tornou-se a grande base de sustentação econômica do município.
A partir dessas informações a respeito da profissão dos pais, pôde-se constatar que,
nestas duas instituições analisadas, o corpo discente era constituído por jovens de diferentes
camadas sociais, embora na instituição católica predominasse uma clientela proveniente da
elite e da classe média alta e, no estabelecimento público prevalecesse um alunado tanto da
classe média alta quanto da baixa. Evidentemente, essa situação pode ser explicada, de um
lado, pelo fato da “Escola Normal Livre Nossa Senhora Auxiliadora” ser uma instituição
privada de ensino, onde os próprios critérios de ingresso funcionavam como seleção de um
alunado de perfil sócio-econômico alto, e, de outro, pelo estabelecimento receber, também,
alunas em regime de internato. Com relação a esse último aspecto, o estudo de Vera Lúcia
Puga de Sousa (1991) esclarece que o próprio valor das mensalidades já evidenciava o quanto
era dispendioso estudar nesses internatos.
De fato, as caras mensalidades da “Escola Normal Livre Nossa Senhora Auxiliadora”
eram a marca que estabelecia uma distinção entre o perfil sócio-econômico de suas alunas
com o dos alunos da “Escola Normal Oficial”. Em 1946, a mensalidade do Curso Normal
para as alunas externas era de CR$ 80, 00 (durante 10 meses), e, para as internas, o
pagamento era feito em duas prestações de CR$ 300, 00. No ato da matrícula, tanto as alunas
do externato como as do internato efetuavam o pagamento de uma jóia no valor de CR$
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50,00. Além da mensalidade e do pagamento da jóia, as internas ainda tinham que pagar duas
prestações de CR$1.000,00 de pensão anual, a primeira no ato da matrícula e a segunda
improrrogavelmente nos dias de julho (Relatório de Inspeção Federal na “Escola Normal
Livre Nossa Senhora Auxiliadora”, de 1946). Essas estudantes tinham, ainda, gastos para
entrar e se manter no internato, como bem mostra a relação de enxoval exigido pela
instituição.
Quadro - 7
Relação do Enxoval das Alunas do Internato da “Escola Normal Livre Nossa Senhora
Auxiliadora” - 1946
Quantidade
Peças
Cores
1
1
2
1

“Tailleur”
Azul Marinho
Malha de lã
Azul Marinho
Cobertores de lã
Colchão
de
1,70
de
comprimento por 0,70 de
largura.
1
Travesseiro de 0,50 por 0,40 de
largura
2
Colchas
Brancas
4
Lençóis de 2, 30 por 1,50.
4
Fronhas de 0,60 cm por 0,45 cm
4
Tolhas de rosto
2
Toalhas de banho
8
combinações
12
calças
4
Camisolas de dormir (mangas
compridas)
1
Camisola de riscado – para
banho
12
Pares de meias compridas
Bege
2
Véus de filó
Branco
12
Lençóis
4
Guardanapos
1
Peignoir
1
Par de luvas de algodão
Brancas
3
Pares de sapatos sendo um raso
Pretos
de verniz
1
Par de sapato de esporte
Branco
1
Uniforme de Ginástica
1
Par de chinelos
2
Saboneteiras
1
Copo de metal
1
Talher Completo
2
Sacos de riscado para roupa
usada
1
Pasta Escolar
2
Pentes escova, tesourinha, etc.
UNIFORME: Obedecendo a modelos apresentados no ato da matrícula.
Fonte: Relatório de Inspeção Federal na “Escola Normal Livre Nossa Senhora Auxiliadora”, de 1946
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O material exigido pela lista de enxoval deveria vir marcado com o número de
matrícula da aluna, usando-se linha vermelha e um rol em duplicatas. As peças que não
estivessem marcadas dessa maneira não eram aceitas na instituição.
Sem dúvida, o alto valor das mensalidades, das prestações de pensão anual e da lista
de enxoval exigida no regime de internato eram provas incontestes de que somente famílias
de posses conseguiriam manter suas filhas matriculadas naquele regime de estudo. Para se ter
uma noção desse alto preço, vale a pena compará-lo com o de outro produto. De acordo com
dados do IBGE, o preço da saca de sessenta quilos do café de exportação vendida no Porto de
Santos, em 1946, era de CR$ 415,00. As mensalidades e as duas prestações de pensão anual,
juntas,, somavam CR$ 2.600,00. Portanto, com essa quantia podiam-se comprar quase seis
sacas e meia desse café que, por ser produto de exportação, tinha um valor alto na época.
Por essa razão, a escola normal católica recebeu um número maior de alunas
provenientes das elites e das classes médias altas, se comparado ao número de alunos desses
níveis sociais que procuravam a “Escola Normal Oficial”. Admite-se, aqui, a definição de
classe média como “o conjunto dos trabalhadores não-manuais, e não o conjunto da camada
dos trabalhadores improdutivos” (Saes, 2003, p. 452), e que no Brasil, entre os anos de 1930 e
1964, esse estrato social era constituído por duas categorias distintas, uma camada superior –
formada por altos funcionários públicos, gerentes de bancos, profissionais liberais; e por uma
camada inferior – constituída pelo chamado baixo funcionalismo público, empregados do
comércio, bancários, etc.
De fato, o perfil sócio-econômico que prevaleceu entre os discentes das duas escolas
normais investigadas confirma as observações feitas por Guacira Louro (1989) e Maria Luiza
Marcílio (2005), de que nessas instituições de formação de professores entre 1930 e início dos
anos 70, os filhos das camadas médias constituíam-se a clientela dominante. No entanto, essa
tendência foi diferente do perfil sócio-econômico levantado pelo estudo de Aparecida Joly
Gouveia (1965), entre as décadas de 1950 e 1960, pois a autora aponta que as inclinações para
o magistério primário eram duas vezes mais freqüentes entre as normalistas de famílias de
trabalhadores manuais do que entre as normalistas do escalão mais alto do estrato médio. No
entender de Gouveia (1965), as moças dos estratos mais altos poderiam, mais facilmente do
que as jovens de menos recursos, despreocupar-se a respeito de um trabalho ou profissão que
lhes assegurasse o futuro.
Com relação à escolha da profissão docente, as entrevistas apontaram que, tanto as
alunas da “Escola Normal Livre Nossa Senhora Auxiliadora” quanto as da “Escola Normal
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Oficial”, não optaram pelo curso por vocação, mas motivadas por influências familiares, que
entendiam ser o Curso Normal o mais adequado para mulheres. Os depoimentos de duas exalunas ilustram bem essa situação - o de Cora, ex-aluna do Curso Normal da turma de 1963,
da instituição de ensino católica, e o de Neide Maria, da “Escola Normal Oficial”:
(...) eu não queria fazer o Normal, a minha escolha não era essa, a minha
escolha era fazer outro curso que me preparasse para fazer a Faculdade de
Direito, porque eu sempre gostei desse lado, eu gostaria de ter sido
advogada ou continuar na carreira, ser juíza ou prestar um concurso para ser
promotora, era esse o caminho que eu gostaria de ter seguido Porém, a
minha mãe, que tinha toda uma educação mais tradicionalista falou: - “Não,
você primeiro vai fazer o Normal, depois que você fizer o Normal, você
pode fazer o que você quiser, porque se nesse período você resolve se casar,
você já tem uma formatura” Nossa! Parece que ela estava adivinhando, pois
no 2º ano do Normal, eu conheci o meu marido e logo que me formei, casei
e aí o sonho de Direito ficou relegado (Cora, 28/05/2005)

(...) eu não pensava em fazer a Escola Normal, na época em que eu fui
criada, havia muita ascendência de pais sobre os filhos, eu pensava em sair
do Colégio Santa Úrsula e fazer o científico esperando cursar Odontologia.
Não que eu tivesse uma vocação forte, mas eu pensava em fazer, não existia
dentro da gente um ideal definido, porque eu não tinha professores em
família. Meu pai não era professor e minha mãe não era professora, eu não
tinha exemplos a seguir, mas o meu pai e minha mãe acharam que o Normal
era mais adequado para uma mocinha e na época em que eu estudava a
mentalidade de pais qual era? Era a Escola de espera marido, Normal era
espera marido, você fazia o Normal e estava preparada, tinha uma bagagem
razoável de escolaridade, caso precisasse lecionar você teria aquele diploma
e caso não, estaria preparada para alguma coisa, e foi essa a razão maior de
ter optado pelo Curso Normal. (Neide, entrevistada em 09/05/2005)

Como esclareceu Guacira Louro (1989), o magistério era o mais adequado para
mulheres, por exigir o cuidado de crianças; ser professora era, de certa forma, uma extensão
do papel de mãe. Qualquer outra atividade não proporcionaria o contato com princípios,
assuntos e habilidades mais adequados à dona–de-casa ilustrada, mãe e esposa dedicada e de
boa formação moral, permitindo-lhes combinar a atividade profissional com as
responsabilidades da casa.
Ainda que a influência familiar também ocorresse na escolha da profissão docente pela
clientela masculina, a opção dos homens pelo Curso Normal não aconteceu nas mesmas
circunstâncias que a das mulheres. De acordo com os depoimentos de ex-alunos da “Escola
Normal Oficial”, o interesse pelo magistério foi motivado, principalmente, pela falta de
oportunidades. A esse respeito, o ex-normalista Pedro contou que tinha feito:
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Madureza, um Curso Supletivo, quando acabei em 1948, não sabia o que
fazer. Como eu tinha uma cunhada na família e ela era professora efetiva,
ela me incentivou a fazer o Normal, então, foi por ela que eu resolvi fazer o
curso, pois, naquela época em Ribeirão Preto tinha somente uma “Escola
Normal Oficial”, então, a opção era ser professor ou contador formado pela
Escola de Comércio.

De um modo geral, pode-se dizer que, para os homens, o magistério tornou-se mais
uma opção de carreira a ser seguida, enquanto que para as mulheres foi uma profissão mais
viável, devido ao custo e à localização das escolas normais em Ribeirão Preto, uma cidade
que entre o final do século XIX e as duas primeiras décadas do século XX, com a economia
cafeeira tinha se tornado um centro urbano de fácil acesso, viabilizando não só a vinda de
alunas da região, mas também de outros estados como Minas Gerais, Mato Grosso do Sul,
Goiás, entre outros, conforme mencionado anteriormente. Além disso, para o público
feminino, o magistério era uma atividade profissional bem aceita socialmente. Essa situação,
já bem estudada por vários autores, é mais um exemplo de uma clara distinção de gênero na
escolha da profissão: o masculino e o feminino foram construídos pelas práticas sociais
masculinizantes e feminizantes, de acordo com as concepções da sociedade na época (Joan
Scott, 1995). As entrevistas evidenciaram aspectos já assinalados por Aparecida Joly Gouveia
(1965), em seu estudo sobre a escolha ocupacional das normalistas nas décadas de 1950 e
1960, ou seja, muitas das ex-alunas das duas instituições aqui analisadas, apesar de terem
ingressado no curso de formação de professores primários, aspiravam a outro tipo de
profissão, o que, de fato, mostra que o interesse das normalistas não coincidia com a
finalidade vocacional oficialmente atribuída ao curso freqüentado.
Embora a “Escola Normal Oficial” atendesse, também, o público masculino, a
freqüência ao curso era quase que exclusivamente feminina. No ano de 1946, das 44
inscrições registradas no Livro de Matrículas, 4 eram de homens. Na década de 1950, a
situação não era nada diferente: no ano de 1953, dos 89 registros, apenas 12 eram de rapazes.
Em 1961, dos 44 inscritos no período diurno, nenhum era do sexo masculino. O que se
observou, portanto, corrobora a história do processo de feminização do magistério: entre 1947
e 1961, dos 931 alunos que passaram pela instituição no período diurno, apenas 71 eram do
sexo masculino, conforme registra a tabela.
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Tabela 5
Números de alunos matriculados por sexo na “Escola Normal Oficial” – 1947-1961 .
ANO

HOMENS

MULHERES

TOTAL DE
MATRICULADOS

1947

1

52

53

1948

6

81

87

1949

13

70

83

1950

6

80

86

1951

12

92

104

1952

13

79

92

1953

12

67

79

1954

1

33

34

1955

1

36

37

37

37

1956
1957

4

36

40

1958

2

66

68

1959

50

50

1960

37

37

1961

44

44

860

931

TOTAL

71

Fonte: Listas de Matrículas da “Escola Normal Oficial” (1947-1961)

Os dados da tabela acabam por reafirmar que a procura masculina pelo curso de
formação de professores primários na “Escola Normal Oficial” era relativamente baixa,
principalmente se comparada às mulheres, pois, entre 1947 e 1961, apenas 7,63% do corpo
discente era formado por homens, sendo as mulheres 92, 37 %. Em alguns anos, a instituição
nem mesmo chegou a receber matrículas de homens no período diurno. E, é bem possível que,
entre os anos de 1951 e 1953, a escola foi mais procurada pelo público masculino devido à
implantação do Decreto nº. 19525-A de 27 de junho de 1950, conforme já assinalado no
capítulo anterior, determinando que o Curso Normal em São Paulo garantisse o acesso ao
ensino superior e equiparando-o aos outros cursos de nível médio (colegial).
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Essa situação não era muito diferente com relação à presença dos rapazes nos demais
cursos oferecidos pela instituição. Ao tomar, como exemplo, o Curso de Aperfeiçoamento do
Ensino Primário nota-se que, entre 1955 e 1964, dos 301 alunos matriculados, apenas 11 eram
homens, demonstrando que o sexo feminino era, também, predominante nos Cursos PósNormal. Esses dados permitiram, sem dúvida, entender que a “Escola Normal Oficial”, de
maneira semelhante à “Escola Normal Livre Nossa Senhora Auxiliadora”, foi um espaço de
formação profissional predominantemente feminino, embora atendesse, também, ao público
masculino. Na verdade, o estabelecimento público acabou revelando a mesma tendência que
vinha prevalecendo em todos os cursos de formação de professores primários, que passaram a
ter uma clientela predominantemente feminina, do mesmo modo que a profissão docente, nos
seus escalões mais baixos (Louro, 1989, 2000; Almeida, 1998; Sousa, 2000).
Nessas duas instituições, o corpo discente estava submetido a regras e normas que
deveriam ser devidamente obedecidas, caso contrário o alunado era advertido e até mesmo
punido. O uso do uniforme era obrigatório tanto na “Escola Normal Livre Nossa Senhora
Auxiliadora” quanto na “Escola Normal Oficial”. Como a instituição de ensino católica
funcionava em regime de internato e externato havia algumas diferenças entre as regras
estabelecidas para as alunas internas e externas. Em 1948, por exemplo, o uniforme de uso
diário das moças do internato era saia xadrez em preto e branco, blusa e meias brancas e
sapato preto. Do externato, a saia era azul-marinho, blusa e meias curtas brancas e sapato
preto. O uniforme de gala era o mesmo para os dois grupos de alunas: saia e gravata azulmarinho, blusa branca de mangas compridas, sapato preto e boina.
Na “Escola Normal Oficial” havia o uniforme dos rapazes e das moças. Em 1951, por
exemplo, o uniforme feminino era saia marrom, blusa branca, gravata verde e sapato preto. O
masculino era terno, nesse período de cor cáqui, gravata preta, camisa branca e sapato preto.
Esse terno era a vestimenta usada tanto para freqüentar as aulas como os grandes eventos
escolares. Do mesmo modo que na escola normal católica, as alunas da escola pública tinham
também um uniforme de gala que, nessa época, era composto de saia e gravata azul-marinho,
blusa branca, sapato preto e boina. Obviamente, o uniforme de gala só era usado pelos
estudantes durante as festas escolares e os desfiles cívicos. De um modo geral, o uniforme
identificava e padronizava os discentes, facilitava o controle sobre sua conduta, dentro e fora
dos muros escolares. Pode-se até admitir que, envergar o uniforme de suas instituições de
pertencimento, podia significar para os estudantes assumir o compromisso de “honrar” o seu
nome e de comportar-se de modo adequado.
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Na “Escola Normal Livre Nossa Senhora Auxiliadora”, o Regimento Interno mostrava
claramente que a disciplina era rígida, quais eram os comportamentos esperados e quais
penalidades poderiam ser aplicadas. Esse documento abrigava, portanto, todos os mecanismos
de controle da instituição.
As regras educacionais do regime de internato eram mais rigorosas do que as do
externato. As alunas internas residiam no estabelecimento, saindo apenas aos domingos, para
irem à missa junto com as freiras, para passeios programados pela instituição ou durante as
férias escolares. O Regimento Interno não permita, em hipótese alguma, transferência das
alunas do internato para o externato, durante o ano letivo, em razão de “imperiosos motivos
de disciplina”. Esse documento e as entrevistas com as ex-alunas revelaram que os contatos
entre as normalistas internas e as externas eram bastante vigiados, pouco tolerados e se davam
unicamente durante o período das aulas comuns. O Regimento Interno indicava, também, que
era vedado “à aluna externa prestar-se como intermediária das alunas internas” (p. 10). As
alunas vidas de outras regiões deveriam ter um tutor ou responsável na cidade, a quem a
Direção pudesse recorrer em casos de doenças ou de imprevistos. A comunicação com o
“mundo exterior” também era fiscalizada, pois o uso do telefone se restringia aos casos de
absoluta necessidade, exigindo-se a permissão da Diretoria.
As alunas matriculadas sob o regime de externato também eram submetidas a certas
regras disciplinares bem rigorosas. O Regimento Interno apontava que:
Art. 100 – Devem ainda, as alunas participarem com antecedência por
escrito:
a) mudança de residência;
b) interrupção do curso escolar;
c) motivos que as ausentaram das aulas.
1º - A justificação das faltas com a declaração das causas que motivaram a
ausência da aluna, deve se feita por escrito pelos pais ou responsáveis no
prazo de dias.
2º - A justificação deve ser entregue à irmã responsável do Externato, e será
aceita ou não, a juízo da Diretoria da Escola Normal.
3º - A retirada da aluna, antes de terminar o período escolar, só poderá ser
feita, quando acompanhado por uma pessoa da família (p. 10).

Em alguns casos, entretanto, prevaleciam os mesmos deveres tanto para as alunas do
internato quanto para as do externato: participação em todas as comemorações cívicas e
próprias do estabelecimento; proibição do uso de pinturas no rosto e de enfeites exagerados,
“ostentando certa vaidade em desacordo com o espírito de seriedade e simplicidade que devia
reinar no estabelecimento”; bom comportamento dentro e fora do estabelecimento, de acordo
com as regras de urbanidade. A infração a essas normas, bem como a falta de aplicação
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devida aos estudos, o mau procedimento, a insubordinação incorrigível e o injustificável
atraso dos pagamentos das mensalidades poderiam levar as normalistas “a advertências,
punições e até mesmo a expulsão da Escola” (Regimento Interno, p. 13).
Estabelecer normas, fiscalizar conduta dentro e fora da sala de aula, exigir presença
em eventos programados pela escola, eram alguns dos mecanismos para tornar as alunas
dóceis e obedientes. Todavia, elas poderiam aparentar aceitação, para efeitos puramente
externos mas, internamente, estariam desenvolvendo um processo da mais pura rejeição a tais
imposições (Anyon, 1990). Desse modo, a maquinaria escolar salesiana colocava em marcha
um conjunto de estratégias e táticas disciplinares que procuravam incitar exaustivamente as
alunas à normalização escolar por meio da obediência regular, incutindo comportamentos e
formando hábitos nas normalistas. Como esclareceu Norberto Dallabrida (2001), os colégios
confessionais, dirigidos pelo clero católico ou por freiras, pautavam sua ação educativa a
partir do discurso de cada congregação religiosa, visando a produzir católicos obedientes. A
forma disciplinar da “Escola Normal Livre Nossa Senhora Auxiliadora” não estava restrita
apenas a organização do espaço e utilização do tempo escolar, conforme foi discutido no
início desse capítulo, mas investida também nas regras e normas estabelecidas pela
instituição. Na “Escola Normal Oficial”, a disciplina também existia, entretanto, era mais
suave, conforme reiteram depoimentos de ex-alunos.

2.3.2 – Docentes
Desde os primeiros anos de funcionamento, o corpo docente da “Escola Normal Livre
Nossa Senhora Auxiliadora” foi formado por professoras mulheres e professores homens
externos, que eram submetidos a um contrato de trabalho de um ano e pelas professoras
pertencentes à Congregação das Filhas de Maria Auxiliadora. Os professores externos eram
constantemente avaliados devendo:
(...) dar provas cabais de sua idoneidade moral, intelectual e pedagógica;
cumprir os dispositivos do Regulamento Interno; não ter desinteligência
grave com a Diretoria; e proceder fora do Estabelecimento de modo a não
prejudicar o bom nome da Escola (Relatórios dos Inspetores de 1945, p. 5).

No caso da “Escola Normal Oficial”, os primeiros professores foram contratados em
caráter interino, escolhidos e nomeados pelo diretor do “Ginásio do Estado de Ribeirão
Preto”, conforme previsto no Decreto-Lei nº. 17.698, de 26 de novembro de 1947. Os
concursos para provimento do pessoal docente das escolas secundárias e normais públicas se
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tornaram obrigatórios, no estado de São Paulo, a partir do Decreto-Lei nº. 5.884, de 21 de
abril de 1933. De fato, a “Escola Normal Oficial” só veio substituir os professores contratados
interinamente substituídos por efetivos em 1949.
Em 1948, seguindo os termos do Decreto-Lei nº. 17.698, de 26 de novembro de 1947
realizou-se concurso no governo de Adhemar de Barros, no qual os candidatos apresentariam
títulos e documentos, além de realizar provas escritas, orais, práticas ou gráficas. A avaliação
prática só era realizada para as cadeiras de Física, Química, História Natural, Ciências
Naturais, Música, Trabalhos Manuais e Geografia e a prova gráfica para a cadeira de
Desenho. As provas didáticas e orais eram públicas; a escrita era realizada a portas fechadas e,
as demais, a critério da comissão examinadora (Art.573). Um dos concursados, nessa data, o
já mencionado professor aposentado Divo Marino, que foi diretor da “Escola Normal Oficial”
de Ribeirão Preto, lembra que:
A “Escola Normal Oficial” de Ribeirão Preto, após o concurso realizado por
Adhemar de Barros recebeu professores de categoria, pelo menos foram
muito bem selecionados. Para entender melhor isso, é preciso saber que
nesse concurso tinha um prova escrita e lida perante a banca. A banca era
formada por três especialistas que davam nota da leitura dessa prova. Isso
ocorria na presença do público. A segunda prova era uma aula que o
professor deveria dar na Escola Caetano de Campos, que o público e a
banca assistiam. A outra prova, conforme o tipo de cadeira ou da área era
específica. Quando era de Química era feita no laboratório de Química.
Quando era de Física no Laboratório de Física e da área de Artes no Ateliê.
E depois, no final havia uma prova de cultura geral, em que caía um tema e
a gente tinha que falar perante uma hora em público. Então, era medido o
professor em várias situações, isso quer dizer que vendo o professor
falando, escrevendo e dando aula. Foi nessa época, que chegou à “Escola
Normal Oficial” de Ribeirão Preto, por exemplo, o Jorge Rondini para
lecionar Sociologia; a Maria Aparecida Paulino, de Psicologia; o Maestro
Nardelli, de Música, entre outros. Na verdade, todos os professores que
vieram selecionados assim, eram de alto gabarito. Então, a Escola começou
a funcionar com professores de nível. (entrevistado em 10/04/2006).

Certamente, a exigência do concurso aos professores das instituições estaduais de
ensino e a presença de professores religiosos, sem a exigência de concurso, nos
estabelecimentos católicos marcavam as diferenças entre as duas escolas.
A maior parte do corpo docente da “Escola Normal Livre Nossa Senhora Auxiliadora”
era formada por freiras, grandes conhecedoras do Sistema Preventivo de Dom Bosco, base de
toda a educação salesiana. De 1944 a 1949, dos 64 docentes, 42 (65,63%) eram religiosas e 22
(34,38%) leigos. Essa tendência se tornou ainda mais acentuada nos anos 50, pois, entre 1950
e 1955, dos 68 professores apenas 12 (17,65%) eram leigos. Tal situação só alterou a partir de
1963, quando o número de professores leigos cresceu, pois nesse ano, dos 11 docentes da
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escola, 4 (36,36%) não eram da Congregação das Filhas de Maria Auxiliadora e todos os
outros eram professores leigos.
Tabela 6
Professores Religiosos e Leigos da “Escola Normal Livre N. S. Auxiliadora” (1944-1961)
ANOS
1944

Professoras religiosas (freiras)
5

Professores Leigos
3

1945

7

4

1946

7

4

1947

8

5

1948

8

4

1949

7

3

1950

8

3

1951

10

2

1952

10

2

1953

10

2

1954

9

2

1955

9

2

1956

9

2

1957

7

2

1958

8

2

1959

6

2

1960

9

3

1961

6

2

1962

6

2

1963

4

7

1964

4

7

157

65

TOTAL

Fonte: Livros dos Mapas de Movimento do Corpo Docente da “Escola Normal Livre N. S.
Auxiliadora” (1944-1961).

