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Quando vim a ter esperanças, já não sabia ter esperanças. 

Quando vim a olhar para a vida, perdera o sentido da vida. 

 

Sim, o que fui de suposto a mim-mesmo,  

O que fui de coração e parentesco. 

O que fui de serões de meia-província, 

O que fui de amarem-me e eu ser menino, 

O que fui — ai, meu Deus!, o que só hoje sei que fui... 

A que distância!... (Nem o acho...) 

O tempo em que festejavam o dia dos meus anos! 

 

O que eu sou hoje é como a umidade no corredor do fim da casa, 

Pondo grelado nas paredes... 

O que eu sou hoje (e a casa dos que me amaram treme através das minhas 
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Pára, meu coração! 

Não penses! Deixa o pensar na cabeça! 
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RESUMO 

 

 

Este trabalho tem como objetivo compreender os projetos consorciados entre a Escola Normal 

Nossa Senhora do Carmo, primeira do seu gênero em Belo Jardim, e a Igreja Católica local. 

Evidencia-se a participação efetiva do segmento católico nos rumos novos da cidade e da 

instrução pública. Nesse sentido, o atravessamento da moralidade católica na proposta de 

formação das normalistas, traduzido no habitus professoral, é desvelado. A categoria habitus, 

apropriada de Pierre Bourdieu, e ressignificada na perspectiva do pedagógico, em termos 

gerais, é particularizada como habitus professoral, que se traduz como a manifestação de um 

jeito de ser professora. Michel de Certeau contribui com a categoria  cotidiano. Exploram-se, 

através dela, as marcas expressas cotidianamente no jeito de ser escola e no jeito de ser 

cidade. As categorias memórias, silêncio e esquecimento buscam em Paul Ricoeur seu 

principal apoio teórico. Elas recuperam ao longo do texto importantes referências sobre a 

memória coletiva das normalistas, da cidade e da Escola Normal. O recorte temporal é a 

década de 1950, período referente à implantação e fechamento desta instituição e o espacial a 

cidade de Belo Jardim, em Pernambuco, onde a escola escreveu existência. As narrativas, os 

documentos escritos e os periódicos constituíram o quadro da pesquisa. De natureza 

etnográfica, ela envolve envolveu oito entrevistadas, sendo sete ex-normalistas e uma ex-

professora. Os arquivos pessoais e objetos biográficos das entrevistadas contribuíram 

significativamente com os entendimentos construídos. Igualmente contribuíram os acervos de 

documentos e periódicos dos arquivos públicos (municipal e estadual). Os projetos 

consorciados referenciadas no objetivo endossaram o compromisso da formação docente com 

um modelo de sociedade que assumia os conteúdos da civilização, do higienismo e da 

modernização como horizonte. As moças da fina flor foram convocadas, como sujeitos de 

prestígio, a assumirem o compromisso com a construção de uma cidade que perseguiu um 

modelo urbano, construído na perspectiva econômica do capital industrial. Tal perspectiva, ao 

mesmo tempo em que demanda um paradigma moderno de higienismo, civilidade, urbanidade 

e patriotismo, deve manter, contudo, os padrões próprios da moral católica. Assim, essas 

mulheres se inseriam na construção desse modelo como protagonistas na busca do equilíbrio 

entre as tensões que separam e aproximam novos costumes e velhas tradições católicas. A 

genealogia da escola normal revela os professores Antenor Vieira de Melo e Maria do Carmo 

Paes Vieira como os sujeitos que fomentaram, nas tramas do local, a implantação do Instituto 

São Luiz e da Escola Normal Regional Nossa Senhora do Carmo, fazendo, assim, emergir a 

construção simbólica desse paradigma. Nessa construção, as festividades cívicas e religiosas 

se tornam de equivalente valor dentro dos projetos consorciados que encaminham o modelo 

urbano proposto. O forte envolvimento da Escola Normal nas festividades cívicas e religiosas 

da cidade, apesar de sua natureza não confessional e seu pertencimento à esfera privada, 

revela os propósitos de uma cidade que edificava seu discurso moderno-conservador pelo viés 

da formação de normalistas. Assim, a Escola Normal identificou-se, através do 

estabelecimento e consolidação do habitus professoral, como ambiente que se reservava o 

dever de preparar, na perspectiva missionária, as novas protagonistas da reforma urbana 

proposta.  

 

Palavras-chave: Escola Normal e Igreja Católica, fina flor, habitus professoral e cidade         

moderna. 
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ABSTRACT 

 

 

It is evident the effective participation of the catholic segment in the new directions of the 

town, including in it the public instruction. In this sense, the crossway of the catholic morality 

and the teachers‟ education proposal is unveiled as teacher’s habitus. Habitus, as a category, 

is borrowed from Pierre Bourdieu and particularized, in the educational perspective, as a 

manifestation of a way to be a teacher. Michel de Certeau contributes with the category of 

quotidian. Through it, the explicit marks of way of being a school and the way of being a city 

is explored. The categories of memory, silence and forgetfulness find in Paul Ricoeur a 

fundamental theoretical support. These categories recover along the text some important 

references about the collective memory of the „normalistas‟ (teachers to be in the process of 

education), of the town and of the „Escola Normal Regional Nossa Senhora do Carmo‟. The 

1950 decade situates temporally this research as this period refers to the implantation and the 

closure of this institution. Belo Jardim, Pernambuco responds for the space where this 

institution wrote its existence. The narratives, the written and iconographic documents, and 

the journals constituted the corpus of the research. Being ethnographic, this research involves 

eight subjects in interviews. Seven of them used to be students and one used to be a teacher at 

the „Escola Normal‟. The personal files, as well as the interviewers‟ biographical objects 

contributed significantly to the constructed understandings about the research object. In the 

same way, the public achieves contributed with their documents and journals to elucidate 

various points along this study. The consociated projects referred in the objective supported 

the commitment of the teacher‟s education with a model of society that assumed the contents 

of the civilization, higienism, and modernization as the proposed horizon. Thus, the so called 

the fine flowers girls were demanded, as subjects of prestige, to be committed to the 

construction of a town in quest of a urban model, designed upon the economical perspective 

of the industrial capital. This perspective, for one hand, demands a paradigm of the higienism, 

civilization, urbanity and patriotism and, for another, must preserves the patterns of the 

catholic morality.  In consequence, these women were introduced in this model, as 

protagonists in the search of the balance between the tensions keeping apart and putting 

together new habits and old catholic traditions. The genealogy of the „Escola Normal 

Regional Nossa Senhora do Carmo‟ reveals  the teachers Antenor Vieira de Melo and Maria 

do Carmo Paes Vieira as the ones who  fomented, in the local plots, the installation of both 

the Instituto São Luiz e da Escola Normal Regional Nossa Senhora do Carmo. In this sense, 

they were the responsible ones for the symbolic construction of this paradigm.  The religious 

and civic festivals are highlighted as being of equivalent value to the consociated projects 

guiding the proposed urban model.  The strong involvement of the „Escola Normal‟ in these 

festivals, in spite of its private non-confessional nature, reveals the intents of a town building 

its conservative-modern discourse through the teacher‟s education bias. Thus, the „Escola 

Normal‟ was identified, by the way of the establishment and consolidation of the teacher’s 

habitus, as the proper ambience to prepare, in the missionary view, the new protagonists of 

the proposed urban reformation.  

 

Palavras-chave: Escola Normal and the Catholic Church, fine floewr, teacher‟s habitus and 

modern city 
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1.  Primeiros escritos, primeiras apresentações.  

 

Um texto introdutório, independentemente do rigor que o oriente, permite ao seu autor 

ou a sua autora o conforto de acomodar um pouco de uma escrita sobre si. Este é, certamente, 

o encontro do sujeito que escreve com o sujeito que sente e se percebe fascinado e curioso 

pelas coisas do seu fazer e do seu viver. Eis-me aqui, sentindo necessidade de anunciar-me, a 

princípio, sozinha, com encantamentos e felicidade composicional apenas meus. Sou, por 

enquanto, a primeira pessoa singularizada do meu ato narrativo, expressando a mim mesma. 

Sou eu, assumindo meu lugar de fala, dizendo quem sou, contando, sob a orientação do outro,  

das experiências extraídas dos textos falados e escritos, dos objetos, dos silêncios. Segue um 

pedaço dessa trajetória.  

Para escrevê-la visito minhas lembranças. A primeira escola que frequentei era um 

pequeno grupo escolar municipal com duas salas de aula, dois banheiros e um pátio enorme 

que acolhia nossas brincadeiras de roda e jogos com bola. Ficava na zona rural de Belo 

Jardim, em minha antiga Aldeia Velha, hoje Xucuru. Lá cursei a quarta série três vezes, pois 

não havia sequência a dar. A escola era para mim um grande encanto; mesmo quando se 

repetia, nada conseguia ser igual. Aos onze anos, a cidade me acolheu. Saí da minha pequena 

aldeia e da minha pequena escola para um mundo completamente diferente, o universo da 

cidade. Precisei de coragem e também criei medos novos. Então, segui. 

A minha formação em um curso normal deu-se em 1985. Posteriormente, em 

Pedagogia, em 1987, com passagens pela Especialização em Sociologia e História do Brasil 

no início dos anos noventa. Fiz em 2006 meu movimento mais exigente, enquanto 

pesquisadora: apresentei, na UFPE, minha dissertação de mestrado intitulada: “As relações de 

gênero nas políticas públicas de educação em Belo Jardim, Pernambuco – silêncio ou 

desvelamento?”. A partir de então, as relações de gênero e o magistério feminino assumiram a 

pauta das minhas principais reflexões acadêmicas.  

Minha atuação como professora no magistério público iniciou-se em 1985; a princípio, 

nas séries iniciais, depois no curso normal e nas licenciaturas. Esta última inserção ocorreu na 

década de1990, na cidade de Belo Jardim-PE. A função de pedagoga e de gestora escolar 

também esteve compondo este universo de experiências e ajudou a constituir este lugar de 

fala, este ato narrativo, fomentado por um desejo de buscar respostas a questões do campo 

educacional local que geravam em mim grandes inquietações. 
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O ingresso no Doutorado da UFPB e o pertencimento à linha de pesquisa “História da 

Educação”, bem como a inserção no Grupo de Pesquisa Ciência, Educação e Sociedade 

representaram uma significativa revisão e reapropriação de conceitos no campo da Educação 

e especificamente no campo da História da Educação. Assim, o primeiro Curso Normal da 

cidade de Belo Jardim, institucionalizado na Escola Normal Regional Nossa Senhora do 

Carmo, seus sujeitos e tramas assumiram minha pauta de discussão. 

  

1.1 Reflexões e incursões sobre o objeto pesquisado  

 

Analisar essa instituição nos arranjos da cidade foi um ganho excepcional, trazido pela 

valorosa experiência do meu orientador, professor Carlos Augusto de Amorim Cardoso. O 

desafio me colocou diante de outro universo literário e teórico, possibilitou-me entender o 

arranjo de uma instituição que se alicerçava num conjunto de outras invenções e signos que 

marcavam e melhor visibilizavam as relações de poder numa cidade nova que, a partir de 

1950, passava a ser contemplada como progressista e moderna. 

Situando-se, neste trabalho, como recorte espacial, apresentamos a cidade de Belo 

Jardim, localizada na mesorregião do Agreste pernambucano, como espaço de ambientação da 

Escola Normal Regional Nossa Senhora do Carmo. Esta fração do estado de Pernambuco 

representa uma das cinco mesorregiões, estendendo-se por uma área aproximada de 

24 400 km² e conta com uma população de cerca de 1.800.000 habitantes (25% da população 

do Estado). É subdivido em seis microrregiões: Vale do Ipanema, Vale do Ipojuca
1
, Alto 

Capibaribe, Garanhuns, Brejo Pernambucano e Médio Capibaribe. Dessa forma, o município 

de Belo Jardim está inserido nos domínios das bacias hidrográficas do rio Ipojuca e do rio 

Capibaribe. A 187 km do Recife, possui uma área de 647.696 km², uma população de 72.719 

habitantes (IBGE, 2011) e densidade demográfica de 112,27. 

 

 

 

                                                           
1
Microrregião do Vale do Ipojuca localiza-se ao longo da bacia hidrográfica do rio Ipojuca sendo composta por 

16 municípios denominados de Alagoinha, Belo Jardim, Bezerros, Brejo da Madre de Deus, Cachoeirinha, 

Capoeiras, Caruaru, Gravatá, Jataúba, Pesqueira, Poção, Riacho das Almas, Sanharó, São Bento do Una, São 

Caetano e Tacaimbó. 
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Figura 01 – Mapa das microrregiões do Estado de Pernambuco 

Fonte: Atlas Escolar de Pernambuco/Coordenador Manuel Correia de  

Oliveira Andrade, João Pessoa, Ed.Grafset, 2003. Pag.26. 

 

 

Após apresentação do recorte espacial que ambientou este trabalho, precisamos situá-

lo num corte temporal. Este percorrerá toda a década de 1950, considerando ser este o período 

que contempla a implantação (1950) e o fechamento da Escola Normal Regional Nossa 

Senhora do Carmo (1959). Este período é ressaltado, pelas fontes, como de grande apogeu 

local. Os conteúdos do moderno são lançados nos discursos que apontam o soerguimento de 

uma cidade moderna que se reinventa a partir de um conjunto de reformas urbanas.  

Esse conjunto de reformas tem na Escola Normal seu principal lócus de 

sistematização, dada na perspectiva da civilidade, do higienismo e do urbanismo. o trabalho 

tem como principal objetivo compreender os projetos consorciados entre essa instituição de 

formação de normalistas e a Igreja Católica local, evidenciando-se a participação efetiva do 
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segmento católico nos rumos novos da cidade e da instrução pública, o que desvelará o 

atravessamento da moralidade católica na proposta de formação das mulheres-normalistas, 

traduzido no habitus professoral. Nessa perspectiva, busca-se responder a seguinte 

problemática: 

1.  Quais as aproximações entre a Igreja católica local e a Escola Normal Regional 

Nossa Senhora do Carmo na definição do projeto de formação de normalistas em 

Belo Jardim, Pernambuco, na década de 1950? 

2. Os conteúdos da reforma urbana, claramente, expressos na redefinição dos novos 

arranjos da cidade, apontam o habitus professoral como definição de uma (nova) 

civilidade? 

3- Por que as mulheres, integrantes da fina flor, foram, preponderantemente, as  

protagonistas da instrução pública em Belo Jardim na década de 1950? 

4. De que modo à organização e efetivação dos eventos festivos, de natureza cívica e 

religiosa, expressos no cotidiano da Escola Normal Regional Nossa Senhora do 

Carmo, reforçam o compromisso católico e civilizatório da formação de normalistas 

em Belo Jardim? 

5- Se projeto de formação, defendido pela Escola Normal de Belo Jardim, foi pensado, 

preponderantemente, para as moças da fina flor, aportando-se na moralidade católica 

para definir um jeito de professora e um jeito de ser mulher. Há rupturas e 

transgressões com o modelo de moralidade proposto? 

Buscando responder a problemática de pesquisa  aqui elucidada foram mobilizadas, no 

campo de pesquisa as fontes representadas pelas narrativas, documentos e periódicos. 

Evidenciaram a ambivalente convivência histórica entre os conceitos velho e novo, atrasado e 

progressista, moderno e tradicional, civilizado e incivilizado, estes, evidenciam um jeito de 

ser cidade. Convenientemente, o espaço da primeira Escola Normal fora apropriado enquanto 

espaço de consolidação e veiculação dos conteúdos da modernidade e do progresso que, 

traduzidos na pauta curricular, terão na professora ou regente primária sua principal 

interlocutora; o sujeito responsável pelo fortalecimento de relações novas, civilizadas e 

higienizadas, evidenciadas por meio de um jeito de ser escola, um habitus professoral. 

A primeira Escola Normal de Belo Jardim, denominada Escola Normal Regional 

Nossa Senhora do Carmo, e a sua Escola de Aplicação, denominada Instituto São Luiz, ambas 
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pertencentes ao segmento privado, eram de propriedade do senhor Antenor Vieira de Melo e 

da senhora Maria do Carmo Paes Vieira. Ele, tabelião público, pernambucano, natural de 

Vitória de Santo Antão e ela, professora, natural de Belo Jardim, filha do prefeito da época, 

senhor Artur Paes. 

A referida Escola Normal idealizada para recepcionar as filhas das famílias mais 

abastadas da cidade, representando, economicamente, os segmentos médio e alto, constituiu-

se como o lócus de cultivação da fina flor, definição que habita o imaginário popular, quando 

as referências são feitas às estudantes desta instituição. Apropriei-me dessa metáfora para 

significar o lugar social, econômico, religioso e moral, ocupado pelas normalistas aqui 

visibilizadas.  

Muitas moças e pouquíssimos rapazes com condições econômicas privilegiadas 

compunham o seleto grupo de estudantes que assumiam a responsabilidade de formalizar as 

novas relações com a nação e com o município, assistindo à configuração das feições urbanas 

e patrióticas do Belo Jardim. 

Além da Escola Normal Regional Nossa Senhora do Carmo, a formação da fina flor 

esteve circundada por outras escolas normais, todas pertencentes ao segmento religioso, tão 

comum em outras regiões brasileiras. Constituíam-se como grandes internatos religiosos, 

acolhedores das filhas dos cafeicultores, proprietários de engenhos – os coronéis da terra, 

comerciantes, pequenos fabricantes e grandes e médios pecuaristas e latifundiários da região.  

Apenas as filhas das famílias abastadas podiam frequentar essas instituições, uma vez 

que as mensalidades eram consideradas altas. A maioria dessas moças, postulante à 

normalista, teria que se apresentar portando um luxuoso enxoval de interna. Essas instituições 

localizavam-se numa distância média de 100 quilômetros, distribuídas entre as cidades de 

Pesqueira-PE (Colégio Santa Dorotéia), Caruaru-PE (Colégio Sagrado Coração) e Garanhuns-

PE (Colégio Santa Sofia). Algumas poucas alunas da cidade de Belo Jardim estudavam no 

Colégio Damas, na cidade do Recife. 

Após sua apresentação, dada em texto introdutório, contempla-se a seguir as 

aproximações teórico-metodológicas que orientaram este trabalho de tese, define como 

Segundo Capítulo uma exposição sobre “Os diálogos com as fontes de pesquisa”. Esses 

diálogos foram estabelecidos a partir da natureza dessas fontes, apresentadas como escritas,  
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e orais, sistematizadas a partir dos arquivos públicos e privados, articulados aos testemunhos 

e narrativas, e tradutoras de conteúdos históricos explorados neste trabalho ora como sujeitos, 

ora como objetos. 

“A educação republicana e a invenção do urbano na década de 1950: tensões 

entre o novo e o velho”, configura-se, enquanto título, como proposta de discussão para o 

Terceiro Capítulo, desdobramentos a partir da seguinte discussão: “A formação de 

normalistas e os discursos laico-republicano, médico-higienista e católico”. Nessa 

perspectiva, o texto propõe um paralelo com a legislação que normatizou a formação de 

professores no Brasil. Os textos legais serão discutidos no item “A formação de normalistas 

nos discursos da legislação”, para atender a essa proposta, apresentamos e discutimos o 

Decreto-Lei n. 8.530, de 2 de janeiro de 1946, denominada de Lei Orgânica do Ensino 

Normal, entendidos .  

Promovemos uma análise da instituição de formação de normalistas ambientada no 

cenário urbano, marcado por um novo poder simbólico, delimitado como espaço de 

consolidação de um discurso oriundo do escolanovismo católico. 

O Quarto Capítulo apresenta A Escola Normal Regional Nossa Senhora do Carmo 

nas ruas da cidade. Nesse momento de nosso estudo, discutiremos a gênese da Escola 

Normal e seu cotidiano entrelaçado ao cotidiano da cidade, e os desdobramentos da referida 

discussão serão apresentados por meio dos seguintes itens: “O cotidiano da cidade e o 

cotidiano da escola normal” e “O protagonismo de Antenor Vieira e Maria do Carmo Paes nas 

tramas do lugar”.  

Além disso, o trabalho também se propõe a desvelar as marcas do modernismo e da 

modernidade que instituíram um rearranjo na cidade e na escola, nas tensões colocadas e 

polarizadas entre o antigo e o moderno, fabricando novos valores simbólicos instituidores de 

paradoxos entre o velho e novo, o sagrado e o profano, o católico e o laico. Essa interlocução 

permite-nos registrar importantes contribuições de teóricos e críticos que dialogaram com os 

entendimentos que trouxemos para este trabalho. 

Eventos cívicos e religiosos: a perspectiva do habitus professoral é o título do 

Quinto  e último Capítulo, que buscou refletir acerca da vivência e a organização do conjunto 

de festividades cívicas e religiosas na perspectiva da manifestação do habitus professoral. 

Esse capítulo apresenta-se com uma proposta de estudo assim dividida: “O cotidiano das 
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normalistas: eventos cívicos e religiosos produzindo o habitus professoral”; “O cotidiano das 

professoras primárias: expressão do habitus professoral”.  

O texto a seguir apresenta o aporte teórico onde se ancoram as discussões propostas 

nesse trabalho, movimentando os campos da História, da História da Educação e da 

Sociologia. As estratégias de pesquisa se encontram sinalizadas nesse mesmo item, 

evidenciando um desenho da trajetória metodológica que marcou essa caminhada. 

 

 

1.2 Aproximações teórico-metodológicas  

 

Os diálogos teórico-metodológicos assinalados neste trabalho investigativo na área de 

História da Educação mantêm interfaces com a Sociologia Crítica e com a História Cultural, 

caracterizando-se com uma pesquisa de natureza interdisciplinar. 

O diálogo com a História Cultural deu-se por meio das propriedades teóricas trazidas 

por Peter Burke, na perspectiva da interdisciplinaridade na pesquisa. Essa tendência é 

claramente assumida pelo teórico ao apresentar uma proposta de interlocução que aproxime 

diferentes campos do saber, rompendo com as tendências à fragmentação e à disjunção, e 

apontando novas e ricas possibilidades de interpretação para o campo da pesquisa social.  

Assim, a discussão referente à micro-história será utilizada como um importante pilar que 

sustentará a discussão, envolvendo o cotidiano das mulheres-normalistas que frequentaram a 

primeira Escola Normal da cidade de Belo Jardim.  

O diálogo com a Sociologia Crítica dar-se-á a partir da reapropriação das categorias 

habitus ancorada na perspectiva teórico-metodológica de Pierre Bourdieu em que, a partir dos 

seus estudos sobre os mecanismos simbólicos de dominação, a reapropriação do conceito 

habitus assume uma nova feição cultural. Tomando essa configuração, entendemos o processo 

de construção do habitus individual como mediado pelos espaços diversos, produtor de 

valores culturais, dados simultaneamente na perspectiva do estruturado (ações passadas) e  do 

estruturante (ações presentes), Bourdieu (1992; 1998;)  

Nesse sentido, estaremos considerando as relações de poder estabelecidas entre a  

Igreja Católica e a Escola Normal na consolidação e manutenção de valores morais, 

religiosos, sociais, educacionais, garantidos pelo recrudescimento do habitus da professora ou 

de um habitus professoral, ambientados no cenário de uma cidade moderna. 
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A categoria habitus professoral estará sendo apropriada e significada no projeto da 

formação de normalistas, ambientado na Escola Normal Regional Nossa Senhora do Carmo. 

Essa instituição é entendida como espaço de tradução e preservação dos conteúdos de uma 

cidade que se refaz pelas feições modernas e guarda pertencimentos a tradições religiosas e 

familiares que perpetuaram determinadas relações de poder no âmbito do local.  

O habitus professoral se expressa no jeito de professora, o qual se configura como o 

lugar de perpetuação do poder local, veiculado através de canais que representam o que 

Bourdieu denomina de violência simbólica.  

Teives, através de um relevante trabalho realizado com normalistas, também, na 

perspectiva de Bourdieu, utiliza-se da categoria habitus pedagógico para qualificar o pensar, o 

sentir e o agir de um grupo de normalistas, sujeitos que somam as experiências da formação 

às suas biografias e consolidam modelos que funcionaram como princípio gerador das 

práticas pedagógicas. A contribuição da referida autora para este debate ocorre através da 

seguinte consideração: 

O habitus pedagógico consistiria, pois, na matriz de percepção, de 

apreciações e de ações, a qual orientaria tanto a reprodução de esquemas e 

de receitas como a invenção de novas estratégias de ensino, tanto as 

condutas inconscientes como as decisões mais racionais, tanto a ação 

planejada como a improvisada, a qual, via de regra, é tida pelos professores 

como “natural” (2008, p. 31). 

As narrativas e testemunhos das ex-normalistas, presentes na pesquisa de campo, 

transformam os conceitos de memória e narrativa em importante categoria de análise, 

retomada na pesquisa e indispensável aos entendimentos sobre o cotidiano da cidade e da 

Escola Normal Regional Nossa Senhora do Carmo.  

Nessa perspectiva de análise, ancoramos a discussão em Ricoeur (2007), feita na obra 

A Memória, a história, o esquecimento, que torna brilhante o debate histórico sobre a 

fenomenologia da memória e contribui com uma postura rigorosa sobre o significado e a 

valorização da memória, discutindo seus principais movimentos, como o esquecimento e o 

perdão.  

Ainda em Ricoeur ancoramos nossa discussão relacionada ao tempo e à narrativa. Para 

esse teórico, tanto na produção historiográfica, quanto na literatura, é o ato de leitura na 

reconfiguração do tempo que se torna responsável pela efetuação do texto; assim, na 

narratividade histórica, o imaginário é atrelado às considerações do ter sido. Sobre essa 
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atividade, o filósofo afirma que “a história reinscreve o tempo da narrativa no tempo do 

universo” (1997, p.317). 

Essa nova cultura do pensar e interpretar o historiográfico rompe com visões 

tradicionais e reducionistas próprias da historiografia tradicional. O autor destaca a análise 

entre a experiência temporal e a operação narrativa. A contribuição de Ricoeur vem colocar-

nos diante de uma severa discussão filosófica sobre as narrativas e as memórias. Dele 

destacamos a seguinte consideração: 

 

(...) A narratividade impregna mais diretamente ainda o ato arquitetural na 

medida em que este se determina em relação com uma tradição estabelecida 

e se arrisca a fazer com que se alternem renovação e repetição. É na escala 

do urbanismo que melhor se percebe o trabalho do tempo no espaço. Uma 

cidade confronta no mesmo espaço épocas diferentes, oferecendo ao olhar 

uma história sedimentada dos gostos e das formas culturais. A cidade se dá 

ao mesmo tempo a ver e a ler. O tempo narrado e o espaço habitado estão 

nela mais estreitamente associados do que no edifício isolado. A cidade 

também suscita paixões mais complexas que a casa, na medida em que 

oferece um espaço de deslocamento, de aproximação e de distanciamento. 

(2007, p. 59) 

Enfim, o que nos interessa em Ricoeur é sua extraordinária capacidade de oferecer às 

discussões acerca da memória essa proximidade com a narrativa e poder compreendê-la 

dentro de uma determinada relação entre tempo e memória. Esse entendimento será 

apropriado mais adiante, quando serão analisadas as narrativas trazidas para este trabalho. 

A trajetória metodológica deste trabalho, de natureza qualitativa, organizou-se na 

perspectiva da pesquisa etnográfica, tendo a teoria dos estudos culturais como horizonte. A 

combinação entre a observação, a interpretação, as entrevistas mais ou menos formais e o uso 

de documentos assumiram neste trabalho feições de um evento etnográfico, segundo Flick 

(2009). Favoreceu-nos o entendimento de que as discussões metodológicas da etnografia 

conferem, cada vez mais, destaque à escrita sobre o campo de pesquisa, às experiências de 

campo e à produção escrita feita sobre o mesmo.  

A partir das considerações de Flick (2009) e Angrosino (2009), entendemos os estudos 

culturais como um campo de pesquisa marcado pela forte determinação interdisciplinar que se 

propõe a examinar como a vida das pessoas é moldada por estruturas repassadas 

historicamente de geração a geração. Tem como forte característica a capacidade de fornecer 

ao pesquisador ou à pesquisadora a capacidade de inserir-se no processo da pesquisa como 

sujeito que guarda determinados pertencimentos culturais, expressos no gênero, na raça, na 
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etnicidade, na classe social, na idade, na orientação sexual, determinantes da forma de este ver 

a cultura e a sociedade quando está a lidar com os artefatos que elas produzem. Isso significa 

colocar no pesquisador uma expectativa sobre a autoreflexividade.  

As fontes orais e escritas que, neste estudo, foram compostas pelas narrativas 

(entrevistas semiestruturais), traduziram experiências relacionadas às práticas cotidianas das 

normalistas – sujeitos da pesquisa. Também a investigação dos textos escritos, constituídos 

aqui pelos documentos e periódicos, além das fotografia, representadas, segundo Kossoy 

(2007), como documentos visuais que forneceram os conteúdos necessários à formulação de 

questões problematizadas no trabalho de pesquisa, compondo este texto. 

A narrativa etnográfica assumida neste trabalho traz, também, a possibilidade de uma 

descrição sobre as interações vividas no ambiente da pesquisa, revela o enriquecimento dos 

detalhes trazidos à cena, pelas emoções, pelos sentimentos produzidos no campo, expressos 

na liberdade de metaforizar o texto. O riso solitário pelo encontro com o conteúdo do passado 

registrado na escrituração historiográfica, os arrepios no corpo, produzidos pela emoção de 

quem se propõe a ser escuta de narrativas, poderão ser combinados confortavelmente aos 

rigores da produção acadêmica. Enfim, o ato narrativo por mim assumido recebia do campo 

metodológico a denominação de descrição densa (Geertz, 1973). Este foi, sem dúvida, um 

confortável lugar reservado pelo final do século XX à narração que se embeleza em diversas 

artes. 

Assim, estabelecer conexões entre as diferentes fontes, aproximar seus conteúdos, 

romper com o padrão linear do tempo descrito nesses textos, atravessar esse tempo tentando 

construir uma narração noutra perspectiva a partir de movimentos não lineares para elaborar 

os entendimentos demandados por este trabalho foi, sem sombra de dúvida, um grande e 

prazeroso desafio teórico-metodológico. 
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2. Diálogos com as fontes de pesquisa. 

 

“O historiador vai construindo o seu campo de significado ao 

transitar por um circuito múltiplo de instituições, tradições 

teóricas, fontes e produtos, num esforço contínuo através do 

qual não só constitui as próprias fontes e resultados de pesquisa, 

mas estabelece estratégias e práticas interpretativas.”  
Clarice Nunes 

 

Iniciamos este capítulo com uma breve apresentação sobre o encontro do sujeito 

pesquisador com o acervo documental que compôs o corpus de fontes primárias deste 

trabalho. Em seguida, o encontro com as fontes orais e o (re)encontro com documentos e 

objetos pessoais promoveram o reencontro com o lembrado e com o esquecido, o aguçamento 

da capacidade de escuta, o aprimoramento de sua escrituração, o colocar-se objeto, enquanto 

ouvidoria, o fazer-se sujeito na narração acomodado na perspectiva de Benjamim (1983), 

quando entende que a escuta retira do pesquisador ou pesquisadora o poder de narrar. É o 

momento que exige um ouvinte e em que, depois, o escutado ganha forma de ato narrado. 

Encantada, vi a memória e a profundidade marcarem encontro, apresentando-se nas narrativas 

das normalistas. Nesse exercício, a profundidade era alcançada pela memorização. 

 

 
2.1 Os documentos, os impressos e os periódicos. 

 

A localização, sistematização e catalogação dessas fontes em arquivo próprio 

constituíram-se na etapa inicial de um itinerário de busca que se redefinia a cada novo 

encontro do sujeito que pesquisa com as pegadas encontradas. A guarda documental privada 

sinalizava novos rastros que nos conduziam aos arquivos públicos. Os conteúdos dessas 

fontes ganharam revelação, estimularam a formulação de novas questões de pesquisa, deram 

sentido a questões formuladas anteriormente; enfim, apresentaram-se ao diálogo, à 

narratividade de modo extremamente significativo. 

A atividade de localização dos documentos apresentou-se como um caminho tortuoso 

e íngreme, em que espaços vazios obstruíam a possibilidade do encontro dialogal entre as 

fontes documentais, enquanto objeto, e o sujeito de pesquisa, enquanto seu explorador. Os 

espaços vazios assumiam-se como zona de silêncio. Nada havia a encontrar nas primeiras 
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buscas, e esse desencontro exigia um redirecionamento no trajeto da pesquisa. Algo comum 

ao ofício de historiador frustra na mesma medida em que o impulsiona a seguir adiante, 

aponta-lhe outros trajetos e atalhos. 

Nosso primeiro investimento em termos de localização dessas fontes foi orientado a 

partir da transferência do acervo documental, bem como das bandeiras e troféus da Escola 

Normal Regional Nossa Senhora do Carmo para a Escola Normal Regional Professor 

Donino
2
. Por ocasião do seu fechamento, ocorrido em 1959, a Escola Normal Regional Nossa 

Senhora do Carmo, entregou documentos e objetos para a instituição que se habilitava a 

receber os estudantes do curso normal em Belo Jardim.  

Assim, iniciamos esse itinerário de busca a partir do acervo da instituição receptora. 

Em nossa primeira visita, descobrimos que o acervo documental havia sido queimado, sem 

que ao menos uma ata de incineração fosse lavrada. Lamentamos, pois não localizávamos 

nenhum documento que sinalizasse a existência da escola, nem tampouco testemunhasse esse 

rito de passagem. Redefinimos, então, a caminhada. 

Dirigimo-nos à Secretária de Educação de Pernambuco, na cidade de Recife, 

especificamente à Gerência de Normatização do Ensino, onde há um departamento 

responsável pela documentação das escolas extintas no Estado. Outra vez não logramos êxito, 

pois não havia um único registro que sinalizasse a existência da primeira Escola Normal de 

Belo Jardim.  Acreditamos que a natureza privada da Escola Regional Nossa Senhora do 

Carmo dificultou o acesso às informações públicas. Lamentamos o silêncio estabelecido pelas 

ausências dos documentos e buscamos em Le Goff inspiração para interpretar os vazios, as 

lacunas historiográficas: 

(...) falar dos silêncios da historiografia tradicional não basta; penso que é 

preciso ir mais longe; questionar a documentação histórica sobre as lacunas, 

interrogar-se sobre os esquecimentos, os hiatos, os espaços brancos da 

história. Devemos fazer o inventário dos arquivos do silêncio, e fazer a 

história a partir dos documentos e das ausências de documentos. Nenhum 

documento é inocente. Deve ser analisado. Todo documento é um 

monumento que deve ser des-estruturado, des-montado. (1990, p.92).   

 

                                                           
2
 Escola Normal Regional Professor Donino, segunda Escola Normal de Belo Jardim, passa a funcionar em 

1958, na Av. Coronel Antônio Marinho. Pertence a uma sociedade beneficente presidida pelo Sr. Júlio Alves de 

Lira, prefeito do Município, à época. Ela recepciona os alunos e alunas da Escola Normal Regional Nossa 

Senhora do Carmo, após seu fechamento. Atualmente chama-se Escola Estadual Professor Donino e foi 

estadualizada em 1979. 
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A ausência dos documentos nos lugares adequados à sua guarda e preservação anuncia 

o descaso com as fontes documentais, tratadas, ainda, como tralhas, entulhos e coisas velhas. 

“Uma faxina comandada por uma diretora da Escola Professor Donino que gostava de 

limpeza‖ produziu um pesado silêncio sobre a história da primeira Escola Normal de Belo 

Jardim.  

O departamento responsável pela documentação e disseminação das informações 

sobre as escolas do Estado de Pernambuco apresenta-se como espaço de guarda e preservação 

tão somente da memória referente às escolas públicas. Novo espaço vazio fora produzido. 

Entendemos não haver responsabilidade instituída para a guarda dos arquivos das instituições 

privadas. 

Abandonamos, nesse ponto do trajeto, o institucional e começamos a buscar os 

espaços privados. A documentação privada e os objetos biográficos surgiram no caminho da 

pesquisa respondendo a questões postas, fomentando novas questões, sinalizando a existência 

de novas fontes, de novos percursos. Quebrava-se a linearidade óbvia do roteiro inicial.  

Os arquivos privados das ex-normalistas e professora da Escola Normal de Belo 

Jardim ilustravam as narrativas, a fala associada às imagens, aos objetos, e a escrita se 

encontrava, a princípio, num mesmo lugar. Os testemunhos eram enriquecidos e 

acompanhados pela exposição de documentos pessoais e objetos biográficos (diplomas, 

fotografias, livros, históricos, boletins, hino, textos escritos de discursos oficiais, convites e 

vestido de formatura, e manuais escolares), todos cedidos, com extrema gentileza, pelas 

guardiãs. Essa concessão permitiu-nos a construção dos entendimentos necessários ao cenário 

institucional daquela escola. Os arquivos amarelados pelo tempo traziam textos e imagens 

belos, que muito ajudaram na representação daquele passado. Constituíram, portanto, o 

quadro de fontes primárias utilizado, exaustivo e prazerosamente, neste trabalho.  

As marcas registradas nos diplomas conduziram-nos a outros itinerários. Um carimbo 

de reconhecimento devolveu-nos ao institucional e, assim, dirigimo-nos ao cartório de 

segundo ofício de Belo Jardim. O tabelião, Airton Barbosa Maciel, ao reconhecer o 

documento, emprestou à história sua contribuição. Tempos depois, a senhora Jesunita Batista 

de Souza – atual tabeliã e, à época, tabeliã substituta – colocava diante da nossa ansiedade 

uma pasta identificada como Escola Normal Regional Nossa Senhora do Carmo, cujo 

conteúdo é de um valor histórico inenarrável. Foi um grande achado e a escrituração cartorial 

apareceu inesperadamente no caminho da pesquisa. 
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O conteúdo da pasta era formado por ofícios, certidões, regimentos, cópias do diário 

oficial, importantes peças para a formulação da compreensão histórica da Escola Normal e 

sua Escola de Aplicação. O carimbo de reconhecimento dos diplomas e certificados, que 

ofereceram seus testemunhos a este trabalho de tese, ilustram também estas páginas, 

revelando-se como importantes marcas historiográficas. 

 

Figura 02 – Carimbo Cartório 2º Ofício 

 

Fonte: Arquivo pessoal de Maria Valdelice Leite 

 

Em seguida, redefinimos a trajetória da pesquisa, buscando nos documentos públicos, 

expedidos e publicados pelo poder público municipal à época, a sinalização da existência da 

Escola Normal e a identificação do tipo de relação desse espaço público com aquela 

instituição de natureza privada. Essa redefinição nos conduziu ao Arquivo Público Municipal, 

que se encontrava em reforma após danificação de vários documentos que sofreram ação da 

umidade e dos períodos chuvosos. Descobrimos o material procurado em um depósito anexo à 

Biblioteca Pública Municipal. As pastas e livros encontravam-se empilhados pelo chão ou em 

velhas prateleiras, mas contamos com a generosidade e atenção dos funcionários que, apesar 

das condições precárias de trabalho em que se encontravam, foram bastante acolhedores com 

o nosso roteiro de investigação e reservaram parte das suas manhãs para nossas incursões na 

década de 1950.  
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Numa retomada aos documentos, dada em período posterior, felizmente encontramos 

o espaço do arquivo público municipal reorganizado, com o material razoavelmente 

arquivado e catalogado, o que facilitou nosso acesso.  

Infelizmente esse espaço é pouco explorado pelos pesquisadores da região, pois a 

percepção da gestão pública municipal e da sociedade local sobre o mesmo reduz sua 

utilidade à guarda da documentação pessoal do funcionalismo público municipal para fins de 

aposentadorias, progressões e outros motivos ligados à carreira. Há muitas perguntas a serem 

feitas àqueles textos, há muito silêncio a ser rompido. 

Os livros de registros, guardiões dos conteúdos de produções históricas, trazem a 

escrituração da existência material do município e, de forma manuscrita, vão apresentando, 

em melhores ou piores condições, a receita municipal oriunda das feiras livres, da produção 

dos engenhos, da comercialização de animais, do uso de solo no cemitério, da cobrança de 

multas, do registro da dívida ativa. Eram esses os anúncios de uma cidade nova que 

institucionaliza sua política de impostos estabelecendo controle ao uso dos espaços públicos. 

Misturam-se a esses textos outros tantos que visam normatizar a dinâmica quase urbana da 

recém-emancipada cidade de Belo Jardim. 

As incursões feitas nos documentos permitiram uma aproximação com a escrituração 

do poder público municipal. Nela foram registrados atos, decretos, leis e portarias que, 

também, faziam referências à Escola Normal ou à sua Escola de Aplicação – Instituto São 

Luiz. Evidenciado, revelando uma forte relação entre o público e o privado nas relações 

locais, esse conteúdo será melhor discutido ao longo do texto. Recortamos para análise as 

seguintes publicações: 

O prefeito do município do Belo Jardim, no uso das suas atribuições, 

resolve efetivar a funcionária interina Palmerinda Augusta Soares no cargo 

de professora de Pintura, Artes Decorativas, da cadeira nº 13, localizada no 

Instituto São Luiz, desta cidade, o qual vinha exercendo interinamente (sic). 

 

Belo Jardim, 21 de abril de 1951. 

 

Artur Paes – Prefeito do Município
3
 

 

Fica o poder executivo autorizado a conceder iluminação elétrica gratuita ao 

Centro Social e Mortuária e a Escola Normal Regional de Belo Jardim: 

sendo 100 watts para o centro social e 10 quilowatts para a Escola Normal.  

 

Belo Jardim, 07 de junho de 1951. 

 

                                                           
3
 Decretos-lei, Portarias e Atas do prefeito Artur Paes (1950-1955). Arquivo Público Municipal de Belo Jardim. 
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Artur Paes – Prefeito do Município 

 

O prefeito municipal de Belo Jardim no uso de suas atribuições resolve: 

Tendo em vista o que requereu ROSÁLIA DE MELO MENDONÇA, 

professora da cadeira nº 16, localizada no Instituto São Luiz, nesta cidade, 

conceder-lhe 90 dias de licença a contar do dia 15 de agosto do corrente ano, 

de conformidade com o artigo 161, do Decreto- Lei nº 792 de 28 de outubro 

de 1942, do Estatuto dos Funcionários Públicos civis dos Municípios do 

Estado de Pernambuco. Informações e Atestado médico expedido pelo Posto 

Municipal de Higiene. 

Prefeitura Municipal de Belo Jardim 

10 de agosto de 1948 

 

Artur Paes – Prefeito do Município 

 

O prefeito municipal de Belo Jardim no uso de suas atribuições resolve 
designar a zeladora do Instituto São Luiz, Quitéria Cordeiro de Farias para 

reger interinamente a cadeira nº 15, localizada no referido Instituto, durante 

o impedimento da efetiva que se acha licenciada, com a gratificação mensal 

de 100,00 cruzeiros. 

Belo Jardim, 28 de agosto de 1951. 

 

Optamos pela transcrição integral dos textos acima em função da precariedade dos 

documentos encontrados. O difícil estágio de conservação comprometeu-lhes a legibilidade, 

trazendo muitas dificuldades ao nosso processo de leitura, catalogação e interpretação dos 

dados.  

Dentre muitos atos e portarias que vão dar oficialidade à relação entre o poder público 

municipal e a Escola Normal juntamente com sua Escola de Aplicação, destacamos os textos 

acima expostos porque pontuam relevantes significados ao seu teor. Disponibilizam o 

funcionalismo público ao serviço de natureza privada, revelam o compromisso do Executivo 

municipal com as despesas com a energia elétrica da instituição, desviam a função da zeladora 

para o exercício da docência; revelam  a ínfima gratificação percebida pelas substituições. 

Além dos atos do executivo municipal expostos anteriormente, localizamos, no mesmo 

livro, o Decreto Nº 16, de 15 de abril de 1949, exposto abaixo. O conteúdo desse documento 

anuncia/denuncia uma reserva de crédito, referente a Cr$ 4.000,00 (quatro mil cruzeiros) 

usados para custear o pagamento da primeira prestação relativa à compra do terreno onde se 

encontrava edificado o Instituto São Luiz. Encontramos também outras publicações de igual 

teor consolidando o pagamento das prestações restantes. O Decreto-lei Nº 27, publicado em 

01 de agosto de 1949, declara a abertura de um crédito especial na importância de noventa 

cruzeiros (Cr$ 90,00) para atender ao pagamento da escritura referente à compra do prédio 

onde funcionava a referida instituição de ensino. 
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Figura 03 - Decreto Nº 16, de 15 de abril de 1949 

Fonte: Arquivo Público Municipal de Belo Jardim. 

 

Os recortes acima destacados apontam o entendimento de que o município de Belo 

Jardim investia verbas do erário público, com anuência da câmara municipal, na Escola 

Normal e em sua Escola de Aplicação, embora nenhuma delas pertencesse à esfera pública. 

Tal iniciativa corrobora o entendimento de que a relação familiar entre o prefeito da época e 

os proprietários das instituições de ensino, citadas nos atos do executivo local, foi geradora de 

favorecimentos e atendimento a interesses particulares.  

Além dos investimentos desprendidos para que a Escola Normal e o Instituto São Luiz 

ganhassem materialidade, observou-se, também, no ato do executivo municipal, identificado 

com o nº 59, datado de 12 de março de 1955, que trata da distribuição e localização dos 

professores nas escolas da rede municipal, o favorecimento das citadas instituições com a 

cessão de oito docentes com ônus para município.  
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Tais favorecimentos se constituíam, à época, em fatos comuns nos municípios 

brasileiros, os abusos cometidos com o dinheiro público eram dispensados do 

acompanhamento dos órgãos de fiscalização e controle. Reconhecemos, entretanto, que essas 

iniciativas prejudicavam os investimentos nas escolas e grupos que integravam a rede 

municipal e que se apresentavam de forma precária e em número insuficiente, sendo as 

escolas isoladas da zona rural funcionando em lugares improvisados e em condições 

aviltantes. 

Além da distribuição de dos funcionários públicos municipais para o Instituto  São 

Luiz, o município assumia, também, os gastos com a energia elétrica, a compra do terreno 

onde fora instalado o referido instituto, o custeio a escritura pública. O prefeito do município,  

senhor Artur Paes sancionou um Decreto-Lei, em 09 de novembro de 1949, concedendo uma 

subvenção anual de seis milcruzeiros (Cr$ 6.000,00) à Escola Normal do Belo Jardim. 

Também, estabelece no mesmo texto um auxílio, no valor de dez mil cruzeiros (Cr$ 

10.000,00) para a construção do prédio que abrigará a referida escola. O artigo 2º define a 

forma de pagamento que deverá ser feito em seis parcelas iguais  a começar a partir de 

janeiro, caso a escola esteja funcionando e oficializada. O artigo seguinte define a forma de 

pagamento  do referido auxílio. A contrapartida exigida pela prefeitura municipal, também 

objeto desse texto, define a concessão de matrícula e isenção da anuidade para dois alunos. 

Por fim, o texto  define que ficará reservado ao Poder Executivo a autonomia de efetuar essas 

matrículas e definir seus beneficiados. 

Um retorno à documentação oficial do município de Belo Jardim, como atividade de 

revisão de arquivo, revelou-nos o texto acima citado  rompendo um silêncio mantido há 

décadas na cidade sobre a participação dos incentivos públicos financiando a organização da 

Escola Normal e da sua Escola de Aplicação. As entrevistadas revelaram desconhecimento 

total sobre a participação do município na implantação e manutenção da escola normal e da 

sua escola de aplicaçãoem. Sendo, suas famílias as principais favorecidas este, certamente era 

dado como fato normal. Produzio-se sobre este fato  um intencional esquecimento. Coube a 

este trabalho o esforço em tentar romper as zonas de silêncio produzidas ao longo do tempo.   

A seguir, apresentaremos, em ordem cronológica, o conjunto de documentos que 

compuseram o corpus documental deste trabalho, compilando-o num único lugar. Esta opção 

de escrita visa informar referências que contemplem: origem/natureza do documento, 

publicação, condições de acondicionamento e guarda. Aspectos que nos ajudaram a formular 

uma compreensão acerca dos conteúdos e interesses que se encontravam contemplados nos 
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referidos textos oficiais distribuídos entre os espaços públicos e os acervos privados das 

entrevistadas. 

 

Especificação do documento Arquivo 
Publicação ou 

Periodização 
1. Hino da Escola Normal Regional Nossa 

Senhora do Carmo 

Acervo Particular de Maria 

Conceição Lima 1950 

2. Ofício encaminhado ao Juiz de Direito da 

Comarca de Belo Jardim-PE, solicitando o 

registro dos estatutos da Escola Normal 

Cartório do Segundo Ofício 

de Belo Jardim 
22/01/1952 

 

3. Livro de Decretos, Portarias, Atas e Leis, do 

município de Belo Jardim.   

Arquivo Público Municipal 

 1950-1955 

4. Estatutos da Escola Normal  

 

Diário Oficial de 

Pernambuco – Arquivo 

eletrônico 

20/01/1952 

5. Certidão de protocolo da solicitação de 

registro dos estatutos da Escola Normal, 

expedida pelo oficial de Registros de Títulos e 

Documentos Particulares da Comarca de Belo 

Jardim 

Cartório do Segundo Ofício 

de Belo Jardim 

22/01/1952 

6. Estatutos do Ginásio de Belo Jardim – 

“Instituto São Luiz” ou “Escola de Aplicação”  

Cartório do Segundo Ofício 

de Belo Jardim 15/04/1956 

7. Certidão de protocolo da solicitação de 

registro dos estatutos do Ginásio de Belo 

Jardim 

Cartório do Segundo Ofício 

de Belo Jardim 10/07/1956 

8. Estatutos do Ginásio de Belo Jardim Diário Oficial de 

Pernambuco – Arquivo 

eletrônico 

19/07/1956 

9. Estatutos da Escola Normal – Equiparação 

permanente 

Diário Oficial de 

Pernambuco – Arquivo 

eletrônico. 

06/11/1956 

10.  Ofício encaminhando cópias dos Estatutos 

publicados no D.O.E. – PE para fins de 

registro no cartório de títulos e documentos 

particulares de Belo Jardim 

Cartório do Segundo Ofício 

de Belo Jardim 
07/11/1956 

11. Certidão de protocolo de encaminhamento 

do ofício citado no ponto dez. 

Cartório do Segundo Ofício 

de Belo Jardim 
07/11/1956 

12. Convite de formatura da turma de formandos 

do ano de 1956 

Acervo Pessoal de Maria 

Conceição Lima 
15/12/1956 

13. Diploma de Professora para o Magistério 

Primário do Estado 

Acervo Pessoal de Maria 

Valdelice Leite 
15/12/1956 

14. Certificado de Regente do Ensino Primário 

(1º Ciclo do Ensino Normal) 

Acervo Pessoal de Maria 

Valério da Costa 
05/12/1959 

15. Texto do discurso proferido pelo professor 

Antenor Vieira na cidade de Vitória de Santo 

Antão 

Acervo Pessoal de Maria 

Conceição Lima 

03/08/1971 

 

 

Quadro 01 - Histórico dos documentos encontrados 
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Os documentos supracitados, além de atestarem a oficialidade da instituição escolar 

em estudo, favoreceram a formulação de uma concepção de escola normal que se implantara 

em Belo Jardim na década de 1950. Para Cellard (2008) A análise documental favorece a 

observação do processo de maturação ou de evolução de indivíduos, grupos, conceitos, 

conhecimentos, comportamentos, mentalidades, práticas, entre outros.  

No movimento metodológico, demandado pela pesquisa documental, comtemplou-se, 

também, os periódicos impressos em Belo Jardim a partir do início do século XX. Tais textos 

contribuíram aos entendimentos sobre o novo projeto de cidade que lançava entre seus signos 

modernos, a escola normal.   

A formação de normalistas representaria o espaço de sistematização e protagonização 

dos conteúdos reformistas e modernos. Ambientou-se num contexto de cidade que se 

reinventava na perspectiva da reforma urbana, assumindo os discursos da modernidade urbana 

e educacional consolidados à época.  

Apesar de concentrar a sua força motriz no campo, sustentada pela produção agrícola e 

criação de animais, elementos diversos contribuíram para a construção de um paradigma de 

cidade moderna e pujante, entre eles os periódicos impressos desde as primeiras décadas do 

século XX. Considerando o poder de penetração dessas publicações nas famílias das 

normalistas este material impresso, também, passou a compor um quadro documental deste 

trabalho. Seus conteúdos versavam sobre o vultoso conjunto de inovações que habilitavam 

Belo Jardim à condição de cidade moderna.  

Da imprensa local selecionamos alguns periódicos que, também, compuseram o 

acervo de fontes primárias deste trabalho. Eles foram encontrados no Arquivo Público do 

Estado de Pernambuco, localizado à Rua do Imperador Pedro II, 371, em Recife, no setor de 

Divisão de Coleções Especiais/Sessão de Periódicos. Encontravam-se acondicionados em 

pastas apropriadas e devidamente identificadas. Após a solicitação de consulta a esses 

periódicos, essas pastas eram trazidas para o ambiente dos pesquisadores, com rapidez e 

eficiência. 

No referido arquivo, encontram-se os periódicos do interior do Estado, apresentados 

em ordem alfabética e ordenados cronologicamente. A conservação do material encontrava-se 

em estado razoável e, na maioria dos casos, as coleções apresentavam-se incompletas. A 

grande maioria fora doada ao arquivo a partir de acervos pessoais, já transferidos em estado 

de conservação ruim.  
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Procedemos a uma pré-seleção de todos os periódicos publicados em Belo Jardim no 

período entre 1925-1988. Posteriormente, selecionamos aqueles que estavam circunscritos à 

década de 1950, pois este foi o recorte temporal referente à problemática de estudo deste 

trabalho. O material localizado apresenta-se com as seguintes referências: 

 

PERIÓDICO LOCALIZAÇÃO LOCAL 
ANO DE 

PUBLICAÇÃO 

O Município Arquivo Público de Pernambuco Recife - PE 1925-1926 

O Interior Arquivo Público de Pernambuco Recife - PE 1931 

A Vontade Arquivo Público de Pernambuco Recife - PE 1939 

O Centro Arquivo Público de Pernambuco Recife - PE 1933-1935 

A Voz da Verdade Arquivo Público de Pernambuco Recife - PE 1953-1954 

A Voz do Agreste Arquivo Público de Pernambuco Recife - PE 1953-1954 

Jornal dos Municípios Arquivo Público de Pernambuco Recife - PE 1953 

Jornal Mariola Arquivo Público de Pernambuco Recife - PE 1989 

Quadro 02 - Periódicos publicados em Belo Jardim (1925-1988) 

 

Das fontes acima referendadas extraímos as representações de cidade e Escola Normal 

presentes nos textos escritos e imagéticos. Em 1925, Belo Jardim já possuía um periódico 

cujo título era “O Município”. Esse jornal trazia notícias da região, focava o município de 

Brejo da Madre de Deus, ao qual Belo Jardim pertencera até a emancipação política. Os 

conteúdos versavam entre lições de patriotismo, defesa do modelo de família patriarcal, notas 

de repúdio ao comunismo, focalizado como anticristão e, portanto, anticlerical. Anunciava as 

proezas de Lampião, enalteciam o cultivo de algodão, principal fonte de economia da região.  