Em síntese, entre 1944 e 1964, dos 223 docentes que passaram pela Escola, 158
(70,85%) eram freiras e 65 (29,15%) professores leigos, o que representava uma
superioridade das religiosas de 41,70% sobre os leigos no quadro de docentes da instituição.
Os poucos professores leigos geralmente lecionavam as matérias de cultura geral, como
Anatomia e Fisiologia Humanas e Noções de Higiene, Ciências Físicas e Naturais, Educação
Física. Raramente ensinavam as disciplinas de Fundamentos da Educação, como a Sociologia
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e Biologia Educacional, História e Psicologia da Educação. Acredita-se que essas mulheres
não lecionavam essas matérias por não terem um devido preparo nessas áreas e, também pela
relativa facilidade de contratar professores com experiência de ensino, pois parte deles,
também lecionavam na “Escola Normal Oficial”.
Essas constatações relativas ao quadro docente da “Escola Normal Livre Nossa
Senhora Auxiliadora”, em Ribeirão Preto, também podem ser encontradas em outros trabalhos
sobre instituições de ensino católico. Como mostram Norberto Dallabrida (2001) e Marcos
Rezende (2005), tanto nas escolas masculinas quanto femininas, o corpo docente era
constituído, na maioria das vezes, por padres e freiras oriundos, principalmente, das próprias
Ordens e Congregações religiosas de origem dos estabelecimentos, o que, de fato, permite
dizer que essa era uma característica comum das instituições de orientação católica.
É significativo assinalar as proporções entre os professores leigos homens e as
mulheres, conforme registra a tabela.
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Tabela 7
Professores do Sexo Masculino e Feminino da “Escola Normal Livre N. S.
Auxiliadora” (1944-1964)
ANO

Docentes (Sexo Masculino)

Docentes (Sexo feminino)

1944

1

7

1945

2

9

1946

2

9

1947

2

10

1948

3

9

1949

3

7

1950

2

9

1951

2

10

1952

2

10

1953

1

11

1954

1

9

1955

1

8

1956

1

10

1957

1

10

1958

1

10

1959

1

7

1960

1

11

1961

2

6

1962

2

6

1963

3

9

1964

3

9

TOTAL

37

186

Fonte: Livros de Mapas de Movimento do Corpo Docente da “Escola Normal Livre N. S. Auxiliadora”
(1944 - 1964).

Os dados acima comprovam que número de mulheres no corpo docente da escola
normal católica sempre foi superior ao dos homens. Entre 1944 e 1964, dos 223 professores
que passaram pela instituição, 37 (12,11% eram do sexo masculino e 186 (83,41%) do
feminino, ou seja, 71,30% a mais de mulheres, em relação aos homens. Esses últimos, na
verdade, nunca ultrapassaram o número de 3 por ano no quadro, enquanto as mulheres, em
alguns períodos, chegaram ao total de 11.
A respeito desse reduzido número de homens no corpo docente da escola católica, o
historiador Rubem Cione, ex-professor do estabelecimento, relata:
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Eu me lembro que poucos eram os professores homens, pois não era fácil
para um professor do sexo masculino entrar para lecionar na Escola Nossa
Senhora Auxiliadora e no próprio Colégio Auxiliadora. Os professores eram
escolhidos a dedo Eu me lembro que, naquele tempo, até o bispo de
Ribeirão Preto era consultado pelas irmãs para saber se aquele docente
poderia ou não lecionar na instituição. Desse modo, não lecionava só o
professor culto, mas também aquele que tinha formação moral e religiosa
(entrevistado em 19/05/2004).

Como seria de se esperar, as formas de recrutamento dos professores homens para a
“Escola Normal Livre Nossa Senhora Auxiliadora” eram rígidas pois, além de ser
fundamental a formação intelectual, os aspectos de ordem moral e religiosa dos sujeitos eram
decisivos em tal processo. Geralmente, esses professores eram egressos de colégios
confessionais, tendo sido membros de organizações da militância católica leiga. Não causava
surpresa, portanto, o tipo de professor que era selecionado pela instituição; com este perfil,
eles acabavam por somar forças nas campanhas para a efetivação dos ideais católicos.
Na “Escola Normal Oficial”, ainda que o número de docentes do sexo feminino tenha
prevalecido na maior parte do período entre 1946 e 1961, o percentual de mulheres em
relação aos homens não foi tão elevado quanto na “Escola Normal Livre Nossa Senhora
Auxiliadora”. Entre 1946 e 1961, dos 59 professores, 26 (44,07%) eram do sexo masculino e
33 (55,93%) do feminino, o que representava 11,56% % das mulheres em relação aos
homens. Diferentemente do que se verificou no corpo docente da instituição católica, o
número de homens chegou até mesmo a superar o das mulheres nos anos de 1952 e 1953.
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Tabela 8
Professores do sexo masculino e Feminino da “Escola Normal Oficial” (1946-1961)
ANO

Docentes (sexo masculino) Docentes (sexo feminino)

1946

3

5

1947

4

5

1948

4

5

1949

5

6

1950

5

6

1951

5

6

1952

7

6

1953

7

6

1954

6

7

1955

6

7

1956

6

7

1957

6

7

1958

6

7

1959

6

7

1960

6

7

1961

6

7

TOTAL

88

100

Fonte: Livros de Ponto do Pessoal Docente da “Escola Normal Oficial”(1946-1961).

É preciso considerar que na instituição pública, o número de professores homens e
mulheres mostrou certo equilíbrio. Entre 1946-1961, dos 188 professores que passaram pela
escola, 88 (46,11%) eram do sexo masculino e 100 (53,19%) do feminino. Também aqui os
dados apontados em cada ano são excelentes indicadores nesse aspecto, pois o número de
homens e mulheres nunca chegou a totalizar mais de 7 no corpo docente e nem mesmo
mostraram diferenças numéricas tão grandes.
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Pelos números apresentados, as diferenças no perfil do corpo docente da escola normal
católica e da pública foram marcadas, também, pelas questões de gênero. Em uma instituição
de exclusiva freqüência feminina, que buscava evitar o contato entre os sexos, seria de se
esperar que a “Escola Normal Livre Nossa Senhora Auxiliadora”, com os seus interesses
voltados essencialmente à formação feminina, acabasse por dificultar o acesso de professores
do sexo masculino, o que não ocorria na “Escola Normal Oficial”.
Na opinião de Maria José Werebe e Samuel Werebe (1958), os baixos índices de
professores do sexo masculino nas escolas normais nos anos de 1950, como ocorria nas
instituições de Ribeirão Preto e principalmente na escola normal católica, estava relacionado
ao fato dos homens, na sua grande maioria, prepararem-se para outras profissões e chegarem
ao magistério secundário e normal indiretamente, pois, no momento de realizar os estudos e a
escolha profissional, eles não procuravam as Faculdades de Filosofia. “O magistério era, por
conseguinte, uma saída profissional para os que não tinham melhores oportunidades nas
profissões para as quais se formaram” (p.65).
Os professores do sexo masculino nas duas escolas e, na maioria das vezes,
lecionavam as disciplinas de cultura geral, principalmente Anatomia, Ciências Físicas e
Naturais. De fato, na instituição católica eram raras as vezes em que se contratava um homem
para ministrar aulas das matérias de cultura pedagógica e, quando isso quando ocorria,
geralmente estava relacionado à área de Fundamentos da Educação e não se estendia além das
disciplinas de Biologia Educacional e Sociologia da Educação. Essa situação não era muito
diferente na “Escola Normal Oficial”, mesmo porque além dessas duas matérias de
Fundamentos, os homens lecionavam, ainda, História da Educação, como mostra o quadro.
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Quadro 8
Relação dos professores do sexo masculino da “Escola Normal Livre Nossa
Senhora Auxiliadora” (1944-1964) e da “Escola Normal Oficial” (1946-1961)
Professores do Sexo Masculino da “Escola Normal Professores do sexo masculino da “Escola Normal
Livre N. S. Auxiliadora” (1944 -1964)
Oficial” (1946-1961)
Docente
Disciplina(s)
Ano
Docente
Disciplina(s)
Ano
lecionada(s)
lecionada(s)

Rubem Cione

Sociologia da
Educação

1945- 1947 Miguel
Cione

José Donzelli

Sociologia da
Educação e História
da Civilização
Brasileira
Anatomia/Ciências/
Biologia
Educacional
Anatomia/Ciências/
Biologia
Educacional

1948- 1953 Herculano
Alves dos
Santos

Dr. Dante
Guazelli
Dr. Geraldo
Correia de
Carvalho

Dr. Wilson
Marques
Dr. José de
Carvalho
Benedito
Arantes
Maciel
Antônio
Santilli
Ângelo Maria
Bartolomeu

Anatomia
Anatomia
Biologia
Anatomia
Biologia

Ciências/Anatomia/
Biologia
Educacional
Desenho

1946-1948
1946-1948

1944-1948 Dr. Dante Anatomia e Biologia 1949-1961
Guazelli
Educacional
1949-1950; Divo
e
Marino
1957-1958.

Desenho/Sociologia 1949-1961
da
Educação/
História
da
Civilização
Brasileira/História
da Educação
1952-1954 Antônio
História
da 1949-1953
Wiechmann Educação
e 1953-1956 Mário
de Ciências
1949-1954
Souza
e 1958-1964 Carlos
Música
1949-1953
Nardelli

Matemática e
1963-1964 Salvador
Estatística
Maturano
Ciências Físicas e 1963-1964 Bruno
Naturais
Capelato
Toribe
Vicentini

Matemática

1949-1953

Educação Física

1949-1953

Trabalhos Manuais 1949-1957
(seção masculina)/
Sociologia
da
Educação
Dr. Paulo V. Ciências
1955-1961
de Oliveira
Artur Souza Matemática.
1955-1961
Filho

Fonte: Livros Mapas de Movimento do Corpo Docente da “Escola Normal Livre N. S. Auxiliadora” (19441964) e Livros de Pontos do Pessoal Docente da “Escola Normal Oficial” (1946-1961).

129

Os docentes do sexo masculino e do feminino eram recrutados entre elementos com
formação escolar variada. Nas duas instituições aqui analisadas, os professores possuíam
Curso Normal ou Superior. Nesse último caso, alguns tinham formação pedagógica específica
e, outros, não. Os que a possuíam, geralmente eram os licenciados pelo Instituto de Filosofia,
Ciências e Letras “Sedes Sapientiae” e pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da
Universidade de São Paulo, e os que não tinham a licenciatura eram médicos, advogados,
entre outros profissionais liberais.
Desde seus inícios, a formação predominante do corpo docente na escola normal
católica era de egressos do curso normal. Em 1947, dos 10 professores da instituição, 8 (80%)
tinham o Curso Normal e apenas 2 tinham formação superior, sendo um na área de
Licenciatura e outro na da Medicina. Nos anos 50, a situação não era muito diferente. Em
1952, dos 8 professores que lecionavam no curso, 6 (75%) possuíam o diploma de normalista,
1 (12,5%) de Licenciatura (Ciências Sociais e Pedagogia) e 1 (12,5%) de Medicina.
Mesmo com a Reforma do ensino normal, de 1957, essa situação não se alterou. Em
1958, dos 11 docentes, 9 (81,82%) normalistas, 1 (9,09%) era licenciada e 1 (9,09%) era
médico. Esse perfil do quadro de professores da escola normal católica confirma uma
tendência observada no Levantamento do Ensino Secundário e Normal do Estado de São
Paulo realizado por Maria José G. e Samuel Werebe (1958), entre 1952 e 1956, ao apontar
que o corpo docente das escolas normais particulares era formado predominantemente por
normalistas, o que, de fato, mostra que essa não era só uma característica dos professores da
“Escola Normal Livre Nossa Senhora Auxiliadora”.
De modo análogo à instituição de ensino católica, nos primeiros anos de
funcionamento

da

“Escola

Normal

Oficial”,

o

corpo

docente

era

constituído

predominantemente por normalistas. É bem verdade que a exigência de concurso público para
provimento desses cargos nos estabelecimentos de ensino estadual fez com que esse perfil se
alterasse. Em 1949, com o ingresso dos professores concursados no ano anterior, dos 11
docentes, 9 se tornaram efetivos, sendo 5 (55,56%) licenciados e 4 (44,45%) normalistas.
Nesse ano, também fizeram parte do quadro 1 médico e 1 dentista. A partir da Reforma do
ensino normal de 1957, o número de licenciados na instituição tornou-se ainda mais elevado.
Em 1958, dos 13 professores, 8 (61,54%) eram licenciados, 3 (23,08%) normalistas e 2
(15,38%) médicos. Esses índices mostram que o corpo docente da instituição oficial possuía
um nível de escolaridade mais elevado do que o da escola normal católica.
Com efeito, os resultados referentes à formação escolar dos professores da “Escola
Normal Oficial”, de Ribeirão Preto, confirmam os dados levantados por Maria José Werebe
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(1963), segundo os quais no estado de São Paulo, na década de 1950, os docentes dos
estabelecimentos públicos possuíam um nível de escolaridade mais elevado do que o das
instituições particulares. Para a autora, o ensino oficial mantido pelo governo estadual
apresentava uma das melhores situações do país. O argumento de Werebe foi bastante
relevante para este estudo, pois ela se baseou nos dados registrados em 1957, relativos ao s
ensino público em geral no estado. Havia:
3.627 professores secundários, dos quais 1.138 (31,4%) eram licenciados,
686 (18,9%), normalistas, 667 (18,4%) concluíram cursos acima de nível
médio, 274 (7,6%) fizeram cursos universitários vários, 190 (5,2%) só
tinham recebido instrução de nível médio e 672 (18,5%) não declararam
qual a formação que possuíam (1963, p.160).

Contratados pelos estabelecimentos públicos e privados, os normalistas, os licenciados
e os profissionais liberais eram registrados no Departamento de Educação, conforme
exigência prevista na legislação e, nas duas instituições, esses profissionais lecionavam
disciplinas de cultura geral e pedagógica. Na escola católica, por haver um número maior de
normalistas, estes ministravam diferentes matérias, desde as ligadas à área de cultura geral,
fundamentos da educação até as de prática de ensino. Já na “Escola Normal Oficial”, na
maioria das vezes, as disciplinas de História da Civilização Brasileira, História e Sociologia
da Educação eram ministradas pelos licenciados das Faculdades de Filosofia e pelos
profissionais liberais na instituição católica e oficial, como os médicos, por exemplo, que
ensinavam as disciplinas de Anatomia, Ciências Físicas e Naturais e Biologia Educacional.
Nos dois estabelecimentos, os professores normalistas, licenciados e profissionais
liberais atuavam em mais de uma disciplina do currículo, uma tendência mais freqüente na
“Escola Normal Livre Nossa Senhora Auxiliadora” que, entre 1944 e 1964, manteve um
mesmo professor para ensinar as disciplinas de cultura geral, como as Ciências Físicas e
Naturais e a Anatomia e as de cultura pedagógica como Psicologia da Educação, Pedagogia,
Prática de Ensino, História da Educação e Sociologia da Educação. Outro aspecto que merece
ser destacado em relação ao corpo docente é o fato de que na instituição católica, mais do que
na pública, os professores, com exceção das freiras, também trabalhavam em outras escolas,
tanto da cidade de Ribeirão Preto, quanto da região, e, nesse sentido, talvez se encontrem aí as
primeiras evidências de como se construiu essa cultura da profissionalização docente e, quem
sabe, da sua posterior desqualificação.
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CAPÍTULO III

132

A FORMAÇÃO DOCENTE NA ESCOLA NORMAL LIVRE NOSSA
SENHORA AUXILIADORA E NA ESCOLA NORMAL OFICIAL

A legislação paulista dotava as instituições de formação docente pública e privada de
uma estrutura curricular uniforme. Desse modo, as orientações estabelecidas pelo Estado não
faziam distinções entre o que deveria ser ensinado na escola pública ou na particular, embora
adotassem algumas determinações diferenciadas quanto ao funcionamento da escola normal
pertencente à iniciativa privada, conforme já assinaladas no capítulo anterior.
Os princípios de seleção e organização do saber em currículos são tarefas de uma
estrutura social mais ampla, como assinala Michael Young (2000).

Sendo assim, para

compreender os processos de formação docente na “Escola Normal Livre Nossa Senhora
Auxiliadora” e na “Escola Normal Oficial”, entre 1944 e 1964, foi necessário examinar as
orientações curriculares (o currículo prescrito) instituídas pela política educacional desse
período e identificar as respectivas influências nas práticas cotidianas das duas instituições de
ensino. Entender o currículo em um sistema educativo requer prestar atenção às práticas
políticas e administrativas que se expressaram em seu desenvolvimento e implementação, às
condições estruturais e organizativas das matérias.
Se as prescrições curriculares são na realidade, socialmente construídas para uso em
escolas, como aponta Goodson (2001), a análise da estrutura curricular do Curso Normal entre
1944 e 1964 permite entender as representações educacionais que estiveram presentes no
período estudado, bem como explicitar o processo de construção do currículo da escola
normal paulista tendo em vista os determinantes sociais e políticos que orientaram a seleção
cultural para esse nível de ensino, os interesses subjacentes e as forças sociais que
influenciaram a inclusão de alguns saberes e disciplinas no programa escolar (Goodson 1997,
2001). Em cada momento histórico e social, o currículo traduz conteúdos que expressam os
princípios orientadores do sistema educacional de um país ou estado por meio de um conjunto
de diretrizes e normas, que orientam o que deve ser lecionado e a escola reflete estas
orientações.
Entre 1944 e 1964, as instituições de formação de professores paulistas tiveram que se
adaptar às exigências legais fixadas pela Diretoria Geral do Departamento de Educação do
Estado de São Paulo. Quando a “Escola Normal Livre Nossa Senhora Auxiliadora” e a
“Escola Normal Oficial” foram instaladas vigorava no Estado, o chamado Código de
Educação, oficializado em 1933 na gestão de Fernando de Azevedo, e que havia substituído a
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reforma de Lourenço Filho de 1931, com a intenção de estabelecer um caráter mais
profissional e científico ao magistério primário devido às novas exigências estabelecidas para
qualificação docente, motivadas pelo movimento da escola nova.
Conforme assinalado no primeiro capítulo desta tese, o Código de Educação de 1933
reorganizou o ensino normal no estado de São Paulo conferindo-lhe um caráter profissional
específico. Esses conhecimentos estavam baseados em uma pedagogia nova, de cunho
científico e experimental, veiculada desde a década de 1920, em amplos setores da
intelectualidade brasileira que tentava superar o que eles, renovadores, chamavam de
pedagogia tradicional. Anterior aos renovadores, os defensores da arte de ensinar já se
contrapunham ao ensino em vigor, tido como tradicional. A arte de ensinar estava calcada na
imitação de modelos e no primado da visibilidade praticada em todo o Brasil (Carvalho,
2001).
Desde a instalação da República, em fins do século XIX, havia projetos para
mudanças na educação escolar. Nos anos de 1920, em vários estados brasileiros ocorreram
reformas que, em certa medida e cada uma ao seu modo, incorporaram idéias escolanovistas.
O Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, em 1932, reuniu em um só documento as
diretrizes que deveriam nortear a política escolar brasileira, “inspirada em novos ideais
pedagógicos e planejada para uma civilização urbana e individual” (Azevedo, 1958, p. 173).
É oportuno observar que, de acordo com Fernando de Azevedo,
o Manifesto não foi apenas “declaração de princípios”, que teve grande
repercussão e suscitou numerosos debates, nem somente um documento
pelo qual um grupo de educadores tomou posição em face dos mais graves
problemas da educação nacional, mas ainda um vigoroso esforço para
constituir uma nova política educacional e propor à execução um dos mais
largos planos escolares que se traçaram no Brasil (Azevedo, 1958, p. 176).

No interior do movimento de renovação educacional pontos de vista divergentes se
não opostos levaram à cisão dos educadores em dois grupos – os católicos e os pioneiros, que
se mantiveram abertamente em conflito até 1937, quando o golpe de Estado impôs “como
linha de conduta no domínio educacional uma política de compromissos de adaptação e
equilíbrio” (Azevedo, 1958, p. 178).
A co-educação e a laicidade do ensino constituíam os focos mais relevantes de
discordância entre a política de educação defendida pelos Pioneiros. De acordo com Carvalho
(1989), era no campo doutrinário da Pedagogia que desenvolvia a discordância entre um e
outro grupo, sobre a qual se disputava o controle ideológico do professorado. Em outro texto,
a autora reforça que “A questão principal era ganhar a adesão do professor à ‘boa pedagogia’,
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normalizando sua conduta e orientando doutrinariamente suas práticas escolares” (Carvalho,
1994, p. 42).
Na seqüência do movimento de renovação educacional, em 1933, instituiu-se o
Código de Educação no estado de São Paulo. No que concerne ao ensino normal, o artigo 785
centrava o plano de estudos nas disciplinas pedagógicas, distribuindo-as em três seções. A
primeira incluía as matérias já tradicionais da Educação como a Psicologia, Pedagogia,
Prática de Ensino e História da Educação. A segunda, denominada Biologia Aplicada à
Educação, englobava os conteúdos de Fisiologia e Higiene da Criança, Estudo do
Crescimento da Criança e Higiene da Escola. A terceira era ocupada exclusivamente pela
área de Sociologia que se desdobrava em Fundamentos da Sociologia, Sociologia Educacional
e Investigações Sociais. Além do ensino compreendido nas três seções, o referido Código em
artigo subseqüente – nº. 786 - prescrevia que deveria haver “aulas de Desenho, Música e de
Artes Industriais e Domésticas”.
A organização curricular determinada pelo referido Código aproximava o plano de
estudos do Curso Normal ao contexto de mudança proposto pelo ideário escolanovista, devido
à ênfase dada às disciplinas de Ciências da Educação como a Psicologia e a Biologia que
focalizavam as questões relativas ao atendimento das possibilidades biopsicológicas da
criança e a Sociologia, cujos propósitos permitiam entender as características do meio social
(Tanuri, 1979). Pode-se dizer que esse currículo representou uma profunda transformação na
cultura escolar das instituições de formação de professores paulistas, na medida em que houve
a substituição de uma escola fundamentada, sobretudo, no ensino dos conteúdos de cultura
geral por uma escola pautada no ensino dos conteúdos estritamente pedagógicos e capazes de
lhes imprimir esse caráter mais profissionalizante.
Esse caráter “mais profissionalizante” em torno da formação dos professores, tem
relação direta com um determinado modelo de atuação profissional baseado na racionalização
técnica, que articulada aos pressupostos da escola nova, definiram, de certo modo, a idéia de
que a prática profissional consistia na solução instrumental de problemas mediante a
aplicação de um conhecimento teórico, previamente disponível, oriundos de pesquisas
científicas e, portanto, capazes de serem ensinados. Em outras palavras, a prática cuidaria da
aplicação inteligente desse conhecimento, aos problemas enfrentados durante a profissão, com
o objetivo de encontrar uma solução satisfatória. Daí que essa formação se voltava para um
saber-fazer, ou melhor, um profissional técnico.
O Código de Educação de 1933 substituiu o velho tipo de organização de formação do
magistério, em que os saberes de caráter propedêutico e profissional se misturavam, por um
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estilo pedagógico moderno de formação docente centrado em sólidos conhecimentos
científicos e pedagógicos, no qual o professor fosse capaz de apreender e integrar os seus
novos conhecimentos a sua prática.
A “Escola Normal Livre Nossa Senhora Auxiliadora” em 1944 e a “Escola Normal
Oficial” em 1946, ao seguirem as diretrizes curriculares criadas pelo Código de Educação de
1933 e as prescrições do Decreto-Lei nº. 14.002 de 25 de março de 194426, estabeleceram o
rol de suas disciplinas em regime seriado de 3 anos, constituído por 1 ano de Pré-Normal e 2
anos de Curso Normal. Essa organização só passou por alterações com a implantação da
Consolidação das Leis do Ensino do Estado de São Paulo em 1947 e com as reformas
educacionais da década de 50.
A “Escola Normal Livre Nossa Senhora Auxiliadora” por ser um estabelecimento de
ensino dirigido pela Congregação das Filhas de Maria Auxiliadora, orientava as suas práticas
escolares a partir do “Sistema Preventivo de Dom Bosco”, o documento instituidor do
discurso educacional da Ordem Salesiana, promulgado no século XIX pelo padre João Bosco
e que constituía a base educativa dos colégios salesianos.
De acordo com Jairo Fonseca (1999), “prevenir” para Dom Bosco é instruir e
convencer, é, sobretudo, ajudar o jovem elaborar um projeto de vida, colocá-lo em uma
dinâmica de crescimento contínuo, colocá-lo em uma dinâmica de valores, em um caminho
que o conduz para a vida plena, onde a felicidade é assegurada. Assim, o Sistema Preventivo
de Dom Bosco não é preventivo no sentido da vigilância para que o jovem não faça algo
contrário aos padrões vigente e sim preventivo no sentido de um controle, na ajuda que dá ao
“jovem a descobrir e cultivar as riquezas que estão em seu coração” (Fonseca, 1999, p. 24).
Cabe assinalar aqui que, o “Sistema Preventivo de Dom Bosco” é norteado por três
eixos principais: a razão (racionalidade); a religião (caridade transformadora) e a
“amorevolezza”27. A esse respeito, Fonseca (1999) explica que:
(...) a razão – é o primeiro elemento do segredo educativo de Dom Bosco.
Se o educador usa da Razão no trato com os educandos provoca neles uma
resposta amadurecida, racional, crítica.
- a religião (caridade transformadora) – norteia a Razão e a
“Amorevolezza”. No Sistema Preventivo de Dom Bosco não se trata de
religião no sentido de práticas religiosas ou práticas de piedade e sim de

26

O Decreto-Lei nº. 14.002 de 25 de março de 1944, além de instituir a criação do Pré-Normal, reintegrou as
disciplinas de cultura geral no plano de estudos das instituições de formação de professores.
27
Este é o significado de “amorevolezza” encontrado no dicionário gramatical italiano. Por isto, não há uma
tradução para este termo em Português. Não obstante, há quem, muitas vezes, o traduza por amabilidade, por
carinho, por bondade e até mesmo por “amorabilidade”.
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religião que leva o jovem ao exato cumprimento de seus deveres, como
cidadão e como cristão.
- amorevelezza (amor que se tem e que se manifesta) – é o amor do
educador para com o educando. Dom Bosco usa literalmente amorevelezza,
que é o amor que se externa em palavras, ações e até mesmo na expressão
dos olhos e do rosto (p.52).