“O Imparcial”, divulgado em 1926, foi um periódico cujas matérias também assumiam 

discursos com argumentação cívica e religiosa a partir dos quais estavam instituídos os 

valores simbólicos do lugar. 

“O Interior”, que circulou em 1931, traz textos os quais anunciam os novos tempos e 

faz-se entender como órgão de natureza independente com foco na região. Belo Jardim 

elevava-se à condição de cidade, perdia sua puerilidade de vila. A linha férrea da Great-

Western apitava, chamando-a ao progresso. Tornava possível sua interligação com a capital 

do estado e com outras cidades pernambucanas.   
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A The Great Western of Brazil Railway Company Limited foi criada em Londres 

em 1872. Construiu e explorou ferrovias no Nordeste brasileiro. Dedicou-se ao o transporte de 

passageiros e cargas, responsabilizou-se pelo escoamento de grande parte dos produtos 

agrícolas do interior de Pernambuco. Seu  funcionamento foi autorizado em 1873, neste 

período conseguiu a concessão para a ferrovia pernambucana que ligaria o Recife a Limoeiro. 

Em 1896 construiu a ferrovia Recife–Caruaru. No início do século XX construiu 

prolongamentos de linhas já existentes como o trecho entre Tacaimbó e Afogados da 

Ingazeira na Linha Centro do Estado de Pernambuco. Em 1945, a Great Western possuía mais 

de 1600 km de ferrovias, alcançando outros estados do Nordeste. Em 1950, encerrou suas 

atividades no Brasil, sendo sucedida pela Rede Ferroviária do Nordeste. 

Contribui com essa descrição o Suplemento “Estradas de Ferro no Brasil-1945”, este 

material contribuiu à compreensão dos impactos sociais gerados a partir da penetração de uma 

estrada de ferro no sentido oeste do Estado de Pernambuco, estabelecendo uma forte rede de 

conexões entre diferentes municípios e microrregiões. Destacamos dessa publicação o 

seguinte quadro: 

 

GWBR 

Linha Oeste 

Trecho Abertura km Soma 

Central (Recife) – Jaboatão 1885-03-23 16 16 

Jaboatão – Morenos 1885-08-15 11 27 

Morenos – Tapera 1885-11-10 11 38 

Tapera – Vitória 1886-01-09 13 51 

Vitória – Pombos 1886-05-08 13 64 

Pombos – Russinha 1887-08-24 8 72 

Russinha – Gravatá 1894-01-04 17 89 

Gravatá – São Caetano 1895-12-01 72 161 

São Caetano – Antonio Olinto 1896-12-25 19 180 

Antonio Olinto – Belo Jardim 1906-02-02 16 196 

Belo Jardim – Sanharó 1906-11-01 16 212 

Sanharó – Pesqueira 1907-11-06 16 228 

Pesqueira – Ipanema 1910-12-15 13 241 

Ipanema – Arcoverde 1911-12-27 10 251 

Arcoverde – Rio Branco 1912-05-13 18 269 

Rio Branco – Henrique Dias 1930-09-09 28 297 

Henrique Dias – Pinto Ribeiro 1932-08-15 20 317 

Pinto Ribeiro – Alagôa de Baixo 1933-06-06 13 330 

Alagôa de Baixo – Albuquerque Né 1941-12-03 20 350 

Quadro 03 – Estradas de Ferro no Brasil 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1873
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pernambuco
http://pt.wikipedia.org/wiki/Recife
http://pt.wikipedia.org/wiki/Limoeiro_(Pernambuco)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Caruaru
http://pt.wikipedia.org/wiki/1945
http://pt.wikipedia.org/wiki/1950
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_Ferrovi%C3%A1ria_do_Nordeste
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Ainda folheando os periódicos, encontramos uma propaganda sobre a primeira fábrica 

de doces da cidade, a Mariola, que iniciou suas atividades sem a energia elétrica. Esse 

anúncio tornava público os ares modernos, paradoxalmente, desenhados na fumaça das 

chaminés alimentadas à lenha. O recorte do texto, apresentado a seguir, comprova os anúncios 

desse progresso, registrado nas páginas dos periódicos locais, publicados na década de 1950. 

 

 

Figura 04 – Propaganda da Fábrica de Doces Mariola 

Fonte: Jornal a Voz do Agreste (1953)/Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano 
 

 

O periódico “A Vontade” foi publicado em 1939. Semelhantes aos outros, seus textos 

oscilam entre questões de interesse nacional e questões de interesse local. Recortamos uma 

matéria, na área de educação, intitulada Ensino religioso e ensino leigo. O texto assume a 

forte defesa da não neutralidade da escola nos campos político-partidário e religioso, 

assumindo-se enquanto espaço de defesa do governo vigente e da religião católica. O escritor 

chama a atenção para as ações perigosas dos professores e estudantes que, fora dessa tutela, 

poderiam pregar ou incentivar ideias comunistas ou fascistas. Essa é a tendência assumida 

pelo texto a seguir: 

Sob o ponto de vista religioso, o professor não é neutro. É impossível educar 

sem ter uma filosofia da vida e esta pode ser materialista ou espiritualista. 

[...] Ensinamos noções da ciência supondo ou negando a existência de Deus; 

visto que, desconhecer esta existência é negá-la. Os comunistas mais 

sinceros que os liberais, dizem bem o fim da escola. (A Vontade, Ano I, nº 5, 

29 de janeiro de 1939, p.3). 

O artigo reverencia os primeiros educadores brasileiros, os padres jesuítas, que 

levaram aos indígenas “selvagens e incultos” o nome de Deus. O texto jornalístico é 

enriquecido pelos confrontos políticos locais e traz as marcas de uma moralidade nova, 

enredada pelas velhas e conservadoras tradições moral-religiosas. 
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Também identificamos nesse periódico uma matéria sobre a Coeducação, assinada por 

M. J. de B. Correia. O escritor ou escritora considera a coeducação maléfica e nula, 

utilizando-se do argumento de que a idade intelectual dos meninos é superior à das meninas. 

Em seu discurso, com fortes marcas sexistas, afirma que esse procedimento irá ferir a ciência, 

porque promove a mistura, numa mesma série, de alunos com idades mentais diferentes. 

Critica a importação de um hábito americano, por julgar que por lá o termômetro moral 

congelou
4
. 

Sobre o periódico “O Centro”, localizamos as publicações entre 1953 a 1954. De 

origem católica, que assume tendências políticas locais, mantém anúncios e publica matéria 

sobre assuntos diversos, permanecendo na mesma linha ideológica dos outros jornais.  

Enfim, a propaganda de novas fábricas, de novos produtos e de um novo padrão de 

consumo para as classes sociais já abastadas vem anunciar o novo no discurso da imprensa 

local. Porém, as tensões que distanciam essas circunstâncias temporais mantêm-se por uma 

linha tênue: são tensões aparentes, concentradoras de velhas práticas e reforçadoras de novas 

conveniências sociais que se sustentam nos discursos religioso, político, econômico, cultural e 

pedagógico. 

Essa é a representação dos conteúdos da imprensa que nos auxiliou na compreensão 

formulada sobre o contexto histórico o qual alimentou o projeto de educação da primeira 

Escola Normal da cidade. Localizamos mais três periódicos, publicados na década de 1950, 

quando da implantação da Escola Normal Regional Nossa Senhora do Carmo: Jornal dos 

Municípios (1953), A Voz do Agreste (1953-1954) e A Voz da Verdade (1953-1954), todos 

situados num mesmo período histórico.  

Sobre a Escola Normal Regional Nossa Senhora do Carmo, encontramos apenas uma 

referência intitulada “Homenagem que se impõe”, na qual o pseudojornalista Murilo de Sousa 

destaca a atitude das alunas concluintes do curso normal, daquele ano de 1954, por terem 

escolhido o Professor Antenor Vieira como homenageado. Diz o texto: 

 

Nenhuma homenagem mais justa nem merecida. Ninguém desconhece o 

quanto lutou esse mestre (mestre no sentido mais nobre da palavra) para que 

nossa terra tivesse, como bem o merece, a sua escola de nível superior
5
. 

 

                                                           
4
 Jornal  A VONTADE, , 15 de janeiro de 1939. Ano I, nº 3 p.1.( BELO JARDIM, Arquivo Público Municipal.) 

5
A VOZ DA VERDADE, Belo Jardim, 8 de dezembro de 1953, número 1, ano 1.( BELO JARDIM, Arquivo 

Público Municipal.) 
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Geralmente oscilando entre as mãos da Igreja católica e as dos grupos políticos, esses 

periódicos, de curta duração, desvelam os valores simbólicos instituídos na escola e na cidade. 

Os periódicos, aqui folheados, apresentaram-se, também, como espaço de publicização das 

brigas entre as hegemonias políticas locais, destacando as velhas rixas que marcaram, e ainda 

marcam, tão fortemente a história política das cidades do interior nordestino. 

Além dos periódicos locais, selecionamos outras publicações que influenciaram a 

formação de um ideal pedagógico e urbano à época, tomando a cidade de Recife como o 

centro onde as grandes ideias eram produzidas e disseminadas para o interior do Estado e 

outras localidades do Nordeste brasileiro. Tais ideias também fomentavam a estruturação 

política para a formação de professores nos anos seguintes.  

O recorte temporal referente à década de 1950 assume uma plasticidade nesse texto. 

Ganhando um movimento descontínuo, busca noutros recortes a sua introdução e faz-se 

anunciar por uma anterioridade que passou a ser perseguida pela temporalidade registrada nas 

fontes. Entendemos que o historiador deverá assumir o desafio de reordenar o discurso num 

outro tempo narrativo.  

Para melhor entendimento, compilamos, no quadro a seguir, os periódicos que foram 

incorporados a este trabalho enquanto fontes primárias a fim de formularmos as discussões 

pertinentes. 

 

PERIÓDICO LOCALIZAÇÃO LOCAL 
ANO DE 

PUBLICAÇÃO 

O Normalista Arquivo Público de Pernambuco Recife-PE 1882 

Gazeta Pedagógica Arquivo Público de Pernambuco Recife-PE 1914 

O Imparcial Arquivo Público de Pernambuco Recife-PE 1926 

Boletim de Higiene Mental Arquivo Público de Pernambuco Recife-PE 1933 

Quadro 04: Periódicos publicados em Recife (1822-1933) 

Esses periódicos, reverenciados pelas autoridades médicas e educacionais, apontavam 

a necessidade de edificação de um novo modelo de sociedade e, consequentemente, de 

educação. Discursos higienistas, patrióticos, eugenistas, progressistas e urbanísticos assumiam 

o tom dos textos e anunciavam uma sociedade nova, regida por um modelo de educação 

moderna, e uma nova cultura pedagógica. Contribui com este entendimento a seguinte 

matéria: 
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Figura 05: Boletim de Higiene Mental (1984) 
Fonte: Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano.  

 

A publicidade dada aos textos impressos em jornais sinalizava para a relevância social 

atribuída a um conteúdo novo que, pela sua forma, estabelece novos códigos e regramentos de 

convivência. Os impressos assumiam a textualidade do conteúdo social definido pelas elites 

intelectuais e sociais. Apesar da circulação limitada, circunscrita aos letrados, o conteúdo 

deles possuía força de penetração social. Os discursos higienistas assumiam feições 

prescritivas, definidoras de novas relações sociais e sinalizadoras de uma ruptura com um 

passado indesejado. O seu conteúdo social definia um jeito moderno de desinfetar a sociedade 

dos atrasos representados pelo seu passado inglório. As indicações do texto acima, intitulado 

“A higiene dos sentidos e da sensibilidade”, cuida, sobretudo, de estabelecer outra relação 

entre o homem e a sua temporalidade histórica, fazendo-o perceber a necessidade da 

eficiência, da ação imediata, de uma racionalidade moderna, a exemplo dos seguintes 

fragmentos discursivos: “não fujas das emoções, nem as combata, deixe-as atuar dominando-

as”; “Sê eficiente em tudo que fizerdes”. 

Nesse sentido, as instituições formadoras de professores, por serem considerados 

espaços privilegiados de sistematização da instrução pública no mundo moderno, passam a 
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representar o lócus de sistematização dos conteúdos modernizantes, formadores de homens 

novos e mulheres novas, sujeitos de novos códigos de civilidade e urbanidade. Assim, a 

formação de normalistas seria, então, o espaço de construção de um novo habitus, traduzido 

no jeito de tornar-se escola, determinado pelo jeito de reinventar-se cidade. 

A cultura curricular, expressa pela cotidianidade da Escola Normal Regional Nossa 

Senhora do Carmo, constitui-se importante espaço político de definição dos novos códigos 

sociais. A matriz curricular (apreciada a seguir), os textos lidos em sala (acessamos alguns), 

as narrativas que engendram representações das práticas e relações pedagógicas existentes à 

época compõem os entendimentos sobre as representações sociais que precisam ser 

anunciados, reverberando os conteúdos novos pelas ruas da cidade. Efetivamente esses 

conteúdos contribuíram significativamente para a construção, no imaginário popular, de uma 

cidade nova que se ergue pujante e bela, apresentando-se, desde a década de 1950, como 

detentora de forte vocação industrial. 

 

2.2 Os Sujeitos da pesquisa  

 

Denominamos como sujeitos da pesquisa um grupo formado por sete ex-normalistas e 

uma ex-professora da Escola Normal Regional Nossa Senhora do Carmo, com faixa etária 

entre 67 e 96 anos. Todas exerceram o magistério e encontram-se aposentadas. Seis, dentre as 

sete ex-normalistas, são radicadas na cidade de Belo Jardim – a sétima está na cidade de 

Recife. 

O seleto grupo de professoras, ex-normalistas da Escola Nossa Senhora do Carmo, era 

formado, em sua maioria, pelos ex-alunos e alunas do Instituto São Luiz, considerado, à 

época, como a melhor instituição de ensino da cidade, sendo a única opção privada. Essa 

referência credenciara seus proprietários à abertura da Escola Normal, salvaguardados pelo 

poder público municipal e sob as bênçãos da igreja matriz local. O ingresso no curso normal 

era feito após aprovação no exame de admissão, quando se iniciava o curso para habilitar-se 

como regente do ensino primário ainda muito jovem.   

As informações orais foram nos conduzindo ao grupo de entrevistadas. A ausência de 

registro ou cadastro dos discentes que trouxesse esse tipo de referência ficou fora do nosso 

alcance. O pequeno porte da cidade de Belo Jardim facilitou nosso acesso às fontes orais. A 

maioria das entrevistadas ainda mora na mesma área em que morava na época de normalista. 
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As residências delas mantêm-se muito próximas – exceto uma delas que mora em outra 

cidade. Ainda hoje dividem lembranças, sentam-se para relembrar passagens da vida de 

normalistas, utilizam-se, às vezes, das lembranças umas das outras para completar o     

quebra-cabeça dos eventos lembrados. Assim, o conteúdo das lembranças individuais torna-se 

a memória do grupo ou da instituição (Bossi, 2010). 

As casas das ex-normalistas e da ex-professora da Escola Normal foram 

atenciosamente abertas às nossas indagações. Seus arquivos e depoimentos nos foram 

confiados. Entregaram à história a confiança na sua capacidade de representar o passado. 

O resgate das reminiscências do curso normal, da vida familiar, das práticas religiosas, 

do cotidiano da cidade, do jeito de professora foram-nos apresentados por meio dos arquivos 

selecionados, dos eventos destacados, da percepção sobre os novos arranjos promovidos na 

cidade à época, de um mapa afetivo e das suas relações com um tempo vivido e com o  

presente. Para Ricoeur (2007), essa dinâmica garante-se graças à abertura de um rico acervo 

memorialístico que ainda não foi tragado pelo esquecimento nem sepultado nele.  

Nossas interlocuções com os sujeitos da pesquisa foram acompanhadas pela exposição 

de fotografias, documentos escritos e não escritos, marcados pela passagem do tempo. A 

memória individual, de propriedade das ex-normalistas, auxiliava na composição da memória 

coletiva sobre a Escola Normal Regional Nossa Senhora do Carmo.  

A emoção da narrativa colocava o passado bem presente. As lembranças eram 

nostálgicas; os testemunhos, emocionados; e, entre lembranças e esquecimentos, havia 

imagens, livros, convites de formatura, álbuns de fotografias, vestido de formatura, hino da 

escola e diplomas. Todos guardados, cuidadosamente, em meio às lembranças, ilustrando 

nossas conversas, fazendo o passado quase presente. São os objetos biográficos, pois 

envelhecem com seu possuidor e se incorporam à sua vida. Cada um representa uma 

experiência vivida (Bossi, 1994). 

Aqui registramos a contribuição de Pollack (1986) para este trabalho no que se refere à 

política do silêncio. O autor toma como referência a pesquisa empreendida com sobreviventes 

do Nazismo. Nesse estudo, ele destaca a categoria “memória coletiva” e dedica a ela uma 

ampla discussão sobre a necessidade dada, após longos períodos de silenciamentos, à 

necessidade de inscrever as lembranças contra o esquecimento, sob o risco do 

desaparecimento dos acontecimentos testemunhados. 
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Em meio às conversas, foi-nos apresentado um vestido de formatura. Guardado com 

bastante zelo, mantinha a alvura e a arte originais. O ato narrado, do qual se tornara objeto 

biográfico, derivava-se das lembranças de um dia glorioso: o dia da formatura. Ei-lo exposto a 

seguir: 

 

Figura 06 -  Vestido de formatura de Conceição Lima  

Fonte: Arquivo pessoal de Bernardina S. Araujo de Sousa 

 

 

As presenças das ausências, possibilitadas pelas lembranças (Ricoeur, 2007), 

ofereciam as narrativas uma ideia de realidade presente. As lembranças vinham sempre 

acompanhadas de expressões do tipo: “ali era a calçada da escola, onde ficávamos 

conversando no recreio”, “naquele pátio havia árvores, brincávamos embaixo delas”. 

Depoimentos que representam uma busca sobre o que não mais existe. Os preconceitos com o 

passado e a urgência por uma estética de cidade nova demoliram parte expressiva dessa 

paisagem. 

As narrativas apresentam o dia de formatura das normalistas como um dia festivo para 

parte da cidade, pois as solenidades demandadas pelo evento movimentavam o centro dos 

acontecimentos. A cidade, a Igreja, a Escola Normal e as famílias congraçavam-se em júbilo e 
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regozijo para homenagear as novas professoras. Significativa parcela do público jovem em 

idade escolar ficava à margem dos acontecimentos da Escola Normal, costurados na 

centralidade da cidade. As flores menos refinadas estavam destinadas às atividades do campo, 

à limpeza das casas, à costura e ao preparo dos doces e extratos nas fábricas de 

beneficiamento de frutas. 

A fotografia apresentada a seguir, da primeira formatura da Escola Normal de Belo 

Jardim, ajuda-nos a utilizar a ilustração, dada a partir da fotografia, como importante 

elemento de fixação da memória, ao mesmo tempo em que se afirma como espaço de 

propagação da realidade. Destacando a relevância da fotografia no trabalho acadêmico, sendo 

utilizada como fonte iconográfica ou ilustração. Sobre essa abordagem, Kossoy (2007) 

contribui com a discussão, a partir do entendimento, de que essa fonte representa uma 

incursão pelo fragmento da realidade que a mesma congela nos permitindo perceber o evento 

a partir de um objeto imagem (2007). 

As turmas de concluintes não eram numerosas, segundo relatos; apenas a primeira 

terminou com um número considerável de alunos. Um convite de uma formatura, realizada 

em 15 de dezembro de 1956, exposto a seguir, apresenta apenas oito formandas.  

 

Figura 07 – Convite da Festa de Formatura (Turma 1956)  

Fonte: Acervo particular de Maria da Conceição de Lima. 
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 Figura 08 – Festa de Formatura (Turma 1956)  

Fonte: Arquivo pessoal de Maria da Conceição Lima. 

 

O documento verbal e o não verbal, acima expostos, também são tradutores do desejo 

de um determinado grupo social em criar sua própria representação de escola e de cidade. 

Assim, os resíduos do passado são traduzidos nas peças do convite e da fotografia e 

transferem para o texto a imagem dessas representações. As gravuras ganham forma e 

assumem um status de texto, em meio às conversas.  As lembranças nomeiam s personagens 

que ilustram a fotografia, fatos do dia da formatura são rememorados, os vestidos, os 

discursos e a valsa tomam formam de presente. A fotografia ganha vida dando vida ao 

passado. 

No capítulo a seguir, estaremos analisando a educação no contexto do Brasil- 

República, e os conteúdos da modernidade, oferendo destaque às tensões estabelecidas e 

polarizadas entre a aclamação do novo e a manutenção do velho, terão nas fontes escolhidas 

seu lugar de exposição. 
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3. A educação republicana e a invenção do urbano na década de 1950: 

tensões entre o novo e o velho 

A primeira edição da República brasileira aconteceu sob a égide de novos signos e 

novos parâmetros que passaram a referenciar a organização dos espaços, a distribuição e 

regramento das relações que envolvem os sujeitos, o espaço e o tempo. A adoção de novos 

conceitos ligados à ideia de urbanização, progresso, patriotismo e eugenia tomavam como 

base determinados valores simbólicos e erguiam, a partir deles, a universalização ou 

padronização dos comportamentos e condutas aceitáveis. 

A primeira metade do século XX se apresentava por meio de um quadro político 

nacional buscando equilíbrio entre os velhos e contraditórios eventos da primeira gestão 

Vargas, contracenando com uma diversidade de manobras que seu governo era forçado a 

realizar para enfrentar, conforme indica Fausto (2012), um mar de correntes contraditórias 

que se originava entre atender as pressões trabalhistas nascidas a partir da insatisfação com o 

alto custo de vida e a demanda urgente por medidas impopulares que apontassem um controle 

rigoroso da inflação.  

Durante considerável período da década de 1950, a educação brasileira deixou-se 

orientar pelas orientações legais e curriculares deixados como legado pelo ministro Gustavo 

Capanema.  O forte ideal de progresso se intensificava na gestão de Juscelino, a partir de 1955 

(Fausto, 2012). 

As mudanças trazidas pela (re)invenção do urbano no contexto do Brasil-República 

foram bastante heterogêneas e assimétricas, considerando a diversidade de características e 

experiências próprias de cada grupo ou região. Apesar disso, foi pela perspectiva das reformas 

urbanas que o projeto moderno se orientou no recorte espacial aqui analisado.  

A dinâmica urbana dada nas cidades interioranas das regiões Sul e Sudeste e nas 

outras regiões do país ou, ainda, em cidades de grande, médio e pequeno porte, deu-se de 

modo completamente diferente, demandando um olhar apurado da historiografia sobre os 

arranjos econômico, sociocultural e político referente a cada contexto. 

As feições rurais do interior nordestino tornavam possível a apresentação de uma 

paisagem quase pacífica, estabelecida entre o chiado do carro de boi e o apito do trem ou dos 

primeiros automóveis. As artesanais bolandeiras e as primeiras fábricas com o maquinário 

inglês revelavam tensões e aproximações entre o novo e o velho que garantiram a cidades 
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como Belo Jardim uma modernização econômica, dada, unicamente, pelo viés de uma tímida 

indústria que teria seu apogeu no final da década de 1960, com a institucionalização do 

primeiro distrito industrial da cidade. 

O fortalecimento do capitalismo e estabelecimento de signos modernos, adquiridos 

pelo seu domínio, recrudesciam o discurso sobre a modernidade da cidade; as discussões 

sobre o público continuavam concentradas nos domínios do político, do econômico e do 

religioso. Outros textos e estéticas pertencentes ao campo e ao periférico eram ignorados, 

estavam às margens das decisões, representavam o atraso.  

Ser moderno era o grande desafio; as questões demandadas pelo novo eram sinônimas 

de progresso. Assim, o campo e o periférico, representantes estéticos do atraso, eram os 

lugares da negação, quase nunca alcançados pelas políticas públicas da já robusta República. 

Ficavam na invisibilidade e sobre eles pairava um pesado silêncio. 

O Conselho Nacional de Estatística do IBGE, por meio do Serviço Nacional de 

Recenseamento, publicou em 1952 o Censo Demográfico do Estado de Pernambuco referente 

a 1950. Nesse documento localizamos importantes dados sobre o município de Belo Jardim, 

informações que nos ajudaram na formulação de entendimentos sobre o contexto da cidade à 

época. 

Desse documento destacamos o item relativo às referências acerca do perfil 

demográfico e socioeconômico do município de Belo Jardim: a população, segundo o sexo e a 

situação do domicílio, apresenta um contingente de 37.049 habitantes, sendo: 29.062 

domiciliados na zona rural e 7.987 na zona urbana e suburbana (IBGE, 1950, p.12). 

Proporcionalmente, 78,4% dos moradores ocupavam o campo, distribuídos entre os distritos, 

vilas, povoados e sítios; e apenas 21,6% habitavam a sede do município. Observou-se, ainda, 

que a grande concentração de moradores na área rural foi algo comum aos municípios 

pernambucanos à época.   

O mesmo Censo traz uma importante referência sobre o indicador de instrução do 

município, identificando os domiciliados acima de cinco anos de idade, agrupados por sexo. 

Representando um universo de 31.339 pessoas, havia 19.343 mulheres e 17.706 homens. 

Dentre as mulheres, apenas 2.800 sabem ler e escrever, contra 13.711 que não sabem. No 

grupo masculino, 3.098 dominam a leitura e a escrita, enquanto 13.711 não têm este domínio. 

Para melhor entendimento, compilamos os dados no quadro abaixo: 
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Acima de 5 anos Sabem Ler (%) Não Sabem Ler (%) 

Homens 
14.828 3.098 20,1% 11.730 79,9% 

Mulheres 
16.511 2.800 17% 13.711 83% 

Quadro 05 – Porcentagem de Homens e Mulheres que sabem e não sabem ler  

Fonte: IBGE - Censo Demográfico do Estado de Pernambuco- 1950. 

 

Os dados revelam um indicador de analfabetismo altíssimo, atingindo, ainda com 

maior perversidade, as mulheres, sujeitos circunscritos às esferas privadas das casas, tendo a 

administração do lar e/ou o trabalho na roça como seus principais horizontes. O fator social 

era determinante para um ou outro tipo de inserção, como fora também determinante ao 

separar essas mulheres entre grupos que dominam ou/não a escrita e a leitura. As fontes 

revelaram a forte concentração das decisões públicas nas mãos masculinas representadas pelo 

poder político, econômico e religioso que definiam, resguardando seus interesses, a dinâmica 

do lugar. 

Com relação ao perfil socioeconômico do município, há, evidentemente, uma 

concentração da economia no campo, baseada na criação de animais de grande, médio e 

pequeno porte, e voltada para a produção de leite, lã, ovos, mel, cera de abelha e casulos, 

carne seca e salgada, banha e toucinho. Esses e outros produtos derivados do campo eram 

expostos na principal feira livre da cidade, ocorrida às segundas-feiras.  Na agricultura, o 

citado censo destaca as culturas de cana de açúcar, goiaba, laranja, abacaxi, agave, algodão, 

banana, coco e café. A circulação desses produtos, também, era garantida nas fabriquetas de 

doce e nas bolandeiras como suas principais matérias-primas. (IBGE, 1950, p. 86-88).  