Para Dom Bosco, esses três elementos fundamentam a educação da juventude, visando
à formação de bons cristãos e cidadãos úteis para a Pátria. Observa-se que esse estilo de
educar não se traduz em um método de ensino Conduite dês escoles de la Salle ou Ratio
Studiorum, mas num regulamento elaborados por conselhos. Os próprios salesianos dizem
que Dom Bosco jamais pensou em erigir sua experiência educativa num sistema pedagógico
ou mesmo em fazer de sua experiência educativa uma ciência da educação, mas isso não
significa que Dom Bosco educava a esmo, sem saber para onde ia (Braido, 2004).
Embora a “Escola Normal Livre Nossa Senhora Auxiliadora” pautasse suas práticas
escolares no “Sistema Preventivo de Dom Bosco”, a instituição se adaptou às prescrições
educacionais da legislação paulista. Como esclarece Dallabrida (2001), desde a instalação da
República no Brasil, os colégios católicos tiveram que se adequar às deliberações educativas
nacionais, uma vez que a laicização do Estado e de seu sistema escolar fez com que as Ordens
e Congregações religiosas perdessem a sua autonomia sobre a organização didáticopedagógica de seus estabelecimentos de ensino. Isso representou para os católicos o fim do
quase monopólio do ensino e a necessidade de reconquista da primazia cultural do país
(Sousa, 1995).
Ainda que os colégios católicos tivessem chegado ao início da instalação da
República, com uma identidade mais bem delineada do que as escolas públicas, eles se
adaptaram as medidas educacionais adotadas pelo Estado, submetendo-se as deliberações do
domínio público sobre o privado para que pudessem funcionar. Nesse caso, pode-se dizer que
a perda da autonomia das Ordens e Congregações religiosas sobre a estrutura didáticopedagógica de suas instituições de ensino fez com que elas reduzissem o seu poder perante o
Estado e que este, consequentemente, ganhasse poder e passasse a intervir na organização das
escolas católicas.
É bem verdade que, nessas condições já estabelecidas desde a época da instalação do
regime republicano, as religiosas da Congregação das Filhas de Maria Auxiliadora não
tiveram outra opção na época de instalação da “Escola Normal Livre Nossa Senhora
Auxiliadora” a não ser de adequar a sua organização didático-pedagógica às prescrições
instituídas pela legislação educacional paulista do período. Essa condição vem ao encontro da
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afirmação de que o “Estado, como qualquer outra sociedade organizada, em que existe uma
esfera do público, não interessa se total ou parcial, é caracterizada por relações de
subordinação entre os que governam e os que são governados (...)” (Bobbio, 1989, p. 178). O
que implica dizer que as escolas privadas, católicas ou não tinham que se submeterem às
determinações do Estado, pois estavam subordinadas à esfera pública por uma relação de
obediência as diretrizes da legislação educacional.
Em tais circunstâncias, a leitura empreendida do currículo da “Escola Normal Livre
Nossa Senhora Auxiliadora” e da “Escola Normal Oficial”, buscou identificar se as
disciplinas oficiais foram de fato ressignificadas no cotidiano dessas instituições de ensino,
uma vez que há a idéia de que as instituições de ensino elaboram a partir de prescrições
oficiais o seu próprio currículo, na práxis cotidiana. Pretendeu, ainda, constatar quais
conhecimentos foram acrescentados ao currículo oficial, na condição de matérias facultativas.

3.1 – O CURRÍCULO DAS ESCOLAS NORMAIS: DAS DISCIPLINAS OFICIAIS
AOS SABERES EXTRACURRICULARES
O currículo oficial colocado em andamento tanto na “Escola Normal Livre Nossa
Senhora Auxiliadora” quanto na “Escola Normal Oficial”, entre 1944 e 1964, contemplava os
saberes de cultura geral e pedagógica. As disciplinas de cultura geral eram ministradas no PréNormal e abrangiam os conhecimentos de Ciências Físicas e Naturais, Português,
Matemática, História, Anatomia, entre outros. No entanto, com a Reforma de 1957, que
promoveu a extinção do Pré-Normal, essas disciplinas foram redistribuídas de uma outra
maneira no currículo e passaram a ser ensinadas nos 3 anos estabelecidos para o Curso
Normal.
As disciplinas de formação pedagógica eram lecionadas durante o 1º e 2º anos do
Curso Normal e compreendiam os conhecimentos da chamada Ciências da Educação tais
como Biologia e Psicologia da Educação, entre outros e da Prática de Ensino. A Reforma de
1957 trouxe mudanças na configuração das matérias de cultura geral e promoveu alterações
na organização das disciplinas pedagógicas, ao acoplar alguns desses conteúdos a outros,
como foi o caso da Filosofia e História da Educação. Também introduziu novos saberes como
a Metodologia de Ensino Primário e agregou tanto as matérias de cultura geral quanto
pedagógica em uma mesma série. Esta última medida adotada fez com que fosse suprimida
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do currículo uma tendência dominante nas escolas normais paulistas desde a implantação do
Pré-Normal em 1944, que separava o ensino dos conteúdos de cultura geral dos pedagógicos.
Entre os saberes extracurriculares figurava-se a Religião, ainda que tivesse se tornado
uma disciplina facultativa nos termos da Constituição de 1934 e 1937. Embora não constasse
entre as disciplinas oficiais, as aulas e/ou palestras ocorriam tanto na escola normal católica
quanto na pública. Teoricamente os saberes extracurriculares – além de Religião, Pintura,
Piano, Bordado na “Escola Normal Livre Nossa Senhora Auxiliadora” eram integrados às
disciplinas escolares e funcionavam como normas e valores implícitos nas práticas de
formação docente.
Ainda é importante dizer que, para cada uma das séries do curso de formação de
professores tanto da “Escola Normal Livre Nossa Senhora Auxiliadora” quanto da “Escola
Normal Oficial”, o currículo prescrito oficialmente previa um espaço de tempo para o ensino
aprendizagem de cada disciplina. Já a carga horária dos saberes extracurriculares era definida
de acordo com os interesses de cada instituição. Entre 1944 e 1957, seguindo as exigências do
Decreto-Lei nº. 14.002 de 25 de março de 1944, o currículo do Pré-Normal vigente nas duas
escolas normais estudadas foi organizado da seguinte maneira:
Tabela 9
Currículo do Curso Pré-Normal em 1944
Disciplinas

Aulas
Semanais

Português

4

Tempo destinado a
cada disciplina por
semana
15,38%

História
da
Civilização
Brasileira
Matemática e Noções de
Estatística
Ciências Físicas e Naturais

2

7,69%

3

11,54%

6

23,08%

Anatomia
e
Fisiologia
Humana e Noções de
Higiene
Música e Canto Orfeônico

3

11,54%

2

7,69%

Desenho

2

7,69%

Trabalhos Manuais

2

7,69%

Educação Física

2

7,69%

Total

26

100%

Fonte: Coleção das Leis e Decretos do Estado de São Paulo, 1944, p. 341
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Por esse currículo o Pré-Normal reforçava o estudo de disciplinas de cultura geral em
um prolongamento do ensino ginasial.
Nos demais anos do curso, as duas escolas normais até a implantação da Consolidação
das Leis do Ensino do Estado de São Paulo em 1947, mantiveram a sua organização
curricular norteada pelo Decreto-Lei 5.885, de 21 de abril de 1933 que instituiu o Código de
Educação do Estado de São Paulo. Conforme já foi abordado anteriormente, essa legislação
previa que o programa do Curso Normal fosse estruturado por 3 seções (1ª seção de
Educação, 2ª Biologia Aplicada à Educação e 3ª Sociologia) e como esse Decreto-Lei dava
liberdade para as escolas normais estabelecerem suas aulas semanais, cada instituição as
distribuía de acordo com seu regimento interno (Almeida, 1993). É importante lembrar que
essa “autonomia” dada aos estabelecimentos de ensino quanto à organização de suas aulas era
parcial, pois estava estritamente limitado ao âmbito interno da distribuição das disciplinas
autorizadas pela Diretoria Geral do Departamento de Educação do Estado de São Paulo, o
que, de fato, não dava nenhuma liberdade para as instituições introduzirem no currículo
disciplinas que fossem de seu interesse.
As prescrições do Código de Educação de 1933 repercutiram sobre a organização
curricular da escola normal católica e pública. A “Escola Normal Livre Nossa Senhora
Auxiliadora”, em 1945, adotou para o 1º ano do Curso Normal o seguinte currículo:
Tabela 10
Currículo do 1º Ano do Curso Normal da “Escola Normal Livre
Nossa Senhora Auxiliadora” em 1945.
Disciplinas

Aulas
Semanais
2

Tempo destinado a cada
disciplina por semana
7,69%

Biologia Aplicada à Educação

3

11,54%

Psicologia da Educação

4

15,38%

Sociologia da Educação

3

11,54%

Prática de Ensino

3

11,54%

Música

2

7,69%

Orfeão

2

7,69%

Pedagogia

3

11,54%

Trabalho

2

7,69%

Total

24

92%

Desenho

Fonte: Relatório do Inspetor da Escola Normal Livre Nossa Senhora
Auxiliadora, de 1945, p. 20.
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Em 1946, para o 2º ano do Curso Normal, a escola católica adotou o seguinte
currículo:
Tabela 11
Currículo do 2º Ano do Curso Normal da “Escola Normal Livre
Nossa Senhora Auxiliadora” em 1946.
Disciplinas
Aulas
Tempo destinado a cada
Semanais
disciplina por semana
Biologia Aplicada à Educação
4
14,28%
Pedagogia

2

7,14%

Prática de Ensino

6

21,43%

Música

2

7,14%

Trabalho Manuais

2

7,14%

História da Educação

2

7,14%

Sociologia da Educação

3

10,71%

Psicologia da Educação

3

10,71%

Desenho

2

7,14%

Orfeão

2

7,14%

Total

28

92,83%

Fonte: Relatório do Inspetor da “Escola Normal Livre Nossa Senhora Auxiliadora”
de 1946, p. 23.

De acordo com os currículos apresentados nas Tabelas, Biologia, Psicologia e
Sociologia têm maior carga horária: 7, 7 e 6 horas-aulas semanais, sendo superadas por
Prática de Ensino em 9 horas-aulas. Nota-se, que em 1945 e 1946, Biologia e Psicologia
tinham as mesmas cargas horárias. Já Pedagogia contava com 5 horas-aula.
Sem dúvida, o destaque dado às disciplinas de Prática de Ensino, Sociologia, Biologia
e Psicologia da Educação em especial no plano de estudos do 2º ano, pode ser entendido na
relação do currículo com o contexto social do período. É bem verdade que, as idéias e os
princípios escolanovistas que efervesceram o cenário educacional brasileiro durante os anos
30 e demarcaram suas influências nas práticas de formação docente, faziam-se, ainda,
presentes no currículo das escolas normais na década de 40.
A influência do movimento da escola nova fez com que o currículo do Curso Normal
se voltasse mais para os métodos e processos de ensino e valorizasse uma formação docente
centrada intimamente na relação teoria e prática, o que obviamente torna possível entender a
ênfase dada pela grade curricular do 2º ano do Curso Normal da “Escola Normal Livre Nossa
Senhora Auxiliadora” a determinadas disciplinas como a Prática de Ensino que fornecia os
subsídios práticos e metodológicos do ensino primário. A Psicologia e a Biologia da
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Educação que davam as noções científicas sobre as condições biopsicológicas das crianças e a
Sociologia da Educação que proporcionava os conhecimentos das características do meio
social.
Em 1947, com a Consolidação das Leis do Ensino do Estado de São Paulo, algumas
alterações ocorreram em relação à organização curricular estabelecida anteriormente, pois o
plano de estudos do Curso Normal passou a ser estruturado em 4º seções, com o acréscimo de
uma seção denominada de Artes que, reunia aulas já integrantes do currículo prescrito pelo
Código da Educação do Estado de São Paulo de 1933, mas não compunha até então, uma
seção específica. A nova organização curricular seguiu bem de perto o proposto no Código. A
primeira seção incluía as disciplinas já tradicionais da educação como Psicologia, Pedagogia,
Prática Pedagógica, História da Educação. A segunda, denominada de Biologia Educacional,
englobava os conteúdos de Biologia Educacional e Crescimento da Criança, Higiene e
Educação. A terceira era ocupada exclusivamente pela Sociologia que se desdobrava em
Fundamentos da Sociologia, Sociologia Educacional, Investigações Sociais em Nosso Meio.
A quarta, denominada de Artes, compreendia as matérias de Música, Desenho Pedagógico,
Artes Industriais e Domésticas.
De acordo com a Consolidação, a introdução dessa nova seção só veio efetivar uma
tendência já dominante na organização curricular do curso normal, marcada pela influência do
escolanovismo que dava grande importância às Artes na formação do futuro professor, com
seus vários aportes que auxiliavam no desenvolvimento da expressão e da representação
gráfica do aluno-mestre.
Como a Consolidação das Leis do Ensino do Estado de São Paulo de 1947 promoveu
poucas mudanças na estrutura curricular do Curso Normal, a “Escola Normal Livre Nossa
Senhora Auxiliadora” e a “Escola Normal Oficial”, em 1948, fizeram as necessárias
alterações, estabelecendo um rol de disciplinas e um regime de seriação bem próximo às
orientações anteriores. As duas instituições tiveram que excluir do currículo Trabalhos
Manuais e Orfeão, e nele inserir Artes Industriais e Domésticas, além de aumentar a cargahorária de Sociologia, no 1º ano, de 3 para 4 horas-aula. As Tabelas 12 e 13, a seguir,
registram os currículos de 1947, fixados para o 1º e 2º anos, respectivamente:
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Tabela 12
Currículo do 1º Ano do Curso Normal instituído pela Consolidação
Das Leis do Ensino do Estado de São Paulo em 1947.
Disciplinas
Psicologia

Aulas
Semanais
4

Tempo destinado a
disciplina por semana
16,67%

Pedagogia

3

12,3%

Prática de Ensino

4

16,67%

Biologia Educacional

3

12,3%

Sociologia da Educação

4

16,67%

Música

2

8,33%

Desenho Pedagógico

2

8,33%

Artes Industriais e Domésticas

2

8,33%

Total

24

100%

cada

Fonte: Consolidação das Leis do Ensino do Estado de São Paulo em 1947.

O currículo organizado para o 2º ano do Curso Normal instituído pela Consolidação
das Leis do Ensino do Estado de São Paulo em 1947, apresentava-se organizado da seguinte
maneira:
Tabela 13
Currículo do 1º Ano do Curso Normal instituído pela Consolidação
Das Leis do Ensino do Estado de São Paulo em 1947
Disciplinas
Psicologia

Aulas
Semanais
3

Tempo destinado a
disciplina por semana
11,54%

Pedagogia

2

7,69%

Prática de Ensino

6

23,08%

História da Educação

2

7,69%

Biologia Educacional

4

15,38%

Sociologia da Educação

3

11,54%

Música

2

7,69%

Desenho Pedagógico

2

7,69%

Artes Industriais e Domésticas

2

7,9%

Total

26

100%

cada

Fonte: Consolidação das Leis do Ensino do Estado de São Paulo em 1947.
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Em 1950, o Decreto-Lei nº. 19.525-A fez algumas alterações de carga horária no
currículo prescrito pela Consolidação das Leis do Ensino do Estado de São Paulo de 1947.
Assim com referência ao segundo ano do curso, o número de aulas de Pedagogia e de História
da Educação aumentou de 2 para 3 aulas semanais, e o de Sociologia de Educação diminuiu
de 3 para 2 aulas semanais.
Quatro anos depois, a Lei nº. 49, de 5 de dezembro de 1954, acrescentou Metodologia
à Prática de Ensino e reuniu Pedagogia à Psicologia Geral e Educacional, estabelecendo uma
carga horária diferenciada para o diurno e noturno. Esse dispositivo legal foi o primeiro a
distinguir a jornada escolar do Curso Normal diurno e noturno. No primeiro ano do curso em
3 aulas semanais no período diurno e em 2 aulas no noturno. Já a fusão da Pedagogia à
Psicologia Geral e Educacional fez com que essa disciplina fosse ensinada no 2º ano do
período diurno em 4 aulas semanais e no 3º ano em 3 aulas. Do mesmo modo essa disciplina
ficou distribuída entre o 2º e 3º anos no currículo do período noturno, mas com uma carga
horária inferior, constando de 2 aulas semanais em cada uma das séries. Essas últimas
deliberações só atingiram a carga horária da “Escola Normal Oficial”, pois a “Escola Livre
Nossa Senhora Auxiliadora” não oferecia o curso no período noturno.
É importante destacar que, a Lei nº. 49, de 5 de dezembro de 1954, foi a primeira a
estabelecer diferenças entre a jornada do Curso Normal noturno e a do diurno. O horário
escolar do noturno era mais reduzido do que o do diurno, além disso, “a parte de Prática de
Ensino encontrava dificuldades de se efetivar, dado que as escolas primárias só funcionavam
no período diurno” (Almeida, 1993, p. 81), criando obstáculos, obviamente, para o
funcionamento regular do Curso Normal noturno.
Três anos depois, o Decreto nº. 34.547, de 20 de janeiro de 1957, instituiu nova
Reforma para o ensino normal de estado de São Paulo. Além de trazer mudanças na
organização curricular da “Escola Normal Nossa Senhora Auxiliadora” e da “Escola Normal
Oficial”, promoveu alterações na divisão do ensino por anos e séries, modificando
conseqüentemente, a distribuição das disciplinas e as respectivas horas-aula. Aqui como já foi
observado, com a extinção do Pré-Normal, o Curso Normal passou a ter 3 anos de duração,
durante os quais o currículo conservou matérias e os conteúdos de cultura geral em meio ao
predomínio das disciplinas pedagógicas, como mostram as tabelas, a seguir:
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Tabela 14
Currículo do 1º Ano do Curso Normal estabelecido na Reforma
De 1957 e regulamentado pelo Decreto nº 34547/1959
Disciplinas
Aulas
Tempo destinado a cada
Semanais
disciplina por semana
Pedagogia e Psicologia Geral e
3
12%
Educacional
Metodologia e Prática do
3
12%
Ensino Primário
Anatomia e Fisiologia Humana,
2
8%
Higiene e Biologia Educacional
Desenho Pedagógico
2
8%
Português,
Linguagem
e
Literatura Infantil;
Matemática
e
Estatística
Aplicada à Educação
Ciências Físicas e Naturais

3

12%

2

8%

3

12%

2

8%

2

8%

História
da
Civilização
Brasileira
Educação Física, Recreação e
Jogos;
Trabalhos Manuais e Economia
Doméstica
Orfeão

2

8%

1

4%

Total

25

100%

Fonte: Coleção das Leis e Decretos do Estado de São Paulo de 1959, p. 230.

145

Tabela 15
Currículo do 2º Ano do Curso Normal estabelecido na Reforma
de 1957 e regulamentado pelo Decreto nº. 34547/1959.
Disciplinas
Aulas
Tempo destinado a cada
Semanais
disciplina por semana
Pedagogia e Psicologia Geral e
.3
12%
Educacional
Filosofia
e
História
da
2
8%
Educação
Metodologia e Prática do
5
20%
Ensino Primário
Anatomia e Fisiologia Humana,
3
12%
Higiene e Biologia Educacional
Sociologia Geral e Educacional
3
12%
Desenho Pedagógico
1
4%
Português,
Linguagem
e
2
8%
Literatura Infantil;
Matemática
e
Estatística
2
8%
Aplicada à Educação
Música e Canto Orfeônico
1
4%
Trabalhos Manuais e Economia
2
8%
Doméstica
Orfeão
1
4%
25
100%
Total
Fonte: Coleção das Leis e Decretos do Estado de São Paulo de 1959, p. 23.

Tabela 16
Currículo do 3º Ano do Curso Normal estabelecido na Reforma de 1957
e regulamentado pelo Decreto n. 34547/1959.
Disciplinas
Aulas
Tempo destinado a cada
Semanais
disciplina por semana
Pedagogia e Psicologia Geral e
3
12%
Educacional
Filosofia
e
História
da
3
12%
Educação
Metodologia e Prática do
5
20%
Ensino Primário
Anatomia e Fisiologia Humana,
2
8%
Higiene e Biologia Educacional
Sociologia Geral e Educacional
2
8%
Desenho Pedagógico

2

8%

Português,
Linguagem
e
Literatura Infantil
Matemática
e
Estatística
Aplicada à Educação
Música e Canto Orfeônico

3

12%

2

8%

1

4%

Educação Social e Cívica

2

8%

Orfeão

1

4%

Total

25

100%

Fonte: Coleção das Leis e Decretos do Estado de São Paulo de 1959, p. 230.
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A respeito das informações constantes nestas tabelas são pertinentes algumas
observações. A fusão de disciplinas já ocorrida em 1954 – Pedagogia e Psicologia Geral e
Educacional se mantêm como um recurso de redefinição curricular. É o caso da Anatomia e
Fisiologia Humana, Higiene e Biologia Educacional que já figuravam no currículo anterior.
Novas disciplinas também se acrescentaram a outras já contempladas no quadro curricular do
Curso Normal: Filosofia e Estatística aplicadas à Educação somaram-se, respectivamente, à
História de Educação e à Matemática. Como novidade no currículo de 1957 foi introduzida a
disciplina de Educação Social e Cívica.
Nessa Reforma de 1957, do ponto de vista de carga horária, do maior para o menor
número de horas aulas nos 3 anos do Curso Normal, nas disciplinas pedagógicas, também
chamadas de “ Ciências da Educação” (Debesse e Mialaret, 1974)28, se projetaram na seguinte
ordem: Metodologia e Prática do Ensino Primário – 13 horas-aula; Pedagogia e Psicologia
Geral e Educacional – 9 horas-aula; Anatomia e Fisiologia Humana, Higiene e Biologia
Educacional – 7 horas-aula; Sociologia Geral e Educacional – 5 horas-aula; Filosofia e
História da Educação – 5 horas-aula.
Por esses dados, comparados aos currículos vigentes anteriormente, verifica-se que a
área de Biologia permaneceu com a mesma carga-horária desde o Código de Educação de
1933. Já a área de Sociologia sofreu um decréscimo de 7 para 5 horas-aula, desde 1933, ano
em que apareceu pela primeira vez no currículo de um curso de formação de professores
primários. A Psicologia, ao associar-se à Pedagogia, ganhou mais 2 horas-aula. Assim,
ocupando importante posição nos currículos, as disciplinas de Biologia, Sociologia e
Psicologia eram superadas apenas pela Prática de Ensino, cuja carga horária semanal, desde
1933, variou de 9 a 13 horas-aula. Pode-se dizer que este currículo procurou consolidar o
ideário da Escola Nova, segundo o qual o saber prático se fundamentava no saber teórico.
Vale observar que, dessa Reforma de 1957, o artigo 4º tornou obrigatória à inclusão da
disciplina de Português, Linguagem e Literatura Infantil em todas as séries do Curso Normal.
De acordo com a Exposição de Motivos que acompanha essa reforma, tal medida tinha como
objetivo desenvolver e aperfeiçoar o uso da linguagem oral e escrita, bem como o
conhecimento de literatura vernácula.

28

Debesse e Mialaret (1974, p. 32) distinguem “várias grandes categorias no vasto conjunto das “Ciências da
Educação”: Filosofia da Educação, História da Educação, Pedagogia Comparada, disciplinas biológicas,
psicológicas e sociológicas, biopedagogia, psicopedagogia e sociopedagogia e ainda estudos dos métodos de
educação”.
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Em síntese, ainda de acordo com a referida Exposição de Motivos, a Reforma de 1957
tinha como objetivo “elevar o nível de formação pedagógica dos futuros professores
primários” (p. 1).

3.2 – OS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS DAS DISCIPLINAS CURRICULARES E
DOS SABERES EXTRACURRICULARES.

A análise dos programas de ensino das disciplinas que formavam o currículo das
escolas normais entre 1944 e 1964, tornou-se tão importante quanto o exame da grade
curricular e de suas respectivas carga horária para o estudo da formação docente na “Escola
Normal Livre Nossa Senhora Auxiliadora” e na “Escola Normal Oficial”. Assim como as
disciplinas curriculares e suas respectivas carga horária, os conteúdos programáticos também
eram determinados pela legislação vigente. No entanto, os temas abordados pelos conteúdos
das diferentes disciplinas curriculares estavam diretamente ligados ao perfil de professor
pretendido naquele contexto de reformas.
É importante assinalar que nesse período estudado os programas de formação de
professores, devido às novas orientações postas a partir do Código de Educação de 1933,
procuravam proporcionar aos normalistas uma formação de caráter mais profissional e de
maior identificação com a realidade do professor primário. Sendo assim, a identidade
profissional deveria ser moldada em sintonia com as contribuições das chamadas Ciências da
Educação (Psicologia, Biologia e Sociologia da Educação) e com os aportes da disciplina
denominada de Práticas de Ensino.
Os Relatórios dos Inspetores da Escola Normal Livre Nossa Senhora Auxiliadora
(1944-1964) e as Atas de Exames da Escola Normal Oficial (1946-1964) indicaram que tanto
a instituição católica quanto à pública primaram pela uniformidade curricular, velando para
que o saber considerado socialmente válido pelos legisladores paulistas fosse ensinado. É bem
possível que com isso, a direção pedagógica dos dois estabelecimentos tenha procurado
manter uma preocupação permanente com a integralização de todo o conteúdo prescrito pelo
currículo oficial para cada ano do Curso Normal. Ainda que estas escolas tivessem essa
preocupação, elas mantinham práticas de formação voltadas aos interesses de cada instituição,
ou seja, havia uma brecha para que pudessem atuar de modo relativamente autônomo.

148

3.2.1 – Os Conteúdos das disciplinas do Currículo Oficial
No Pré-Normal, a disciplina de Português, que era uma das matérias de maior
visibilidade do currículo, devido ao seu número elevado de aulas semanais, tinha o seu
programa de ensino organizado em três partes distintas, que contemplavam desde os
conhecimentos gramaticais até o desenvolvimento de atividades práticas ligadas à língua
materna. A primeira parte era destinada a fazer uma revisão geral dos conhecimentos
gramaticais, a segunda a abordar as questões ligadas à Literatura e a terceira a desenvolver
atividades práticas de descrição, narração e dissertação.
Desta maneira, pôde-se perceber que o conteúdo programático da disciplina de
Português visava proporcionar aos futuros professores o pleno domínio da língua pátria em
sua expressão oral, escrita e literária.

Pôde-se cogitar ainda, que tal domínio estivesse

relacionado também com o próprio processo de alfabetização, uma vez que as normalistas
atuariam nessa área, enquanto especialistas do ensino de 1ª a 4ª série, por conseguinte,
deveriam ter pleno domínio de tudo que se referisse à língua pátria.
Embora a disciplina de História da Civilização Brasileira tivesse um número menor
de aulas do que a matéria de Português, o seu conteúdo programático era amplo, pois
contemplava desde fatos da História de Portugal até a do Brasil. Inicialmente, o seu programa
abordava o estudo das grandes navegações e descobertas portuguesas e, em um segundo
momento, focalizava o ensino de conteúdos ligados à História do Brasil, que incluía desde
temas do período colonial até o republicano tais como: os primórdios da colonização do
Brasil; o ciclo do açúcar; a obra dos jesuítas; a era do café; as primeiras indústrias; a
imigração e a sua influência na cultura nacional; a educação nos últimos tempos do império e
na República; as ciências, as artes e a literatura; a organização social, política, econômica e
educacional do Estado Novo; o desenvolvimento das indústrias e a siderurgia nacional; a
civilização brasileira em face da América e do mundo, entre outros temas.
Esses conteúdos eram organizados factualmente, com o interesse de proporcionar aos
futuros professores uma compreensão do processo histórico brasileiro de modo integrado,
começando pelas grandes navegações e descobertas portuguesas, que marcaram o processo de
descobrimento do Brasil, até chegar às atualidades contemporâneas da civilização brasileira
frente à América e ao Mundo. Embora tais conteúdos estivessem relacionados com o ensino
de História no nível colegial, eles forneciam noções básicas, por exemplo, sobre
descobrimento do Brasil, ciclo do açúcar, lavoura cafeeira, entre muito outros conhecimentos
que se constituíram temas a serem abordados no currículo do próprio primário.
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O conteúdo da disciplina de Matemática era amplo, englobando desde questões de
Aritmética até noções de Estatística. Seguindo as orientações oficiais, o seu programa
abordava o ensino de Sistema métrico; Resolução analítica de questões sobre porcentagens,
juros simples e desconto comercial, moeda e câmbio; Razão, proporção e regra de três;
Equações do 1º e 2º graus; Linhas proporcionais, semelhanças e construções geométricas; e
Noções de Estatística, bem como sua evolução histórica, a sua utilidade nas ciências e
informações sobre estatística educacional. No entanto, é importante constatar que os
conteúdos de Matemática, além de fazer uma revisão das matérias estudadas no ginásio,
procuravam subsidiar o futuro professor com noções de Estatística, sobretudo nos aspectos
ligados à educação. Como as demais disciplinas, esses conteúdos eram de nível colegial.
Como disciplina obrigatória do Curso Pré-Normal, a Anatomia e Fisiologia
Humanas e Noções de Higiene procurava proporcionar ao futuro professor conhecimentos
preliminares de fisiologia e morfologia humana e vegetal e também informações básicas a
respeito de higiene. Deste modo, o conteúdo programático da matéria se propunha a ensinar:
noções de generalidades histo-fisiológica das células animal e vegetal e dos tecidos; noções
fundamentais de fisiologia, morfologia e estrutura de órgãos e aparelhos do corpo humano; e
noções básicas de higiene: pessoal, mental e domiciliar. Percebe-se aqui, também, que essa
matéria proporcionava uma formação ampla, genérica, com o intuito de “iniciar” o professor
nessas ciências, como todas as demais.
As Ciências Físicas e Naturais era uma das matérias que possuía a maior carga
horária do Pré-Normal, o que obviamente torna compreensível o fato de seu conteúdo
englobar o estudo de 7 temas distintos como: Atmosfera; Hidrogênio; Calor; Rochas;
Eletricidade; As principais indústrias; e Botânica. Portanto, essa disciplina também estava
voltada para a formação geral do professor e não aos saberes que seriam utilizados na prática
de ensino desta matéria.
Já os conteúdos de Desenho e Trabalhos Manuais, ao contrário das demais disciplinas
eram construídos a partir de uma abordagem essencialmente prática. Por exemplo, a disciplina
de Desenho procurava proporcionar ao futuro aluno-mestre noções de expressão e
representação gráfica e o seu conteúdo se propunha a ensinar por meio de exercícios práticos
tais como, copiarem do natural, objetos de formas geométricas, de formas simples e de
modelos cujas formas apresentavam maiores dificuldades como mapas (Consolidação das
Leis do Ensino do Estado de São Paulo de 1947, p. 183).
É importante lembrar aqui que, a matéria de Trabalhos Manuais apresentava tanto
conteúdos direcionados essencialmente ao sexo masculino quanto feminino, o que certamente
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imprimia no currículo do Pré-Normal uma clara distinção de gênero, que não era portanto,
uma peculiaridade apenas desse momento, pois a disciplina foi ensinada durante muito tempo
de forma separada. Por essa razão seu conteúdo abrangia 3 seções distintas. A 1ª seção
voltava-se tanto para o sexo masculino quanto feminino e incluía o ensino de dobraduras,
recortes, cartonagem, encadernação, coleções e indústria doméstica. A 2ª, destinada ao sexo
feminino e contemplava o ensino de exercícios em ponto-cruz, ponto russo, remates,
desfiados, colcha de retalhos, crochê simples, trançagem simples, monogramas e alfabetos,
aproveitamento de retalhos de feltro e roupas de bonecas. A 3ª, designada especificamente ao
sexo masculino e compreendia o ensino de atividades de modelagem, tecelagem e marcenaria.
Como a “Escola Normal Livre Nossa Senhora Auxiliadora” atendia apenas o público
feminino diferentemente da “Escola Normal Oficial”, a 3ª seção posta pelo conteúdo de
Trabalhos Manuais não entrava em ação no currículo da primeira instituição referenciada. Tal
situação acabava, portanto, não habilitando essas normalistas a lecionarem para meninos.
Em relação aos conteúdos lecionados pela matéria de Trabalhos Manuais constata-se
que nas três seções eram ensinadas atividades práticas ligadas à formação docente, mas que se
distinguiam quanto ao gênero. Do lado feminino, valorizava-se a aprendizagem de atividades
voltadas ao universo da mulher e intimamente relacionadas ao seu papel de esposa, mãe e
dona de casa e, do lado masculino, enfatizavam-se o aprendizado de marcenaria, tecelagem e
modelagem, atividades também ligadas ao espaço doméstico.
Essa situação destaca a questão de gênero, que se torna, de acordo com Scott (1995),
um elemento constitutivo de relações sociais baseadas nas diferenças percebidas entre os
sexos e que nitidamente se refletiram na organização curricular das escolas normais. As
divergências entre o conteúdo da seção feminina e o da masculina, vinculadas ao que estava
socialmente definido para os homens e as mulheres, relacionavam respectivamente às práticas
econômicas de sustento do lar, as práticas do lar e da maternagem. De acordo com os
conteúdos diferenciados de Trabalhos Manuais, parece que o tornar-se “professor homem” e o
tornar-se “professora mulher” eram determinados pelas questões de gênero.
Evidentemente, os conteúdos programáticos das disciplinas de Música e Educação
Física com suas organizações teóricas e práticas também contemplavam os interesses de uma
formação docente articulada ao saber-fazer, direcionado à prática do futuro docente de modo
a lhes fornecer subsídios que poderiam ser utilizados no exercício do ensino primário e préescolar.
A disciplina de Música tinha o seu programa dividido em duas partes, a primeira era
de caráter teórico e a segunda, prático. A parte teórica voltava-se para a análise de melodias
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fáceis e atraentes, e era uma revisão da matéria ministrada durante o Curso Ginasial. Já o
conteúdo da parte prática destinava-se ao ensino de ditados rítmicos e solfejos. A questão
dessa disciplina pode ser analisada, enquanto uma referência curricular que visa atender
vários propósitos, entre eles a realização de comemorações relativas ao calendário de eventos
cívicos do ano letivo, de hábitos a serem adquiridos na organização escolar, traduzidos em
canções que normalmente eram acompanhadas de gestos corporais. Canções como “Balões de
São João, Soldadinho de Chumbo e Ida para o recreio” (ver quadro n.9), são exemplos destes
propósitos, o ensino da disciplina de Música em ambas as instituições.
A Educação Física, em sua parte teórica, dava importância para a organização de
desfiles, festas cívicas e comemorações. Já a parte prática enfatizava as questões ligadas as
atividades esportivas. O conteúdo programático estabelecia uma distinção de gênero, pois as
atividades rítmicas como as danças regionais e os bailados folclóricos nacionais eram
ensinados apenas as mulheres. Talvez isso pudesse ser explicado, pelo fato dos legisladores
paulistas acreditarem que as mulheres tivessem maior habilidade do que os homens para as
atividades rítmicas. Deste modo, percebe-se que os conteúdos de Música e de Educação Física
permaneciam interligados, uma vez que, sons e gestos traduziam-se em formas mecânicas e
estereotipadas de aprender hábitos socialmente convencionados.
De acordo com o Decreto-Lei nº. 14.002, de 25 de março de 1944, a Pré-Normal
incumbia-se pelo ensino das disciplinas de cultura geral, desse modo, na “Escola Normal
Livre Nossa Senhora Auxiliadora” e na “Escola Normal Oficial”, os conteúdos ministrados
procuravam reforçar os conhecimentos adquiridos no ginásio e preparar o futuro professor
para o aprendizado das matérias específicas do curso profissional.
Se os conteúdos de cultura geral compunham a formação propedêutica do programa,
os conteúdos pedagógicos diziam respeito à parte considerada propriamente de formação
profissional, pois as disciplinas ligadas às Ciências da Educação com os seus fundamentos
teóricos e à Prática de Ensino com os seus aportes centrados nos métodos e processos
didáticos, proporcionavam, explicitamente, as bases da formação do professor primário.
Apesar das reformas educacionais paulistas dos anos 50 terem estabelecido mudanças
na organização curricular do Curso Normal, conforme já foi discutido anteriormente. É
importante lembrar aqui que, foram as prescrições curriculares instituídas pela Consolidação
das Leis do Ensino do Estado de São Paulo de 1947 que estiveram vigentes na maior parte do
período abordado por esta tese, prescrevendo o que deveria ser ensinado no Curso Normal.
Por essa razão foram selecionados os programas do rol de disciplinas desse documento para
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análise dos conteúdos ministrados tanto na “Escola Normal Livre Nossa Senhora
Auxiliadora” quanto na “Escola Normal Oficial” na parte específica de formação profissional.
Na parte direcionada especificamente à preparação profissional do professor, as
disciplinas de Psicologia, Biologia e Sociologia da Educação com os seus aportes forneciam a
base de formação da pedagogia experimental postulada por John Dewey, o conteúdo de
Psicologia era ministrado Psicologia era ministrado tanto no 1º quanto no 2º ano do Curso
Normal. Como era uma disciplina importante dentro do quadro curricular, o número de aulas
era elevado e o seu conteúdo programático amplo. Essa importância era atribuída devido ao
próprio contexto escolanovista em movimento que pretendia conferir à educação um estatuto
científico, baseado nas recentes teorizações da psicologia e da biologia, e que sugeriam, em
síntese, uma mudança nas atitudes em relação à infância e uma nova compreensão sobre os
mecanismos implícitos a sua aprendizagem, cujas premissas, deveriam ser apropriadas e,
posteriormente, aplicadas na situação de ensino, o que justificaria, pode-se dizer, essa
elevação em sua carga horária.
No 1º ano, o conteúdo da disciplina de Psicologia desdobrava-se em duas partes
distintas, a primeira se incumbia de tratar os aspectos gerais da Psicologia e a segunda, se
encarregava dos temas ligados à Psicologia da Criança. Deste modo, o programa, inicialmente
incluía o estudo dos seguintes temas: objetos e métodos da Psicologia; Fatos psicológicos,
psíquicos, fisiológicos e sociais. Inteligência; Personalidade; Caráter; Memória. Raciocínio.
Sentimentos e Emoções. Hábito e Aprendizagem; Aspectos psicológicos e sociais da
linguagem. Já o programa da segunda parte compreendia o estudo sobre Conceitos e Métodos
da Psicologia infantil; Fases e características do desenvolvimento infantil; Emotividade
infantil; Desenvolvimento mental; Medidas da inteligência e das aptidões infantis, entre
outros aspectos.
No 2º ano, o conteúdo programático da disciplina de Psicologia, além de se direcionar
aos aspectos gerais ligado a essa área do conhecimento voltava-se ao estudo da Psicologia da
Aprendizagem. Inicialmente, o programa previa o estudo dos seguintes aspectos: A natureza e
o desenvolvimento da Inteligência; Os princípios fundamentais da medida da inteligência; Os
“tests” de A, B, C, entre outros. Em um segundo momento, o programa prescrevia o ensino:
Noção usual e científica de aprendizagem; A Aprendizagem e o ensino; A medida do
aprendizado; Os princípios que regem os “tests” pedagógicos; Os princípios psicológicos; A
Psicologia aplicada ao ensino dos conteúdos do primário, entre outros.
O conteúdo da disciplina de Biologia Educacional no 1º ano do Curso Normal era
extenso, pois o seu programa englobava as questões ligadas à reprodução e à genética; às Leis
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de Mendel; aos aspectos da ação do meio interno sobre o homem; aos aspectos da ação do
meio externo sobre os seres vivos e à ação dos exercícios sobre o homem; aos fundamentos e
aos programas da Eugenia e da Higiene; e às noções de puericultura. Já o conteúdo
programático do 2º ano, ocupava-se das questões da Biologia Aplicada à Educação, sendo
assim o programa incluía o estudo a respeito das Características gerais do aluno da pré-escola
e do curso primário; condições físicas da escola e dos materiais escolares; Moléstias mais
comuns entre os escolares; Condições físicas da escola no meio rural; Escolas especializadas
para os portadores de deficiência física e mental; Condições físicas e psíquicas para o
exercício do magistério; e Estatísticas demográficas, sanitárias e escolares do Município,
Estado e País.
De um modo geral, a proposta de ensino da disciplina de Biologia Educacional incluía,
de um lado, uma parte de noções gerais, para o conhecimento do indivíduo humano, e
também para implementar a cultura científica nas futuras professoras; de outro, os objetivos
referentes à prática pedagógica, com os conhecimentos necessários a atuação da professora
primária, por isso, ensinava-se às partes referentes à eugenia, à higiene, às moléstias mais
comuns entre os pré-escolares, entre outros aspectos (Viviani, 2003).
O conteúdo de Sociologia Educacional no 1º ano abordava os aspectos gerais dessa
ciência. Sendo assim, o seu programa incluía o ensino dos seguintes temas: natureza,
diversidade e complexidade dos fatos sociais; fenômenos sociais da educação; evolução
social; estudos e idéias sociais da antiguidade aos tempos modernos; constituição de uma
ciência particular ou social; luta pela autonomia da Sociologia como ciência; e as grandes
correntes atuais do pensamento sociológico. No 2º ano, o programa da disciplina dava ênfase
aos aspectos da Sociologia Aplicada à Educação, no que diz respeito à relação Estado, Escola
e Sociedade. O conteúdo abrangia o estudo a respeito das agências sociais (não escolares) que
educam; escola, campo específico de educação; sistema pedagógico e sistema social; família e
educação; particularidades da formação histórica e social de São Paulo; e exame do sistema
escolar (especialmente primário e profissional) de São Paulo sob o ponto de vista sociológico.
O desenvolvimento da disciplina de Sociologia enfatizava os modos de produção dos
meios sociais, mas se articulavam com a temática do indivíduo, tratada na disciplina de
Psicologia e previa a adaptação do cidadão a esse processo de industrialização e das novas
formas de organização social do trabalho e a incorporação dessa mentalidade produtiva em
questão.
A disciplina de Pedagogia com os seus conteúdos de fundamentos científicos e
filosóficos ligados à educação, também contribuía de forma significativa para a formação
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técnico-pedagógica do futuro professor. O conteúdo programático da disciplina de Pedagogia
tanto no 1º quanto no 2º ano do Curso Normal, seguindo as prescrições da Consolidação das
Leis do Ensino de 1947, desdobrava-se em duas partes, a primeira, tratava dos aspectos
científicos e a segunda, dos filosóficos. O programa do 1º ano incluía desde o estudo da
delimitação do campo da pedagogia científica, características da aprendizagem até as
concepções de educação, idéias fundamentais de algumas escolas filosóficas contemporâneas
e os valores na educação.
Como no 2º ano do Curso Normal, o número de aulas semanais de Pedagogia era
menor do que no 1º ano, o programa da disciplina era mais condensado. Os conteúdos
referentes à Pedagogia Científica previam inicialmente uma revisão e ampliação dos
conhecimentos sobre os métodos estatísticos apreendidos durante o 1º ano do curso. Para
depois dar início ao programa propriamente dito do 2º ano, que contemplava o estudo de
questões teóricas e práticas sobre avaliação escolar. Já os conteúdos referentes à Pedagogia
Filosófica tratavam de questões ligadas à educação tradicional e à escola nova.
Vale dizer aqui, que na “Escola Normal Livre Nossa Senhora Auxiliadora”,
diferentemente da “Escola Normal Oficial”, acrescentava ao conteúdo programático do 2º
ano, o estudo do Sistema Preventivo de Dom Bosco e do Conceito educativo de São João
Bosco (Relatórios dos Inspetores da Escola Normal Livre Nossa Senhora Auxiliadora de
1945-1954). É bem possível que uma situação como essa estivesse relacionada ao fato de
existir entre determinados setores da Igreja Católica, o interesse de incorporar e depurar os
preceitos da escola nova à luz do catolicismo, conforme assinala Carvalho (2001). De fato,
percebe-se que foi essa postura adotada pelas Filhas de Maria Auxiliadora em relação aos
conteúdos da disciplina de Pedagogia no 2º ano, ao acoplar junto ao estudo da Escola Nova os
ensinamentos sobre Dom Bosco.
A Prática de Ensino era a disciplina que tinha a carga horária mais elevada do Curso
Normal, obviamente a ênfase dada a essa matéria decorria do caráter profissionalizante que se
desejava imprimir à formação de professores, em oposição à característica “livresca” e
“intelectualista” que distinguia o ensino tradicional da educação renovada. No 1º ano, o seu
conteúdo era diversificado e extenso, pois tratava desde temas ligados à organização da sala
de aula até a participação do professor em reuniões pedagógicas. Desse modo, o programa
prescrevia o ensino detalhado dos seguintes aspectos: Arranjo e decoração da sala de aula;
Distribuição dos alunos na classe; Prática dos “tests” de acuidade visual e auditiva. “Tests”
A.B.C (“tests” criados por Lourenço Filho para avaliar a maturidade para a alfabetização);
Estudo do programa oficial, ano por ano; O ensino e as atividades infantis na escola de
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aplicação; Observação do ensino e das atividades escolares em classes do Curso Primário;
Observação e prática em classes primárias; O ensino da caligrafia; Organização do museu e
da biblioteca escolar; Excursões escolares; Reuniões pedagógicas (escola, delegacia de ensino
ou na inspetoria auxiliar).
Enquanto, o conteúdo do 1º ano voltava-se mais para as questões práticas do ensino.
No 2º ano, o programa contemplava tanto os aspectos práticos quanto os legislativos da
educação. Sendo assim, o programa previa o estudo sobre: Técnica de Alfabetização; Ensino
da leitura em cada um dos graus primários. Sistema de “projetos”. Programas e horários nos
sistemas renovados; Elaboração de ofícios às autoridades e de comunicados aos pais de aluno;
Exame e comentário das leis sobre nomeações para o magistério primário. Condições para a
efetivação dos estagiários; Organização geral do ensino primário no Estado de São Paulo,
entre outros aspectos.
De um modo geral, pode-se dizer que o conteúdo programático da disciplina de Prática
de Ensino tinha o objetivo de fornecer ao aluno-mestre os conhecimentos necessários para a
solução de problemas concretos que surgissem tanto em relação ao seu trabalho pedagógico
em sala de aula do ensino pré-primário e primário quanto de sua inserção na profissão
docente, conforme foi visto acima, o conteúdo abrangia também as questões referentes à
política educacional. Ainda que a disciplina tivesse tais propósitos e a “Escola Normal Livre
Nossa Senhora Auxiliadora” e a “Escola Normal Oficial” procurassem cumprir devidamente o
conteúdo proposto oficialmente, comentários de ex-alunos durante as entrevistas dão conta de
que as aulas de Prática de Ensino eram de fato precárias a sua formação. A esse respeito, os
depoimentos de dois ex-alunos ilustram essa situação - o de Pedro, ex-aluno do Curso Normal
da turma de 1951, da instituição de ensino pública, e o de Sônia, da “Escola Normal Livre
Nossa Senhora Auxiliadora”:

(...) A disciplina de Prática de Ensino foi deficiente. Isso eu percebi depois
que tive que enfrentar a escola no sertão, lá na zona rural. (...) Quando
cheguei à zona rural, eu peguei 30 alunos, 1 não sabia nada, outros sabiam
um pouquinho e outros um pouquinho mais. Tive que dividir os alunos em
cinco turmas, o 1º ano ficou a seção A e B e nas outras seções ficaram a 2º,
3º e 4º anos. Quando me deparei com aquela realidade, eu queria encontrar
com a professora de Prática de Ensino e trazê-la na minha sala, para ver o
que eu deveria fazer, pois eram 5 turmas em uma sala, eu tinha que me
desdobrar. Assim, tive que aprender trabalhando (Pedro, entrevistado em
10/04/2006).
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(...) Nós tínhamos ótimos professores. Eu digo que a carga de teoria que
passaram para nós foi ótima, mas não posso dizer o mesmo da parte prática.
Eu senti isso, quando fui dar aula em uma fazenda. Eu não conseguia
ensinar direito às crianças, eu, cada vez me cobrava mais, principalmente
depois que soube que a professora que havia dado aula antes era ótima. Até
que eu não consegui vencer essa barreira e achei melhor desistir das aulas,
eu não me dei tempo para me adaptar (Sônia, entrevistada em 28/05/2004).

Do mesmo modo que no Pré-Normal, o conteúdo programático da disciplina de
Trabalhos Manuais tanto no 1º quanto no 2º ano do Curso Normal era demarcado por uma
clara distinção de gênero. Por ser uma matéria de caráter essencialmente prático, no 1º ano, o
seu conteúdo abrangia, tanto para a seção feminina quanto masculina, o ensino de
cartonagem, modelagem, exercícios em pranchetas e livre; entalhação em madeira. E, para a
seção feminina incluía, ainda, o ensino de trabalhos de agulha, corte e costura de diversas
peças de roupas do vestuário de crianças até 10 anos e trabalhos de lã. O programa de ensino
do 2º ano não era muito diferente do 1º ano, pois contemplava o ensino de cartonagem,
trançagem, tecelagem, modelagem e marcenaria. Na seção exclusivamente feminina
abordava, ainda, o ensino de corte e confecção de peças para vestuário de meninas até 10
anos, para meninos até 6 anos, e para mocinhas, trabalhos de lã. Isso permite entender que as
escolas normais junto com as suas finalidades primordiais visavam, também, à formação de
moças, “a fim de que pudessem desempenhar suas funções de mães de famílias e senhoras da
sociedade” (Tanuri, 1970, p. 16).
A organização do conteúdo programático da disciplina de Música no 1º e 2º anos do
Curso Normal, não era muito diferente do Pré-Normal, pois também constava de uma parte
teórica e a outra prática. A parte teórica do 1º ano, incluía o estudo de Notação musical e
cifrada. Métrica. Rítmica e Expressão. A parte prática contemplava os ditados rítmicos e
tonais. No 2º ano, o conteúdo programático tanto da parte teórica quanto prática de Música
era mais abrangente que no 1º ano. A parte teórica englobava desde as noções de história da
música até a metodologia do ensino da música nas escolas. Já a parte prática compreendia o
ensino de ditados melódicos. É significativo assinalar aqui, que o conteúdo dessa disciplina de
acordo com as orientações curriculares oficiais só se voltava propriamente ao ensino da
Música ligado ao ensino pré-primário e primário no 2º ano do Curso Normal.
No entanto, os Relatórios dos Inspetores da Escola Normal Nossa Senhora
Auxiliadora e as Atas de Exames da Escola Normal Oficial permitiram constatar que na
prática cotidiana dessas duas escolas, o ensino de Música, era associado ao curso pré-primário
e primário desde o Pré-Normal, como mostra o quadro a seguir:
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Quadro 9
Relação de Cantos ensinados na disciplina de Música na “Escola Normal Livre Nossa
Senhora Auxiliadora” e na “Escola Normal Oficial”.