O Censo Industrial desse mesmo ano aponta o município com tímidas iniciativas nessa 

área: aparecem apenas 59 estabelecimentos. Para entendermos melhor essa relação, o estado 

de Pernambuco concentrava, no mesmo período, 3.844 estabelecimentos. Belo Jardim 

representava, então, proporcionalmente, um dado inferior a 2% dos estabelecimentos 

existentes no Estado.   

Da mão de obra empregada, denominada pelo Censo como operários ocupados, 

percebendo salários de Cr$ 1.000 (mil cruzeiros) por mês, o indicador é de 589 trabalhadores. 

O Estado de Pernambuco apresentou, em sua totalidade, 465.036 operários ocupados com este 

vencimento mensal. Vê-se, pois, que a proporcionalidade entre a cidade e o estado cai para 

algo inferior a 1,5%. Vale, ainda, reforçar que a dinâmica dos estabelecimentos de 
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beneficiamento de frutas e de algodão apresentava um fluxo sazonal, uma vez que dependia 

dos períodos de safra. 

A grande concentração de moradores no campo, a existência de um número pequeno 

de instituições de ensino e de estabelecimentos comerciais, revelados pelo Censo, somados a 

outros fatores relevantes delinearam as feições da cidade de Belo Jardim como pequena e 

economicamente dependente da produção rural entre as décadas de 1940 e início dos anos de 

1950. 

Apenas na primeira metade da década de 1950 os discursos trazidos pelos atrativos 

modernos causaram consideráveis deslocamentos que se deram entre o campo e a cidade, 

causando êxodo naquele e reforçando as margens, o periférico desta. As feições demográficas 

do município começam a sofrer alterações. 

Essas referências irão conviver, paradoxalmente, durante toda a década de 1950 e boa 

parte dos anos sessenta do século XX, com os conteúdos da modernidade acerca do 

desenvolvimento e da civilidade, que marcaram os discursos da nação brasileira. Tais 

discursos chegaram por meio de invenções ou signos modernos que passam a povoar o 

imaginário popular com a ideia de cidade progressista e moderna. Também coadunavam com 

os discursos edificados e publicados para a formação de professores no Brasil, pautados nos 

compromissos republicanos e progressistas dos quais a imprensa falada e escrita, a Igreja, as 

instituições políticas e a escola foram importantes interlocutoras.  

Para Adilson Filho (2009), foram as elites tradicionais que introduziram o novo no 

nosso cotidiano, revisitaram o velho e estabeleceram o novo em função das demandas do 

capitalismo. 

De acordo com Carvalho (1997, p.113), 

Na época que nos ocupamos, moderno, modernidade, modernização 

significa muita coisa: a estrada de ferro, a eletricidade, o telégrafo, o 

telefone, o gramofone, o cinema, o automóvel, o avião [...] todos os 

elementos mencionados poderiam ser parte do conceito de moderno, mas a 

maneira pela qual se comunicavam é que vai dar o sentido de modernidade, 

seu maior ou menor grau de rompimento coma tradição. Começando pelo 

aspecto político ela não contemplava a ideia de igualdade e de democracia.  

Nesse contexto, a cidade de Belo Jardim reestruturava-se para a organização dos seus 

próprios signos. As feições entendidas como modernas transformavam os antigos casarões em 

escombros, faziam as praças, ruas e avenidas principais assumirem novo modelo 
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arquitetônico. A definição de uma nova estética para a arquitetura apresentava-se como texto 

de ruptura com o atraso representado pelo passado.  

No conjunto de inovações estava o açude do Bitury, que passaria a fornecer água a seis 

municípios da mesorregião em que se localizava Belo Jardim, passando a definir-se como um 

sistema potente e integrado de abastecimento de água para a região do Agreste. A abundância 

das fontes hidrográficas ajudava a fortalecer a ideia de progresso, de vocação industrial que 

fora imputada à cidade desde então. A energia elétrica da CHESF também chegara ao 

município, alterando, desde sua implantação, o cotidiano da cidade. 

As indústrias, o rádio, o cinema, as agremiações de futebol, os clubes recreativos, o 

parque escolar municipal estavam, dentre outros, assegurados como símbolos ou signos 

modernos que demarcavam um tempo novo, um tempo de progresso. Definiam-se arranjos 

culturais e sociais novos, estabeleciam-se novas formas de consumo e convivência social. 

Porém, os acessos aos signos modernos eram limitados socialmente, intensificando as 

diferenças, estabelecendo outras fronteiras e abrindo novos fossos sociais. Contribui com esse 

entendimento a narrativa abaixo apresentada, que recorta a dinâmica do rádio e a sua relação 

com o lugar:  

Essa novela estava no auge. Havia até uma música de carnaval e eu comprei 

os direitos autorais da novela em fitas grandes que davam para rodar, porque 

tinha um gravador alemão na Bitury. - Era um senhor gravador! – e dava 

uma sonoridade espetacular não só na cidade, mas em toda região... Eu batia 

Pesqueira, Garanhuns, Caruaru... As redondezas: Tacaimbó, São Bento do 

Uma, Cachoeirinha... Às 15h30 quando entrava “Direito de Nascer” só dava 

a Bitury. Como as fitas dessa novela vinham pelos Correios – Era um 

negócio sério! Eles faziam da seguinte forma: despachavam, por exemplo, 

10 capítulos, calculavam que davam para eu chegar até o nono capítulo da 

novela e eu ficava torcendo para que chegasse o 11º, porque no dia seguinte, 

quando entrava o 10º capítulo, os Correios já traziam o pacote contendo as 

fitas. Fomos bem sucedidos porque também fizemos uma parceria coma 

Gessy Lever que era a patrocinadora da rádio Tupi. Tive que assinar os 

direitos autorais... E eu trocava além de pagar, eu pagava a Tupi através da 

nossa agência de propaganda. Eu ainda rodava 10 vezes o anúncio Gessy 

Lever de graça!!! Para mim era um grande negócio porque eu vendia a 

novela no comércio local, Esse foi um dos grandes sucessos da Rádio 

Bitury.
6
 (SILVA, 2007, p. 40) 

 

                                                           
6
 Informação veiculada  em entrevista gravada em áudio, concedida pelo radialista João Torres Cordeiro – 

Jornalista e diretor da Rádio Bitury de Belo Jardim. Entrevista concedida a Rosenildo Vicente da Silva, em 14 de 

junho de 2007. 
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As novelas de rádio, os programas de auditório, os programas musicais, as 

propagandas foram invadindo e modificando o cotidiano da cidade entre as décadas de 1950 e 

1960. Este veículo aproximou as cidades interioranas do modus vivendi dos grandes centros 

urbanos. Sobre a dinâmica assumida pelas cidades no processo de modernização, Rezende 

contribui com este debate a partir da seguinte consideração: 

Está sempre em movimento. Um movimento que é impossível de ser 

percebido na sua totalidade e que tenha talvez um sentido comum. Ou as 

coisas ou os homens mudam. A fragmentação toma conta da cidade 

moderna, na medida em que cresce nela a ideia de que se pode sempre 

aperfeiçoá-la. Ela não cessa, então, de ser reconstruída, cria-se uma 

obsessão. A imagem que se tem dela passa a ser modificada constantemente, 

a dialética entre o novo e o velho ganham dimensões incríveis (1997, p.24).  

O ingresso no século XX reforçou o discurso salvacionista na instrução pública, 

formulado a partir da escola, enquanto espaço de erradicação das mazelas sociais e promotora 

da equidade de oportunidades. Nesse cenário, torna-se bastante robusta a crença na formação 

de profissionais competentes, inspirados nas novas invenções pedagógicas. É na direção desse 

conteúdo histórico que se inicia a primeira Escola Normal de Belo Jardim, originada em meio 

às novas tramas sociais demandadas por esse conjunto de discursos e atores novos que vêm 

significar o cenário moderno, marcado por uma diversidade de valores e mudanças no seu 

cotidiano. Dialogamos, agora, com Almeida a partir da seguinte contribuição: 

As cidades do interior viram florescer vários estabelecimentos de ensino 

para onde iam as filhas dos fazendeiros, dos ricos negociantes e profissionais 

liberais da região onde se localizavam [...]. Compunha-se assim um cenário 

no qual a educação feminina passou a ser importante, devidamente atrelada, 

em todos os níveis, à „destinação natural‟ das mulheres para lecionar e 

sempre em estreita ligação com o universo doméstico [...]. As escolas 

normais deveriam formar professores para um desempenho pedagógico 

calcado no humanismo, na competência e nos valores sociais. Essa 

educação, em nível médio e com um objetivo definido deveria bastar, e as 

jovens brasileiras cresceriam com o destino profetizado de serem esposas, 

mães, e em caso de necessidade, professoras. Nesse contexto, a Escola 

Normal voltava-se para a educação feminina como parte do projeto 

civilizador da nação e cumpre funções de educar e instruir as futuras mães, 

as donas de casa encarregadas da educação familiar e do fortalecimento da 

família. (1998, p. 155) 

Torna-se premente a necessidade de se formarem professores para um novo modelo de 

organização social e econômica que demandava a preparação de novos atores sociais os quais 

assegurassem a convivência pacífica entre uma estrutura moderna, progressista e socialmente 
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higienizada e as velhas e conservadoras tradições locais e nacionais, concentradoras de poder 

e riqueza, e mantenedoras de uma velha moral católica. 

Nesse sentido, a combinação que reúne em um mesmo sujeito a tríade mulher-mãe-

professora corresponde a um modelo feminino que se mantém no entorno do lar e ocupa o 

espaço público para ressignificar sua destinação de mãe, agora responsável pelo ensino 

infantil: a mãe da pátria. Essa justificativa social feminiza a procura pelo curso normal em 

Belo Jardim. A fina flor assume a educação das séries iniciais e faz-se porta-voz de um 

mundo novo que assegura a continuidade da sua “espécie” e lhe destina a centralidade do 

jardim. 

Almeida contribui com este debate através de estudos realizados sobre a inserção das 

mulheres no magistério português e brasileiro. Desses estudos vale recortar a seguinte 

consideração: 

[...] A aceitação dos atributos de vocação e missão sagrada possuía 

justificativa, e a imagética acera da maternidade revestia-se de uma aura de 

grande importância na vida dessas mulheres. A incorporação de atributos 

maternos à profissão servia, em decorrência, ao poder oficial, à profissão em 

si e às próprias mulheres que se sentiam duplamente beneficiadas, pois 

podiam ser mães e podiam ser professoras com aceitação e autorização 

social, com o aval de pais e maridos e sob as bênçãos da religião católica 
(2006, p. 142). 

Havia, portanto, unicidade entre os discursos brasileiro e português ao entender-se que 

as atribuições pensadas para a instrução pública, num cenário republicano, deveriam ser 

garantidas pelas mulheres em função de sua natureza dócil, obediente e terna. 

A comunidade da Escola Normal Regional Nossa Senhora do Carmo, apesar de 

constituir-se como ambiente coeducativo, era composta, preponderantemente, pelo sexo 

feminino. Os poucos homens formados pela instituição não exerceram, em nenhuma 

circunstância, o magistério primário. O que mais se aproximou do ofício docente tornou-se 

regente de banda musical. Estes eram, em sua expressiva maioria, alunos oriundos do Instituto 

São Luiz (Escola de Aplicação).  

Encontramos no artigo quinto do estatuto da Escola de Aplicação, anexada à Escola 

Normal de Belo Jardim, o seguinte texto: “Manterá ainda a Escola de Aplicação, como 
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também o curso de Admissão e será diurna e mista
7
”. Esta instituição, cuja criação ocorreu em 

1948, possui existência anterior à Escola Normal. 

A criação das Escolas de Aplicação ou escolas-modelo foi algo bastante comum na 

primeira metade do século XX. Essas escolas definiam-se enquanto espaço experimental das 

Escolas Normais. Souza, pesquisando sobre as origens das escolas primárias no Brasil, 

oferece-nos a seguinte contribuição: 

[...] Não por acaso, o primeiro ensaio de implantação de uma escola primária 

pública moderna ocorrera em São Paulo, através da instalação da escola-

modelo, criada como laboratório de prática de ensino dos alunos-mestres da 

escola normal (2006, p. 51).  

Para essa autora, pela pujança econômica, social e política que possuía esta unidade 

federativa, logo esse modelo iria se consolidar como vanguarda na modernização do ensino 

primário brasileiro. Inspirava-se na concepção escolanovista e tinha em John Dewey sua 

principal fonte de inspiração.  

Sobre a Escola de Aplicação de Belo Jardim encontramos uma realidade bem distinta 

da destacada por Souza, quando faz referência à modernização da escola-modelo de São 

Paulo. Os depoimentos apresentados apontam uma visão de educação infantil bastante 

conservadora e teoricamente superada nos discursos anunciados desde o início do século XX. 

Corroboram essa discussão os seguintes testemunhos: 

Estudei no São Luiz na Praça da Conceição – 1ª instalação da escola, depois 

ela foi para a Rua Siqueira Campos, onde funciona atualmente a prefeitura 

de Belo Jardim. Nesta escola fiz da alfabetização ao admissão. Era uma base 

muito boa que a escola nos dava. Passei no vestibular de Direito com uma 

nota altíssima, 9,5. Fico emocionada quando falo. Devo tudo que sei de 

História e Português ao professor Antenor. Estudei na Escola Normal até o 

quarto ano. Morava em Belo Jardim, na casa de uma tia. No último ano do 

normal fui estudar num internato na cidade de Bom Conselho. No São Luiz 

havia uma gravata com fitas, o número de fitas correspondia à série que o 

aluno ou aluna estudava. Odiava quando assistia professor Vieira dar 

palmatória nos alunos do São Luiz, aquilo era humilhante. Não havia 

palmatórias para os normalistas. Lembro que os filhos dos grã-finos não 

apanhavam, havia um aluno pretinho que apanhava muito.
8
 

                                                           
7
PERNAMBUCO. Estatuto da Escola Normal Regional Nossa Senhora do Carmo, publicado em 06 de 

novembro de 1956. Recife: Imprensa Oficial do Estado, 1950. Localizado no Cartório do 2º Ofício de Belo 

Jardim. 
8
REZENDE DE LIMA, Ivanise. Entrevista concedida a Bernardina Santos Araújo de Sousa, 28 de fevereiro de 

2011. Mimeo. 
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[...] Os castigos físicos eram usados com normalidade. Meu filho apanhou 

muito na escola. Certa vez chegou a sujar a roupa, precisei levar uma roupa 

limpa para a escola.
9
 

 

As narrativas apresentavam algumas inconsistências quando a memória das 

entrevistadas tentava localizar a Escola Normal ou a Escola de Aplicação, pois, na memória 

do lugar, essas instituições eram simplesmente a “Escola do Professor Antenor” . No decorrer 

do texto, perceber-se-ão elementos que irão favorecer a compreensão sobre a forte presença 

do professor que imprime à escola sua própria identidade. 

A Escola de Aplicação era o grande observatório dos professores em formação; assim, 

a crueldade imposta aos alunos dessa escola, por meio dos castigos físicos, era apresentada 

aos normalistas como parte integralizante da formação, a corrigenda dos desvios morais. O 

primeiro depoimento é de uma normalista; o segundo, de uma professora da Escola Normal 

que também se apresenta como mãe de alunos das duas instituições de ensino. A partir dos 

depoimentos apresentados, formulamos a compreensão de que na Escola Normal os castigos 

físicos estavam abolidos e na Escola de Aplicação eles eram exercitados. Podemos entender 

que, nesse projeto de formação, os alunos-mestres ou alunas-mestras não apanhavam, mas, 

infelizmente, aprendiam a fazê-lo, observando os espancamentos públicos para corrigir “as 

falhas morais”, a falta de empenho na execução das tarefas escolares ou, quiçá, na exagerada 

dosagem de melanina na pele das poucas crianças negras que estavam naquela escola tentando 

“virar gente”.    

 

3.1 A formação de normalistas nos discursos laico-republicano, médico-higienista e 

católico. 

 

O discurso hegemônico consolidado pelo Estado brasileiro para um modelo de escola 

laico-republicana foi, também, inspirado nos discursos católicos que se consolidaram com 

bastante força nas primeiras décadas do século XX, através das ordens religiosas que 

chegavam ao Brasil. Além destes, os médicos-higienistas também consolidaram seu discurso 

divulgado, ainda, no século XIX.  

                                                           
9
 LIMA, Maria José. Entrevista concedida a Bernardina Santos Araújo de Sousa, 05 de julho de 2011. Mímeo. 
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Os ideais higienistas consolidaram uma nova moralidade no que se refere a banir as 

irregularidades que punham em risco a saúde e a integridade da sociedade brasileira. A 

moralidade higienista estabelecia suas doutrinas e transformava a escola em sua grande 

parceira, através de ações consorciadas que a transformavam em importante espaço de 

divulgação e inspeção das políticas de higiene, próprias de uma nação em desenvolvimento. 

Os discursos higienistas marcaram fortemente a organização das escolas primária e 

normal no Brasil não apenas na sua concepção filosófica e política, mas também na 

estruturação da sua ambiência pedagógica. Souza contribui com esta reflexão a partir da 

seguinte consideração: 

[...] Os pareceres de Rui Barbosa trazem inúmeros exemplos detalhados 

sobre a discussão em torno da organização física, material e pedagógica da 

escola primária. Por exemplo, a construção das carteiras escolares foi 

questão discutida amplamente por médicos, higienistas, pedagogos, 

administradores e industriais. As proposições para o principal mobiliário 

escolar articularam representações sobre a saúde e sobre as condições de 

aprendizagem com os dispositivos disciplinares. Dessa forma todo o espaço 

escolar se convertia em ambiente educativo, moralizante e civilizador (2006, 

p.69).  

 

Em meio às inúmeras mazelas sociais que assolavam o povo brasileiro, os problemas 

referentes à saúde, agravados pela ausência das políticas de saúde pública, notabilizaram a 

ingerência e vulnerabilidade do Estado brasileiro frente às questões públicas, fortalecendo as 

ações da comunidade de médicos sanitaristas os quais, inspirados nos ideais iluministas e 

liberais, que sustentavam a bandeira do progresso e da civilidade, encamparam uma nova 

moral, uma moral sanitarista, acomodada imediatamente aos conteúdos da formação. 

Assim, garante-se o endurecimento dessa moral por meio da união dos intelectuais da 

saúde aos da educação, fomentando, na sociedade moderna, o que Barreto (2010), em artigo 

publicado sobre Higienismo e Educação na Paraíba, denomina de “biologização da 

sociedade”. 

Sobre as políticas de higienismo em Pernambuco e o seu congraçamento com a 

educação, localizamos, no Arquivo Público de Pernambuco, as publicações que correspondem 

ao período compreendido entre dezembro de 1933 e agosto de 1947, intituladas “Boletim de 

Higiene Mental”. Nas matérias desse boletim, editado pela Diretoria de Higiene Mental da 

Assistência a Psicopatas, circulavam as ideias que sustentariam uma sociedade civilizada e 

limpa. Os títulos dos periódicos, apresentados com grande autoridade, discutiam os seguintes 
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temas: “Ruídos urbanos”, “Os propósitos da eugenia”, “O nervosismo da mulher que 

trabalha”, “As rivalidades em família”, “Porque as crianças mentem”, “As expectativas do 

bom e do mau pai”, “A higiene mental no casamento”, “Literatura obscena e cinema 

científico”, “As causas do atraso intelectual”, “Inadaptação escolar e doença mental”, 

“Classes homogêneas”. Além disso, há a preocupação em orientar a leitura de livros de 

higiene mental.  

Os referidos periódicos têm como horizonte instruir seus leitores por meio de matérias 

prescritivas indicadas nos seguintes títulos: “Criança que vive sozinha, evitando os 

companheiros, deve ser encaminhada ao médico”, “Tenha método nos seus estudos”, “Não 

isole seu filho da convivência de outras crianças”, “A inteligência dos nossos escolares”, 

“Educação sexual”, “O espiritismo no Recife”, “Criança que não brinca nem trela é doente”, 

“Antes de casar procure conhecer a família do noivo”, “Crianças anormais”, “Crianças 

preguiçosas”, “Cuidados de higiene mental individual”, “Horário escolar”, “A sexualidade 

sadia é quase sempre garantia de um perfeito equilíbrio mental”, “Higiene dos sentidos e da 

sensibilidade”, “Processos errados de educação”, “Conselhos aos sifilíticos”, “As mulheres e 

o alcoolismo”. Desse boletim recortamos, para análise, a matéria intitulada: “O Ensino da 

Higiene Mental”. Vejamo-lo: 

A “ERA DA HIGIENE” em que vivemos hoje é fruto da educação. É graças 

a ela que o cuidado em prevenir danos à saúde reaparece em nossas mais 

simples iniciativas. Nós reconhecemos a vital importância da higiene porque, 

desde os primeiros gráos escolares, os preceitos dessa disciplina nos são 

ministrados continuamente e aos médicos e educadores se oferecem 

oportunidades de aprofundá-los através dos seus cursos. Nada realmente 

mais justo. Mas ainda falta alguma coisa a esta orientação pedagógica tão 

esclarecida: nos programas correntes de higiene não se abriu lugar para a 

prevenção de doentes mentais. Esta lacuna repercute sobre as futuras 

atividades de muitos, restringindo-lhe os benefícios. Ao médico como ao 

educador se apresentam frequentes ocasiões de agir removendo agentes 

nocivos à saúde psíquica. E ao defrontar com tais situações, como não seria 

útil ao profissional um conhecimento concreto de regras de higiene mental! 

Quanto valeria que ele pudesse agir com a mesma segurança com que 

procede contra a malária, a varíola, a febre tifoide! Compreendendo isso, é 

que em alguns países a neuro-higiene vem tendo merecido destaque dentro 

do programa de ensino de Higiene. Manuais como o de Rosenow abrem 

largos capítulos para a profilaxia das doenças mentais. Só teríamos a lucrar 

imitando-os. A inclusão da Higiene Mental no habitual currículo escolar 

significaria para a educação higienista da população um progresso decisivo e 

representaria um incalculável benefício para a coletividade. (Boletim de 

Higiene Menta (1934), 2 fev, [s.p.]. 
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O texto acima destacado, além de enaltecer a importância das ações consorciadas entre 

médicos e educadores na política de combate às doenças e à falta de higiene e civilidade da 

população brasileira, defende a inclusão da disciplina Higiene Mental no currículo escolar. 

Também corrobora a compreensão da hegemonia do discurso salvacionista dos sanitaristas 

sobre o currículo escolar.  

Os médicos sanitaristas ou higienistas foram responsáveis por uma grande reforma no 

cotidiano das cidades, pois as ruas, casas e escolas precisavam funcionar atendendo aos 

preceitos do higienismo, ordem física e mental; urbanizar e civilizar o corpo e a mente, eis o 

Brasil novo.   

Gondra contribui com o debate sobre Higienismo e Educação Escolar, ao dedicar 

especial atenção aos discursos médicos atravessados na construção de um projeto de escola 

que tem como horizonte a racionalidade iluminista. Trazemos do referido autor a seguinte 

citação: 

A construção de uma ordem civilizada nos trópicos constituiu-se em um 

sonho dos homens da ciência médica no Brasil do século XIX. Homens 

cujos olhos e ouvidos voltados para um mundo considerado civilizado 

recusavam-se a aceitar a vida e parte das condições do país em que viviam e 

no qual muitos deles haviam nascido e se formado. Homens que, irmanados 

pelo cimento de uma razão ilustrada, construíram uma sociedade científica, 

faculdades, fundaram e dirigiram periódicos, participaram de sociedades 

literárias, foram escritores, discorreram sobre o quartel, sobre as febres e a 

nosografia tropical, tematizaram a loucura e o destino dos cadáveres bem 

como as práticas de infanticídio, o tabagismo, o alcoolismo, a poluição, as 

águas, os ares, a topografia, o clima, a geografia, a química, a fisiologia e a 

higiene, dentre outros. Homens que se recusaram a reduzir seu campo de 

intervenção ao corpo do indivíduo. Homens que, autorizados pela 

racionalidade que lhes dava suporte, procuraram transformar a sociedade em 

um corpo a ser, também, objeto do olhar e da aventura da razão médica. 

Nesse afã dispuseram a escola sob o manto da medicina, melhor dizendo, 

sob o manto da Higiene (2000, p. 543-544).  

Ainda sobre a intervenção médico-higienista no espaço escolar, destacamos do 

periódico Boletim de Higiene Mental a matéria intitulada: Meninos preguiçosos distraídos, 

malvados, retraídos são doentes, necessitam de tratamento. Dele recortamos a seguinte 

citação: 

Na escola a realização da higiene e da profilaxia mental será feita pelo 

critério de seleção psico-fisiológica dos escolares, visando, sobretudo à 

educação dos anormais. [...] Na oficina é a orientação profissional racional e 

a seleção psico-fisiológica dos operários que lhes vêm garantir a saúde 

psíquica e o rendimento do seu trabalho. A educação geral do povo em 

relação aos grandes problemas da higiene mental tende a conferir que cada 
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um, na medida de suas possibilidades, dê sua cooperação à obra comum da 

preservação do capital psíquico nacional. (Boletim de Higiene Mental, 1934. 

p. 03).  

 

 

O recorte acima apresentada ratifica uma preocupação premente dos higienistas com 

um psiquismo nacional, formulado a partir de um projeto de sociedade racionalista e 

moderno, comprometido com o progresso e com o desenvolvimento nacional. A partir dessa 

premissa, convoca-se a escola, através do seu corpo docente, a alistar-se nas frentes de 

combate às mazelas do corpo e da mente, a esterilizar a sociedade contra a improdutividade, a 

preguiça, a distração e a malvadeza. 

Além dos discursos sobre higienismo, os novos discursos científicos também traziam a 

infância como principal enfoque. Esses discursos foram responsáveis pela elaboração dos 

argumentos que defendiam a instrução feminina pelo viés do magistério. O entendimento de 

que a professora prolongaria o afeto materno às suas atividades docentes vem garantir 

sustentação às correntes psicológicas e médico-higienistas modernas, que atribuem ao cuidar 

materno a principal responsabilidade pelo desenvolvimento exitoso da aprendizagem infantil. 

Almeida corrobora esse pensamento ao afirmar que 

[...] O magistério primário trazia em si esses dois determinantes: dava espaço 

para a inserção no mundo público e no trabalho assalariado e possibilitava 

definir numa profissão os espaços da maternidade canalizada no afeto para 

com os alunos. Dessa forma, viabilizavam um cruzamento entre o público e 

o privado, dentro das condições sociais apresentadas na época (2006, p.142).  

Nesse sentido, o discurso da modernidade educacional, trazido para esse contexto de 

análise, sustentado pelos velhos e conservadores pilares, defendia um ideal de mulher-

professora, guardiã da moral católico-cristã e capaz de imunizar a sociedade contra os ataques 

aos velhos costumes. Busca-se responder aos anseios locais demandados pelas necessidades 

de um modelo novo para os arranjos sociais e econômicos, sem perder de vista as velhas e 

sagradas tradições que sustentavam um horizonte de moralidade.  