Pré-Normal

1º Ano do Curso Normal

2º

Ano

do

Curso

Normal
Pátria Formosa

Primavera

Primavera

As estrelinhas do céu

As andorinhas

Noite de São João

Balões de São João

O gatinho Preto

Lindas Flores

Terras Feiticeiras

Vamos companheiras

As estrelinhas

Ida para o recreio

Singrando vai a Barca

Á tardinha

Soldadinhos

Os Gatinhos

Desperta no bosque

O dorminhoco

Soldadinhos

O Sol

Ida para o recreio

Pátria Formosa

Pátria Formosa

Canto a camponesa

Fonte: Relatórios dos Inspetores da “Escola Normal Nossa Senhora Auxiliadora” de 194748 e as Atas de Exames da “Escola Normal Oficial” de 1948-50.

Na “Escola Normal Livre Nossa Senhora Auxiliadora”, a professora de Música
acrescia, ainda, ao programa da disciplina, o ensino de cantos religiosos como o da AveMaria, entre outros.
O conteúdo programático da disciplina de Desenho Pedagógico entre o 1º e 2º anos se
desdobrava em duas partes, que na verdade uma complementava a outra. No 1º ano, o
programa se incumbia de proporcionar ao futuro professor uma formação preparatória para a
matéria do 2º ano, desse modo, o seu conteúdo abrangia: Demonstrações pelo professor dos
recursos de desenho pedagógico. Uso do material. Observações em classes primárias, do
desenho infantil. Execução de figuras simples. Cópia do natural. Treino de esquemas sobre
figura humana e animais. Ilustração de poesias, contos históricos e historietas. Já no 2º ano, o
conteúdo contemplava um aproveitamento sistemático do programa do curso primário para
treinos do desenho, com aulas ilustradas de geografia e história, Feitura de cartazes de
propaganda da leitura, da higiene, de bons hábitos em geral, de assuntos de civismo, entre
outros aspectos.
Na “Escola Normal Oficial”, a disciplina de Desenho Pedagógico recebia uma atenção
mais especial do que na “Escola Normal Livre Nossa Senhora Auxiliadora”. Essa atenção
mais cuidadosa com a disciplina de Desenho Pedagógico esteve intimamente ligada ao
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trabalho desenvolvido pelo professor Divo Marino, que publicou um livro29 a respeito do
desenho infantil e ainda na década de 50 fundou a 2ª Escola de Arte Infantil do Brasil nas
imediações da instituição pública de Ribeirão Preto. Pode-se dizer que o trabalho do professor
Divo Marino com os alunos da instituição pública de ensino, deu evidências de uma atividade
desenvolvida nos moldes propostos pelo programa oficial e dentro dos preceitos da escola
nova, por permitir além da observação dos desenhos infantis, o contato direto dos futuros
professores em atividades práticas, que compreendia a execução de aulas prática aos alunos
do ensino pré-primário e primário da escola primária anexa.
A disciplina de História da Educação era ministrada exclusivamente no 2º ano do
Curso Normal, sendo assim, o seu programa era assim definido: A educação entre os povos
primitivos; A educação grega: os primórdios de sua história, a educação ateniense e espartana
e os grandes pensadores gregos; A evolução da educação entre os romanos; Aspectos da
educação na Idade Média; O ensino no período moderno: educação humanista, realista,
naturalista; A educação sob o ponto de vista psicológico e científico; Os rumos gerais e a
tendência eclética da educação contemporânea; As escolas novas: Dewey, Decroly, Ferriére,
Montessori; O manifesto dos educadores brasileiros. Vale dizer, que na “Escola Normal
Nossa Senhora Auxiliadora” eram acrescentados juntos aos conteúdos de História da
Educação, o estudo dos educadores cristãos como São João Bosco, Gregório Girard. Percebese nessa situação, mais uma estratégia das Filhas de Maria Auxiliadora em incorporar junto
aos conteúdos programáticos das disciplinas diferentes do currículo, os ensinamentos ligados
à educação católica. O que certamente se explica pelo fato da escola salesiana valorizar na
formação da professora tanto a preparação técnica quanto a religiosa, conforme se focalizará a
seguir.

29

MARINO, Divo. O Desenho da Criança. São Paulo: Editora do Brasil, 1957.
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Figura 12 – Noticiário sobre “As Primeiras Escolinhas de Arte de Ribeirão Preto”, fundadas
pelo professor Divo Marino.
Fonte: Jornal “A Gazeta de Ribeirão Preto” 10/10/1957.
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3.2.2 - O Ensino Religioso como um saber extracurricular
Desde o primeiro currículo da “Escola Normal Livre Nossa Senhora Auxiliadora” em
1944 como da “Escola Normal Oficial” em 1946, a Religião embora não constatasse no rol
das disciplinas oficiais era ministrada durante os três anos do curso de formação de
professores. Na escola católica, as freiras da Congregação das Filhas de Maria Auxiliadora
introduziam os ensinamentos da Religião todos os dias durante a primeira meia-hora de aula.
A respeito dessas aulas, Cora, ex-aluna do estabelecimento, relata:
Era todo dia, durante a primeira meia hora de aula, na hora que a gente
entrava no Colégio, era o horário da aula de Religião. Na minha época, essa
aula era diária. Mas, o seu conteúdo era muito mais ligado a colocar a
doutrina católica em prática, pois não adiantava ter fé, sem praticar o
sentimento de amor ao próximo e a caridade, senão fica uma coisa muito
sem sentido. (Cora, entrevistada em 28/05/2005).

Como seria de se esperar, a distribuição da carga horária relatada pela ex-aluna Cora,
da turma de 1958, foi à mesma mantida pelas freiras de 1944 até a primeira metade da década
de 60, conforme revela os Relatórios dos Inspetores da Escola Normal Nossa Senhora
Auxiliadora. Embora não tenha sido possível levantar grandes informações a respeito da
disciplina de Religião na “Escola Normal Oficial”, o depoimento do já mencionado professor
aposentado Divo Marino, que foi também diretor da instituição pública de Ribeirão Preto,
esclareceu que:
Havia aulas de Religião sim, quem dava essas aulas era o Padre Arnaldo,
elas ocorriam, uma vez por semana, durante 1 ou meia hora, no Anfiteatro
da Escola Normal Oficial para os 3 anos do curso de formação de
professores, apesar de não ser uma aula obrigatória, ela era muito
concorrida, pois o padre Arnaldo falava bem, e por isso, tinha um grande fã
clube (Divo Marino, entrevistado em 12/04/2006).

Ainda que a Religião fosse ministrada aos alunos da “Escola Normal Oficial”,
conforme revelou o relato deste ex-professor, ela não ocupava a mesma importância que na
“Escola Normal Livre Nossa Senhora Auxiliadora”, pois a sua carga horária não ultrapassava
mais que 1 hora semanal enquanto na instituição católica chegava até a ter 3 horas semanais,
contando a meia hora ministrada perante uma jornada escolar de 6 dias por semana.
Obviamente, isso pode ser explicado pelo fato da escola normal católica ter, entre os seus
objetivos, a preocupação com a formação religiosa de suas futuras professoras.
As diferenças percebidas no ensino de Religião entre ambas as escolas não estavam
relacionadas apenas à carga horária das aulas, estendiam-se também em relação aos
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conteúdos. Na “Escola Normal Livre Nossa Senhora Auxiliadora” o conteúdo era organizado
de forma seqüenciada para os diferentes anos do curso, enquanto a escola normal pública lhe
dava um tratamento genérico, sem ter um programa específico de Religião, talvez porque
havia o princípio da laicidade do ensino, termo que ocupou os debates educacionais no Brasil
após a instalação do regime republicano que separou Igreja e o Estado.
É importante assinalar aqui, que na instituição católica, diferente da pública havia um
cuidado todo especial na seleção e organização dos conteúdos religiosos ministrados nos
diferentes anos do Curso Normal, como mostra o programa dessa matéria evidenciado a
seguir. Em 1948, por exemplo, o conteúdo programático de Religião na “Escola Normal Livre
Nossa Senhora Auxiliadora” para os três anos do curso de formação de professores era assim
definido:
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Quadro 10
Relação dos conteúdos da disciplina de Religião da “Escola Normal Livre Nossa Senhora
Auxiliadora” de 1948
2º ano do Curso Normal.
Pré-Normal
1º ano do Curso Normal
1 - “Doutrina Cristã.
1 - “Jubileu. Cristão e suas 1 - “Graça de Deus como um
2- Principais símbolos da necessidade de fazer atos de meio de santificação.
Igreja. 3- Credo. 4 - Mistério fé. 2- Idolatria. Moral. 3 - Fé. 2- Método intrínseco do
a SS. Trindade. Principais Esperança.
Caridade. Catecismo. 3 - Oração e a sua
provas da existência de Deus. Adoração. 4 - Culto à SS. necessidade. 4- Excelência e
5 - Criações de Deus.
Virgem, aos Anjos e aos explicação sumária da oração
6 - Existência dos Anjos – O Santos. 5 - Principais Pecados dominical.
5
Setes
Anjo da Guarda. 7 - Criação cometidos contra a fé. 6 - Sacramentos e seus efeitos. 6
de Adão e Eva. 8 - Figura do Maneiras de amar a Deus. 7 - - Batismo. 7 - Sacramento da
Messias. 9 - Jesus Cristo e sua Heresia. Proibições de Deus Penitência. Instituição da
missão divina.
no 1º mandamento.
divina
confissão.
8
10 - Mistério da Encarnação. 8 - Obrigatoriedade do Eucaristia como Sacramento.
11 - Vida oculta e pública de juramento. Culto a Santa 9 - Santo sacrifício da missa.
Jesus Cristo. Moral.
Cruz. 9 - Culto das Relíquias. 10 - Sacramento da extrema12 - Encíclicas: Rerum 10 - Culto à Virgem 11 - unção. 11 - Noções gerais
Novarum e Quadragésima Santa. Principais festas de sobre o Sacramento da
nona. 13 - 1º Mandamento da Maria Santíssima. 12 - Ordem. 12 - Descobrimento
Lei de Deus. 14 - Fé como Pecados contra adoração. 13 - do Catecismo.
uma virtude teológica. 15 - Principais
pecados
de 13 - Matrimônio. Syllabus”.
Necessidades imediatas da Fé Superstição. Espiritismo. 14 à salvação. 16 - Pecados que Magia,
espiritismo
e
se podem comente contra a fé. ocultismo.
17 - Esperança como virtude 15 - Pecado particular a Deus.
teológica. 18 - Caridade como Modos
para
adorar
virtude teológica. 19 - publicamente a Deus. 16 Parábola do Bom Samaritano. Motivos da Esperança”.
20 - Papa Leão XIII e a
questão da caridade fraterna.
21 - Maneiras de manifestar o
nosso amor a Deus. 22 Deveres que abrange o
preceito da caridade”.
Fonte: Relatórios dos Inspetores da “Escola Normal Livre Nossa Senhora Auxiliadora” de 1948.

Deste modo, pôde-se constatar que os conteúdos da disciplina de Religião na escola
normal salesiana tratavam de questões doutrinárias do catolicismo como os mandamentos de
Deus e da Igreja Católica e as obrigações do “bom cristão”. Percebe-se, ainda que, havia um
cuidado criterioso com os conteúdos nos diversos anos do Curso Normal.
Além desses conteúdos prescritos pelo programa de Religião, as freiras durante as aulas
procuravam incorporar ensinamentos sobre as santidades de devoção da Congregação das
Filhas de Maria Auxiliadora. A esse respeito, Sônia, ex-aluna da instituição, lembra:
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As freiras sempre contavam e liam nas aulas de Religião sobre Madre
Mazarrello, Dom Bosco, Domingos Sávio e Laura de Vicunã. A gente
também lia sobre eles, faziam parte do contexto do “Auxiliadora” saber
sobre eles, de fato, a gente aprendia os aspectos essenciais da obra de cada
um deles. Eu li os quatro livros. Eu sempre achei a obra de Dom Bosco
maravilhosa e atual. Acredito que, se ele estivesse aqui entre nós, ele com
as suas idéias de educação estaria super atual. Para mim, ele era um
missionário, que vivia mais de um século a frente das pessoas daquela
época. Na verdade, eu gosto da obra de todos, mas sempre tive muito
fascínio pela obra de Dom Bosco. (Sônia, entrevistada em 28/05/2004)

Essas considerações à luz dos ensinamentos transmitidos pelo ensino Religioso
permitem levantar a hipótese de que a ação do Sistema Preventivo de Dom Bosco na
instituição era oportunizada durante o ensino e aprofundamento dos conhecimentos do
catolicismo. Conforme assinalado no início deste capítulo, o referido Sistema não era
constituído por regras pedagógicas como o Ratio Studiorum, mas sim por regulamentos
elaborados por conselhos, fundamentados em três aspectos principais: a razão, a religião e a
amorevolezza, que visavam à formação de bons cristãos e cidadãos úteis para a Pátria. Sendo
assim, os ensinamentos de Religião na escola normal católica correspondiam à ação deste
sistema, que tinha o interesse de levar o jovem ao exato cumprimento de seus deveres como
cristão que se estendiam também para a formação de uma normalista conhecedora da doutrina
católica e uma boa cristã.
Entre 1944 e 1964, pode-se perceber que a disciplina de Religião foi ministrada na
“Escola Normal Livre Nossa Senhora Auxiliadora” com bastante diferenças da “Escola
Normal Oficial”. De fato, nota-se que na escola católica ela procurava proporcionar as
normalistas saberes católicos consistentes, que iam muito além dos rudimentos da catequese,
pois tratava de oferecer a elas uma sólida formação cristã. Enquanto, na escola pública ela
procurava proporcionar aos seus alunos noções gerais da doutrina católica, sem muito
aprofundamento que, por ser uma instituição estadual de caráter oficial, precisava obedecer
aos princípios de laicidade e de todo um processo de racionalização e adaptação da dinâmica
social emergente que estavam às voltas com o desenvolvimento econômico e industrial.
Parece que essas diferenças entre os conteúdos e os objetivos com a disciplina de
Religião nas duas escolas, não estivessem apenas relacionado ao fato de uma instituição ser de
orientação católica e a outra leiga, mas também a questão do Brasil ter se tornado após a
instalação da República um Estado laico e a Constituição de 1934, ter tornado o ensino
religioso facultativo no sistema de educacional brasileiro.
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Pode-se dizer então que o ensino religioso, ao se fazer presente de modo sistematizado
na “Escola Normal Livre Nossa Senhora Auxiliadora” e, de modo genérico, na “Escola
Normal Oficial”, sobretudo na forma de palestras, foi ensinado em consonância com o
ambiente institucional de cada escola, pois nas práticas escolares do estabelecimento de
ensino católico ela recebia maior importância do que naquela que pertencia ao poder público.
A análise dos programas de ensino que foram implementados tanto na “Escola Normal
Livre Nossa Senhora Auxiliadora” quanto na “Escola Normal Oficial” revelaram que nas duas
instituições foram ensinados os saberes, que eram considerados socialmente legítimos para ser
aprendidos pelos futuros professores no período. Como foi possível constatar, os conteúdos
ensinados no Curso Normal das duas instituições estavam intimamente relacionados aos
preceitos da escola nova, ou seja, as idéias que circulavam no contexto educacional da época a
respeito da Psicologia, Biologia e da Sociologia da Educação e da Prática de Ensino para a
formação do professor primário. Daí, que uma situação como essa reafirma as considerações
de Goodson (2001), que “o currículo é constituído de conhecimentos considerados
socialmente válidos” (p.8).
Entre 1944 e 1964, o currículo da “Escola Normal Livre Nossa Senhora Auxiliadora”
e da “Escola Normal Oficial” foi marcado pela predominância das disciplinas de caráter
pedagógico. Nessa conjuntura, as matérias, que haviam dominado os currículos a partir das
diretrizes prescritas pelo Código de Educação do Estado de São Paulo em 1933, continuaram
tendo peso significativo, embora tivesse havido, por influência das idéias da escola nova,
inúmeras reformas. Para Young (2000), uma situação como essa persiste no currículo não
pelo fato de que ela seja mais eficiente do que outras do ponto de vista pedagógico, mas, por
essas características curriculares se ajustarem aos valores, às crenças e aos interesses dos
grupos dominantes da época.
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3.3 – OS LIVROS DIDÁTICOS DAS DISCIPLINAS PEDAGÓGICAS

As mudanças que se implantaram no campo educacional brasileiro a partir dos anos de
1930 desencadearam algumas aproximações com o pensamento renovador. Com isso, os
educadores do período como Fernando de Azevedo, Anísio Teixeira, Lourenço Filho, entre
outros, passaram também a atuar na elaboração de revistas e manuais escolares, que se
apresentavam mais como uma possibilidade de implementar esse novo projeto. Tanto que, nos
Relatórios dos Inspetores e nas Atas de Exames havia a sugestão de obras adotadas e
indicadas para uso nas duas escolas normais. Esse conjunto de indicações bibliográficas
permitia, de acordo com Carvalho (2000), que certos saberes pedagógicos fossem organizados
e se constituíssem como necessários à prática docente e ao próprio processo de formação.
De fato, estes livros didáticos continham textos referentes ao ensino de matérias
especializadas e aos planos de estudo para as Escolas Normais elaboradas a partir de
programas oficiais. Como assinalam Vivian Batista da Silva e Antônio Carlos da Luz Correia
(2004, p. 619), esses livros
eram escritos a fim de desenvolver tópicos relativos aos planos de estudos
de escolas normais, institutos de educação e, em alguns casos, até de
faculdade de filosofia, a partir de currículos e programas oficialmente
determinados e, na maioria dos casos, atingindo um número significativo de
edições.

Em ambas as instituições aqui estudadas, os livros indicados para o curso de formação
de professores, na maioria das vezes, eram exatamente os de autoria de educadores que
participaram dessas produções editoriais, bem como do movimento de renovação educacional
tais como, Fernando de Azevedo, Everardo Backhauser e outros. O quadro a seguir traz uma
relação desses livros utilizados nas duas instituições de Ribeirão Preto:
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Quadro 11
Livros Didáticos Adotados e Indicados na “Escola Normal Livre Nossa Senhora Auxiliadora”
e na “Escola Normal Oficial”
Escola Normal livre Nossa Senhora
1.
CLAPAREDE,
Eduardo.
Psicologia da Criança e Pedagogia
Experimental. 2.ed. Rio de Janeiro:
Francisco Alves, 1940.
2. SANTOS, Theobaldo Miranda dos.
Psicologia da Criança. Rio de
Janeiro: Livraria Boffon, 1948.
1. AGUAYO, Pedagogia Científica.
São Paulo: Nacional, 1944.
2.
BACKKEUSEUR, Everardo.
Manual da Pedagogia Moderna. Rio
de Janeiro: Editora Globo, 1944

Disciplina
Psicologia

Escola Normal Oficial
1. CLAPAREDE, Eduardo. Psicologia da
Criança e Pedagogia Experimental. 2.ed.
Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1940..
2. SANTOS, Theobaldo Miranda da
Psicologia da Criança. Rio de Janeiro:
Livraria Boffon, 1948.

Pedagogia

1. AGUAYO, Pedagogia Científica. São
Paulo: Nacional, 1944.

Prática de Ensino

1. AGUAYO, Didática da Escola Nova.
São Paulo: Nacional, 1932.
2. D´ÁVILA, Antônio. Práticas Escolares.
São Paulo: Saraiva, 1944, 3 v.

História da Educação

1. MOROE, Paul. História da Educação.
São Paulo: Nacional, 1947.
2. SANTOS, Theobaldo Miranda dos.
Noções de História da Educação. São
Paulo: Nacional, 1940.

1. ALMEIDA JR, Antônio F.
Biologia
Educacional:
noções
fundamentais. São Paulo: Nacional,
1944.
2. RICARDO, Aristides. Biologia
Aplicada à Educação. Atualidades
Pedagógicas. Vol. 19 São Paulo:
Nacional, 1936.

Biologia Educacional.

1. ALMEIDA JR, Antônio F. Biologia
Educacional:
noções
fundamentais.
Atualidades Pedagógicas. São Paulo:
Nacional, 1944.
2. RICARDO, Aristides. Biologia Aplicada
à Educação. Atualidades Pedagógicas. Vol.
19. São Paulo: Nacional, 1936.

1.
AZEVEDO,
Fernando
de.
Sociologia Educacional. São Paulo:
Nacional, 1940.
2. FONTOURA, Afro do Amaral.
Sociologia Educacional. Rio de
Janeiro: Aurora, 1949.
3. PEETERS, Madre Francisca.
Noções de Sociologia. São Paulo:
Melhoramentos, 1935.
4. SANTOS, Theobaldo Miranda.
Noções de Sociologia Educacional.
São Paulo: Nacional, 1947.

Sociologia da Educação

1. AZEVEDO, Fernando de. Sociologia
Educacional. São Paulo: Nacional, 1940.
2. CARVALHO, Delgado de. Sociologia
Educacional. São Paulo: Nacional, 1940.
3. FONTOURA, Afro do Amaral.
Sociologia Educacional. Rio de Janeiro:
Aurora, 1949.
4. SANTOS, Theobaldo Miranda. Noções
de Sociologia Educacional. São Paulo:
Nacional, 1947.

1. AGUAYO, Didática da Escola
Nova. São Paulo: Nacional, 1932.
2. D´ÁVILA, Antônio. Práticas
Escolares. São Paulo: Saraiva, 1944,
3v.
1. FRANÇA, Leonel. Noções de
História da Filosofia. São Paulo:
Companhia editora nacional, 1944.
2. MOROE, Paul. História da
Educação. São Paulo: Nacional,
1947.
3. SANTOS, Theobaldo Miranda dos.
Noções de História da Educação. São
Paulo: Nacional, 1940.

Fonte: Relatórios da “Escola Normal Livre Nossa Senhora Auxiliadora” (1947-1948) e Atas de
Exames da “Escola Normal Oficial” (1947-1950)
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O presente quadro permite averiguar que os livros didáticos indicados e, por
conseguinte, adotados, circularam tanto na “Escola Normal Livre Nossa Senhora
Auxiliadora” quanto na “Escola Normal Oficial” e fizeram parte da cultura de formação
profissional destas instituições, contribuindo para a circulação e recomendações de saberes e
tornaram-se peças essenciais para o sucesso do ensino normal.
Embora as prescrições legislativas mantivessem as mesmas orientações programáticas
para as instituições públicas e privadas, e os livros didáticos procurassem se organizar em
conformidade com a Lei, o que se verifica na “Escola Normal Livre Nossa Senhora
Auxiliadora” é uma tendência em acoplar ao rol das disciplinas de caráter pedagógico,
sobretudo nas de fundamentos da educação, obras de autores ligados ao catolicismo, como
Leonel França que era padre jesuíta, Madre Francisca Peeters, religiosa da Congregação de
Santo André, Everardo Backhauser um defensor do escolanovismo aos moldes católicos.
Entretanto, o mesmo não acontecia em relação aos livros que eram adotados pela “Escola
Normal Oficial”, que buscava seguir a tendência vigente e manter-se fiel aos princípios de
laicidade, prerrogativa da legislação do período. Obviamente, essa situação pode ser explicada
pelas próprias características destas instituições – leiga e católica.
Deste modo, pode-se dizer que os objetivos em torno da formação docente,
distinguiam-se em alguns aspectos, de acordo com os interesses particulares de cada
instituição, pois enquanto a escola pública ocupava-se da profissionalização, entendida
enquanto uma racionalidade técnica, a católica, tentava imprimir valores católicos as
normalistas.
Ao observar o índice de alguns dos livros da relação das duas escolas normais, pôde-se
verificar o agrupamento de conteúdos em grandes temas, havendo a seguir uma especificação
dos assuntos tratados em cada item. Por exemplo, o livro Psicologia da Criança, de autoria de
Theobaldo Miranda dos Santos, publicado pela Livraria Boffoni, em 1948, exibia uma
listagem de conteúdos centrada nos vários aspectos da psicologia infantil, pode-se dizer que
ele estava próximo ao sugerido pelo programa de Psicologia das escolas normais que foi
prescrito pela Consolidação das Leis do Ensino do Estado de São Paulo de 1947, o quadro
abaixo traz uma relação dos temas abordados no livro em foco, com o espaço relativo
ocupado por cada um deles.
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Tabela 17
Temas abordados no livro de Psicologia da Criança de Theobaldo Miranda dos Santos
Temas abordados

Nº. de Páginas

%

Evolução histórica da Psicologia da
Criança
Métodos e Técnicas

7

3,68%

9

4,74%

Desenvolvimento Pré-Natal

5

2,63%

Desenvolvimento do Recém-Nascido

9

4,74%

O Crescimento Físico

9

4,74%

O Desenvolvimento Mental

49

25,79%

Primeira Infância

25

13,16%

A segunda Infância

23

12,11%

A terceira infância

31

16,32%

A Adolescência

23

12,11%

TOTAL

190

100%

Fonte: SANTOS, Theobaldo Miranda. Psicologia da Criança. Rio de Janeiro: Livraria Boffoni, 1948.

Como se pode verificar, a maior parte da programação do livro referia-se ao
Desenvolvimento Mental (incluindo I - Características gerais - natureza do desenvolvimento,
teorias do primado dos fatores internos, teorias do primado dos fatores externo, teorias da
interação dos fatores; II - Estágios evolutivos – fases do desenvolvimento mental, normas
pedagógicas; III – Problemas e exercícios; IV – Observações e experiências – A) Escola de
Binet-Simon, B) Quadro comparativo da escala Binet-Simon e as revisões americanas e
alemãs. C) Revisão brasileira da escala de Binet-Simon.
Os capítulos ligados à primeira, à segunda e à terceira infância e à adolescência
também estavam relacionados aos temas discutidos pelo currículo do 1º e 2º anos do Curso
Normal prescrito pela referida Consolidação. De certa maneira, todos os aspectos abordados
pelo livro de Theobaldo Miranda dos Santos correspondiam aos grandes temas da Psicologia
que foram incorporados ao currículo das escolas normais paulistas a partir da implantação do
Código de Educação instituído por Fernando de Azevedo.
O livro Noções de Sociologia, de autoria de Madre Francisca Peeters30, publicado pela
editora Melhoramentos em 1935 apresentava uma listagem de conteúdos centrada em vários
aspectos, embora fosse um livro adotado na “Escola Normal Livre Nossa Senhora
30

Madre Francisca Peeters era professora do Curso Normal do “Colégio Santo André” de Jaboticabal.
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Auxiliadora”, na disciplina de Sociologia em 1948, o seu programa acrescentava itens e
mudava as ênfases. O quadro a seguir traz uma relação dos temas abordados no livro em foco,
com o espaço relativo ocupado por cada um deles.
Tabela 18
Temas abordados no livro de Noções de Sociologia da Madre Peeters
Temas abordados
Nº. de Páginas
%
Noções gerais de Sociologia

25

8,50%

A Sociedade Doméstica

28

9,52%

A Sociologia Econômica

67

22,79%

A Sociologia Política

53

18,03%

A Religião, a ciência e a arte do ponto
de vista sociológico.
A Sociologia Educacional: 1 - Princípios
gerais; 2 - Grupos sociais que colaboram
na obra da educação; 3 – Os problemas
de adaptação do processo educacional
aos tempos e aos lugares; e 4 – O
progresso social.

21

7,14%

100

34,02%

294

100%

TOTAL

Fonte: PEETERS, Francisca Madre. Noções de Sociologia. São Paulo: Melhoramentos, 1935.

Os temas abordados no livro “Noções de Sociologia” da Madre, apresentavam-se
como uma espécie de sermões, carregado de advertências, em consonância com os postulados
de cultivo ao espírito em oposição à matéria, crítica à modernização social que se apresentava
e até mesmo aos próprios paradigmas do Estado, visto como “charlatão ideológico”, onde se
lê que a verdadeira educação do “senso social” vista apenas em sua dimensão material e de
desenvolvimento seria improdutivo:
A socialização pelo exterior, pela aproximação material, por assim dizer,
dos escolares é contraproducente. O mundo nos apresenta um quadro
desolador de ódios e de rivalidades. No entanto em que época estiveram os
homens tão aproximados como hoje? Estrada de ferro, aviação, telégrafo,
T.S.F., congressos, servem acaso para unir a humanidade? E se na vida
escolar nos esforçarmos por aproximar todas as condições sociais, não será
transportar o mal da sociedade no ambiente infantil?
(...) Todavia, a criança é um ser social e deve ser educada como tal. De que
modo? Partindo deste princípio que o homem deve primeiro ser bom para se
tornar capaz de agir socialmente. Sem aperfeiçoamento interior, ele pode
ser um demônio social. Sem a convicção firme do seu fim e das suas
crenças, será o joguete de qualquer charlatão ideológico; sem desinteresse e
renúncia de si, não será um bom cidadão.
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Apesar de relativamente extenso, o trecho acima, nos dá uma exata noção de como
essa disciplina servia bem aos propósitos do instituto católico, impregnando dogmas em
contraposição ao que o Estado e mesmo as ciências em torno da infância propunham. Isto
porque, entediam que ensinar a dinâmica social, as crianças estariam sendo contaminadas com
o “mal” presente no exterior. Presentes nestes discursos estão ainda idéias, digamos
“tradicionais” como a da criança enquanto um ser puro, da clausura, que precisa ser afastado
do seu meio para ser educado e controlar seus “demônios” e só depois, com o espírito
cultivado, retornar a sociedade com as prerrogativas do bom sujeito, entendido como “bom
católico”. A narrativa da freira, voltada para as normalistas procurava incutir o ideal católico
na educação que servia aos fins e meios da própria Igreja, concorrente direta da escola, e que
ratificava a base educacional dos princípios de justiça social, da caridade cristã e do
evangelho, portanto, uma ação subvertida, com propósitos de inculcações dogmáticas e por
que não, uma forma de dizer, nas entrelinhas nas mãos de quem a educação deveria
permanecer.
De fato, os livros didáticos adotados nas escolas normais foram mais do que simples
transposições e adaptações de saberes, pois eles traduziam uma cultura específica para as
escolas as quais se destinaram, veiculando saberes que foram nelas criados e sistematizados.
Sendo assim, essas publicações organizaram não só os conhecimentos como também os
procedimentos pelos quais os mesmo deveriam ser ensinados, ordenando modos de raciocinar.
No entanto, os temas apresentados ao longo do tempo pelos livros didáticos editados sofreram
variações. Entre os anos 1930 e 1946, eram privilegiados temas voltados para o movimento
escolanovista; entre os anos de 1947 a 1959, a preocupação era com as questões
metodológicas de ensino e, entre 1960 e 1971, a atenção era com as descrições a respeito de
técnicas pedagógicas (Silva, 2001).
Na realidade, esses livros didáticos foram considerados como “manuais pedagógicos”,
conforme assinala Silva (2001), por terem sidos elaborados a partir de prescrições gerais dos
planos de estudos oficialmente determinados e oferecerem indícios mais detalhados daquilo
que deveria ser ensinado nos cursos de formação de professores primários. No entanto, a
maioria desses livros foram editados no Brasil, nos volumes da Coleção Atualidades
Pedagógicas, parte integrante da Biblioteca Pedagógica brasileira, publicada pela Companhia
editora Nacional.
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Pensar os conhecimentos escolares nessa dimensão histórica e como componente de
uma cultura escolar implicou não apenas examinar a sua historicidade, mas também
determinar as necessidade e forças sociais, que estiveram vigentes no período em torno dos
currículos, dos programas e dos materiais didáticos utilizados na formação de professores do
ensino primário. Conforme se pode constatar, a formação docente no período estudado esteve
intimamente relacionada às transformações que se processavam no interior da “Escola Normal
Livre Nossa Senhora Auxiliadora” e da “Escola Normal Oficial” e do seu entorno.
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CAPÍTULO IV
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DESTINOS DE ANTIGOS NORMALISTAS: INSERÇÃO
MAGISTÉRIO PAULISTA E PERCURSOS DESVIANTES31

NO

As entrevistas permitiram trazer algumas informações sobre a trajetória profissional e
de formação vivenciadas tanto pelas ex-alunas da “Escola Normal Livre Nossa Senhora
Auxiliadora” e da “Escola Normal Oficial”, de onde também se pôde entrevistar um ex-aluno.
Por meio destes relatos orais foi possível perceber sentimentos aflorando nas rememorações
sobre fatos que influenciaram a vida destes sujeitos, suas escolhas e razões, os modos de
enfrentamento das dificuldades encontradas nas diferentes situações, enfim, o que pode tê-los
aproximado e distanciado, em suas trajetórias, do campo profissional do magistério. Os
relatos revelaram o quanto o Curso Normal contribuiu para que tais trajetórias se
configurassem nos planos cultural, profissional e familiar.
Ainda por meio dos relatos, também foi possível obter informações de outras exalunas ou ex-alunos, por conta das referências que estes entrevistados fizeram, o que permitiu
ampliar um pouco e fazer generalizações sobre alguns desses “percursos desviantes”.
Após a década de 1930, o crescimento econômico desencadeado no país abriu novas
oportunidades profissionais para as mulheres – secretária, enfermeira, assistente social -, que
se firmaram como carreiras essencialmente femininas (Demartini; Antunes, 1991). Contudo, o
magistério primário permaneceu, ainda, como a profissão mais procurada pelas mulheres e
bem aceita socialmente, sobretudo pelas famílias das classes médias da época.
A predominância de alunas nas escolas normais era o sinal mais evidente do fato de
ser o magistério primário um campo profissional majoritariamente feminino. O magistério era
uma das poucas profissões que permitia à mulher uma maior participação social, sem
prejudicar a continuidade da vida doméstica, devido à curta jornada de trabalho e às férias
escolares. Como esclarecem Zeila Demartini e Fátima Antunes (1991, p. 97),
Ser professora era quase a solução para atender, de um lado, às
necessidades econômicas e culturais das famílias, e, de outro, manter a
imagem da mulher ligada à família – a escola era um prolongamento das
lidas domésticas, do trato com as crianças. Era assim uma profissão que
poderia, e, até, deveria ser incentivada entre as filhas.

31

De acordo com o Dicionário da Língua Portuguesa de autoria de Antônio Houaiss - o termo desviante significa
comportamento que se desvia. Nesta tese, esse termo foi adotado para designar os normalistas que seguiram
carreiras fora da profissão docente.
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O magistério assim concebido não era uma característica exclusiva do contexto
educacional brasileiro. De acordo com Michael Apple (1988), o mesmo ocorria nos Estados
Unidos e na Inglaterra. Nesses países, o magistério acabou sendo um símbolo de ascensão
social para muitas mulheres pelo fato delas terem “muito pouca escolha ocupacional; e,
comparado à maioria das alternativas – lavanderia, costura, limpeza ou trabalho na fábrica – o
magistério oferecia melhores condições de trabalho” (p. 19). Tantos nesses países como no
Brasil é possível afirmar, de um modo geral, que a maioria dos egressos das escolas normais
era formada por mulheres que, em boa parte, tornaram-se docentes, casaram-se e constituíram
família, cumprindo os papéis femininos valorizados pela sociedade da época. Essa mesma
trajetória predominou entre as egressas dos dois cursos normais da cidade de Ribeirão Preto.
Neste aspecto, a entrevista de Neusa, ex-aluna da instituição católica de 1964, é reveladora:
Na minha época, a moça que já tinha arrumado um namorado antes ou
durante o período que cursava a escola normal. Ao terminar o curso acabava
casando-se, logo em seguida. Como eu já tinha um namorado desde os 14
anos, logo que terminei o Normal, casei-me. No mesmo ano do meu
casamento várias amigas da escola normal também se casaram. Fui a pelo
menos uns 3 desses casamentos (Entrevistada em 10/03/2005).

No grupo que foi entrevistado a maior parte tinha se casado, nascido entre as décadas
de 1940 e 1960, procedentes das classes médias e naturais da própria cidade de Ribeirão
Preto. Nos outros casos, as depoentes vinham de cidades próximas. A tabela, a seguir, reúne
o perfil das egressas entrevistadas e do único professor deste grupo.
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Tabela 19
Identificação dos Sujeitos entrevistados
Nome

Cidade de
Origem

Idade

Estado
civil

Nº de
filhos

Estrato
social

Curso
Ginasial

Curso
Normal

Época

Docência

Classe
média
baixa
Classe
média
alta
Classe
média
alta
Classe
média
baixa

Colégio
N. S. A

E. N. L.
N. S. A

19461948

sim

Colégio
N. S. A

E. N. L.
N. S. A

Colégio
N. S. A

E. N. L.
N. S. A

19611964

sim

Colégio
N. S. A

E. N. L.
N. S. A

19611964

sim

Colégio
N. S. A

E. N. L.
N. S. A

19611964

sim

Colégio
N. S. A

E. N. O

19491951

sim

Colégio
Santa
Úrsula
Ginásio
de
Estado
Ginásio
de
Estado
Ginásio
de
Estado

E. N. O

19461948

sim

E. N. O

19491951

sim

E. N. O

19461948

sim

E. N. O

19471949

sim

Terezinha

Ribeirão
Preto/SP

80

viúva

2

Cora

Ribeirão
Preto/SP

60

casada

3

Sônia

Ribeirão
Preto/SP

60

casada

3

Maria
José

Bonfim
Paulista
(Distrito de
Rib.
Preto/SP)
Morro
Agudo/SP

solteira

-

59

casada

3

Ribeirão
Preto/SP

78

casada

2

Ribeirão
Preto/SP

78

casada

Pedro

Ribeirão
Preto/SP

80

casado

2

Dulce

Marcondésia
/SP

80

casada

2

Valda

Marcondésia
/SP

76

viúva

-

Neusa
Maria
Apareci
da
Neide

Classe
média
baixa
Classe
média
baixa
Classe
média
alta
Classe
média
baixa
Classe
média
baixa
Classe
média
baixa

não

Fonte: . Elaborada pela autora a partir dos dados coletados nas entrevistas com as ex-alunas da “Escola Normal
Livre Nossa Senhora Auxiliadora” e da “Escola Normal Oficial” e com o único ex-aluno entrevistado da “Escola
Normal Oficial”.
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Desse modo, dos 10 sujeitos, 90% exerceram atividades inerentes ao magistério e se
casaram e 80% tiveram filhos, o que nos leva a perceber as semelhanças em sua condição
social: estado civil constituição de família e padrão socioeconômico. Quanto às categorias
sexo e raça, apenas um homem professor e uma mulher negra professora compõem esse
grupo.
As entrevistas indicam que todos ingressaram na Escola Normal logo depois de
concluírem o Curso Ginasial. No caso das ex-alunas da escola católica, todas tinham estudado
na própria instituição, o que confirma a importância do colégio particular para as famílias, em
relação à continuidade dos estudos das moças (Werebe, 1959). O mesmo não aconteceu com
as ex-alunas da “Escola Normal Oficial” e com Pedro, o único ex-aluno, que eram
procedentes de diferentes estabelecimentos de ensino da cidade de Ribeirão Preto.
A maioria do grupo, ou seja, 80% (incluído Pedro) freqüentaram o Curso Normal na
vigência do Decreto nº. 17.698, de 26 de novembro de 1947 (Consolidação das Leis de
Ensino do Estado de São Paulo), que adequou a formação docente às determinações
estabelecidas pelo Decreto-Lei 5.884, de 21 de abril de 1933 (Código de Educação) e às
diretrizes da Lei Orgânica do Ensino Normal de 1946. O Decreto de 1947 incluiu em sua
estrutura curricular as disciplinas que constavam tanto no Código de Educação de 1933
quanto na Lei Orgânica de 1946, cujos conteúdos eram de cultura geral e de formação
pedagógica. Apenas 20% das entrevistadas, as mais novas, cursaram o Normal na vigência da
Lei nº 3.739, de 22 de janeiro de 1957, que instituiu uma reforma profunda no ensino normal
paulista, introduzindo algumas alterações na organização curricular das escolas que, de certo
modo, se distanciaram das determinações do Decreto-Lei nº. 17.698, de 26 de novembro de
1947. Determinadas disciplinas de cultura pedagógica ficaram vinculadas a outras, por
exemplo, Pedagogia à Psicologia Geral e Educacional e, também, os conteúdos de cultura
geral foram redistribuídos pelos três anos de curso32.

32

A estrutura curricular que vigorava no período em que as depoentes e o único depoente estudou estão citadas
no 1º Capítulo desta tese, entre as páginas 58 e 64.
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4.1 – Prosseguimento dos Estudos
A maioria das egressas entrevistadas não prosseguiu os estudos após o Curso Normal.
Entre as poucas que continuaram os estudos, algumas freqüentaram Cursos de
Aperfeiçoamento, nas modalidades Especialização Pré-Primária e Administração Escolar,
ministrados no Instituto de Educação “Otoniel Mota” de Ribeirão Preto; uma pequena parcela
se dirigiu aos cursos superiores, oferecidos principalmente pelas instituições de ensino
privado. Essa situação confirma a observação feita por Luiz Pereira (1969), de que a maior
procura dos egressos das escolas normais se dava pelos Cursos de Aperfeiçoamento. No
período pesquisado, do ponto de vista profissional, o ingresso nas atividades docentes do
magistério primário era praticamente o alvo dos que concluíam a escola normal.
Os Cursos de Aperfeiçoamento eram freqüentados, sobretudo pelas ex-alunas da
“Escola Normal Oficial”: de um lado, pelo fato destes cursos representarem, por assim dizer,
uma continuidade da escola normal e, de outro, por serem oferecidos gratuitamente, o que
acabava atraindo uma clientela formada por ex-normalistas.
Entre as décadas de1940 e 1960, os cursos superiores eram, ainda, pouco procurados
pelas alunas formadas tanto na “Escola Normal Livre Nossa Senhora Auxiliadora” quanto na
“Escola Normal Oficial”. Para a maioria delas, a conclusão do Curso Normal representava o
momento do ingresso nas atividades docentes do magistério primário, dado o caráter
profissional que este nível de ensino imprimia em sua clientela. Para os professores em
exercício havia os chamados “cursos de férias” ou “atualidades pedagógicas”, que concediam
pontos para a classificação dos docentes nos pedidos de remoção.
A tabela, a seguir, exemplifica os casos de prosseguimento dos estudos referentes aos
egressos das escolas normais estudadas.
Tabela 20
Formação escolar das ex-alunas e do ex-aluno entrevistados
Escolaridade
Escola Normal
Escola Normal +
Aperfeiçoamento
Escola Normal + Curso
Superior Incompleto.
Escola Normal + Curso
Superior

E. N. L.
N. S. Auxiliadora”
2

%

“E. N. Oficial”

%

40%

3

60%

1

20%

1

20%

1

20%

_

_

1

20%

1 (professor
Pedro)

20%

Fonte: Elaborada pela autora a partir dos dados coletados nas entrevistas.
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Os dados aqui registrados comprovam que os cursos superiores não atraíam os
egressos das duas instituições pesquisadas, pelo fato desse grau de ensino constituir, ainda,
entre as décadas de 1940 e 1960, um nível de estudo não habitual, de difícil acesso, não sendo
visto como uma exigência social e/ou profissional. De um modo geral, o normalista e seus
familiares ainda não pensavam o ensino superior como mais um patamar de formação. Alguns
depoimentos esclareceram que, nessas décadas, não era comum alguém formado pela Escola
Normal freqüentar cursos superiores, pois havia poucas oportunidades de acesso às faculdades
e pouca divulgação dos cursos existentes. Segundo um dos relatos:
Na minha época, os cursos superiores não eram muito divulgados entre nós,
para dizer verdade, não havia muitos estabelecimentos desse nível de ensino
na cidade de Ribeirão Preto. E, olha que eu não me considerava uma pessoa
desinformada (...). Na minha época, não foi igual na época da minha filha,
onde a jovem acabava o magistério conhecendo todos os cursos superiores
existentes e já sabendo a faculdade que gostaria de cursar (Neusa, formada
pelo colégio católico e entrevistada em 10/03/2005).

Adiantando algumas informações que serão retomadas mais à frente, é importante
lembrar que, nesse período, havia a Cadeira-Prêmio, oferecida ao aluno que tivesse as
maiores médias ao longo do Curso Normal ou de Aperfeiçoamento, o que favorecia a
continuidade dos estudos em nível superior, vale dizer, com o “prêmio”, o egresso tinha
garantido o cargo de professor primário no magistério público paulista, tendo condições de
fazer o Curso de Pedagogia como professor primário comissionado.
Assim sendo, a falta de “tradição” e “divulgação” dos Cursos Superiores entre as exnormalistas das duas instituições de ensino talvez estivesse relacionada com o fato da clientela
ser constituída predominantemente pelo sexo feminino. Como observam Barroso e Mello
(1975, p.49), “a altíssima porcentagem de mulheres entre os alunos do Curso Normal é,
provavelmente, o dado mais importante para tornar clara a estratificação baseada no sexo,
existente na clientela potencial do ensino superior”.
Na história das egressas dessas duas instituições de ensino, as novas exigências
prescritas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a de nº. 5.692/71, tornaram o
ensino superior uma exigência de formação profissional para o magistério. Por sua vez, a
instalação da Faculdade de Educação anexa à Associação de Ensino (Atual UNAERP Universidade de Ribeirão Preto), facilitou aos ex-normalistas o acesso ao ensino superior.
Com isso, ex-alunas da “Escola Normal Livre Nossa Senhora Auxiliadora” e da “Escola
Normal Oficial” puderam voltar aos estudos na década de 1970, conforme será mostrado mais
adiante.
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Nas décadas de 40-50 e até o início dos anos 60, as mulheres das cidades do interior
tinham poucas possibilidades profissionais fora do magistério, pois o prosseguimento dos
estudos, na maioria das vezes, era dificultado pelos próprios familiares que viam nessa
pretensão um perigo à estabilidade da família, além de acarretar custos e cuidados diversos.
De fato, as mulheres enfrentavam dificuldades para sair da casa paterna e ir estudar em outras
cidades, mais ainda, para cursar uma faculdade. Como assinala Gaeta (2002, p. 74), “as
famílias tradicionais eram refratárias à saída de suas filhas do controle paterno”. Em tais
circunstâncias, pode-se dizer que entre o ensino normal e o superior, havia um grande
obstáculo a ser superado, sobretudo pelas jovens professoras primárias.
Do ponto de vista de Barroso e Mello (1975), a baixa procura por parte das mulheres
que fizeram o Curso Normal pelo ensino superior ia além das questões familiares. Essa
questão estava associada, de um lado, às oportunidades limitadas dos indivíduos que não
tinham feito cursos colegiais de orientação acadêmica de ingressar nos cursos superiores e,
por outro, aos obstáculos de natureza psico-social que, quando não impediam que a mulher
cursasse uma faculdade, circunscreviam quais eram as carreiras mais adequadas para elas.
Fora isso, a falta de desenvolvimento de expectativas e aspirações mais ambiciosas por parte
das jovens, ao longo do seu processo de socialização, fazendo com que muitas encerrassem
suas carreiras profissionais com a conclusão do Curso Normal. Na opinião destas autoras, tal
situação só se reverteria se houvesse uma formação mais semelhante de moças e rapazes, o
que provavelmente faria com que, no ensino superior, a participação das mulheres pudesse se
realizar em condições de maior igualdade com os homens. Na verdade, a distribuição desigual
entre homens e mulheres pelas alternativas de formação ocorria antes mesmo da entrada nos
cursos superiores, conforme esclarecem os dados da tabela coletados por elas.
Tabela 21
Nível de escolaridade de rapazes e moças no Brasil, nos anos de 1955 e 1960.
Nível de Escolaridade

Rapazes

Moças

1955

1960

1955

1960

Propedêutico (científico e clássico)

54 %

55%

19%

21%

Normal

8%

2%

63%

60%

Ensino Profissional

38%

43%

17%

19%

TOTAL

100%

100%

100%

100%

Fonte: MEC. Secretaria Geral. Serviço de Estatística da Educação e Cultura. Sinopse do ensino médio. Rio de
Janeiro (1955 e 1960) Apud. BARROSO, Carmem Lúcia de Melo.; MELLO, Guiomar Namo de. O Acesso da
Mulher ao Ensino Superior Brasileiro. Cadernos de Pesquisa, São Paulo: n. 15, p. 47-77, 1975, p. 49.
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Como se pode verificar pela tabela, enquanto a maioria dos rapazes freqüentava o os
cursos científico e clássico, que proporcionavam melhores condições de ingresso no curso
superior e nas carreiras mais valorizadas socialmente, a maioria das moças cursava o Normal,
cujos conteúdos não preparavam devidamente o alunado, tornando mais difícil o acesso ao
ensino superior.
De um modo geral, pode-se dizer que os resultados referentes ao prosseguimento dos
estudos pelos egressos das duas instituições confirmam a tendência observada por Luiz
Pereira (1969), segundo a qual “a formação intelectual em geral e a formação pedagógica em
particular da grande maioria dos professores primários terminavam com a diplomação destes
nas escolas normais” (p.77).
No período estudado, embora o ensino superior não fosse, ainda, tão freqüentado pelos
ex-alunos das escolas normais havia alguns cursos que eram mais procurados do que outros,
tais como Letras, Pedagogia, História, Geografia, Ciências Sociais, Psicologia e Filosofia.
Tais cursos, na maioria das vezes, limitavam-se em grande parte, à formação para o
magistério do ensino secundário, cujo exemplo pioneiro (na segunda metade dos anos 30) é a
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo. No entender de
Barroso e Mello (1975), a concentração das mulheres em carreiras que conduziam ao
magistério secundário era resultante de duas tendências paralelas: de um lado, houve a
“feminização” dessas carreiras e, de outro, a sua expansão relativamente maior em relação aos
outros cursos superiores. Tal feminização do magistério secundário, ocorrida desde o final
anos de 1960, provavelmente estava ligada a duas raízes: “a crescente perda de prestígio da
profissão docente e a restrição das alternativas existentes para a mulher no mercado de
trabalho” (p.54). É bem verdade que, na década de 1960, a escola secundária
progressivamente perderia o seu prestígio enquanto campo profissional docente e, nestas
circunstâncias, os homens se afastavam dos cursos superiores que habilitavam para o
magistério secundário, buscando por outras carreiras de maior status profissional, o que
acabava favorecendo o ingresso das mulheres neste segmento da profissão docente.
Cabe lembrar que outros cursos superiores também foram freqüentados pelos egressos
das escolas normais. Entre os mais procurados estavam o Serviço Social, Biblioteconomia,
Comunicações e Enfermagem e, em menor escala, Veterinária, Odontologia, Engenharia,
entre outros. Como a grande maioria dos ex-alunos das instituições de formação de
professores pertencia ao sexo feminino, a maior e a menor procura por determinados cursos
podem ser explicadas por uma clara diferença de gênero. É importante assinalar que, entre os
anos de1950 e 1970, conforme destacam Barroso e Mello (1975), a escolha pelos cursos
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superiores estava vinculadas aos valores tradicionais relativos aos papéis de homens e
mulheres na sociedade. Em tais circunstâncias, o ingresso nos cursos superiores dos jovens do
sexo masculino e feminino realizava-se de forma bem diferenciada: de um lado, ficavam as
moças limitadas às áreas de ciências humanas ou letras, ou seja, áreas restritas a profissões de
pouco prestígio social e, de outro, os rapazes com as chances de escolherem as áreas de
ciências biológicas e exatas e atuarem em carreiras de maior valor social.
Entre os egressos da “Escola Normal Livre Nossa Senhora Auxiliadora” e da “Escola
Normal Oficial” que prosseguiram os estudos em nível superior, a realidade não foi diferente,
pois, a grande maioria optou pelos cursos que habilitavam para o magistério secundário e uma
pequena parcela se voltou para as áreas não ligadas à profissão docente.