A marca da formação estava fortemente incutida nas práticas e jeitos de tornar-se 

professora e mulher. A organização do espaço escolar era marcada por uma diversidade de 

representações e símbolos expressivos dos valores ligados ao lar e à igreja católica. Os 

discursos que circulavam sobre a criação das escolas normais sustentavam-se na justificativa 
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de se institucionalizar um lugar que pudesse garantir a formação profissional e moral de 

professores da instrução primária. 

Dessa forma, torna-se premente a necessidade de se formarem professoras para um 

novo modelo de organização social e econômica que demanda a preparação de novos atores 

sociais. Para Monarcha (1999), a Escola Normal surgiu no Brasil como instituição 

normalizadora e produtora de regras de conduta do professor, seja quanto aos seus 

procedimentos didáticos, às suas aspirações políticas, seja quanto à sua atuação profissional e 

aos seus comportamentos públicos e privados. 

 

3.2. A formação de normalistas nos discursos da legislação  

O fim do Estado Novo, o cenário do Pós-Guerra, somados ao processo de 

industrialização e urbanização que ocorrem no Brasil, às vésperas da década de 1950, 

evidenciam a urgente necessidade de textos legais que orientem as novas demandas 

educacionais, econômicas e sociais. O ordenamento jurídico assume, nos discursos das 

legislações de ensino, o compromisso em regulamentar as relações com os novos conteúdos 

sociais. Para Tanuri, 

A política educacional centralizadora traduziu-se na tentativa de 

regulamentar minuciosamente em âmbito federal a organização e o 

funcionamento de todos os tipos de ensino no país, mediante “Leis 

Orgânicas do Ensino”, decretos-leis federais promulgados de 1942 a l946. A 

Lei Orgânica do Ensino Normal (Decreto-Lei n. 8.530, de 2/1/1946), embora 

assinada logo após o final da ditadura Vargas, havia sido gestada sob a 

mesma inspiração anterior, apresentando, entretanto, uma orientação menos 

centralizadora do que aquela que havia presidido à elaboração dos 

anteprojetos originais. (2000, p. 15)  

A Constituição Federal de 1946, promulgada em 18 de setembro, retoma a concepção 

de educação, estabelecendo-a como direito de todos, garantindo à União o direito de legislar 

sobre a educação nacional e estabelecendo diretrizes e bases. Essa lei sinaliza a criação de 

uma comissão que organizará uma grande reforma na educação nacional. Lourenço Filho é 

nomeado presidente da comissão e o texto formulado e encaminhado à Câmara, em 1948, 

provoca acirradas polêmicas, concentradas, sobretudo, no quesito referente ao papel do 

Estado frente às decisões da educação nacional. Isso divide educadores católicos defensores 

do fortalecimento do ensino pelo viés privatista e educadores católicos e não católicos que 

defendiam a centralização do ensino no Estado brasileiro.  
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Após acaloradas discussões, vetos e retaliações, surge a primeira Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, aprovada sob o número 4024, em 20 de dezembro 1961, treze 

anos após sua tramitação. Essa é uma legislação que já nasce velha, quando da sua 

promulgação em um país que, por determinação do capital internacional, assume 

configurações urbanizadas e industrializadas. 

Apesar da configuração desenhada entre as décadas de 1940 e 1960, exigindo uma 

reestruturação política, física e pedagógica das escolas públicas, o descaso era notório. 

Mesmo com os discursos que ratificavam a necessidade de se definirem políticas para a 

instrução pública brasileira e consequentemente para formação, as escolas continuavam 

funcionando precariamente, os salários dos professores eram aviltantes e as condições 

materiais do trabalho docente eram precarizadas e, mesmo assim, consideradas onerosas aos 

cofres públicos.  

A necessidade de se repensar o ensino a partir das suas especificidades oportunizou 

um novo discurso para a formação de professores no Brasil, corporificado, em 02 de janeiro 

de 1946, no Decreto-Lei Nº 8.530, denominado de Lei Orgânica do Ensino Normal. A 

referida legislação integrava, na verdade, um conjunto de Leis Orgânicas que compunham a 

“Reforma Capanema” consubstanciada em seis decretos-leis que orientavam, além do ensino 

normal, o primário, o secundário, o agrícola, o industrial e o comercial. Todos permeados de 

um caráter fortemente elitista, comprometido com as forças oriundas dos poderes 

hegemônicos que orientavam os destinos do país.  Xavier, Ribeiro e Noronha contribuem com 

a seguinte reflexão: 

Além das escolas normais, com a Reforma Capanema, apareceram escolas 

regionais e institutos de educação. Explicita-se que as escolas normais, no 

período em questão, não estavam organizadas segundo as diretrizes 

estabelecidas pelo Governo Federal. Tal como o ensino primário, o ensino 

normal era assunto da alçada estadual e a lei orgânica do ensino normal foi 

promulgada no mesmo dia em que foi promulgada a lei orgânica do ensino 

primário, tendo os mesmos efeitos administrativos que a última: centrou as 

diretrizes, embora consagrasse a descentralização administrativa do ensino, e 

fixou as normas para implantação desse ramo do ensino em todo o território 

nacional (1994, p.196).  

O primeiro capítulo da Lei Orgânica do Ensino Normal trata das finalidades do ensino 

normal. Seu artigo primeiro refere-se, especificamente, ao ramo de ensino do segundo grau e 

nele encontramos referências às competências de prover a formação dos docentes das escolas 

primária e habilitar os administradores escolares destinados a essas instituições de ensino, 
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bem como propagar os conhecimentos e técnicas referentes ao ensino infantil. A referida Lei 

orienta o ensino normal através de dois ciclos apresentados nos seguintes textos: 

Art. 2º. O ensino normal será ministrado em dois ciclos. O primeiro dará o 

curso de regentes de ensino primário, em quatro anos, e o segundo, o curso 

de formação de professores primários, em três anos. 

Art. 3º. Compreenderá, ainda, o ensino normal cursos de especialização para 

professores primários, e cursos de habilitação para administradores escolares 

do grau primário. (1946, p. 1). 

 

O novo desenho social e econômico apresentado para o Brasil, à época, demandava 

uma urgente necessidade de formar professores para as escolas primárias. Assim, as regentes 

de escolas primárias iniciavam seu curso normal tão logo concluíssem o de admissão. 

Quanto à classificação dos estabelecimentos escolares de ensino normal, a lei traz 

prescrições relativas ao curso normal regional, à Escola Normal e ao instituto de educação: o 

primeiro será responsável por ministrar o ensino referente ao primeiro ciclo de ensino normal, 

enquanto que os outros ministrarão, respectivamente, o curso de segundo ciclo e ginasial do 

ensino secundário; a especialização do magistério e de habilitação para administradores 

escolares, além dos cursos próprios da Escola Normal.  

A linguagem trazida pela legislação, no tocante à terminologia utilizada para 

denominar as instituições formadoras, apresenta-se com bastante rigor e austeridade, 

conforme se identifica no Art. IV§ 4º: “Os estabelecimentos de ensino normal não poderão 

adotar outra denominação senão as indicadas no artigo anterior, na conformidade dos cursos 

que ministrarem.” (Brasil, 1946). 

O referido artigo vem estabelecer as relações de intercâmbio entre as instituições 

formadoras e as outras modalidades de ensino. Dessa forma, o curso de regente de ensino 

estará articulado ao curso primário e o curso de professores primários, ao ginasial. Outro 

artigo define, com bastante clareza, a regulamentação para o funcionamento e arranjo 

curricular do curso de regentes do ensino primário e estabelece a duração: quatro anos 

distribuídos em quatro séries.  

De acordo com a supracitada legislação, as escolas normais regionais ficam 

responsáveis, tão somente, pela oferta do curso de regente primária. O quadro de disciplinas 

do curso de regente primária da Escola Normal Regional Nossa Senhora do Carmo encontra-

se exposto a seguir e será objeto de análise no texto que o segue. 



61 
 

 

 

 

1ª série 2ª série 3ª série 4ª série 

Português Português Português Português 

Matemática Matemática Matemática História do Brasil 

Geografia Geral Geografia do Brasil História Geral Noções de Higiene 

Ciências Naturais Ciências Naturais 
Noções de Anatomia 

e Fisiologia Humanas 

Psicologia e 

Pedagogia 

Desenho e Caligrafia Desenho e Caligrafia Desenho 
Didática e Prática de 

Ensino 

Canto Orfeônico 

 
Canto Orfeônico Canto Orfeônico Desenho 

Trabalhos Manuais e 

Economia Doméstica 

Trabalhos Manuais e 

Atividades 

Econômicas da 

Região 

Trabalhos Manuais e 

Atividades 

Econômicas da 

Região 

Canto Orfeônico 

Educação Física Educação Física 
Educação Física, 

Recreação e Jogos 

Educação Física, 

Recreação e Jogos 

Quadro 06 – Matriz de disciplinas da Escola Normal Regional Nossa Senhora do Carmo. 

 

Ao segundo ciclo da formação, aquela destinada aos professores primários, foram 

acrescidas as seguintes disciplinas: Física e Química, Anatomia e Fisiologia Humanas, 

Desenho e Artes Aplicadas, Biologia Educacional, Psicologia Educacional, Higiene e 

Educação Sanitária, Metodologia do Ensino Primário, Sociologia Educacional, Higiene e 

Puericultura.  

Noções de Higiene, Higiene e Puericultura ou Higiene e Educação Sanitária foram os 

lugares oficiais do currículo a que a escola emprestou seu espaço enquanto lócus de 

consolidação e fortalecimento do discurso salvacionista, trazido fortemente pela comunidade 

médico-higienista. 

Procedendo a uma análise comparativa entre o que instrui o texto legal, citado no 

quadro acima, e os registros lançados no verso dos diplomas expedidos pela Escola Normal 

Regional Nossa Senhora do Carmo, encontramos a seguinte realidade: 

 

 

 

 



62 
 

 

 

1º ano 2º ano 3º ano 4º ano 5º ano 
Português Português Português Português Português 

Aritmética Matemática Matemática História do Brasil Pedagogia 

Geografia Geral Francês Francês Psicologia Metodologia 

Ciências  Geografia do 

Brasil 

História Geral Metodologia Sociologia  

Trabalho Ciências  Anatomia Higiene e 

Puericultura 

Geografia e 

História de 

Pernambuco 

Desenho Desenho Agricultura Avicultura, 

Apicultura e 

Sericicultura 

Desenho 

Música  Música  Desenho Inglês Trabalho 

–  Economia e 

Trabalho 

Economia e 

Trabalho 

Canto Orfeônico  – 

– – Música Trabalho – 

– – – Desenho – 

Quadro 07: Matriz curricular registrada no diploma emitido em 1956 para um curso ministrado entre 

1952 e 1956 

 

No segundo quadro, observamos as disciplinas ministradas para os normalistas que se 

formaram em 1959, tendo iniciado o curso normal em1956, com uma matriz curricular 

apresentando consideráveis distorções com relação à primeira. Ambas fazem invasão nas 

disciplinas que são indicadas para o curso normal do segundo ciclo, de acordo com o que 

orienta o Decreto-Lei que regulamentava os cursos normais no Brasil.  

 

1º ano 2º ano 3º ano 4º ano 5º ano 
Português Português Português Português Português 

Matemática Matemática Matemática Inglês 
Geografia e História 

de Pernambuco 

Geografia Geral Francês Francês História do Brasil Pedagogia 

Ciências 

Naturais 

Geografia do 

Brasil 

História Geral Higiene e 

Puericultura 

Sociologia Rural e 

Educacional 

Desenho e 

Caligrafia 

Ciências 

Naturais 

Anatomia e 

Fisiologia 

Humanas  

Psicologia 

Educacional 

Metodologia 

Especial 

Trabalhos 

Manuais e 

Economia 

Doméstica 

Trabalhos 

Manuais e 

Economia 

Doméstica 

Noções de 

Agricultura 

Metodologia 

Geral 

Prática de Ensino 

Música e Canto 

Orfeônico 

Desenho e 

Caligrafia 
Desenho 

Noções de 

avicultura, 

Apicultura e 

Sericicultura 

Desenho 

Educ. Física 
Música e Canto 

Orfeônico 

Trabalhos 

Manuais e 

Atividades 

Econômicas da 

Desenho  

Canto Orfeônico e 

Educação Física 

Canto Orfeônico 
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1º ano 2º ano 3º ano 4º ano 5º ano 
Região 

– Educação Física Educação Física 
Trabalhos 

Manuais 
Trabalho 

– – – Agricultura Agricultura 

Quadro 08: Disciplinas que orientam o currículo do Curso Normal – 2º ciclo. 

 

O diploma de professora primária e o certificado de regente, acompanhados dos seus 

respectivos históricos escolares, estão expostos na página a seguir e contribuem para a 

formulação dos entendimentos apresentados neste subitem.   

 

 

 Figura 09 – Diploma de Professora (Turma 1956) 

                                          Fonte: Arquivo particular de Maria Valdelice Leite   
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Figura 10 – Histórico Escolar/verso do Diploma (Turma 1956) 

Fonte – Arquivo particular de Maria Valdelice Leite. 

 

 

Figura 11 – Certificado de Regente do Ensino Primário (Turma 1959) 

Fonte: Arquivo particular de Maria Valério da Costa 
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Figura 12 – Histórico Escolar/verso do Certificado (Turma 1959) 

Fonte: Arquivo particular de Maria Valério da Costa 

 

A análise comparativa entre o que orienta o decreto e as matrizes ministradas permite-

nos observar o não registro da disciplina Educação Física para as normalistas que 

frequentaram a Escola Normal Regional entre 1953 e 1956, apesar da obrigatoriedade dela. 

Não há referências na documentação das alunas em nenhuma das séries do curso normal 

regional, registradas em diplomas ou históricos. Contrapõe-se a essa omissão o testemunho de 

uma das nossas entrevistadas quando, oportunamente, perguntamos sobre o uniforme escolar, 

visto que na narrativa aparece com bastante clareza a descrição da atividade referente à 

educação física. 

[...] Havia controle sobre as roupas das meninas; para o uniforme da 

educação física, exigia-se uma calça bem folgada por baixo da saia para que 

os movimentos não permitissem o aparecimento do corpo, e a aula de 

educação física era separada por sexo
10

. 

Na estrutura curricular do curso normal, ministrado pela Escola Normal Regional 

Nossa Senhora do Carmo, encontramos alguns anacronismos: identificamos uma tentativa de 

mesclar ou hibridizar as matrizes da formação, orientadas para o regente (primeiro ciclo) com 

aquelas direcionadas para a formação do professor primário. Assinalamos os seguintes 

                                                           
10

LEITE, Conceição Lima. Entrevista concedida a Bernardina Santos Araújo de Sousa, em 27 de junho de 2011. 

Mimeo. 
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aspectos: a) o curso estrutura-se em cinco anos ao invés de em quatro; b) Metodologia, 

Pedagogia, Sociologia Rural e Educacional estão no quarto e quinto anos, e apenas no último 

ano aparece a Prática de Ensino. Esse arranjo fere o princípio da legalidade, pois, de acordo 

com o Decreto-lei 8.530/46, as disciplinas destacadas, neste movimento de análise, podem ser 

ofertadas, tão somente, para a formação de professores primários (segundo ciclo) e as escolas 

normais regionais não possuem autonomia para realizarem a formação neste nível, já que a 

competência delas ficava limitada à formação do regente primário (primeiro ciclo). 

Guardando observância ao Decreto-Lei Nº 8530 sobre as técnicas regionais de 

produção e a organização do trabalho na região, a escola campo de pesquisa define como 

espaços de estudos as seguintes disciplinas: Trabalhos Manuais e Atividades Econômicas 

voltadas para a região, Agricultura, Noções de Avicultura, Apicultura e Sericicultura.  

Esses campos do saber, significados, no espaço da formação de normalistas, como 

conhecimentos escolares representavam a formalização de espaços dedicados à socialização 

de conteúdos referentes aos arranjos econômicos locais e também traziam fortes marcas de 

gênero: os trabalhos manuais eram espaços de sistematização dos conteúdos da casa, feitos 

apenas para as meninas, e as tarefas do lar recebiam tratamento didático e nome pomposo no 

arranjo curricular. Esta proposta de formação sinalizava a perfeita combinação da mulher-

mãe-professora na perspectiva da civilidade e da moralidade religiosa. Contribui com esse 

entendimento a seguinte narrativa: 

[...] A parte de Economia Doméstica preparava muito para a administração 

da casa, as instruções eram voltadas para a aprendizagem de conteúdos, e 

parte referente ao comportamento que se referia à moral e cívica.
11 

Enfim os novos tempos anunciados pela década de 1950 ofereceram às mulheres, a 

possibilidade de refinamento das atividades ligadas à maternidade e ao lar; a mãe e a dona de 

casa, então melhoradas, estariam guardadas dentro das novas mulheres do lugar. A fina flor 

fora escolhida a dedo para essa representação; assim, o magistério se apresentava à cidade 

como uma nova possibilidade de profissão feminina, o ofício de professora. As flores comuns 

eram fertilizadas na lida com a terra, com a casa, com a máquina de costura, no trato das 

frutas nas primeiras fábricas de doce. Nessa perspectiva o gênero era cruelmente atravessado 

pelas relações de classe. 
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 SILVA, Iracy Bezerra da. Entrevista concedida a Bernardina Santos Araújo de Sousa, em 27 de junho de 
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Sobre esta apreciação dialogamos, também, com um importante estudo monográfico 

sobre as operárias das fábricas de doce em Belo Jardim, contextualizado historicamente entre 

as décadas de 1940 e 1950 (Santos e Santos, 2009), indica este como sendo o primeiro espaço 

público de inserção profissional feminina aberto às mulheres pobres da cidade; revela-nos, 

também, o acompanhamento dos filhos pequenos às atividades desenvolvidas pela mãe na 

fábrica; e traz importante dado comparativo entre os salários femininos e masculinos – os 

primeiros são definidos, tão somente, enquanto “ajuda” para os maridos ou os pais. Na 

verdade, as novas configurações do capital começavam a empurrar as mulheres e as crianças 

de baixa renda para o chão das fábricas, apesar de não ter sido este o único movimento 

responsável por essa inserção, pois, em outros contextos, os movimentos sociais de luta pela 

autonomia feminina na perspectiva do trabalho garantiram, também, essa entrada feminina 

nesse mundo. 

Para compreendermos como se dá o arranjo das práticas e saberes escolares da Escola 

Normal Regional Nossa Senhora do Carmo, destacamos os testemunhos abaixo apresentados, 

trazidos das experiências de uma ex-professora. Na ocasião, indagamos sobre a administração 

da disciplina lecionada, o programa, o planejamento, o evento das aulas e as ênfases dadas 

pela escola de formação. Para a citada indagação, recebemos a seguinte resposta: 

Lecionava a disciplina Trabalhos Manuais. Separávamos meninos e meninas. Às 

moças ensinávamos os bordados, aos meninos artesanatos feitos no coco, na 

madeira. Ensinávamos às crianças e também aos normalistas. Havia nota, chamada, 

mas a disciplina não reprovava. [...] Exigia-se bom comportamento, a frequência, a 

conduta moral. Havia uma reserva na secretaria onde os alunos eram castigados. 

Havia um crucifixo na secretaria da escola
12

.  

Louro colabora com este entendimento em trabalho publicado sobre as mulheres na 

sala de aula, dedicando especial atenção ao ensino ou desenvolvimento das atividades 

manuais, privilegiado nos cursos normais, durante período considerável do século XX. Da 

referida autora trazemos a seguinte contribuição: 

As habilidades com a agulha, os bordados, as rendas, as habilidades 

culinárias, bem como as habilidades de mando das crianças e serviçais, 

também faziam parte da educação das moças; acrescida de elementos que 

pudessem torná-las não apenas uma companhia mais agradável ao marido, 

mas também uma mulher capaz de bem representá-lo socialmente. O 

domínio da casa era claramente o seu destino e para esse domínio as moças 

deveriam estar plenamente preparadas. Sua circulação pelos espaços 

públicos só deveria se fazer em situações especiais, notadamente ligadas às 
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atividades da Igreja, que com suas missas, novenas e procissões, 

representavam uma das poucas formas de lazer para essas jovens. (2004, p. 

446). 

As atividades extracurriculares asseguradas pela obrigatoriedade das presenças e 

participação das normalistas nos eventos religiosos e cívicos da cidade de Belo Jardim, 

discutidos, posteriormente, neste trabalho, oferecem a dimensão do compromisso da Escola 

Normal Regional Nossa Senhora do Carmo com a formação da mulher-normalista, na 

perspectiva da civilidade e do urbanismo, tendo a moralidade católica como sua mola 

propulsora. O artigo 29 do referido decreto faz referência às atividades complementares, com 

a seguinte orientação: 

Como trabalhos complementares os estabelecimentos de ensino normal 

deverão promover, entre os alunos, a organização e o desenvolvimento de 

instituições para-escolares, destinadas a criar, em regime de autonomia, 

condições favoráveis à formação dos sentimentos de sociabilidade e do 

estudo em cooperação. Merecerão especial cuidado as instituições que 

tenham por objetivo despertar entre os escolares o interesse pelos problemas 

nacionais. (BRASIL, 1946). 

No discurso da disciplina ou das atividades extraescolares, a legislação endossa, no 

horizonte da formação de professores, o compromisso com os deveres cívicos e patrióticos, o 

despertar de uma sensibilidade para as problemáticas nacionais. A referida sensibilidade é 

compreendida a partir da formulação dos compromissos patrióticos, expressos no exercício 

didático da civilidade. Sobre tais experiências trazemos os seguintes depoimentos: 

Exigia-se rigorosamente o uso da farda; o desfile mais lindo era o desta 

escola, todos usavam boinas. Cantávamos o hino diariamente e eram 

obrigatórios o hino do Brasil e o de Belo Jardim. Desfilávamos nas datas 

cívicas e nos eventos de inauguração de obras da Prefeitura. 
13 

Voltando à questão legal da formação, destacamos o ensino de língua estrangeira. 

Sobre esse quesito a lei traz o seguinte texto: “Art. VII § 2º – O curso normal regional, que 

funcionar em zonas de colonização, dará, ainda, nas duas últimas séries, noções do idioma de 

origem dos colonos e explicações sobre o seu modo de vida, costumes e tradições” (BRASIL, 

1946). 

Apesar da recomendação supracitada, a Escola Normal Regional de Belo Jardim 

ministrava as disciplinas Francês e Inglês, mesmo não tendo obrigação, considerando que a 
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cidade e sua mesorregião não se localizavam em área ou zona de colonização. A referida 

inclusão representava status para a escola e seus normalistas. Assim, o destaque dado ao 

ensino dessas disciplinas foi algo bastante recorrente nas narrativas apresentadas.   

Sobre as orientações referentes aos programas de ensino, o decreto-lei que normatiza e 

orienta o ensino normal no Brasil, a partir de 1946, recomendava que os programas 

trouxessem clareza, simplicidade e flexibilidade; sua composição deveria obedecer às 

orientações do Ministério da Educação e Saúde. O artigo 14 direciona essa questão através do 

seguinte texto: regente primário recebe certificado ao concluir o curso  

Art. 14. Atender-se-á na composição e na execução dos programas aos 

seguintes pontos: 

a) adoção de processos pedagógicos ativos; 

b) a educação moral e cívica não deverá constar de programa específico, mas 

resultará do espírito e da execução de todo o ensino; 

c) nas aulas de metodologia deverá ser feita a explicação sistemática dos 

programas de ensino primário, seus objetivos, articulação da matéria, 

indicação dos processos e formas de ensino, e ainda a revisão do conteúdo 

desses programas, quando necessário; 

d) a prática de ensino será feita em exercícios de observação e de 

participação real no trabalho docente, de tal modo que nela se integrem os 

conhecimentos teóricos e técnicos de todo o curso; 

e) as aulas de desenho e artes aplicadas, música e canto, e educação física, 

recreação e jogos, na última série de cada curso compreenderão a orientação 

metodológica de cada uma dessas disciplinas, no grau primário. (Brasil, 

1946). 

A supracitada descrição traduz um modelo de escola que se fundamenta nas teorias 

pedagógicas não críticas (Saviani, 1998), garantia uma transição bastante tímida entre as 

concepções tradicional e escolanovista – esta última centrada nos entendimentos da escola 

ativa preconizada por John Dewey, sustentada nos discursos preconizados pela 

intelectualidade católica.  

Recorremos aos testemunhos de duas ex-normalistas para compreendermos a 

constituição das práticas e saberes apresentados pela escola, campo de estudo. Solicitamos 

que descrevessem os métodos pedagógicos utilizados e tentamos entender se eram 

perceptíveis, para elas, as tensões entre os métodos tradicionais e aqueles defendidos pela 

Escola Nova.  Recebemos das mesmas as seguintes contribuições: 

A gente seguia planos de aula, a gente era bem assistida pelas escolas, 

dávamos aulas para a diretora da escola, era uma espécie de banca; as aulas 

eram dadas na escola primária da Escola Nossa Senhora do Carmo, eu fazia 
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o plano acompanhado de um roteiro com tudo que eu ia fazer em sala. Esse 

roteiro era dado anteriormente, precisávamos segui-lo
14

. 

A formação era muito interessante, dividia-se em aulas práticas e teóricas, 

tínhamos aula de civilidade e religião; padre Assis ensinava a missa em 

latim, explicava toda a missa. Fazíamos os trabalhos manuais em sala, 

bordados, pinturas e trabalho em madeira. A música e o canto orfeônico 

também faziam parte do currículo. A língua estrangeira adotada era o 

francês. As provas eram agendadas e divididas entre escritas e orais, 

formavam uma banca examinadora para as provas orais. Éramos chamadas 

pelos números, era feito um sorteio do capítulo do livro, depois íamos 

dissertar sobre o tema sorteado; somavam-se as notas da oral e da escrita, 

extraía-se uma média. Nas aulas de Psicologia Geral e Aplicada, usávamos 

muito Theobaldo Miranda
15

. A Didática era ministrada através de aulas 

práticas dadas em sala, envolvendo elaboração dos planos e apresentação do 

desempenho didático. O corpo docente era formado por médicos, dentistas, 

juiz de direito (História e Geografia) e o promotor ensinava literatura. A 

escola aproveitava ex-alunos como professores, Dulce Ramos foi uma 

delas
16

. 

 

Os ricos testemunhos acima apresentados corroboram nossa compreensão acerca da 

dinâmica pedagógica da Escola Normal Regional Nossa Senhora do Carmo, cujas 

características principais giram em torno de uma formação de professores com forte ênfase às 

técnicas de lecionar, à instrumentalização da profissão docente, à relação entre teoria e 

prática, à preocupação com a racionalidade do planejamento escolar, à memorização, ao 

cuidado em aprofundar estudos sobre as prendas do lar, à manutenção de velhas e 

conservadoras tradições – estas ligadas à cultura religiosa e pedagógica –, à falsa ideia de 

rupturas com um passado inglório. 

O Escolanovismo com suas feições de uma pedagogia cristã moderna define o projeto 

político da Escola Normal Belo Jardim mobilizando suas práticas e saberes, definidos numa 

cultura de formação que tem como horizonte o aperfeiçoamento cultural e profissionalmente 

dos novos professores.  
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 MIRANDA SANTOS. Theobaldo, dentista, escritor, administrador, professor e intelectual católico, foi um dos 
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Sobre o corpo docente da referida escola, encontramos as seguintes marcas: a  maioria 

era formada por profissionais do sexo masculino, estranhos ao magistério; o seleto grupo 

reunia, na opinião das entrevistadas, conhecimento, credibilidade moral que, certamente, 

conferia à escola seu credenciamento social. Quanto à composição do quadro docente, 

recorremos ao testemunho oral de Maria Valdelice Leite17: 

O Professor Antenor era quem fazia a contratação. Quem chegava à cidade e 

tinha cultura era convidado a lecionar na escola. Lembro-me do juiz de 

direito, médicos, Edson Moura
17

 e outras figuras que chegavam à cidade. (...) 