O Curso de

Pedagogia foi o mais freqüentado. Essa foi a opção dominante entre os sujeitos entrevistados:
Tabela 22
Cursos superiores freqüentados pelos sujeitos entrevistados
Cursos
Superiores
Pedagogia
Serviço Social
Biblioteconomia
TOTAL

“E.N.L.N. S.
Auxiliadora”

Ano de
Conclusão

1

“E.N.Oficial”

Ano de
Conclusão

2
-

_

-

_

1
1
3

2

Fonte: Elaborada pela autora a partir dos dados coletados nas entrevistas.

O Curso de Pedagogia constituía-se como um campo de estudo muito próximo ao do
Curso Normal e, pelo fato de proporcionar formação em nível superior, abria as portas para o
ingresso em outros setores da profissão docente. Também houve egressos que fizeram outros
cursos superiores, como foi o caso da depoente Maria José, ex-aluna formada em 1964 pela
“Escola Normal Livre Nossa Senhora Auxiliadora” e que, depois de se diplomar em
Pedagogia foi aluna do curso de Biblioteconomia.
Pode-se afirmar que um dos fatores determinantes na busca pelo Curso de Pedagogia
foi a instalação da Faculdade de Educação, anexa à Associação de Ensino, no início dos anos
70, proporcionando a vinda dos primeiros Cursos de Licenciatura para a cidade de Ribeirão
Preto. Neste período, foram implantados os cursos de Pedagogia, Letras, Estudos Sociais,
Ciências, Biologia, Matemática, Química, Educação Artística e Educação para o Lar.
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No caso dos sujeitos entrevistados, entre os que prosseguiram os estudos, a maioria só
o fez a partir dos anos de1970. É bem possível que essa procura pelo Curso de Pedagogia
estivesse, ainda, relacionada com a implantação da Lei de Diretrizes e Bases (nº. 5.692/71).
Como se sabe, em seu Artigo 33, a referida Lei passou a exigir “a formação de
administradores, planejadores, orientadores, inspetores, supervisores e demais especialistas de
educação em curso superior de graduação, com duração plena ou curta, ou de pós-graduação”.
E, nesse caso, a Pedagogia era um dos cursos que oferecia habilitação específica para o
exercício dessas funções na área educacional.
Outros cursos de licenciatura também foram freqüentados pelos egressos dessas duas
instituições, sobretudo o de Letras. Apesar desses cursos não estarem relacionados entre as
opções dos sujeitos entrevistados, foi possível levantar essas informações no momento em
que comentavam sobre as incursões no mundo do trabalho de seus ex-colegas da escola
normal. Certamente a procura por esses cursos pode ser explicada por duas razões principais:
as licenciaturas habilitavam para o magistério secundário e eram as de maior preferência dos
egressos dos estabelecimentos de formação de professores e, essas licenciaturas já eram
oferecidas desde o início da década de 1970, em instituição de ensino superior33 na própria
cidade de Ribeirão Preto, o que facilitava o ingresso de estudantes que moravam em Ribeirão
Preto e na região.
Cursos superiores não ligados à formação para o magistério secundário também se
tornaram uma opção para alguns sujeitos do grupo de entrevistados. Nesse caso, os cursos
mais procurados foram: Serviço Social e Biblioteconomia, bastante feminizados, entre os anos
1950 e 1970 (Barroso e Mello,1975).
Apesar de outras oportunidades de estudos no ensino superior terem sido abertas aos
egressos das escolas normais, a partir da década de 1970 a grande maioria ainda optou por
freqüentar cursos que conduziam ao magistério secundário. No caso, a Pedagogia permaneceu
como o curso mais procurado por esses egressos por oferecer a especialização necessária para
ascender na carreira da administração escolar. Embora boa parte dos ex-alunos das
instituições de formação de professores primários fosse formada por mulheres, percebe-se que
mesmo com as novas oportunidades abertas nesse período, para essas mulheres, “o curso
superior continuou não representando uma inovação de papéis profissionais femininos
tradicionais” (Barroso; Mello, 1975, p. 57).
33

A partir dos anos de 1970, os cursos ligados ao magistério secundário foram oferecidos em Ribeirão Preto, na
Faculdade de Educação instalada anexa à Associação de Ensino (atual UNAERP - Universidade de Ribeirão
Preto).
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Assim, parece que a formação oferecida pela escola normal, além de nortear os ramos
profissionais para os quais os egressos poderiam se encaminhar, também acabava
influenciando a procura por determinados cursos de Aperfeiçoamento ou de ensino superior.

4.2 - O Curso Normal abrindo horizontes no campo profissional
A legislação educacional paulista, em vigor entre 1944 e 1964, determinou que a
principal função das escolas normais seria a de formar professores para o ensino primário,
papel que exercia desde a sua criação no Brasil, no século XIX. A formação recebida nessas
instituições abria oportunidades de ingresso em outras carreiras ligadas ou não à educação:
magistério secundário e normal, direção de estabelecimentos de ensino e, também, os cargos
no funcionalismo público e em empresas particulares. No entender de Werebe (1959), essa
abertura fez com que o ensino normal passasse a ser visto como um dos mais vantajosos, em
virtude das perspectivas profissionais que acenava, por direito ou não.
Com efeito, o magistério primário no estado de São Paulo abriu oportunidades
convidativas em outras atividades profissionais, especialmente no serviço público de maneira
geral, sobretudo para os filhos das classes médias da população, principalmente do interior do
estado, pois era a alternativa mais fácil, barata e rápida de formação profissional. Se, para o
homem, o Curso Normal era bastante convidativo.
De maneira semelhante, a trajetória profissional dos sujeitos do grupo entrevistado não
foi muito diferente da realidade que predominou, no período, entre os egressos dos cursos
normais, de um modo geral. De acordo com a Tabela nº. 20 apresentada páginas atrás, apenas
1 ex-aluna não exerceu atividade docente, o que representa apenas 10 % do total . As razões
para não ingressar na vida profissional, segundo seu depoimento, dizem respeito às opções
pelo casamento e vida familiar, logo depois de ter recebido seu diploma de normalista. De
acordo com Sousa (2000, p. 106), tal escolha enquadrava-se bem em um cenário cultural, no
qual a mulher ainda era vista “como o membro da família cuja função primordial e ‘natural’
era a responsabilidade pelo espaço doméstico, pela esfera do privado, permanecendo
distanciada do espaço público”.
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A carreira docente seguida pelos sujeitos entrevistados desenvolveu-se tanto em
grupos escolares34 quanto em escolas isoladas35. Esses egressos tiveram o governo estadual
como o grande empregador de sua força de trabalho, pois “o magistério público oferecia a
estabilidade no emprego e outros benefícios, diferentemente das escolas particulares”
(Demartini e Antunes, 1991, p.8).
Entre as décadas de 1940 e 1960, o concurso de ingresso no magistério era realizado a
partir das notas registradas no diploma do Curso Normal, especialmente as disciplinas de
Psicologia e Pedagogia, exigindo dos estudantes muitos esforços para a conquista das notas
mais altas. Desse modo, o curso, as notas, as provas e os exames eram muito valorizados.
Na nossa época não havia concursos por provas. A gente entrava no
magistério com os pontos do diploma com que saíamos do Curso Normal.
Depois, de acordo com seus pontos, era feita uma classificação e a gente
escolhia. Depois disso, a nomeação saía no Diário Oficial (Dulce, ex-aluna
da “Escola Normal Oficial”, entrevistada em 18/11/2005).

De certa forma, a carreira dos professores primários públicos no estado de São Paulo
começava na época em que os normalistas se preparavam para receber o certificado de
conclusão do Curso Normal, que era exigido como requisito para a sua participação no
processo de competição pelas posições que iriam ocupar no magistério primário estadual, pois
as notas registradas nesse certificado permitiam a organização da classificação e favoreciam
as escolhas em estabelecimentos de ensino mais ou menos próximos das cidades.
Havia outros mecanismos que acabavam por facilitar o ingresso no magistério
primário. Os egressos do Curso de Formação de Professores da Caetano de Campos, por
exemplo, eram beneficiados com 1/3 das vagas do Concurso de Ingresso ao Magistério
Primário (Mitrulis, 1993). A instituição da Cadeira-Prêmio pelo Artigo 12, da Lei 467, de 30
de setembro de 1947 era outro mecanismo facilitador. Essa cadeira estendia-se tanto aos
alunos do Curso Normal quanto aos dos Cursos de Aperfeiçoamento das instituições públicas
de formação de professores e, como vimos, era concedida aos que obtivessem as maiores
médias durante o período de estudo. Isto acabava, de fato, permitindo que o premiado
ingressasse como professor primário efetivo, logo após o término do curso. A CadeiraPrêmio era considerada uma forma de avaliação, uma vez que desencadeava um processo de

34

O Grupo Escolar, na grande maioria das vezes, estava localizado na zona urbana. Era composto por um
conjunto de classes, cada uma dessas classes era destinada a um grupo específico de alunos de determinado grau
de escolaridade e atribuída a um professor.
35
Funcionando na zona rural, a Escola Isolada era a instituição de classe única, dirigida por um professor, que
desenvolvia de forma concomitante o ensino para todas as turmas do Curso Primário.
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classificação dos alunos, já a partir do primeiro ano e, promovendo disputas acirradas pelas
melhores notas que garantissem o primeiro lugar.
Com tal premiação, as instituições públicas de formação de professores ocupavam
uma posição privilegiada no sistema de ensino paulista, se comparadas com as escolas
privadas. Em Ribeirão Preto, foi a “Escola Normal Oficial” que ofereceu este prêmio e, por
isto, gozava de muito prestígio entre seus alunos e a sociedade local.
A Sônia Inácio Garcia, que na minha época passou com a primeira nota da
classe, já teve direito de escolher uma cadeira logo após o término do Curso
Normal. A Sônia era uma aluna brilhante, imagina aquela aluna que você
sabia que se destacava entre todos, assim era a Sônia (Neide, formada em
1948 pela “Escola Normal Oficial” e entrevistada em 09/05/2006).

Outro caminho era mecanismo o ingresso como professor substituto. A condição de
professor substituto surgiu no estado de São Paulo em 1904, devido à carência de docentes
nos grupos escolares pela demora nas nomeações e, também, pelas faltas freqüentes dos
professores (Souza, 1998). A esse docente “de emergência” competia substituir os efetivos em
suas faltas e impedimentos, devendo comparecer diariamente ao estabelecimento de ensino,
embora recebesse vencimentos somente quando exercesse a substituição.
Com exceção de 1/3 dos ex-alunos beneficiados do Curso de Formação de Professores
da Caetano de Campos e dos ganhadores das Cadeiras-Prêmio, todos os outros jovens
professores eram considerados estagiários ao ingressar no magistério primário. A nomeação
como professor efetivo somente ocorria após o exercício de, no mínimo, 180 dias letivos, de
trabalho realizado em sala de aula e aprovação de, pelo menos, quinze alunos. Tornar-se
professor efetivo era, também, o requisito necessário para que o iniciante pudesse se inscrever
em seu primeiro Concurso de Remoção no Magistério Primário (Mitrulis, 1993).
O número de Cadeiras-Prêmio era reduzido, pois era uma premiação anual concedida
apenas ao melhor entre os melhores do Curso Normal e dos Cursos de Aperfeiçoamento.
Pouquíssimos egressos da “Escola Normal Oficial” conseguiram ganhar a Cadeira-Prêmio,
conforme informações sobre colegas de curso obtidas nas entrevistas. Nenhum dos sujeitos
entrevistados conseguiu esse prêmio.
No estado de São Paulo, como nos demais estados brasileiros, entre as décadas de
1930 e 1970, os professores primários iniciavam a carreira docente na zona rural. As escolas
rurais, distantes da zona urbana, situavam-se em núcleos residenciais das fazendas ou sítios,
habitados por brasileiros originários do local, por migrantes nordestinos ou, ainda, por
imigrantes estrangeiros trabalhando como colonos (japoneses, espanhóis, italianos, alemães),
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locais nos quais, em geral, as condições de trabalho do professor eram desfavoráveis. O início
da atividade docente para alguns egressos das escolas normais apresentava grandes
dificuldades,

agravadas

por

questões de moradia.

Figura 13 – Pedro (à esquerda) ex-aluno da “Escola Normal Oficial de Ribeirão Preto”, outro colega professor e
os alunos da Escola Rural Primária da Fazenda Marrequinha, no município de Dracena - SP, na década de 50.
Fonte: Acervo particular de ex-aluno

O relato de um ex-aluno, da turma de 1951 da “Escola Normal Oficial”, aponta as
dificuldades vivenciadas pelos professores que ingressavam na zona rural:
Eu comecei a trabalhar no magistério em 1952, como professor primário. A
minha primeira escola foi em Pompéia, mas, a escola ficava a 30 km da
cidade, não tinha ônibus para ir, e quem dava aula lá, tinha que morar numa
casa na roça junto com os peões da fazenda. Quando cheguei lá, para minha
surpresa, perguntei onde podia tomar banho e eles me disseram que aqui só
se for de bacia ou no rio. Aí comecei procurar o sanitário e para minha
surpresa novamente, eles me disseram que o sanitário era o cafezal todo ao
meu redor (Pedro, ex-aluno da “Escola Normal Oficial”, entrevistado em
10/04/2006)

Mesmo para os jovens do sexo masculino, o afastamento da família e o ingresso em
escola fora de sua cidade de origem significavam dificuldades a serem enfrentadas. O
exercício do magistério em escola isolada, como foi o caso de Pedro, acabava por afastar o
jovem professor da proteção vivida nos últimos anos da adolescência junto à família e à
Escola Normal. A iniciação profissional solitária era, assim, permeada por desafios.
Ser professor em Escola Isolada tinha o sabor de um rito de passagem que
colocava à prova o desejo, a necessidade, manifestos na escolha profissional
e a autoconfiança e o compromisso moral de realização de um trabalho
alicerçado no exemplo e na dedicação (Mitrulis, 1993, p. 2),
.
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Situações como a vivenciada por Pedro no início da carreira revelam o estranhamento
social do jovem professor diante da realidade rural encontrada pelo filho da classe média, com
hábitos urbanos, que tinha até então um estilo de vida bem diferente, cercado de conforto e
convívio familiar.
Há casos de professores que também lecionaram em escola rural, mantendo residência
na cidade. O transporte até o sítio ou fazenda era um problema, o que forçava o professor a
valer-se de uma boa caminhada ou mesmo arrear um cavalo para chegar à escola. Conforme
mostra o depoimento de Dulce,
Quando iniciei a minha carreira, eu fui para onde o pessoal antigamente
chamava de Alto Sertão do Rio Preto. Eu não fiquei em São José do Rio
Preto, eu fiquei hospedada em Indiara, mas eu lecionava em um sitiozinho
que chamava Iracema. Eu ia de jardineira uma boa parte do caminho, depois
um aluno me esperava com um cavalo e nós íamos o restante do caminho
até a escola de cavalo, era muito sacrificado. Apesar de todas as
dificuldades que encontrei essa foi uma experiência muito gostosa. Foi um
grande desafio, mas a gente era jovem e conseguia enfrentar tudo, com a
maior facilidade (Dulce, “Escola Normal Oficial”, entrevistada em
18/11/2006)

As entrevistas revelaram que muitos ex-normalistas optavam por iniciar carreira no
magistério primário como professores substitutos para evitar o trabalho nas escolas isoladas
rurais e conseguir reunir “pontos” para ingresso em escolas da cidade. A esse respeito os
depoimentos justificaram essa escolha por uma situação temporária, confirmando a resistência
em viver uma situação adversa como professora na zona rural. Foi o caso de Maria José,
formada em 1964 pela “Escola Normal Livre Nossa Senhora Auxiliadora”:
Como eu não queria voltar para a roça, pois já tinha morado durante toda a
minha infância na zona rural, eu preferi, inicialmente, ser professora
substituta, assim eu poderia juntar uns pontos e quando eu prestasse
concurso conseguiria uma melhor colocação. Então, eu era professora
substituta no período da manhã nos grupos escolares de Ribeirão Preto e
nos outros dois períodos, eu trabalhava na biblioteca da Associação de
Ensino (Entrevista realizada em 16/08/2005).

Pode-se dizer que essa opção era uma tendência dominante entre os formados pelas
escolas normais, sobretudo por aqueles que não tinham obtido boas notas durante o Curso
Normal.
Outra direção seguida foi o ensino secundário e normal. No período estudado, era
comum entre os professores primários ministrarem aulas nos ginásios e, sobretudo, nas
escolas normais, mesmo porque o Decreto-Lei nº. 8.777, de 22 de janeiro de 1946, permitia

188

que esses profissionais atuassem nesses outros ramos do ensino, devido à carência de
docentes qualificados. Convém lembrar que o referido Decreto-Lei, em seu artigo 2º, alínea b,
admitia que, enquanto não houvesse diplomados em número suficiente pelas Faculdades de
Filosofia, fosse concedido aos candidatos que tivessem interesse em atuar no magistério
secundário um registro por meio de prova de habilitação, obtido em concurso para professor
catedrático. O candidato somente podia se inscrever nesse tipo avaliação se indicasse os
estabelecimentos de ensino que o desejassem contratá-lo.
Havia duas formas principais de o
candidato retirar o seu registro: por meio de
uma prova realizada junto ao Ministério da
Educação e Saúde, que fornecia a autorização
definitiva,
provisória
seccionais,

ou,

através

fornecida
nas

de

uma

pelas

quais

licença

inspetorias

variavam

os

instrumentos de avaliação dos candidatos A
esse respeito Werebe (1959) sublinha que as
inspetorias tinham toda a autoridade, mas os
seus critérios de concessão de registro é que
variavam bastante e algumas delas eram mais
rigorosas do que outras para fornecer as
autorizações. Todavia, esse rigor era relativo,
de vez que todas as inspetorias eram obrigadas
a atender as necessidades criadas com a falta
de docentes qualificados.
Figura 14 - Registro definitivo de Valda Cione.
Fonte: Acervo particular de ex-aluna.

De acordo com Werebe (1959), a falta de profissionais habilitados para esses
segmentos do ensino ginasial e colegial, entre os anos de 1940 e 1950, estava relacionada com
as condições de trabalho e de remuneração do docente. Era difícil para o magistério,
sobretudo o particular, atrair os elementos mais aptos, formados pelas Faculdades de
Filosofia, pois a profissão docente exigia muita dedicação e sacrifício, “obrigando os
professores a se desdobrarem, acumulando cargos e dando número de aulas exagerados por
dias” (p.161). Além disso, o problema se tornava mais grave devido à recusa dos licenciados
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em aceitar cargos no interior do estado de São Paulo ou nas escolas mal localizadas e de
difícil acesso.
Certamente, em razão disso, o ensino secundário e normal ficou aberto à atuação de
professores primários.
Em tais circunstâncias, o grupo de entrevistados teve a oportunidade de ministrar aulas
em ginásios oficiais e municipais e, também, em escolas normais, principalmente nas
particulares situadas dentro e fora da região de Ribeirão Preto. Três ex-normalistas retiraram o
registro permitido pelo Decreto-Lei nº. 8777, de 22 de janeiro de 1946, mas apenas uma
retirou o registro definitivo fornecido pelo Ministério da Educação e Saúde Pública e as outras
duas permaneceram com a autorização provisória emitida pela inspetoria seccional da região
de Ribeirão Preto.
Essas autorizações ficavam restritas a determinadas matérias do Curso Ginasial e
Colegial e, no caso dessas egressas da “Escola Normal Oficial”, limitaram-se às disciplinas de
Trabalhos Manuais, Economia Doméstica e Desenho. Embora não tenha sido possível
encontrar mais informações a esse respeito, por meio das disposições legais do referido
Decreto-Lei acredita-se que essa autorização, na maioria das vezes, referia-se àquelas
disciplinas para as quais as Faculdades de Filosofia não forneciam habilitação específica.
Portanto, normalistas não tinham permissão para lecionar Português, Matemática, História,
Geografia, etc.
Os trechos a seguir revelam como se deu essa busca pelo registro, para essas três
professoras. Além disso, evidenciam como foi a inserção e o trabalho docente por elas
realizado no campo profissional, no ensino secundário, nos dois ciclos: ginasial e colegial.
Eu retirei o meu registro aqui mesmo em Ribeirão Preto, depois de ter feito
um curso durante 3 meses. Mas, eu acho que o registro só podia ser retirado
em matérias como Trabalhos Manuais, Economia Doméstica, na verdade,
matérias que não tinham uma formação específica. Acredito que em
matérias como Matemática não tinha essa chance não. Com esse registro
atuei antes de ingressar no magistério primário público como professora
efetiva no “Colégio Progresso” e em Ginásios da cidade de Ribeirão Preto,
na matéria de Trabalhos Manuais (Dulce, entrevistada em 18/11/2005)
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Nos mesmos moldes do anterior, o depoimento seguinte também é esclarecedor dessa
inserção:

Eu terminei o magistério em 1951. Em 1952, eu comecei a lecionar, mas
não no primário, eu fiz um trabalho e retirei um registro de Desenho Geral e
comecei a lecionar no Ginásio de Pedregulho, na 1ª, 2ª, 3ª e 4ª série ginasial.
A professora de Desenho de Pedregulho era muito amiga de meus parentes
de Franca, aí ela arrumou umas aulas para mim. Eu fiquei nesse Ginásio
durante três anos, quando foi escolhido o lugar, o pessoal do Ginásio me
arrumou uma escola municipal primária. Como eu já tinha começado no
Ginásio, eu não conseguia me ajustar no primário e, por isso, fiquei apenas
dois meses. Aí o meu primo me arrumou umas aulas em Santa Adélia, no
Ginásio Estadual de Santa Adélia, depois fui para Patrocínio Paulista, e lá
fiquei durante 9 anos; também lecionava no Torquato Calheiro, em Franca,
à noite e assim, foi a minha carreira como professora (Maria Aparecida,
entrevistada em 20/04/2005)

Ou ainda, este outro depoimento:
Como eu sempre fui uma boa aluna de Trabalhos Manuais na Escola
Normal, a minha professora dessa matéria sugeriu que eu continuasse nessa
área. E, como o meu irmão, o Rubem, era diretor na época do “Colégio
Progresso” e havia possibilidade de iniciar a carreira docente como
professora da escola normal deste Colégio, fiz a opção por retirar o registro
junto ao Ministério de Educação e Saúde Pública. Com este registro pude
lecionar as matérias de Trabalho Manuais e Economia Doméstica tanto
neste colégio quanto em outras escolas privadas e públicas de Ribeirão
Preto e região. Em 1961, devido a esse registro pude prestar concurso na
Faculdade de Medicina e trabalhar com a área de Terapia Ocupacional
(Valda, entrevistada em 10/11/2005)

A partir desses relatos, observa-se que, embora o interesse dessas três professoras
fosse retirar o registro para lecionar no ensino de nível ginasial e normal, o percurso
profissional de cada uma delas foi bem diferente. É importante destacar a trajetória de Valda,
que, de posse desse registro, também teve a oportunidade: de prestar concurso público na
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, no Campus de Ribeirão Preto, para
exercer função na área de Terapia Ocupacional, no Hospital das Clínicas. É inegável que o
Decreto-Lei nº. 8.777, de 22 de janeiro de 1946, para tentar remediar uma situação de
escassez de professores formados nas Faculdades de Filosofia, abriu portas e ampliou
perspectivas para outra categoria de docentes – os normalistas. Mesmo com a implantação da
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (nº. 4.024/61) e a adoção de novas medidas
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para a formação dos docentes das escolas de nível médio, a Lei manteve a possibilidade de
registro profissional em órgão competente, desde que não houvesse professores licenciados
pelas Faculdades de Filosofia em número suficiente para ministrar aulas no curso secundário.
Outro campo de atuação dos egressos desses dois estabelecimentos de ensino foram os
cargos na administração escolar, como de diretores e inspetores. É bem verdade que, entre as
décadas de 50 e 60, após três anos de exercício efetivo no magistério público primário
paulista era permitido ao docente ascender “à categoria de diretores de grupo, por meio da
participação em concurso de títulos e provas para seleção dos candidatos” (Pereira, 1969,
p.100).
Vale a pena lembrar que, neste período, poucas mulheres que ingressavam como
professoras no ensino primário seguiam as carreiras administrativas, pois, na maioria das
vezes, elas ocupavam as salas de aula nas escolas isoladas e nos grupos escolares. Os cargos
superiores do sistema educacional eram destinados aos docentes do sexo masculino, embora
algumas discriminações ocorressem dentro desse restrito grupo de homens, em razão da
origem social diversa. Em tais circunstâncias, enquanto as mulheres lecionavam para as
crianças, os professores conseguiam rapidamente postos de planejamento, direção e chefia,
nos quais estabeleciam regras, dispositivos e regulamentos que deveriam ser cumpridos pelas
mulheres professoras (Demartini; Antunes, 1993).
Isto também pode ser observado no microcosmo representado pelo grupo de sujeitos
entrevistados. O único professor homem foi também o único a ocupar cargos na
administração escolar.
Tabela 23
Percurso profissional seguido na carreira docente e na administração escolar.
Atuação Profissional
Nº
Professoras

9

Professor + Cargo na Administração Escolar (direção de
escola, inspetor e supervisor de ensino)
TOTAL

1
10

Fonte: Elaborada pela autora a partir dos dados coletados nas entrevistas

É possível admitir que, entre os anos 1950 e 1960, embora homens e mulheres
tivessem a formação necessária para ocupar cargos administrativos, apenas aos homens eram
dadas maiores chances de progredir por vias que, muitas vezes, iam além dos concursos. De
acordo com Daiane Antunes Vieira (1993) havia maiores facilidades para que os homens
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assumissem tais cargos, uma vez que as mulheres não se interessavam por eles e, portanto,
não concorriam às vagas. Além disto, pode-se acrescentar que havia uma mentalidade
dominante de que “os homens é que deveriam dirigir as mulheres e, por este motivo, o acesso
aos cargos administrativos era apenas uma conseqüência ’natural’ da carreira para eles”
(p.61).
O único professor primário entrevistado que ingressou nos cargos da administração
escolar iniciou sua carreira no magistério como diretor designado ainda bem jovem, com
pouco mais de 20 anos de idade e ocupando a função de professor substituto efetivo. No
entanto, a sua entrada como diretor efetivo aconteceu após 10 anos de seu ingresso como
docente no magistério primário e, praticamente, 8 anos depois de sua efetivação como
professor na rede de ensino pública paulista:
Eu comecei a trabalhar no magistério em 1952 e me aposentei em 1983. Fui
professor substituto, efetivo e diretor. De 1952 a 1961, trabalhei como
professor primário, a primeira escolinha minha foi em Pompéia, a 30 km da
cidade, não tinha ônibus para ir, tinha que morar numa casa na roça junto
com peões. Depois houve um concurso e essa escola foi ocupada, depois
fui para Junqueirópolis, a gente viu no Diário Oficial e viu que lá tinha
bastante vagas,. Naquela época criava-se muitas escolas e, nessa procura de
escolas, conheci um colega, quando chegamos em Junqueirópolis. O diretor
disse que podíamos escolher a escola que queríamos, escolhemos a escola
do bairro Juriti, onde fiquei por dois anos, depois de Juriti fomos para a
escola do Patrimônio Salgado Filho em Junqueirópolis. Lá, como substituto
efetivo, assumi a direção da escola e, como não tinha efetivo, fui designado
como diretor. Aí, em 1954, comecei como professor efetivo e ingressei na
escola da fazenda Marrequinha em Dracena. Em 1962, fui ser professor no
2º Grupo Escolar de Dracena e, nesse mesmo, ano passei no concurso para
diretor e ingressei como diretor na mesma fazenda, onde havia ingressado
como professor efetivo, na Fazenda Marrequinha. Em 1964, removi-me
como diretor para o Grupo de Nova Guataporanga, que ficava perto de
Dracena. Como a minha senhora era professora também e eu tinha direito à
remoção por união de cônjuge, era facilitado aproximar o casal, tinha
preferência dependendo da classificação queria ficar perto dela. Em 1973,
eu fui trabalhar em São José dos Campos, como diretor da “Escola Jardim
da Glória” e lá fiquei até me aposentar. Mas, em São José dos Campos
fiquei pouco na escola, pois fui designado para trabalhar na Delegacia de
Ensino como supervisor de ensino. Em São José trabalhei, também, como
encarregado do ensino supletivo (Pedro, formado pela “Escola Normal
Oficial” em 1951, e entrevistado em 10/04/2006).