Antenor era autodidata, era um excelente professor de Língua Portuguesa e 

História. Assistir às aulas dele era como ver um filme, nunca encontrei um 

professor igual àquele. Ele era uma figura incrível, autoritário, durão, mas 

muito amado. Andava diariamente de terno e gravata.  

A inserção de profissionais estranhos ao magistério nos cursos de formação de 

professores foi comum no Brasil entre os finais do século XIX e as primeiras décadas do 

século XX, pois eram bastante tímidas as iniciativas referentes a essa modalidade de ensino 

em todo o país. Costumeiramente as profissões que gozavam de prestígio e destaque social 

assumiam essas lacunas, intensificadas nas regiões Norte e Nordeste do Brasil.  

Conforme Almeida,  

[...] Quando o magistério se desenhava como uma profissão casual que, no 

entanto, dava prestígio, costumava ser exercido, conjuntamente com outras 

profissões, como medicina, advocacia, engenharia, jornalismo e outras, e 

pelos ocupantes do clero; representava um meio para quem queria obter 

notoriedade e ampliar os ganhos, sem deixar de exercer sua ocupação 

principal. A profissão de professor propiciava certa visibilidade política e 

social que deveria ser cara aos homens, e no seu desempenho lhes seria 

facultado exercer o poder e influir nas esferas políticas (2008, p.140).  

Quando o preparo profissional é colocado como exigência legal, aqueles não 

qualificados para o magistério vão, paulatinamente, dele sendo afastados. Esta é uma das 

vertentes utilizadas para explicar a feminização do magistério, ou seja, compreende-se que o 

afastamento dos homens possibilitou o exercício dele pelas mulheres. Isso vai ocorrendo com 

considerável rapidez, tanto nas escolas normais quanto na educação primária, em todo o 

Brasil, como ocorre em Portugal, na Espanha e nos Estados Unidos. 
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 Edson Mororó Moura, engenheiro químico, fundador e proprietário da fábrica de baterias Moura, dentre outras 
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4. A Escola Normal Regional Nossa Senhora do Carmo nas ruas da cidade 

 

O surgimento da Escola Normal brasileira acomodou-se historicamente entre o 

Império e a República – esta apontada como espaço de socialização e garantia da formação 

profissional para o magistério, como também para a formação moral dos professores da 

instrução primária. É disseminada, então, a ideia de uma escola normal produtora de regras e 

normas de conduta do professor nos aspectos pedagógicos, políticos, no comportamento 

público ou privado. Assim, a Escola Normal foi concebida para ser um centro de formação 

profissional e de difusão do progresso intelectual, além de um multiplicador de 

conhecimentos. Para Souza  

As escolas normais no Brasil nasceram com a perspectiva de progresso e 

construção da Nação, no período imperial, como as inaugurais de Niterói, 

Corte, em 1835 e a da província da Bahia em 1836. As elites nacionais 

almejavam para o país o desenvolvimento econômico para se nivelar a países 

como a França e Inglaterra, e tomaram como uma ferramenta eficaz a 

Escolarização. Neste período, os formuladores da educação propuseram 

metas e normas que visaram propagar e disseminar a instrução pública como 

o meio de resgate do Brasil ao seu destino de ser uma grande nação. (2002, 

p.56), 

Lourenço Filho contribui com a discussão historiográfica acerca da gênese da escola 

normal, a partir da seguinte consideração: 

A organização que recebeu o nome de “escola normal” deve-se ao abade La 

Salle, que a estabeleceu em Reims, no ano de 1685. Até então a 

compreensão de que para ensinar bastava saber apenas aquilo que ia ensinar 

era pacífica. O ensino era individual e de memorização, bastando, a rigor, 

que o mestre soubesse ler, para tomar a lição de cada capítulo. O dom abade 

verificou, porém, esta coisa tão simples e tão profunda: que o ensino deveria 

ser coletivo, dado a grupos de crianças, e que para maior interesse, devia ser 

explicado em tom de conversa natural. Era esse o ensino coletivo que La 

Salle chamou de „ensino normal‟. Vinha em germe, em sua concepção, a 

ideia de classificação dos alunos, pelo adiantamento e consequentemente de 

adaptação de cada passo da lição à capacidade do aprendiz. E já não basta 

assim, que o mestre soubesse ler a lição, que fosse lente, e que devia pôr à 

altura da mentalidade dos discípulos. A ideia teve êxito. Escolas normais, 

isto é, de ensino coletivo, foram abertas logo após o primeiro ensaio, 

também em Paris. (1930, p. 31).  

 

Igualmente a Sousa e a Lourenço Filho, Nóvoa (1992) também contribui com o debate 

sobre a história da formação de professores no Ocidente através de um significativo 

arcabouço teórico. Esse autor pontua que tais instituições foram responsáveis por uma 
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mutação sociológica sem precedentes, por possibilitarem a formação de um corpo de 

funcionários treinados para exercerem funções públicas que antes eram de domínio das 

religiões ou de mestres despreparados, os quais exerciam o magistério como uma ocupação 

secundária, tomando como base a imitação.  

Monarcha visibiliza as aviltantes condições de oferta do curso normal, oferece 

destaque a ação reflexiva dos professores formadores que denunciavam a precariedade 

material dessas instituições, o que ocasionou inúmeras interrupções. Sobre a Escola Normal 

de São Paulo, responsável por uma densidade de estudos que se dividem entre entender as 

metáforas das luzes e das sombras, marcadas pela ausência/presença do Estado monárquico 

ou republicano, o referido autor enfatiza um trecho de um relatório feito por um professor 

dessa escola que descreve o espaço precarizado que ambientava essa instituição de ensino, diz 

o depoimento citado pelo autor: “ [...] possui parco mobiliário e utensílios de aula: um banco, 

uma pedra de geometria, uma mesa; inexistem dicionários, modelos de caligrafia e 

instrumentos para trabalho de geometria prática” (1999, p. 47). 

Rocha pesquisando sobre a trajetória da Escola Normal da Província da Bahia, no 

século XIX, deixa-nos a seguinte contribuição: 

Em realidade, a Escola Normal não estava oferecendo condições para que 

seus concluintes, mestres e mestras, exercessem satisfatoriamente seu ofício, 

uma vez que havia poucos professores responsáveis pela prática de ensino, 

havendo casos em que alguns alunos estavam terminando o curso normal 

sem a terem exercido (2008, p. 51). 

 

É muito comum encontrar-se, nas produções historiográficas que trazem uma visão 

panorâmica sobre a formação docente no Brasil ou nos trabalhos de investigação que 

escrituram essa formação, a indicação de inúmeros e sucessivos casos de abertura, 

fechamento e reabertura dessas escolas que enfrentaram o conturbado período imperial com 

suas severas dificuldades em disciplinar e materializar a formação de professores até a frágil e 

incipiente República que, no seu início, titubeou e oscilou com o seu projeto de formação, 

apesar da sua aparente robustez. 

Estudos organizados pelo IBGE apontam um significativo avanço nos cursos normais 

em todo o Brasil, considerando o período entre 1946 – o ano inicial de implantação do 

Decreto-Lei nº. 8.530/46, a lei orgânica do ensino normal – e 1956. Contribui com essa 

referência o quadro abaixo apresentado: 
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Quadro 09 – Avanço dos cursos normais no Brasil – 1946 – 19595 

Fonte: serviço de Estatística da Educação e cultura. Tabela extraída de:  

Anuário do Brasil 1960. Rio de Janeiro 

 

A Escola Normal Oficial de Pernambuco foi inaugurada em 1865, apesar de já ter sido 

implantada em várias capitais brasileiras em décadas anteriores, certamente devido a questões 

político-econômicas que retardaram essa implantação. Conforme Barroso em importante 

publicação intitulada Memórias Escolares do Recife: o Ginásio Pernambucano nos anos 

1950,  

Na década de 1950, a economia pernambucana já não ocupava a posição que 

fizera da Província um dos esteios da nação. A economia urbano-industrial 

oferece um novo suporte para a produção cultural e os arautos do Brasil 

Moderno exigiam uma nova cultura, uma nova educação, uma nova escola. 
(2008, p.82). 

 

A primeira Escola Normal oficial de Pernambuco funcionou na torre antiga da 

Alfândega. Em seguida, migrou para o bairro do Recife. Posteriormente passou a realizar suas 

atividades na rua da Praia. Apenas em 1900, instalou-se no Ginásio do Recife, atual Ginásio 

Pernambucano. Em 1920, ocupou seu próprio prédio, situado na praça Adolfo Cirne, mas em 

1962, na gestão do governador Miguel Arraes, foi, enfim, transferida para o atual Instituto de 

Educação de Pernambuco – IEP, denominado Escola Sylvio Rabello, situada entre a Avenida 

Mario Melo e o Parque 13 de Maio. A Escola Normal Oficial de Pernambuco serviu como 

campo de referência na formação de normalistas (regentes, professores e gestores) no Estado.  

Sobre a feminização do magistério em Pernambuco, Peixoto revela que, 

O BRASIL EM NÚMEROS 

ENSINO NORMAL DE 1946 A 1959 

Anos 
Unidades 

escolares 
Corpo 

docente 
Matrículas Aprovações Conclusões 

de curso Geral Efetiva 

1946 382 3412 21597 20947 20143 8077 

1947 544 4874 24958 23787 21915 7383 

1948 533 4889 26014 25446 24213 7692 

1949 579 5305 30457 29202 27553 9902 

1950 590 5324 33436 31941 30413 10114 

1951 632 5815 37824 35811 33990 10777 

1952 673 6383 42473 40284 38191 12994 
1953 749 7204 48724 45899 42617 14829 

1954 839 8169 55206 52240 48308 16235 

1955 921 9221 60286 57149 52252 18164 

1956 982 9870 65096 61725 56480 19364 
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Em Pernambuco, a pioneira na instituição do ensino normal para as mulheres 

foi a Sociedade Propagadora de Instrução Pública, criada em 1872 e desde a 

sua fundação aberta ao sexo feminino (...). A Escola Normal Oficial de 

Pernambuco, criada em 1864, só veio receber as mulheres no ano de 1875. 

(2007, p.340) 

Abandonando a visão panorâmica que oferece um entendimento sobre a gênese das 

escolas normais instaladas nas províncias e, posteriormente, nas capitais ou cidades 

interioranas de grande porte, chega-se a uma visão mais particularizada de uma instituição de 

formação de professores, composta num cenário bem particular e com características bem 

próprias. Assim, apresentamos, a seguir, a gênese da Escola Normal Regional Nossa Senhora 

do Carmo, citada anteriormente.  

Sobre essa gênese, recortamos o seguinte depoimento: 

Existia uma elite que queria os filhos em escolas particulares, professor 

Antenor conquistou a confiança dessas famílias e a escola surgiu. Não havia 

nenhum tipo de subvenção. A fina flor de Belo Jardim estudava com ele
18

 

A Escola Normal Regional Nossa Senhora do Carmo encontra-se anunciada e 

reconhecida no Diário Oficial do Estado de Pernambuco, datado de 13 de dezembro de 1950; 

entre as páginas 4483 e 4484, é publicado o Ato nº 3247, de 12 de dezembro de 1950. 

Vejamo-lo: 

O Governador do Estado, no uso de suas atribuições, atendendo ao que 

requereu Antenor Vieira de Melo, diretor da Escola Normal Regional, Belo 

Jardim, e de acordo com o parecer do Secretário de Educação e Cultura, 

resolve equiparar esse estabelecimento de ensino à Escola Normal do 1º 

Ciclo, passando a denominar-se Escola Normal Regional Nossa Senhora do 

Carmo. 

Entre os documentos encontrados e as narrativas, há um desencontro de informações 

no que diz respeito à implantação da escola: os primeiros apontam dezembro de 1950 como o 

marco da sua oficialidade; as últimas indicam o início de 1950 como o marco inicial das suas 

atividades didáticas. Da fala de Rezende de Lima, recortamos o seguinte texto: 

Fui da primeira turma do normal. Era uma turma bem numerosa, foi formada 

pelas moças da elite local. O professor Antenor visitava os pais de família da 
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LIMA REZENDE, Ivanise de. Entrevista concedida a Bernardina Santos Araújo de Sousa, em 28 de fevereiro 

de 2011. Mímeo. 
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elite local e convencia-os a colocarem suas filhas na Escola Normal. A 

primeira turma iniciou-se em 1950; a primeira formatura foi em 1954.
19

 

Com claros propósitos em atender a filhas da elite local, a Escola Normal Nossa 

Senhora do Carmo era bastante seletiva e cobrava mensalidades; assim sendo, limitava o 

acesso das moças de outras camadas sociais que desejassem frequentá-la. As filhas dos 

proprietários de terra, dos funcionários públicos e dos comerciantes compunham o pequeno e 

seleto grupo das primeiras professoras da cidade de Belo Jardim. Sobre esta problemática, 

trazemos a contribuição de uma das nossas entrevistadas que, através das suas reminiscências 

traduz no testemunho as práticas educativas da escola e lembra como foi sua inserção na 

mesma. Ei-la: 

[...] Meu pai tinha uma olaria, fez os tijolos para a construção da escola, por 

isso ganhei uma bolsa par estudar lá. D, Maria do Carmo era muito generosa, 

a escola era muito boa, os desfiles cívicos eram lindos, traziam para as ruas 

os países da Europa. Tenho saudades também das brincadeiras embaixo das 

árvores. Formei-me em 1959.
20

. 

O testemunho acima apresentado traz uma fala, a única do grupo, que representa outro 

lugar social; um lugar estranho ao jardim, próximo ao pântano, do outro lado da ponte, sem 

finas flores. O cotidiano desta professora, em sua fase de adolescência e juventude, 

diferentemente das demais entrevistadas, fora marcado por uma participação muito clara nos 

trabalhos executados pela família: tomava conta dos irmãos mais novos, cuidava da casa, 

ajudava a família a organizar a produção que vinha da roça.  

Afirmamos, então, que a Escola Normal de Belo Jardim foi pensada para a fina flor,. 

Em visitas às “casas de família”, durante o café da tarde, professor Antenor Vieira penetrava 

nos círculos familiares e ali arquitetava, com extrema habilidade, o projeto da primeira escola 

normal da cidade. Seria o grande condutor moral da escola e da cidade. Seu jeito de falar, de 

vestir, de sentar, de escrever imputava-lhe essa condição.  

Combinavam-se nesta força-tarefa as famílias abastadas, a igreja católica, e, 

evidentemente, o poder político local, considerando a proximidade familiar entre os 

precursores e idealizadores da escola de formação e o prefeito da época. 

                                                           
19

REZENDE DE LIMA, Ivanise. Entrevista concedida a Bernardina Santos Araújo de Sousa, em 28 de fevereiro 

de 2011. Mímeo. 
20

COSTA, Maria Valério. Entrevista concedida a Bernardina Santos Araújo de Sousa, em 27 de junho de 

2011.Mimeo.  
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O financiamento dos dois estabelecimentos educacionais foi patrocinado pela 

Prefeitura Municipal, de acordo com que nos revelam os documentos analisados 

anteriormente. Era o poder público municipal atestando em sua oficialidade seu papel de 

incentivador financeiro de iniciativas privadas e domésticas.  

Com a ajuda do arquivo eletrônico, localizamos os diários oficiais referentes ao nosso 

recorte de pesquisa. Foram-nos apresentados de modo inteligível e ordenado, o que facilitou  

a investigação e reforçou a relevância dos documentos nos trabalhos de pesquisa 

historiográfica. Sobre a importância da pesquisa documental, destacamos de Cellard, a 

seguinte citação: 

 [...] o documento escrito constitui uma fonte extremamente preciosa para 

todo pesquisador nas ciências sociais. Ele é, evidentemente, insubstituível 

em qualquer reconstituição referente a um passado relativamente distante, 

pois não é raro que ele represente a quase totalidade dos vestígios da 

atividade humana em determinadas épocas. Além disso, muito 

frequentemente, ele permanece como o único testemunho de atividades 

particulares ocorridas num passado recente. (2008, p.295). 

 

No Cartório de Segundo Ofício de Belo Jardim, também nomeado de Cartório Airton 

Barbosa Maciel, recuperamos a parte importante da documentação institucional, a que 

oficializava a criação da escola e nos aproximava de um entendimento mais elucidativo da 

criação dela. Em uma pasta de cor verde, estavam arquivados os textos referentes aos 

estatutos da Escola Normal Regional Nossa Senhora do Carmo e do Ginásio de Belo Jardim
21

. 

Além destes, localizamos, no referido arquivo, certidões, ofícios e requerimentos que 

tratavam do encaminhamento e solicitação de registro dos regimentos já citados. Em anexo 

são cuidadosamente encaminhadas cópias dos estatutos publicados na página 5773 do Diário 

Oficial do Estado de Pernambuco, do dia 06 de novembro de 1956. 

O artigo primeiro versa sobre a denominação, localização e finalidade da instituição. 

Vejamo-lo:  

Denomina-se Escola Normal Regional N. S. do Carmo, Educandário situado 

à Rua Geminiano Maciel nº 147, em Belo Jardim, Pernambuco, fundado em 

12.12.1950, de Direção da Professora Maria do Carmo Paes Vieira, 

brasileira, casada, maior, residente e domiciliada na cidade de Belo Jardim, à 

Rua Adjar Maciel, cuja finalidade é difundir o ensino secundário (1º ciclo) 

de acordo com a legislação estadual
22

. 

                                                           
21

Entendemos ser o Ginásio de Belo Jardim, pelo texto do seu estatuto, aquele que a cidade reconhecia como 

Instituto São Luiz, também denominado “Escola de Aplicação”, anexada à Escola Normal e ainda “Escola do 

Professor Antenor”. 
22

PERNAMBUCO. Estatuto da Escola Normal Regional Nossa Senhora do Carmo, Estatutos, publicado em 06 

de novembro de 1956. Recife: Imprensa Oficial do Estado, 1950.7. LIMA, Ivanise Rezende de. Entrevista 

concedida a Bernardina Santos Araújo de Sousa, 28 de fevereiro de 2011. Mimeo 
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Antes de funcionar em sede própria, a Escola Normal esteve instalada, num primeiro 

na Praça da Conceição, na parte térrea, numa pequena sala, encontrava-se o cartório do 

professor Antenor. Em seguida, a escola foi transferida para um prédio residencial, situado à 

rua João Pessoa, hoje conhecida como Calçadão. Posteriormente, passou a funcionar, 

definitivamente, em sede própria, localizado na rua Geminiano Maciel. 

As atividades pedagógicas e administrativas tiveram início em fevereiro de 1950. 

Embora o reconhecimento oficial date de dezembro desse mesmo ano, entende-se que essa 

instituição funcionou, no seu primeiro ano, em caráter extraoficial. Enfim, sem grandes 

pompas, nem prédios monumentais que precisassem representar a pujança da República, a 

Escola Normal de Belo Jardim iniciou suas atividades didáticas de forma bastante modesta. 

 

 

Figura 13 – As diversas localizações da ENRNC nas ruas da cidade
23

 

Fonte: Google Earth
24

 

                                                           
23

 Fragmento espacial do núcleo urbano da cidade de Belo Jardim, a linha em cor azul elucida o limites urbano 

do recorte temporal da década de 1950, os ícones em cor amarela mostram as diversas instalações da 

E.N.R.N.S.C. em sua diferentes fase de distribuição espacial. 
24

 Para a realização da construção do mapa temático que define a localização temporal e espacial do 

objeto e geográfico denominado por Escola Normal Regional Nossa Senhora do Carmo - 

E.N.R.S.N.C, localizada no fragmento do  núcleo urbano do dentro do município de Belo Jardim, foi  

utilizado o formato de imagem em composição RGB, obtidas em 13/03/2013 geradas pelo mapeador 

temático do Google Earth, softwer  disponibilizado para download no endereço eletrônico 

www.google.com/earth/download. Em outro momento as imagens obtidas foram submetidas ao 

processamento e georreferenciamento  no programa TrackMaper versão. 1.3, disponibilizado no site 

www.trackmaker. Com /downloads contract.php?lang, permitindo assim localizar as coordenadas 

geográfica das Fase 1,2 e 3 descrita no item desenvolvimento do referencial teórico.  
 

http://www.google.com/earth/download
http://www.trackmaker/
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Uma casa residencial, pertencente ao senhor Arnaldo Maciel, abrigou provisoriamente 

a primeira Escola Normal de Belo Jardim, em seu segundo estágio, neste ínterim, aguardava-

se a conclusão do prédio próprio que iria abrigar a escola normal de Belo Jardim. 

Apresentamos, a seguir, a fotografia da casa que integra, atualmente, um discreto e modesto 

conjunto arquitetônico da primeira metade do século XX, que conseguiu resistir aos arroubos 

reformistas que dominou a cidade a partir da década de 1950. A estrutura arquitetônica 

mantém-se preservada, em estado de conservação razoável. Seguir as trilhas e pegadas 

sombreadas, deixadas pela passagem da escola normal pelas ruas da cidade, tornou possível 

este registro fotográfico. 

 

 
Figura 14 - Instalação da Escola Normal Regional Nossa Senhora do Carmo em Belo Jardim, 

 segundo estágio. “Casarão de Arnaldo Maciel”  

Fonte: Acervo Bernardina S. Araújo de Sousa. 
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4.1. O cotidiano da cidade e o cotidiano da Escola Normal  

 

A História Cultural permite perceber as particularidades e especificidades próprias de 

cada contexto e visitar historicamente as pequenas narrativas para compreender a formulação 

de entendimentos particulares e comuns formulados a partir das aproximações e 

distanciamentos do macro e do micro produzidos na dinâmica humana. Para esse 

desvelamento, essa penetração nas singularidades do cotidiano, nas ressonâncias locais, na 

polissemia dos lugares, tomou-se o caminho da micro-história. 

A cidade de Belo Jardim foi emancipada em 11 de setembro de 1928, pela Lei 

Estadual Nº 1627, atendendo as pressões políticas e sociais em função de sua economia 

pujante, pois, de acordo com Adilson Filho, a cidade já introduz no seu cotidiano algumas 

novidades que somente existiam nos grandes centros urbanos brasileiros (2009, p.96). Antes, 

também, possuía as instituições de educação musical e seus músicos organizados em 

associações. Essas instituições datam do século anterior e oferecem à cidade, atualmente, o 

questionável título de “Cidade dos Músicos”. 

Belo Jardim possui atualmente aproximadamente 75.000 habitantes. A sua origem e 

trajetória encontra-se contada nas paredes da cidade, na visibilidade da sua centralidade ou 

nos espaços onde o centro se comunica com o seu periférico. O projeto de resgate histórico 

envolveu a Secretaria de Cultura e Paisagismo da Prefeitura Municipal, coordenado por um 

grupo de professoras aposentadas, fotógrafo, historiadores populares e artistas plásticos que 

contam, de acordo com a perspectiva historiográfica que defendem, ou os seus lugares de fala 

e de percepção da realidade, a história da cidade através de textos narrativos, poéticos e 

ilustrativos, sempre evocando um passado glorioso, pujante e nostálgico. 

Buscando compreender as representações da cidade nos textos dos seus muros e 

paredes, fotografamos alguns textos que expressam um determinado jeito de contar essa 

história. Tais registros nos permitem travar um diálogo mais próximo com o jeito de ser 

cidade.  

O passado glorioso é sempre enaltecido nos testemunhos orais e escritos. No 

imaginário popular, esses discursos trazem fortes marcas de saudosismo, de nostalgia de um 

tempo áureo, tranquilo e promissor em que esteve mergulhada a cidade de Belo Jardim, 

conforme imagem apresentada a seguir. 
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Figura 15 – Texto sobre o cinema em Belo Jardim 

Fonte: Acervo particular de Bernardina S. Araújo de Sousa. 

 

O cotidiano do passado inscreve-se nas cenas do presente, traduzidas nas lembranças 

acrescidas pelos sentimentos e emoções de quem viveu este período e usufruiu de sua 

pujança. Em uma das exposições, há um poema, intitulado O Trem (Anos Dourados), de 

autoria da professora Zainebe Brito – ex-normalista da Escola Normal Regional Nossa 

Senhora do Carmo. Eis o texto: 

 

Logo o sinal estridente ecoava  

E a chaminé já fumegava n’amplidão 

Era o gigante chegando à estação, 

Integrando cidades à nossa capital 

Carregado de emoções e notícias 

Cartas, cartões, jornais e novidades. 

Alguém interessante e civilidade 

 – Nesse ínterim, uma inquietude geral. 

O tumulto de entrada e saída 

Nos vagões de primeira e segunda classe, 

Um tabuleiro ambulante, um impasse. 

A voz incessante de um vendedor. 

O passeio, o namoro, o amor, o bom gosto. 

Lágrimas de um rosto na janela 

O oceano compondo a aquarela 

O trem partindo em moderado vapor. 

 

A descrição sobre as passagens do trem e do cinema pela cidade de Belo Jardim 

aponta a diversidade de interações e possibilidades criadas a partir desse evento nascido num 



82 
 

 

 

século e sepultado no outro, “do „anoitecer‟ do século XX ao „amanhecer‟ do século XXI, foi 

o fim existencial dos cinemas tradicionais na amada terra do Bitury”.  

O trem trazia possibilidades de comunicação com outras cidades e com a capital do 

Estado, enquanto centro disseminador de cultura, habitus tradutor de civilidade e urbanidade, 

“Cartas, cartões, jornais e novidades. Alguém interessante e civilidade” eram textos 

aguardados ansiosamente, indispensáveis à reforma urbana em processo, empreendida, 

também, na perspectiva das regulações que orientavam novos padrões para as relações e 

pactos sociais dos quais as normalistas seriam importantes interlocutoras. 

O “tabuleiro ambulante” era, certamente, a voz incessante do outro, forçosamente 

ambulando entre a primeira e a segunda classe, tentando marcar seu espaço na estação e na 

cidade, tentando romper sua invisibilidade. Nesse sentido, as narrativas diversas se misturam 

e se confundem em meio à pluralidade dos sujeitos e contextos, como são, também, plurais e 

diversas as interpretações, vivências e relações com o espaço da cidade. Portanto, o jeito de 

ser cidade é marcado pelas contradições e ambivalência dos seus sujeitos e contextos. 

Os painéis desenhados nas paredes da cidade, exibindo formas narrativas de contar a 

história do lugar, trazem outros textos com as representações sobre a origem do seu 

povoamento, o lazer dos segmentos médio e alto. Mas o advento do trem, como elemento 

agregador de novos conceitos de urbanidade, aparece com maior frequência na exposição aqui 

referendada, pois entrar e sair do gigante (trem), acenar para seus passageiros, vê-lo sair e 

chegar, certamente é a representação mais significativa da efervescência, quase urbana, que a 

poetisa tenta captar no seu texto, uma dinâmica moderna que desperta a cidade da sua habitual 

brejeirice, tentando habilitá-la a participar de outras aventuras modernas anunciadas a partir 

da primeira metade do século XX. 

O recorte marcado pelo início da segunda metade do século XX acolheu a implantação 

do curso normal na cidade de Belo Jardim. Esse evento foi contemporâneo de outros 

disponibilizados para a cidade, tradutores dos signos modernos representados aqui por uma 

série de “novidades”: a energia elétrica, o automóvel, o rádio, o cinema, a construção dos 

açudes e barragens, a consolidação do parque escolar municipal, a revitalização urbana 

expressa na reforma das praças e avenidas centrais, as agremiações de futebol, a visibilidade 

das bandas musicais, a reorganização do setor de produção de alimentos voltado para a 

fabricação de doces e extratos de frutas, que se robustecia com a chegada da luz elétrica.  
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Sobre a complexidade estabelecida nas cidades a partir do advento da modernidade, 

estudando especificamente o caso da cidade da Parahyba, Cardoso contribui com este debate a 

partir da seguinte consideração: 

A modernidade, a modernização e a preocupação cultural presentes na 

cidade contrastam com o fato de que esta modernização não chega em todos 

os lugares da cidade com a mesma intensidade e qualidade. A reformulação 

do espaço urbano e o reordenamento da cidade produz a complexidade onde 

riqueza e pobreza aumentam paralelamente. (1995, p 120) 

Nesse sentido, a modernização da cidade dá-se de modo assimétrico, com 

concentração de decisões e benefícios que intensificam zonas de enriquecimento e, 

consequentemente, de empobrecimento. Conforme Adilson Filho  

Num cenário de pouca visibilidade, pequenas e médias cidades do interior do 

Brasil, ainda bastante cedo, aspiraram a participar da aventura do progresso, 

de suas conquistas materiais e simbólicas, sintonizando-se numa escala 

micro com o ritmo e a velocidade dos grandes centros urbanos. Elas também 

tiveram seus Hausmmans e Pereiras Passos, experimentaram reformas 

urbanas, conheceram a higienização social, lutaram contra as epidemias, 

combateram os mocambos e se deslumbraram com os encantos do rádio, do 

cinema e do automóvel, dentre tantas outras invenções maravilhosas dos 

tempos modernos (2009, p.92-93).  

Ficam reservadas à década de 1950 considerações relevantes sobre as mudanças na 

infraestrutura da cidade de Belo Jardim. Suas feições ainda bucólicas e brejeiras, 

apressadamente, foram travestidas de ares modernizantes, assegurando uma modernização 

que se esforçava para garantir materialidade pelo viés da reforma urbana. Conviviam num 

mesmo tempo e espaço textos de forte contradição. a exemplo citamos aqueles normativos 

que anunciam um conjunto de mudanças e signos modernos para a cidade, e outros como o 

decreto nº 02, de 23 de fevereiro de 1950 que regulamenta a compra de animais que serão 

utilizados na coleta de lixo da cidade, garantida pela tração de dois bois.  

Fortaleceu-se, então, no imaginário popular, a ideia de progresso e modernização 

uniformes, mas apenas as ruas e avenidas principais ganharam especial atenção no processo 

intenso de reforma urbana. A passagem do meio-fio, a definição de um desenho urbanístico 

que permitisse a passagem do automóvel; o serviço de aterro de algumas ruas em torno do 

centro, o ostensivo combate à malária e a instalação de Postos de Higiene Municipal, 

representaram o hercúleo esforço para o estabelecimento de uma nova estética de cidade. 
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 Desenhavam-se no espaço central as principais decisões políticas, nele o poder 

tomava acento e elegia sua pauta de prioridade, inclusive aquela referente à implantação da 

primeira Escola Normal na cidade.  

Passamos a expor uma fotografia referente à demolição de casarões antigos para o 

soerguimento de outro desenho arquitetônico, corrobora o entendimento de ruptura entre os 

velhos e os novos modelos de estruturação e ordenamento dos espaços físicos e sociais. Eis a 

demolição no centro da cidade de Belo Jardim, onde passou a ser localizada a primeira escola 

normal da cidade.  

 

 

Figura 16 – Demolição no centro da cidade de Belo Jardim na década de 1950 

Fonte: acervo particular de Cristiano Cesar Silva. 

 

Na reorientação do espaço, os benefícios trazidos pela distribuição da luz elétrica em 

Belo Jardim são ordenados pelo Decreto-Lei Nº 14 (data não legível), traduzindo 

favorecimento às ruas do centro e criando benefícios diretos aos seus moradores e 

comerciantes. Esse decreto justifica a desigual distribuição dos benefícios a partir de uma 

categorização que vai agrupar ruas e praças por ordem de classificação. Assim, as praças da 

Conceição, Jorge Aleixo e Cleto Campelo, bem como as ruas que ficam nesse entorno – como 

a João Pessoa, a Capitão Gaudêncio, a Coronel Firmino Rodrigues, a Coronel Raimundo de 

Morais, a José Rabelo e a 1º de Novembro – estão agrupadas como vias de primeira categoria. 
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As categorias inferiores tomam o centro da cidade como referencial: quanto mais distante 

deste mais inferior sua categorização, portanto, menores os benefícios urbanos. 

Adilson Filho (2011), em sua tese, intitulada Cidade e Jardinagem: ambivalência 

sócio-espacial, estigma e segregação na cidade do Belo Jardim, contribui com este debate. 

Destacamos dessa obra a seguinte formulação: 

A centralidade de um espaço social não é semelhante aos processos físicos e 

astronômicos, como aquele que explica o peso da gravidade do sol sobre a 

terra. A centralidade do espaço social surge como resultado da luta pelo 

poder entre as classes e grupos sociais. Neste caso, o que chamamos de 

centro nada mais é do que o efeito da excentricidade das elites, isto é, da sua 

vontade de dominar, da sua ambição material e da sua necessidade de se 

diferenciar socialmente. Para que isso se concretize é preciso criar-se um 

espaço exclusivo, a partir do qual possam estabelecer seu habitus, seus 

estilos de vida, suas fronteiras e exclusões. O centro, durante certo tempo, 

foi o espaço vip das elites – o mais visível e visado pelas pessoas – uma área 

inicialmente construída para dar materialidade ao modus vivendi exclusivo 

dos excêntricos – e quem geralmente são os excêntricos? (2011, p. 92-93). 

Pensar a cidade enquanto lugar das polissemias, de múltiplas e plurais narrativas 

conduz-nos a Michel de Certeau que, refletindo sobre os relatos e narrativas, sobre a memória, 

na obra A Invenção do Cotidiano, afirma: 

A dispersão dos relatos indica já a do memorável. De fato a memória é o 

antimuseu: ela não é localizável. Dela saem clarões nas lendas. Os objetos 

também, e as palavras, são ocos. Aí dorme um passado, como nos gestos 

cotidianos de caminhar, comer, deitar-se, onde dormitam revoluções antigas. 

A lembrança é somente um príncipe encantado de passagem que desperta, 

um momento, a Bela-Adormecida-no-Bosque de nossas histórias sem 

palavras. “Aqui, aqui era uma padaria; ali morava a MereDupuis”. O que 

impressiona mais aqui é o fato de os lugares vividos serem como presenças 

de ausências. O que se mostra designa aquilo que não é mais: “aqui vocês 

veem, aqui havia...”, mas isto não se vê mais. Os demonstrativos dizem do 

visível suas invisíveis identidades: constitui a própria definição do lugar, 

com efeito, ser esta série de deslocamentos e de efeitos entre os estratos 

partilhados que o compõem e jogar com essas espessuras em movimento 

(2004, p 189). 

A presença da ausência dos lugares vividos coloca-nos diante das diversas 

representações sobre a modernização da cidade no imaginário das entrevistadas. Nesse 

sentido, Bossi (1994) também corrobora com este debate ao conceituar a memória como um 

forma de representar o mundo, refazendo essa representação do passado com o conjunto de 

representações que povoam nossa consciência, através das imagens e ideias de hoje. 

Retomando à discussão sobre a modernização da cidade de Belo Jardim. Para isso, uma 
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questão específica, direcionando o roteiro das entrevistas, quando indagamos que 

acontecimentos ou eventos indicavam a modernização da cidade de Belo Jardim na década de 

1950. Destacamos, sobre essa temática a seguinte representação: 

Fortaleceu-se a rede de escolas particulares, os clubes recreativos: clube dos 

motoristas, frequentado pelo povão, o ITEC – pela elite local, clube Lítero 

era misto, havia também o Bar de Doca e o de Gumercindo Leite como 

importantes espaços de entretenimento e convivência social25
. 

 

O ufanismo das narrativas, presente no imaginário da cidade, faz uma clara apologia 

ao progresso e ao desenvolvimento, e reforça a ideia de que o crescimento econômico e 

demográfico é indicador de desenvolvimento humano. Naturaliza o constante aparecimento 

das zonas de pobreza e exclusão e reforça as fronteiras da cidade, nas relações entre seu 

centro e seu periférico.  

Invocando o conceito de excentricidade, tão bem apropriado por Adilson Filho (2012), 

entendemos que a Escola Normal e a sua Escola de Aplicação funcionaram, a princípio, em 

prédios separados, embora a localização delas ficasse no centro da cidade, na centralidade do 

debate, no foco das decisões. Essa localização central favoreceu a vigilância sobre os alunos e 

alunas de ambas as instituições. Permitiu, inclusive, que o professor Antenor Vieira 

acompanhasse das janelas da Escola Normal, quando esta funcionava na Praça da Conceição, 

o comportamento dos estudantes, em horário escolar ou fora dele. Facilitava as visitas 

constantes feitas pelo professor à casa dos normalistas. 

O corpo docente da referida instituição era composto por médicos, odontólogos, juiz 

de direito, padre, tabelião, professoras e promotor público; todos gozavam de amplo 

reconhecimento social, eram, portanto, defensores de uma moralidade católico-cristã e 

severos guardiões do habitus pedagógico. Contribui com este entendimento a seguinte 

narrativa: 

(...) Quando a gente avistava professor Antenor Vieira, morria de medo. 

Certa vez eu estava tomando banho no rio. Quando ele apareceu, mergulhei 

com medo, fiquei lá um tempão, até ter certeza que ele tinha ido embora. 

Aos domingos, quando estávamos na Praça da Conceição, ele resolvia 

aparecer para olhar nosso comportamento. Bastava um olhar mais severo, 

parávamos de rir ou brincar, íamos para casa.
26
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Enfim, uma competente rede de articulações era favorecida pelo arranjo urbano da 

cidade: a Igreja, a Escola Normal, praças e ruas principais, as casas-jardim que guardavam a 

fina flor mantinham fácil comunicação estabelecendo fluxos que asseguravam essas 

interações e vigilância moral. O professor Antenor Vieira possuía autoridade suficiente para 

usar da repreensão, pois todos tinham medo da corrigenda. Os pais autorizavam esse tipo de 

intervenção. Segundo narrativa de Rezende de Lima, “na Escola do Professor Antenor 

estudava a fina flor da sociedade” 
27

. Certamente por ser este o lugar de acolhimento e 

fortalecimento dos excêntricos. 

O discurso da formação de professores estruturava-se a partir desse premente 

compromisso da instrução pública em reformular traços rurícolas e bucólicos em 

comportamentos urbanizados, civilizados, higienizados e patrióticos, que se constituíam como 

sendo a contribuição da escola na consolidação da reforma urbana.  Sobre essa abordagem  

Nunes contribui com este debate a partir da seguinte consideração:  

Uma nova leitura do urbano era paulatinamente construída pelo esforço 

idealizador de toda uma geração de educadores (...). Havia uma cultura 

urbana em processo acelerado de transformação a ser decifrado e cabia à 

escola ensinar hábitos que ajudassem as crianças mais pobres a interpretar a 

realidade. (1998, p.197). 

Nesses contextos é possível desvelar as influências que marcaram a organização do 

pensamento pedagógico, em diferentes tempos e lugares, no que se refere à instrução escolar. 

Sobre as mudanças ocorridas na cidade da Parayba, assim se colocam Cardoso e Kulesza: 

Não resta dúvida de que a Escola Normal, criada no final do século XIX 

(1884), estava no interior desse processo de estímulo ao crescimento urbano, 

progresso e modernização, procurando o seu espaço na cidade e 

consolidando-se 30 anos depois [...]. A modernização urbana refletia-se 

diretamente no currículo escolar através da criação de cadeiras específicas 

(2004, p. 3).  

Assim, a Escola Normal tornou-se o espaço oficial de sistematização desse discurso 

moderno. Entretanto, também se firmara como lócus de conservação de valores morais 

ligados à tradição política e religiosa da cidade. 

O nome do professor Antenor Vieira circulava de forma extremamente respeitosa, uma 

vez que a cidade de Belo Jardim reverenciava o mestre e muito se orgulhava da sua sapiência. 
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Atualmente a maioria dos moradores da cidade faz referência à Escola Normal Regional 

Nossa Senhora do Carmo como sendo a “Escola do Professor Antenor Vieira”, nome 

predominante que identifica a Escola Normal e sua Escola de Aplicação. Sobre esse 

reconhecimento trazemos o seguinte testemunho: 

(...) Eu não tenho certeza, mas acho que, quando professor Antenor veio de 

Vitória de Santo Antão, ele conquistou a elite local. Os alunos da escola 

geralmente tinham vida promissora, ele era muito envolvente e 

extremamente rígido. A cidade toda fazia reverência ao mestre Antenor, era 

uma figura ímpar. A família dele ainda hoje tem escola em Recife
28

. 

No contexto de 1940 e início de 1950, havia uma notável escassez de escolas no 

município. A população se concentrava no campo onde existiam, tão somente, escolas 

isoladas e pequenos grupos escolares sob a gestão do município. Evidentemente, a cidade se 

apresentava com um indicador considerável de moças e rapazes dos diversos segmentos 

sociais que ficavam sem escola. Nas camadas média e alta era comum o envio dos rapazes 

para Pesqueira, Caruaru ou Recife a fim de darem prosseguimento aos estudos, Estes eram 

escolhidos em detrimento das suas irmãs, pois a distância entre a capital do Estado e a cidade 

de Belo Jardim dificultaria as ações de vigilância moral sobre as meninas, às quais restava a 

opção dos internatos religiosos que às vezes não cabiam no orçamento doméstico. Os 

depoimentos abaixo apresentados corroboram significativamente o exposto neste parágrafo. 

Vejamo-los: 

Minha mãe convidou o professor Antenor para dar aula particular a mim e as 

minhas irmãs, não havia escolas para a gente estudar. A partir disso ele criou 

uma turma de alunas com atendimento particular, depois veio a ideia da 

Escola Normal. (...) Era a única oportunidade que se tinha: ou se entrava na 

Escola Normal ou se ficava sem estudar. Quem podia mandava os filhos para 

Recife. Em casa éramos um homem e três mulheres e a escolha foi que meu 

irmão fosse estudar em Recife e nós ficássemos por aqui, eu e minhas duas 

irmãs estudávamos aqui mesmo.
29

 

Recebi influência, minha família não tinha condições financeiras de me 

colocar para estudar nos internatos religiosos que formavam professoras na 

região, as moças em condições econômicas mais privilegiadas iam para os 

internatos em Pesqueira ou Garanhuns.
30

  

Meu pai incentiva que a gente se formasse. Meu pai era autodidata. Como a 

formação faltou na vida do meu pai, ele queria muito formar os filhos.
31
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Entrei na escola de formação porque não existia outra opção, mas, se 

existissem outros cursos, acho que eu teria feito o curso normal mesmo.
32

   

Quem tinha melhor poder aquisitivo ia estudar em Recife, quem não podia 

ficava por aqui fazendo o normal. Era um curso muito bom, se estudava 

latim no 1º ano normal
33

.  

 

Assim, restava às meninas como opção/destino a Escola Normal, pensada para atender 

a uma demanda pontual e específica, a fina flor, que, por sua delicadeza e beleza, precisaria 

ser preservada dos riscos morais representados pela capital. A conformação era, portanto, o 

curso normal, que lhe destinava à prestigiosa condição de agente responsável por desenhar as 

feições novas do lugar, pois a trajetória de normalista, naquele contexto, era a condição 

possível à frágil e delicada condição de menina-flor.  

Podemos afirmar, então, que a Escola Normal de Belo Jardim se origina a partir de 

movimentos muito particulares e específicos, pontuando o atendimento a um pequeno 

exército de reserva, preponderantemente feminino, que terminara o curso primário, fizera o 

admissão e estava em casa, sem estudar.  De uma conversa costurada entre as famílias, o 

padre, o prefeito e o tabelião local cria-se a escola para cuidar do refinamento social e 

burilada moral da fina flor, ao mesmo tempo em que preenchia a formação ginasial dos 

poucos meninos que não foram deslocados para a capital ou eram jovens demais para as 

labutas e ofícios masculinos. 

A arregimentação dos alunos dava-se por meio de visitas feitas às famílias mais 

abastadas da cidade e, a partir dessas visitas, convenciam-se os pais a matricularem suas filhas 

no curso normal. As outras famílias, não escolhidas e convidadas, ficavam às margens do 

debate, pois a Escola Normal de Belo Jardim se origina a partir de conversas privadas, apesar 

de ter sido público o recurso que ofereceu materialidade a esse projeto.  Sobre a inserção das 

famílias na escola, trouxemos os seguintes testemunhos: 

Estudei no Grupo Escolar Rui Barbosa, em Pesqueira; em Belo Jardim não 

havia grupo, depois venho estudar em Belo Jardim. Por amizade com Artur 

Paes, prefeito da época, meu pai foi convidado para me trazer para Belo 

Jardim. O genro de Artur Paes, Antenor Vieira, que era tabelião público, 

fundou a escola. Fiz o preparatório e o admissão na escola. Depois entrei no 

Normal. Era um curso de 1º grau. No início a Escola Normal funcionava na 
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Rua João Pessoa, numa residência, enquanto o prédio da escola era 

construído.
34

 

Estudei no Colégio 15 de novembro em Garanhuns, como interna. Era uma 

escola protestante, tínhamos obrigatoriedade com o culto. Quando voltei 

para cá, optei pelo normal, porque sempre quis ser professora, foi vocação 

mesmo.
35

 

 

A ideia que antecede a criação da Escola Normal de Belo Jardim é tecida nas rodas de 

compadres, nos cafés da tarde, no pós-missa, nas visitas a amigos e correligionários. Assim, a 

autoridade moral e (pseudo) intelectual do professor Antenor Vieira convencia as famílias que 

viviam na centralidade das decisões locais a apoiarem o surgimento da escola. Dessa forma, 

pode-se entender que essa construção é carregada de uma domesticidade provinciana, ocorre à 

revelia de uma discussão pública, é partidária do privado e dá-se a partir de um compromisso 

particular com a formação da fina flor. Ação, claramente, consorciada entre as famílias 

abastadas, a Igreja, o poder público municipal, no papel de incentivador financeiro, e os 

idealizadores da escola, Antenor Vieira e Maria do Carmo Paes. 

Sem grandes pompas, nem prédios monumentais que precisassem representar a 

pujança da República, como foi o caso da Escola Normal de São Paulo, denominada Escola 

da Praça, a Escola Normal de Belo Jardim iniciou suas atividades didáticas na Praça da 

Conceição, numa pequena sala que se localizava no primeiro pavimento do mesmo prédio que 

abrigava o cartório da cidade. Pouco tempo depois, foi transferida para uma casa residencial, 

na Rua João Pessoa – atual Calçadão, conforme imagem apresentada anteriormente. Em 

seguida, passou a funcionar, definitivamente, em sede própria, localizada à rua Geminiano 

Maciel, nas imediações do centro. 

Diferentemente das escolas normais implantadas nas grandes cidades brasileiras desde 

o fim do Império, a Escola Normal de Belo Jardim pertencia ao segmento privado, e sua 

natureza não confessional a isolava das grandes escolas normais da região, todas de tradição 

católica, com regime de internato. 

No capítulo seguinte, estaremos nos debruçando sobre as festas cívicas e religiosas. O 

desdobramento dessa discussão ocorrerá a partir de uma análise desses eventos, enquanto 

eventos pedagógicos, que expressam o habitus professoral. Nesse mesmo segmento, 
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ofereceremos destaque ao papel social da professora primária enquanto sujeito de prestígio 

nas tramas do lugar. 

 

4.2. O protagonismo de Antenor Vieira e Maria do Carmo Paes nas tramas do local 

 

Antenor Vieira de Melo chegou a Belo Jardim na década de 1940, assumia o cartório 

local. Casou-se com a professora Maria do Carmo Paes, juntos implantaram o Instituto São 

Luiz, em 1948 e, posteriormente, a Escola Normal, em 12 de dezembro de 1950. Ambos se 

revezavam na administração da escola – a documentação institucional identifica ora um ora 

outro como diretor/diretora das referidas instituições de ensino.  

Além dos documentos escritos e dos não escritos, os testemunhos dos sujeitos que 

vivenciaram a Escola Normal de Belo Jardim nos ajudam a compor a história da instituição e 

dos seus protagonistas. Nessa perspectiva, composição de forças (políticas) que gravitaram 

em torno da criação da primeira Escola Normal de Belo Jardim foi destacada nas entrevistas: 

  

[...] Antenor trabalhava no cartório, começou a namorar com ela (Maria do 

Carmo, filha do prefeito Artur Paes), criou o Instituto São Luís, depois criou 

a Escola Nossa Senhora do Carmo
36

. 

[...] Professor Antenor era um entusiasta da educação, apesar de rigoroso 

como mestre, era idealista. Quando lançou a ideia (da Escola Normal) a 

cidade toda apoiou. O professor gozava de muito prestígio junto à sociedade 

local. Sobre a influência política, lembro-me que a família da esposa dele era 

política, o sogro era prefeito, à época
37

. 

 

Os testemunhos oferecem destaque à figura do professor Antenor como articulador na 

formação das normalistas e como sujeito de grandes interações e penetrações sociais. O 

imaginário da cidade reverencia seu nome quando a pauta é educação. O professor Antenor 

Vieira ou o mestre Antenor Vieira recebe das suas ex-alunas as seguintes características: 

sábio, intelectual, rigoroso, moralista, elegante, capaz de lecionar qualquer disciplina.  

As referências à professora Maria do Carmo ficam em um espaço reservado e 

silencioso e aparecem sempre depois das relativas ao mestre Antenor. As lembranças ou os 

esquecimentos mantêm a professora numa condição secundária quando o assunto é a Escola 
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Normal. Outros indicadores da cidade reforçam essa compreensão: enquanto professor, 

Antenor Vieira de Melo recebe como homenagem póstuma a adoção do seu nome para a 

Escola Modelo do município. Por outro lado, há muito silêncio sobre a existência docente da 

professora Maria do Carmo Paes Vieira. Para Rezende de Lima
38

: “O professor Antenor era 

inteligentíssimo, Maria do Carmo era antipaticíssima, era distante dos alunos e da 

comunidade”. O casamento representou a convivência paradoxal da retórica entusiástica com 

o silêncio obediente e casto. Era  a sombra e a luz convivendo e dando testemunho ao 

magistério da cidade, através de um jeito de ser homem e um jeito de ser mulher. 

As referências mais comuns feitas à professora Maria do Carmo, dizem respeito a sua 

consternação com o fim do casamento, evento que uniu o casal de professores e fortaleceu a 

criação da Escola Normal. A dissolução dessa união pôs fim à escola no ano de 1959. 

Os testemunhos levam-nos a entender ter sido a separação do casal o pivô do 

fechamento da escola, associada a uma grave crise financeira, sem sombra de dúvidas, 

intensificada pela ausência do poder público municipal como “mão-amiga”, pois a mudança 

no quadro político, trazendo ao executivo outro nome no ano de 1955, altera 

significativamente essa relação. É o que podemos perceber nos seguintes depoimentos: 

A separação do casal fez a escola definhar, a professora Maria do Carmo não 

teve condições para continuar. A escola normal foi importantíssima para a 

cidade, mas fechou muito rapidamente, ficou um vazio na história da cidade. 

O prédio foi vendido para ser o clube dos motoristas. Era um espaço enorme, 

corresponde atualmente ao Clube Arca – parte da Escola Adventista e a 

Agência do INSS.
39

 

Quando a escola foi vendida, testemunhei a venda e o pagamento do imóvel; 

ela (Maria do Carmo) me presenteou com o crucifixo como testemunho da 

amizade que tínhamos uma pela outra (a entrevistada chora ao mexer nas 

lembranças). Depois repassei o crucifixo para a filha de Maria do Carmo, 

envolvi o crucifixo com uma fita vermelha e presenteei Inezinha, que tinha 

contraído câncer, dei o crucifixo e ganhei um anjo da guarda.
40

 

 

O peso moral atribuído à primeira Escola Normal da cidade e, consequentemente, à 

figura do professor Antenor Vieira, transforma a separação do casal, ocasionada pela paixão 

do aludido professor por uma das normalistas, em uma grande questão pública. A partir desse 

episódio, a cidade colocava silenciosamente em xeque a eficiência moral da escola do 
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professor Antenor. Um silêncio sepulcral velou a história da formação em Belo Jardim, que a 

este trabalho coube o desafio histórico de desvelar. 

“O vazio na história da educação da cidade”, destacado acima na fala de Conceição 

Lima, estabeleceu-se, sobretudo, a partir do entendimento de que houvera se quebrado um 

conceito de moral cristalizado na imagética do lugar. O modelo de perfeição ao qual o 

professor Antenor tentara corresponder transformara-se em sua própria armadilha, não lhe 

permitindo definir outras trajetórias enquanto humano. Foi julgado pela moralidade 

conservadora da qual também foi autor e defensor ferrenho. Essa moralidade sustentara os 

discursos da cidade e embasara a criação da sua primeira Escola Normal, representação do 

solo fértil para cultivar a fina flor. 

Com o fracasso do projeto educacional moralizante, muda-se Maria do Carmo para a 

cidade do Recife, onde vai morar com os seus filhos, Antenor Vieira segue para o Rio de 

Janeiro juntamente com Oscarina - a normalista que se tornara companheira do professor. 

Rompeu silêncios e transgrediu a moralidade, abalou as estruturas do tão consolidado habitus 

professoral.  

Assumiu- se transgressora de uma ordem sagrada e não mais voltou à cidade. Morreu 

aos vinte e seis anos de infecção renal. Aproximou-se de Belo Jardim uma única vez, 

chegando até Caruaru, em um pensionato para moças encontrou-se, de modo rápido e fortuito, 

com seus genitores. Encontrava-se “ex-patriada”.  

Segundo relatos orais os dois irmãos mais velhos de Oscarina estavam morando no 

Rio de Janeiro, saíram da cidade por causa da vergonha que sentiram, um deles voltou 33 

anos depois, numa festa promovida para os belojardinenses que moravam fora da cidade. O 

outro não mais voltou. Assim, sua família também recebera uma espécie de condenação. 

Após a morte de Oscarina, professor Antenor se casa com outra ex-normalista, 

chamada Débora que já morava há algum tempo na cidade do Rio de Janeiro, com ela teve 

filhos e constituiu uma nova família. 

Após fixar residência no Rio de Janeiro, Antenor Vieira de Mello, concluiu o 

Bacharelado em Direito e tornou-se advogado da SUDENE. Tornou-se escritor. Localizamos 

sua forte presença na escrita rigorosa dos seus textos: publicou uma enciclopédia de Língua 

Portuguesa, envolvendo vocabulários de sinônimos e regras gramaticais.  
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A elite local prepara um retorno triunfal do proeminente mestre à cidade. A Rádio 

Bitury realiza um trabalho biográfico sobre o professor Antenor Vieira e faz divulgação desse 

trabalho em programas de grande audiência. Após este episódio o professor retorna, 

comparecendo a um programa de auditório ao vivo, denominado de “Rádio Conferência”. 