A trajetória profissional de Pedro confirma que, na maioria das vezes, eram os
professores do sexo masculino, no estado de São Paulo, que faziam uma breve carreira
docente no magistério público, permanecendo pouco tempo nas salas do ensino primário.
Desse modo, as diferenças sexuais foram transferidas para o exercício das funções do
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magistério, como aponta Vieira (2002), fazendo com que a docência fosse carregada de
significados femininos e os cargos administrativos, de significados masculinos.
Outra carreira de destaque foram os cargos no funcionalismo público, tanto em nível
federal como estadual. A partir da Era Vargas, o funcionalismo público com os benefícios que
oferecia tornou-se uma carreira cobiçada, sobretudo pelas classes médias (Miceli, 1979).
Como alguns alunos que freqüentavam as escolas normais não tinham interesse em ingressar
na carreira do magistério, acabavam procurando por carreiras fora do campo educacional, mas
usavam a formação recebida durante o Curso Normal. Na verdade, muitos desses egressos
utilizavam o Curso Normal como um “trampolim” para entrada, tanto no ensino superior
quanto em outras atividades profissionais (Mascaro 1956; Werebe, 1959). Entre os sujeitos
entrevistados houve um caso de mudança do magistério para outro setor do serviço público.
Não segui o magistério por falta de chances, pois, gostava muito de
lecionar, o pouco tempo que permaneci como professora substituta nos
Grupos Escolares de Ribeirão Preto, foi muito gratificante para mim. Mas,
como eu já era casada, pois me casei logo que terminei o Curso Normal,
tinham outras professoras mais disponíveis que eu, que podiam ir para as
fazendas e outras cidades vizinhas, o que eu não podia fazer por ser casada.
Por isso, optei por prestar concurso público e ingressar como funcionária no
Cartório Eleitoral de Ribeirão Preto. (Terezinha, formada em 1948 pela
“Escola Normal Livre Nossa Senhora Auxiliadora”, e entrevistada em
20/10/2005).

Outras fontes além das orais permitiram verificar que entre as ex-alunas da “Escola
Normal Livre Nossa Senhora Auxiliadora” houve exemplos daquelas que seguiram a vida
religiosa e se tornaram freiras, em geral da Congregação das Filhas de Maria Auxiliadora. A
Irmã Maria Tereza, ex-normalista da escola salesiana de Ribeirão Preto, foi um desses casos.
Em trechos de sua carta publicada no Jornal “A Voz do Auxiliadora”, essa religiosa revelou
que foi a formação que recebera na escola, que despertou e cultivou o seu interesse pela vida
religiosa, declarando que:
Volto agora meus olhares, para os corredores, para os pórticos, para o
refeitório, pára os pateos (sic). Venho pousá-lo na capela tão antiga e
acolhedora. Foi nessa Capela que aprendi a amar a vida religiosa, foi sob o
olhar de Maria Auxiliadora que cultivei minha vocação (Jornal “A Voz do
Auxiliadora”, 1950, p. 2)

Na maioria das vezes, essas egressas que optavam pela vida religiosa atuavam na
docência e/ou na direção de estabelecimentos escolares pertencentes à própria Congregação
No entanto, também vale dizer que uma pequena parcela se dirigiu aos trabalhos sociais
desenvolvidos pela Congregação em bairros de baixa condição social.
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Figura 15 - Jornal “A Voz do Auxiliadora”.
Fonte: Acervo da Biblioteca do Colégio Nossa Senhora Auxiliado de Ribeirão Preto
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Outra parcela de egressos da “Escola Normal Livre Nossa Senhora Auxiliadora”
quanto da “Escola Normal Oficial” fez carreira em empresas privadas e/ou atuou com
profissional liberal. Entre as carreiras profissionais na iniciativa privada, alguns ocuparam
cargos de assistente social, bibliotecária, entre outros postos. Entre os profissionais liberais,
verifica-se que alguns trabalharam como médicos e comerciantes. A pequena parcela que se
dirigiu aos postos da Medicina trabalhou em seus consultórios. Outros ocuparam cargos de
chefia em hospitais públicos e particulares e tornaram-se até proprietários de clínicas
particulares e especializadas. Já os comerciantes, na maioria das vezes, trabalharam com lojas
de roupas. A propósito desses percursos distantes do magistério, vale transcrever alguns
depoimentos. Os relatos de duas ex-alunas ilustram bem a inserção de egressos das escolas
normais investigadas na área de Medicina.
Como já relatei para você anteriormente, os cursos superiores não eram
muito divulgados na nossa época. Mas, eu sei que tive algumas poucas
colegas da escola normal, que depois de formada fizeram o Curso de
Pedagogia e que pelo menos 2 fizeram Medicina, aqui mesmo na USP, de
Ribeirão Preto (Neusa, entrevistada em 10/03/2005).

Também, Maria Aparecida observou:
Quando sai do Colégio Auxiliadora, eu e mais 3 colegas do Ginásio fomos
fazer o Curso Normal na Escola Normal Oficial. Fui eu, a Maria de
Lourdes Barbosa, a Terezinha Barbosa e a Terezinha Balieiro. Uma dessas
colegas, depois que terminou o Curso Normal fez Medicina, especializou-se
na área de Pediatria (Maria Aparecida, entrevistada em 20/04/2005)

Por esses relatos observa-se que, embora o magistério primário fosse o destino mais
comum para as mulheres, entre as décadas de 1940 e 1960, as poucas ex-alunas das escolas
normais que ingressavam em carreiras marcadamente masculinas, como era o caso da
Medicina, acabavam opondo-se aos papéis femininos esperados pela sociedade tendo, talvez,
o suporte material e psicológico de pais, irmãos ou maridos. E, parece que foi bem isso, que
algumas poucas egressas da “Escola Normal Livre Nossa Senhora” e da “Escola Normal
Oficial”, fizeram ao seguir carreiras após a conclusão do Curso Normal, que se desviavam das
profissões bem aceitas socialmente para mulheres, ao ingressar na medicina, no comércio, no
funcionalismo público, entre outras áreas.
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Outros depoimentos confirmam a inserção profissional de ex-normalistas na área do
comércio.
Eu e a Dulce, uma amiga de escola normal, fomos convidadas pelo Dr.
Chaves para lecionar aqui no parque em Ribeirão Preto. Eu preferi ficar
trabalhando na boutique. Com o tempo, eu me cansei muito desse trabalho
e resolvi parar. Mas, mesmo assim, achei que foi bem ter optado por ficar
trabalhando em minha boutique, pois com ela tive bons resultados
financeiros e pessoais. Afinal, eu tinha mais tempo de estar em casa com os
meus filhos (Neide, entrevistada em 09/05/2005).

Na mesma direção, o depoimento de Cora também é esclarecedor dessa procura das
ex-normalistas pela área do comércio:
Eu me casei logo que terminei a escola normal. Como fui morar em São
Paulo e o meu marido tinha uma boa condição financeira, optei por ficar em
casa e criar os meus filhos. Mas, quando voltei a morar em Ribeirão Preto e
os meus filhos já estavam todos criados, sentia-me muito só, então resolvi
entrar de sócia [sic] em uma boutique de roupas com a minha irmã.
Trabalhamos juntas durante muito tempo, até que resolvi desistir da área do
comércio e fui trabalhar no escritório de advocacia do meu marido e da
minha filha (Cora, entrevistada em 28/05/2005)

Nestes dois casos, as atividades desenvolvidas por estas mulheres no espaço público –
o comércio – não estiveram totalmente desvinculadas de ajustes e acomodações realizados no
espaço privado, ou seja, trabalho e família puderam ser organizados e preservados sem
grandes prejuízos de parte a parte. É bem verdade que, neste período, ainda predominavam as
idéias de que as mulheres deveriam cuidar principalmente das tarefas domésticas, ou seja, das
funções de mãe, esposa e dona de casa, ocupações restritas ao espaço privado.
Em suma, da formação para o magistério primário originaram-se diferentes trajetórias
profissionais, como o quadro a seguir pode evidenciar:
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Quadro 12
Descrição das trajetórias profissionais dos antigos normalistas (mulheres e homem)
entrevistados
Pedro - Professor primário substituto e efetivo da rede pública estadual da zona rural e
urbana, em Escola Isolada e Grupo Escolar. Diretor de Grupo Escolar rural e urbano e
Inspetor de Ensino.
Dulce - Professora dos Cursos Ginasial e Normal (Particular) e da rede pública estadual
como docente efetiva no ensino primário.
Valda - Professora do Ginásio e da Escola Normal Particular. Há de acrescentar, também,
que exerceu cargo público na área de Terapia Ocupacional do Hospital das Clínicas de
Ribeirão Preto.
Maria Aparecida - Professora primária da rede pública municipal e de Ginásio Estadual
Terezinha - Professora substituta primária de Grupo Escolar da zona urbana e funcionária
pública no Cartório Eleitoral de Ribeirão Preto.
Neide - Professora Primária da rede pública na zona rural e proprietária de estabelecimento
comercial após o casamento.
Sônia - Professora Primária do Colégio Santa Úrsula de Ribeirão Preto e, posteriormente
com o casamento, largou a profissão docente e se incumbiu apenas dos afazeres domésticos.
Neusa - Do lar e depois de 20 anos de formada ingressou como professora no magistério
público primário municipal.
Maria José - Professora substituta em Grupos Escolares urbanos, auxiliar de biblioteca na
Associação de Ensino de Ribeirão Preto (Atual UNAERP – Universidade de Ribeirão Preto)
e Professora Primária efetiva da rede pública estadual.
Cora - Do Lar, Proprietária de estabelecimento comercial e trabalho em escritório de
advocacia.
Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados coletados nas entrevistas.

Os dados aqui registrados comprovam que a maior parte desse grupo de entrevistados
teve experiência lecionando no ensino público primário; pouco menos da metade desenvolveu
atividades profissionais no magistério de nível ginasial e normal, e uma parcela ainda menor
ocupou cargo público, dentro e fora da administração escolar. Algumas optaram por cuidar
dos afazeres domésticos e ingressar somente nas atividades profissionais ligadas ou não à área
da educação, mas muitos anos depois de terminar o Curso Normal. Desse modo, todo o grupo
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exerceu atividades profissionais no mercado de trabalho, mesmo que tardiamente ou por um
curto período de tempo. Como a grande maioria era do sexo feminino, essas mulheres
souberam conciliar os afazeres domésticos com suas atividades profissionais.
Ao lançar um olhar sobre as carreiras profissionais de egressos da “Escola Normal
Livre Nossa Senhora Auxiliadora” e da “Escola Normal Oficial”, foi possível perceber que, a
maioria converteu o capital cultural adquirido durante o Curso Normal, em ocupações na
carreira docente do magistério, mas também para prosseguir nos estudos, em nível de
Aperfeiçoamento na área da Educação e para o ingresso no ensino superior. A maior parte dos
egressos desempenhou profissões que atingiram o objetivo do Curso Normal em formar
professores para o ensino primário. Mesmo desenvolvendo outras atividades fora da área
educacional, é preciso reconhecer que foi no ensino primário que a grande maioria dos
egressos dos dois estabelecimentos investigados encontrou o seu campo profissional de mais
ampla atuação.
De um modo geral, os dois cursos normais formaram profissionais que vieram a
cumprir o seu papel educacional com desdobramento profissional e social. Em uma época em
que o magistério primário era uma profissão que possibilitava ascensão social, tanto para os
normalistas do sexo masculino quanto feminino e o governo estadual era o seu maior
empregador.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Analisar as práticas de formação docente em uma perspectiva comparada entre duas
escolas normais representou a incursão nas orientações curriculares entre os anos de 1944 e
1964 e, na cultura escolar de instituições de ensino distintas que marcaram significativamente
a juventude ribeirão-pretana, em um momento no qual a cultura local havia deixado a
monocultura do café e se lançado no processo de industrialização emergente e no ápice do
desenvolvimento comercial.
A instalação da “Escola Normal Livre Nossa Senhora Auxiliadora” e da “Escola
Normal Oficial” na cidade de Ribeirão Preto, entre os anos de 1944-1946, deu-se mediante
iniciativas das esferas pública e privada, constituindo-se como parte de um processo de
expansão das instituições de formação de professores primários no estado de São Paulo. Tal
processo foi desencadeado a partir de 1945, com a criação de mais escolas normais públicas,
se comparado com o que se observou em anos anteriores. Isto significa que, entre os anos de
1929 até 1944, na cidade de Ribeirão Preto, predominava a iniciativa privada no Ensino
Normal. Essa predominância continua a prevalecer, apesar da instalação da “Escola Normal
Oficial” em 1946, pois havia quatro escolas normais privadas e apenas uma pública.
O funcionamento dessas instituições ampliou as oportunidades de prosseguimento dos
estudos para os concluintes do Curso Ginasial, com perspectivas de ingresso no magistério
primário e aprimoramento cultural, principalmente para as mulheres que compunham a
clientela dominante dessas escolas. Nesse período, a cidade já contava com o ensino Normal
anexo ao Colégio Santa Úrsula, à Associação de Ensino, ao Colégio Auxiliadora e ao Colégio
Progresso, sendo de extrema relevância, logo em seguida, o surgimento da “Escola Normal
Oficial” que, desde há muito, vinha sendo pleiteada.
Entre os anos 1944 e 1946, a cidade contava com 5 escolas de ensino normal. No
entanto, a legislação paulista dotava de forma diferenciada o funcionamento das escolas
normais oficiais das normais livres (privadas e municipais). O Decreto-Lei nº. 5.846, de 21 de
fevereiro de 1933 (Código de Educação, artigo 818), instituído na gestão de Fernando de
Azevedo quando ocupava o cargo de Diretor Geral do Departamento de Educação,
estabeleceu alguns critérios para o funcionamento destas escolas. Em linhas gerais, elas
deveriam ter um professor responsável pela 1ª seção (Educação) do curso de formação
profissional, nomeado pelo Governo mediante concurso e que exercesse as mesmas
atribuições dos professores dessa seção nas escolas oficiais, fiscalizando o ensino ministrado e
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presidindo bancas de exames. É fato, porém, que esses professores gozavam das regalias de
um funcionário público efetivo, pois podiam se remover livremente de uma instituição para
outra e ser dispensados somente em caso de processo administrativo, pois mesmo se a escola
fosse fechada, eles seriam remanejados para outra função, sem perda de seus rendimentos. Tal
procedimento dirigido exclusivamente aos professores da primeira seção foi regulamentado
pela Consolidação das Leis do Ensino do Estado de São Paulo de 1947, em seu artigo 15, que
estabeleceu que tais professores tivessem dois assistentes, normalistas ou licenciados em
Educação, por estabelecimento oficial ou reconhecido, sendo que um deles se incumbiria das
aulas de História da Educação e de Prática do Ensino, e o outro, da direção do curso primário,
mas diretamente subordinados ao professor de Educação.
O funcionamento das escolas normais livres era garantido pela presença do professorchefe de 1ª seção (Educação), um funcionário contratado pelo governo estadual e que fazia a
ligação entre o privado e o público. Dada a natureza do seu trabalho, que era o de fiscalizar o
funcionamento da parte burocrática e da parte pedagógica, ficava evidenciado o mecanismo
de controle e regulação do sistema público de ensino sobre a iniciativa privada.
O processo de equiparação de escolas privadas, cujos diplomas passariam a ter a
mesma validade daqueles das escolas oficiais, foi iniciado mais modestamente ao longo da
Primeira República e se acelerou durante o governo de Getúlio Vargas, ou seja, entre 1930 e
1945. No caso da escola normal livre de Ribeirão Preto, o resultado foi uma certa
uniformização na sua organização curricular. No entanto, as exigências da legislação em vigor
não impediram que práticas formativas diversificadas contribuíssem para a configuração de
perfis distintos e marcados por finalidades peculiares, na medida em que se pôde verificar
que, enquanto a escola pública se ocupava da profissionalização, a instituição salesiana
preocupava-se também com a transmissão dos valores católicos. Tais valores permeavam a
sociedade da época, expressos por padrões morais e religiosos a serem incutidos nas
mulheres, que deviam preparar-se para o casamento, para a maternidade, para os cuidados
com a família e o lar. A única profissão autorizada socialmente era o magistério, porque ele
não interferia na vida doméstica e porque a mulher era “naturalmente” dotada das
características necessárias ao bom desempenho dessa atividade (amor pelas crianças, cuidado,
bondade, dedicação, etc.)
No caso da “Escola Normal Oficial”, a clientela era composta, principalmente, por
mulheres, embora também houvesse alunos que pretendiam se tornar professores primários.
Ao tomar, como exemplo, um levantamento realizado a partir das Listas de Matrículas da
“Escola Normal Oficial”, entre 1947 e 1961, constatou-se que, enquanto foram matriculadas
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860 mulheres (92,37%), apenas 71 homens (7,63%) inscreveram-se durante esse período na
instituição. Essa situação acabou por revelar uma tendência que começou a se configurar entre
a clientela das escolas normais no Brasil, desde o final do século XIX, ou seja, o fenômeno
histórico entendido como processo de feminização do magistério primário.
Dadas as origens de criação destas instituições poderia parecer natural encontrar
diferenças entre os perfis sócio-econômicos do público por elas atendido, mas o que se
constatou foi que esse alunado era proveniente, em sua maioria, das classes médias da
população. Isto significa que os filhos dos comerciantes predominavam entre a clientela
atendida pelas escolas, conforme se constatou por meio das Listas de Matrículas da “Escola
Normal Oficial” e dos Prontuários de ex-alunas da “Escola Normal Livre Nossa Senhora
Auxiliadora, muito embora jovens oriundos de diferentes classes sociais, desde filhos de
fazendeiros e industriais até pequenos trabalhadores rurais tivessem acesso a estas escolas
normais.
Se, no corpo discente, a presença feminina era marcante, o mesmo ocorria com o
corpo docente de ambas as escolas, ainda que professores homens também entrassem na sua
composição. Os estudos destas duas instituições revelaram diferenças entre o perfil dos
professores das instituições investigadas: de um lado, o corpo docente da escola católica ser
formado predominantemente por religiosas da Congregação das Filhas de Maria Auxiliadora
e, de outro, o da escola pública por professores leigos. No caso da escola católica, os
professores homens eram mais raros, contratados para disciplinas como Biologia Educacional
e Sociologia da Educação; as professoras leigas geralmente eram aquelas que lecionavam a
disciplina de Educação Física. No quadro docente da Escola Normal Oficial, havia um
número maior de professores do sexo masculino, sendo que nenhum deles era religioso.
Quanto à sua formação, em ambas as instituições os professores possuíam curso
normal ou superior, porém, o nível de escolaridade dos docentes da “Escola Normal Oficial”
era superior ao nível dos docentes da “Escola Normal Livre Nossa Senhora Auxiliadora”, uma
vez que esta possuía uma tendência de agregar ao seu corpo docente professores oriundos de
cursos normais de nível médio de escolas públicas e privadas. Na “Escola Normal Oficial”, a
maior parte do seu quadro era formada em nível superior, tanto os licenciados quanto os
bacharéis. Os licenciados eram, geralmente, formados pelo Instituto de Letras Sedes
Sapientiae e pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, e
os bacharéis eram médicos, advogados, entre outros profissionais liberais, não tendo sido
possível identificar a origem de suas formações.
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A inserção de profissionais com maior nível de formação incidia diretamente na
própria estrutura desses cursos, ou seja, na sua organização curricular, com a presença de
disciplinas como Biologia Educacional e Sociologia Educacional. Esse formato de
organização do ensino ainda era marcado pelo Código de Educação de 1933, que propunha
um estilo pedagógico moderno de formação docente, centrado em sólidos conhecimentos
científicos e pedagógicos, que deveriam ser assimilados e integrados pelo professor à sua
prática em sala de aula.
Tal estilo formativo buscava trazer uma identidade profissional que deveria ser
moldada em sintonia com as contribuições das chamadas Ciências da Educação (Psicologia,
Biologia e Sociologia da Educação) e da Prática de Ensino. Os programas de ensino dos
cursos normais refletiam, de algum modo, os pressupostos do ideário escolanovista e as duas
escolas normais pesquisadas também foram marcadas por essa influência. Isto representava
uma profunda transformação na cultura escolar das instituições de formação de professores
paulistas, sobretudo no que diz respeito ao programa de ensino posto em andamento nas duas
instituições, entre 1944 e 1964, que contemplava os saberes de cultura geral e pedagógica.
Em relação a esse programa de ensino pôde-se verificar que houve a predominância
das disciplinas de caráter pedagógico (Psicologia, Sociologia, História e Filosofia da
Educação, Biologia aplicada à Educação, Pedagogia e Prática de Ensino), a partir das
diretrizes instituídas pelo Código de Educação do Estado de São Paulo em 1933, e que
continuaram tendo peso significativo, apesar das reformas educacionais ocorridas no período.
A análise do programa de ensino revelou os conteúdos que eram considerados socialmente
válidos para serem aprendidos pelos futuros professores, marcando o tipo de professor que se
pretendia formar para educar as crianças, futuros cidadãos brasileiros.
Quanto aos percursos destes professores, pôde-se verificar que a maioria dos egressos
da “Escola Normal Livre Nossa Senhora Auxiliadora” e da “Escola Normal Oficial” seguiram
a docência no magistério primário, mas não realizaram outros estudos depois do curso
Normal. Entre os poucos que deram continuidade aos estudos, alguns freqüentaram Cursos de
Aperfeiçoamento, como Especialização Pré-Primária e Administração Escolar, e que eram
ministrados no Instituto de Educação “Otoniel Mota”, de Ribeirão Preto. Uma pequena
parcela se dirigiu aos cursos superiores, oferecidos principalmente após a abertura da
Faculdade de Educação anexa à Associação de Ensino (atual UNAERP – Universidade de
Ribeirão Preto) e a expansão das faculdades privadas, no início da década de 1970.
No período pesquisado, do ponto de vista profissional, o ingresso nas atividades
docentes do magistério primário era praticamente o único alvo dos que concluíam a escola
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normal, fosse nos grupos escolares, fosse nas escolas isoladas, sendo o governo estadual o
grande empregador de sua força de trabalho. A perspectiva das relações sociais de gênero
permitiu encontrar significados da maior ou menor presença de homens e de mulheres
professores, e de homens e de mulheres como alunos, em duas instituições de diferente
orientação (católica e leiga) e de diferente natureza (privada e pública), além de se poder
constatar semelhanças e diferenças nas práticas de formação docente das duas escolas
normais.
Espera-se que os processos aqui investigados possam motivar outras pesquisas ligadas
à história das instituições escolares, em uma perspectiva comparada, mas com o cuidado de
não forçar “coisas desiguais a se tornarem iguais”, como acentua António Nóvoa (2000) em
citação de Bourdieu e Passeron (1967), e de se desenvolver um trabalho de levantamento,
seleção e organização de fontes que possibilite uma análise das “distâncias, vizinhanças e
relações” (Catani, 2000) entre os objetos analisados.
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