Proferiu sua aula-palestra ao vivo, respondendo a perguntas vindas do auditório sobre 

conhecimentos gerais. A cidade rendia encantos mais uma vez a sua eloquente retórica. Era 

um perdão público com direito à radiofonia. 

Sobre esse evento, protagonizado pelo professor Antenor Vieira, destacamos do ex-

diretor da rádio, João Tôrres, o seguinte depoimento:  

O professor Antenor Vieira morava em Brasília e foi convidado por Artur 

Maciel e Zé Mendonça, já deputado federal, à época, para aplicar uma aula 

no auditório da rádio, sobre temas diversos: Política, História, Geografia, 

enfim, curiosidades em geral. Durante todas as noites, por uma semana, ele 

dava a palestra no auditório da Rádio Bitury e o sucesso foi grandioso.
41

 

A seguir expomos uma imagem fotográfica desse programa de rádio. O professor 

Antenor encontra-se no centro, faz uso do microfone em ato solene, tendo como “pano de 

fundo” as bandeiras do Brasil e de Pernambuco, está acompanhado por influentes políticos da 

cidade e pelo padre Francisco Assis, representante da igreja matriz. O poder político e 

religioso sentava-se à mesa para solidarizar-se com o retorno de Antenor, uma figura 

emblemática que exercia grande fascínio sobre a cidade.  
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 João Torres Cordeiro. Entrevista concedida a Rosenildo Vicente da Silva, em 14 de junho de 2007. 
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Figura 17 – Transmissão feita ao vivo pela Radio Biruty de um programa com o Prof. Antenor 

Fonte: arquivo particular de João Tôrres Cordeiro. 

Compunham a mesa o prefeito Júlio Alves de Lira, o pároco Francisco de Assis 

Neves, o deputado José Mendonça e outras personagens de grande influência política e 

religiosa na cidade.  

Antenor Vieira também proferiu um discurso em Vitória de Santo Antão, sua cidade 

natal, em 03 de agosto de 1971. O professor iniciou seu discurso destacando a satisfação em 

estar celebrando mais um aniversário da Batalha das Tabocas e em visitar sua inesquecível 

terra. Refere-se ao próprio discurso dizendo: “escrevi então umas simples notas: notas que são 

um preito ao Civismo”. Continua o texto fazendo uma exposição factualista e heroica sobre a 

Batalha das Tabocas. 

No prólogo de um dos seus livros, identificamos o seguinte texto: 

Fosse o exercício de um Magistério autêntico nas inesquecíveis cidades de 

Vitória do Santo Antão e do Belo Jardim, fosse nas batalhas travadas pelo 

estudante pobre ou pelo estudioso aturdido pela exiguidade do tempo nas 

lides jurídicas, não tivemos conhecimento da palavra desânimo porque a ela 

contrapúnhamos sempre a palavra vencer, a palavra lutar, a palavra 

prosseguir.
42

 

                                                           
42

 Discurso proferido pelo professor Antenor Vieira de Melo. Acervo Particular de Conceição Lima. Vitória de 

Santo Antão, 3 de agosto, ano de 1971. 
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Conceição Lima, ex-normalista, que mantém, ainda hoje, estreitos laços de amizade 

com os filhos do professor Antenor, teve forte envolvimento com a Escola Normal Regional 

Nossa Senhora do Carmo, pois, além de ex-aluna da Escola Normal e ex-professora do 

Instituto, seus pais foram professores da primeira instituição. As enciclopédias
43

 escritas pelo 

professor chegaram às minhas mãos com dedicatórias feitas ao Professor Ulisses Lima, pai de 

Conceição, que também são extensivas aos amigos e ex-alunos de Belo Jardim.  

Por considerável período, esses livros, com as marcas (in)visíveis do tempo, ficaram 

perfilados na minha bancada de estudo, ajudando-me a pensar e entender as trajetórias da 

Escola Normal, da cidade que a ambientou e dos sujeitos plurais e diversos que deixaram nela 

suas silenciosas pegadas. 

A referência à questão da separação do casal, do fechamento das escolas e do 

envolvimento do professor Antenor com uma das suas normalistas, é tratado ainda hoje com 

bastante zelo e discrição. O silêncio produzido em torno da documentação, das fotografias e 

outros registros sobre a existência da escola normal tenta favorecer o esquecimento do que se 

tornou, para a cidade, uma mácula moral. Plasma um pesado silêncio sobre essa história. 

Certamente mais do que vulnerabilizar um casamento que parecia indestrutível e perfeito, o 

ocorrido expôs a estruturação de um habitus professoral que não estava imune às 

transgressões e coragens diversas reveladas pela memória. Espero que este trabalho elabore, 

com sua narrativa, o perdão que faltou ser declaro a Oscarina. Nesse movimento a História 

também faz-se ponte entre o passado e o presente. 

Há, na atualidade, uma profusão de estudos sobre a memória no campo das Ciências 

Sociais, especificamente no campo historiográfico, esta presença tem definido outro padrão de 

escrita para os trabalhos acadêmicos nesses campos. Eric Hobsbawm contribui com essa 

discussão ao propor um balanço sobre o último século: 

A destruição do passado – ou melhor, dos mecanismos sociais que vinculam 

nossa experiência pessoal às das gerações passadas - é  um dos fenômenos 

mais característicos e lúgubres do final do século XX. Quase todos os jovens 

de hoje crescem numa espécie de presente contínuo, sem qualquer relação 

orgânica com o passado público da época em que vivem. Por isso os 

historiadores, cujo ofício é lembrar o que os outros esquecem, tornam-se 

mais importantes do que nunca no fim do segundo milênio (1995, p 156). 

 

                                                           
43

 Nova Enciclopédia da Língua Portuguesa – Antenor Vieira – professor de Português durante quinze anos em 

Pernambuco. Bacharel em Direito, advogado no Rio de Janeiro – gb. Assessor jurídico da Superintendência do 

Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE – Livros do Brasil S.A. Rio de Janeiro-GB. 
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Refletindo sobre lembranças e esquecimentos, ancoramos teoricamente nossa 

discussão em Ricoeur (2007) que, fundamentado na Filosofia, arquiteta uma fenomenologia 

da memória e, nesse exercício, propõe uma densa revisão do conceito de memória e, assim, 

discute o esquecimento e o perdão como aspectos inerentes ao movimento da memória. No 

esforço em compreender tais tensões, percebe-se que o reconhecimento de uma coisa 

rememorada representa uma vitória sobre o esquecimento, pois o objeto perdido é 

reencontrado simplesmente porque foi guardado na memória individual e coletiva; se o objeto 

estava perdido para os olhos, a memória o retinha. Nesse sentido, a memória ajudou-nos, 

inclusive acendendo as lembranças que estavam sepultadas no esquecimento coletivo.  
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5. Eventos Cívicos e Religiosos: a perspectiva do habitus professoral  

 

Neste trabalho a categoria habitus é ressignificada na perspectiva do pedagógico, a 

opção teórica indicada para melhor compreender e elucidar a diversidade de rituais expressos 

no cotidiano das normalistas, alunas da Escola Normal Regional Nossa Senhora do Carmo.  

Encontramos a expressão desses rituais nos eventos cívicos e religiosos que 

assumiram feições de eixo integrador da formação de normalistas. Nesse sentido, os 

entendimentos sobre a categoria habitus estarão assumindo significados pedagógicos, pois 

nossa reapropriação da categoria, como já afirmado anteriormente, dar-se-á na perspectiva do 

habitus professoral.   

Os rituais cotidianos da cidade e da Escola Normal evidenciaram essa materialidade na 

formação de professores, enquanto modos de pensar, agir e sentir, como exigências e 

determinações próprias, imbricadas naquele contexto educacional. Os depoimentos orais, os 

documentos analisados apontaram o habitus como a matriz de percepção que orientou a 

produção de sentido na cidade de Belo Jardim e na Escola Normal Regional Nossa Senhora 

do Carmo. 

O pertencimento social das normalistas foi tomado como importante indicador da 

objetividade internalizada para a formação e exteriorizada no habitus pedagógico. Os espaços 

de poder representados pela Igreja católica, pelas famílias dos segmentos altos e médio e pela 

política local foram congraçados para a definição do projeto de formação que representaria 

esses interesses, colocados na perspectiva de Pierre Bourdieu (1992; 2011) como valor 

simbólico. É pertinente afirmar, então, que o processo de socialização desses sujeitos, através 

da (re)produção do habitus, tem na Escola Normal seu principal espaço de sistematização e, 

consequentemente, de materialidade. 

Assim, entende-se que a relevância pedagógica reservada às manifestações festivas, 

analisadas neste trabalho investigativo, vem caracterizá-las como uma expressiva 

manifestação do projeto de formação dado a partir da Escola Normal. A cidade define-se, 

enfim, como nova e moderna, elegendo o espaço da escola como lócus de sistematização dos 

seus novos valores simbólicos que estão assegurados pelo seu amplo conjunto de reformas 

que altera também a estética das relações sociais.  Consequentemente, o cotidiano da cidade e 

das normalistas é desenhado em favor das demandas colocadas pelo novo contexto.  
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O congraçamento existente entre a religião católica, a política local e a proposta de 

formação das normalistas definia, através dos seus novos conteúdos, o habitus pedagógico das 

novas professoras do belo jardim. O habitus constituía-se enquanto espaço de definição de 

uma moralidade ambivalente, porque, enquanto nova e moderna, também era defensora da 

velha tradição e da manutenção de velhos modelos de representação social encontrados, 

preponderantemente, na Igreja católica e na família. 

Inferimos, em nosso roteiro de entrevista, a existência do compromisso do curso 

normal em formar, preponderantemente, as mulheres para o exercício do magistério primário 

na expectativa de preparar uma esposa-mãe melhorada, urbanizada, civilizada, sujeito de 

interlocução dos novos valores simbólicos. Sobre tal abordagem recortamos, de uma das 

nossas entrevistadas, a seguinte consideração: 

Concordo plenamente que a professora era uma mãe melhorada. Os 

exemplos de moralidade eram representados nos seus professores, professor-

pai, professora-mãe. Não se perdoava nenhum deslize. [...] A crise no 

casamento abalou a cidade, houve um choro coletivo, era uma crise moral 

coletiva.
44

 

O testemunho acima registrado foi apresentado com forte emoção, enfatizando “a crise 

do casamento [que] abalou a cidade” e provocou “um choro coletivo, uma crise moral 

coletiva”. O início e o fim do casamento de Antenor e Maria do Carmo mantêm uma estreita 

relação com o início e o fim da Escola Normal. Ambas as instituições inspiravam a cidade, ou 

parte dela, a um determinado padrão de moralidade. 

Assim, as representações de uma moral citadina – rearranjada, mas que não perde de 

vista o conteúdo da tradição religiosa – alocam-se na Escola Normal e cristalizam-se nos 

sujeitos da formação, embrincam-se em conformidade com o magistério, a maternidade e o 

casamento enquanto lugares sociais de pessoas exemplares, de modelos de plenitude e 

perfeição.  

A Escola Normal preparava uma juventude feminina para assumir os novos desígnios 

da pátria amada sem ferir os princípios religiosos que assegurariam a moralidade das novas 

famílias, concentrando na mãe, na esposa, na filha e na professora a esperança de garantir 

padrões modernos para um comportamento urbanizado sem oferecer riscos aos valores 

                                                           
44 LIMA, Maria Conceição de. Entrevista concedida a Bernardina Santos Araújo de Sousa, 05 de julho de 2011. 

Mímeo. 
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sacralizados nos lares. Assim, qualificava-se a fina flor também para as prendas domésticas, 

transformando-se as normalistas em candidatas melhoradas ao matrimônio. Para Almeida, 

[...] Uma profissão que não demandasse romper barreiras sociais, causando 

conflitos familiares por sua possibilidade de comprometer o casamento e a 

maternidade. Bastava que o trabalho fosse honesto, aprovado e considerado 

acessível. Um trabalho digno, que permitisse cuidar do lar e ainda 

proporcionar certo conforto com o salário recebido e que, principalmente, 

fosse bem aceito e devidamente autorizado pelo meio familiar e social. 

(1998, p.168) 

Algumas mulheres-professoras não mais mantinham o casamento como único 

horizonte: escolhiam permanecer solteiras. Ganhar algum dinheiro representava uma condição 

nova que permitia essa plasticidade, uma relativa autonomia, embora o significado da 

maternidade e do matrimônio estivesse cristalizado no seu habitus professoral, pois, mesmo 

quando permaneciam sem companheiros e sem filhos, autonomeavam-se casadas com a 

escola e mãe dos seus alunos e alunas. Sobre a solteirice das professoras, Louro, corrobora 

com essa discussão a partir da seguinte citação: 

Essa representação de professora solteira é, então, muito adequada para 

fabricar e justificar a completa entrega das mulheres à atividade docente, 

serve para reforçar o caráter de doação e para desprofissionalizar a atividade. 

A boa professora estaria muito pouco preocupada com seu salário, já que 

toda sua energia seria colocada na formação de seus alunos e alunas. Esses 

constituiriam sua família, a escola seria o seu lar e, como se sabe, as tarefas 

do lar são feitas gratuitamente, apenas por amor. De certa forma essa mulher 

deixa de viver sua própria vida  e vive através de seus alunos e alunas; ela 

esquece de si. (2004, p. 466). 

  

Oscarina, aluna da Escola Normal Nossa Senhora do Carmo, revela-se diferente, 

permite-se outros arranjos, rompe com as estruturas internalizadas no processo de construção 

que toma como alicerce a moralidade católica. Apaixona-se pelo professor Antenor Vieira 

vive com ele uma grande paixão. Foge aos regramentos morais da igreja, da escola e do lugar.   

Com sua irreverência juvenil transparece as inconsistência e imperfeições comuns aos lugares 

e as pessoas. Sua transgressão à moral e aos bons costumes, da época, desligou-a da cidade, 

tornou-se expatriada. Seu certificado de regente primária ficou retido nas mãos da Professora 

Maria do Carmo, seu direito de ser professora fora cassado. 

 Familiares de Oscarina contribuíram com esse enredo doando a este trabalho um 

registro fotográfico, datado de março de 1950, atestada sua participação na Escola Normal, 

encontra-se perfilada à frente de um pelotão de normalistas, desfila pelas ruas da cidade.  
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Figura 18 – Desfile das normalistas (1950)  

Fonte: Acervo Particular Maria da Conceição Alves. 

 

5.1. O cotidiano das normalistas: eventos cívicos e religiosos produzindo o habitus 

professoral 

Amália Dias (2008), por meio da sua dissertação de mestrado sobre “o apostolado 

católico e os trabalhadores do ensino no período histórico entre 1931 e 1946”, contribui com 

significativa reflexão sobre a importância social e política dos professores no recorte temporal 

estudado, na medida em que afirma que o grupo político representado por Getúlio Vargas e 

Gustavo Capanema procurava conformar a profissão docente nos termos do “apostolado 

cívico”, buscando cooptar a categoria a fim de transformar os docentes em agentes de 

transmissão do projeto de governo junto à juventude escolarizada.  

O forte envolvimento da Escola Normal de Belo Jardim nos eventos cívicos e 

religiosos da cidade, apesar da natureza não confessional e do pertencimento dessa instituição 

à esfera privada, favoreceu o entendimento sobre o encontro intencional dos diversos textos 

de uma cidade que edificava seu discurso moderno-conservador, reservando ao curso normal 

o desafio de preparar, na perspectiva missionária e patriótica, as novas protagonistas desse 

discurso. 

Numa diversidade de ocasiões, foi-nos possível identificar a forte presença da Igreja 

na definição dos caminhos da Escola Normal de Belo Jardim. Essa participação fora garantida 

a partir das ocasiões em que se discutia a implantação da escola e a escolha do seu nome. A 



102 
 

 

 

efetiva participação do pároco local, Monsenhor Francisco de Assis Neves, intensificou-se a 

partir da inserção dele como professor da escola, na qual se tornara também orientador 

espiritual do grupo de alunas. A missa, as procissões, o retiro espiritual, a primeira comunhão, 

as noites marianas, as confissões eram eventos que envolviam diretamente as normalistas e 

assumiam, no itinerário da formação, feições didáticas.  

Alguns recortes extraídos das narrativas apresentadas pelas entrevistadas desvelaram a 

exigência do cumprimento das atividades extraescolares, geralmente, de caráter cívico ou 

religioso como frequências à missa dominical. Para participar dessa atividade, as normalistas 

desfilavam uniformizadas em direção à igreja matriz, onde respondiam à chamada feita pelo 

pároco local que, também, exercia a função de professor de Religião e Psicologia no curso 

Normal. Nessa ocasião, ele apresentava a missa em latim, enquanto, didaticamente, explicava-

lhe o significado. Corroboram essa compreensão os seguintes depoimentos: 

[...] A Igreja elogiava muito a escola pela exigência da frequência às missas 

dominicais; exigiam-se chamadas nesse evento religioso.
45

 

[...] Participávamos na organização da disciplina, erámos convocados 

também às festas cívicas religiosas, em todas as festas o bispo sempre estava 

presente.
46

 

 

As atividades desenvolvidas pela Escola Normal Regional Nossa Senhora do Carmo 

guardavam uma relação bastante próxima com as atividades religiosas, orquestradas, 

principalmente, pela Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, localizada no centro da 

cidade.  

Os eventos festivos destacados neste capítulo tinham sua culminância na praça 

principal. Os prédios da Prefeitura Municipal e o da Igreja Matriz da Conceição eram tomados 

pelas autoridades políticas, militares, civis e religiosas que prestigiavam as celebrações 

envolvendo a escola. Assim a elite intelectual, econômica, religiosa e política do lugar, 

assistia embevecida ao desfilar da sua mais recente criação, a Escola Normal de Belo Jardim. 

Na fotografia a seguir, tem-se, como paisagem de fundo, a igreja matriz, onde se 

reúnem alunos e alunas da Escola Normal Regional Nossa Senhora do Carmo e do Instituto 

São Luiz.  

 

                                                           
45

RAMOS, Maria do Socorro. Entrevista concedida a Bernardina Santos Araújo de Sousa, 27 de junho de 2011. 

Mimeo. 
46

LIMA, Maria Conceição de. Entrevista concedida a Bernardina Santos Araújo de Sousa, 05 de julho de 2011. 

Mimeo. 



103 
 

 

 

 

Figura 19 – Alunos e Alunas da Escola Normal Nossa Senhora do Carmo e do  

Instituto São Luiz em frente à igreja matriz 

Fonte: Arquivo pessoal do jornalista Bartolomeu Marinho. 

 

A fotografia acima revela o final de um dia de desfile cívico, a presença das 

normalistas se faz notar pelo fardamento diferenciado: saia alongada, blusa de gala e gravata. 

A pequena banda marcial posicionou-se na frente dos demais alunos. O fardamento branco 

com a logomarca do Instituto São Luiz marcava forte presença no desfile pelas ruas da cidade. 

O professor Antenor Vieira, posicionava-se à direita, com seu habitual terno e gravata. 

emprestando à fotografia a sua reverenciada imponência de grande mestre. 

Os desfiles e as formaturas elucidam uma concepção de cidade que implica novas 

práticas de difusão da sociabilidade garantidas pelos canais da Escola Normal e do Instituto. 

Esses eventos festivos aparecem nos relatos orais como sendo de grande impacto social: a 

banda marcial, o coral, as bandeiras e os hinos da escola, do Estado e o nacional são exibidos, 

principalmente, nessas ocasiões especiais.  

A história desses eventos – contada a partir das fotografias, sem a presença do antes e 

do depois (Kossoy, 2007), sem a descrição de um narrador – deixa o acontecimento 

desnudado de pompas e brilho, ambientado numa visível simplicidade. Por sua vez, a história 

contada pelas entrevistadas recebe uma carga de emoção, pois os sentimentos despertados 
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pelas lembranças dão brilho e pompas às ocorrências invisíveis, neste caso, aos olhos do 

fotógrafo, imperceptíveis à arte da fotografia. 

Os eventos cívicos também marcaram fortemente o itinerário pedagógico da escola. 

As lembranças sobre esses acontecimentos ganharam formas narrativas: a cidade (ou parte 

dela) assistia embevecida a essas festividades, a escola saía às ruas por ocasião dos eventos 

cívicos e ou religiosos, mostrava-se à cidade, prestigiava sua pauta festiva, anunciava-se nas 

ruas carregando sua simbologia significada nas bandeiras, no fardamento, nas imagens, nos 

troféus, na banda marcial, nas bandeiras, no coral da igreja, nas alegorias e estandartes, nas 

lamparinas ou lanternas das noites marianas que iluminavam o progresso e a glória virtuosa. 

 

 

Figura 20 - Turma de normalistas (1954) 

Fonte: Arquivo particular do jornalista Bartolomeu Marinho. 

 

O arquivo particular de Bartolomeu Marinho, cultivado cuidadosamente, empresta a 

este trabalho importante contribuição. Ele faz a exposição oral do documento visual 

apontando cada uma das suas personagens, saudosamente vai descrevendo: “esta é fulana, 

filha de beltrano”.  
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A fotografia acima apresentada reúne parte da primeira turma das normalistas da 

Escola Normal de Belo Jardim, o traje de gala anuncia a participação da instituição em evento 

publicizado pelas ruas da cidade.  

Era significativo o destaque ocupado pelas atividades festivas, religiosas ou cívicas, na 

composição do currículo da formação de normalistas. As narrativas sobre esses eventos são 

acompanhados de grande euforia, de muito prazer, orgulho e marcas de nostalgia. É o que 

podemos perceber no depoimento abaixo registrado: 

Todas as minhas irmãs se formaram na Escola Normal Nossa Senhora do 

Carmo, algumas pessoas estudavam fora. Belo Jardim crescia muito nessa 

época, a escola balançou a cidade, nossos desfiles eram muito prestigiados, 

os pais valorizavam muito a escola, a partir dela muitos foram para Recife 

ou Caruaru e se formaram por lá..
47

 

 

O lugar social de fala das entrevistadas possibilita a evocação de lembranças que as 

remete a algo promissor, bom, com aspecto nobre, diferente de tudo que existe atualmente. 

Há, sempre, um conteúdo nostálgico no esforço demandado pelo ato de lembrar. Nesse 

movimento, elas realizam a busca incessante pelo que não mais existe: os pais, a escola, a 

festa de formatura, a praça, as festas, os desfiles, a juventude, a meninice, os banhos de rio e 

tantas outras coisas. Algumas foram engolidas pelo tempo social, pela morte ou ainda pela 

funcionalidade moderna que destruiu a paisagem do lugar. Ecléa Bossi (1994, p. 422) nos 

auxilia nesse entendimento. Ao tratar, com extremo cuidado e rigor, uma pesquisa baseada em 

memória de velhos, essa pesquisadora destaca que é o tempo represado e cheio de conteúdos 

que forma a substância da memória. 

Em outro momento, Rezende de Lima traz a seguinte lembrança: “Ainda hoje me 

lembro da leitura „o cavalo branco‟. Certa vez fui aplaudida porque acertei toda a prova de 

História. Professor Antenor chamou minha prova de admirável. A entrevistada declama todos 

os textos que acaba de citar e, com muita clareza, também canta o hino da escola e recita 

regras de gramática. Repete o texto de uma lição, decorada há mais de cinquenta anos, com 

segurança e considerável rapidez e, de olhos fechados, relembra: 

Texto da aula – lição: 

O homem como general traça o plano e deixa a execução à esposa e esta, 

com tato e delicadeza que lhe é peculiar, vai moldando-o, corrigindo-lhe os 

                                                           
47 MACIEL, Maria Consuelo Alves. Entrevista concedida a Bernardina Santos Araújo de Sousa, 30 de junho de 

2011. Mímeo. 
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defeitos e depositando naquela terra virgem as sementes de virtude que mais 

tarde formarão os homens de bem e o futuro cidadão.
48

  

 

O referido texto elucida um rico exemplo de uma norma de conduta que precisava ser 

internalizada pelo indivíduo em formação e depois externalizada na prática coletiva da 

docência, do matrimônio e da maternidade. Assim „naturalizava-se‟ a compreensão de que  

caberia a mulher a incumbência em formar os homens de bem, que continuariam comandando 

o político, o econômico, o religioso, o cultural, a partir da ocupação dos mais prestigiados 

postos. Certamente o exercício no magistério seria o solo propício à fertilidade da virtude. 

Assim, a feminização do magistério representou para as mulheres uma condição 

diferenciada que as colocaria no trânsito dos espaços urbanos na condição de sujeitos 

instruídos, embora, as principais decisões referentes à educação, os postos de comando, a 

produção e editoração dos livros didáticos, a direção das grandes instituições de ensino 

estavam confiadas aos comandantes.   

Retomando ao ato de reconstituição do passado pelo viés da memória e bebendo nele 

uma significação do real dialogamos, também com a escrita do jornalista e memorialista 

Bartolomeu Marinho, ex-aluno do Instituto São Luiz, que contribui com este trabalho ao 

publicar no jornal: A Tribuna (jan./2012) um texto sobre “os (a)s normalistas de 1961”. Ei-lo: 

 
  

                                                           
48 REZENDE DE LIMA, Ivanise. Entrevista concedida a Bernardina Santos Araújo de Sousa, 28 de fevereiro de 

2011. Mímeo. 
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Figura 21 – Matéria do Jornal A Tribuna, jan/2012, ano XII, nº 140 . 

Fonte: Acervo pessoal de Bernardina S. Araújo de Sousa 

 

Descrevendo “as grandes lembranças daqueles velhos tempos”, Bartolomeu Marinho 

traz uma panorâmica da sua passagem pelo Instituto São Luiz e pela Escola Normal Regional 

Professor Donino. Num movimento saudoso, nomeia os mestres e colegas, relembra a festa de 

formatura, transforma suas lembranças de velhos lugares inseparáveis dos seus eventos. 

Enfim, a recordação é tão viva, tão presente, que se transforma no desejo de repetir o gesto e 

ensinar a arte a quem o escuta. (Bossi, 1994).  

Os testemunhos trazem as festas cívicas de volta às ruas. Segundo as entrevistadas, a 

cidade parava para assistir às normalistas desfilarem fardadas e perfiladas. A figura 

apresentada a seguir demonstra a participação das normalistas num desfile cívico ocorrido no 

mês de setembro, quando se comemora também o aniversário de emancipação política da 

cidade de Belo Jardim. 
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Figura 22 - Desfile cívico da ENRNSC 1956 

Fonte: Acervo particular de Maria da Conceição Lima Leite. 

 

A Escola Normal era levada, conforme já registramos, às ruas da cidade. Além de 

participarem dos desfiles com ênfase à civilidade e ao patriotismo ou, ainda, desfilarem 

acompanhadas da banda marcial da escola em eventos de inauguração de obras públicas, as 

normalistas participavam, também, das quermesses, procissões (desfiles religiosos), dos 

retiros espirituais e de outros eventos de natureza religiosa. A construção do habitus religioso 

consorciava-se com a do habitus professoral e, dessa fusão, surgiam as novas professoras do 

lugar, aquelas que, supostamente, internalizaria com eficiência os condicionantes sociais 

necessários a essa construção política.  

Sobre as festas cívicas e escolares, bem como sobre outros eventos evidenciados pela 

cultura escolar, conseguimos os seguintes depoimentos: 

[...] O currículo era amplo, eles faziam festas bonitas com barracas 

caracterizando as culturas de outros países, geralmente a Europa. Os desfiles 

também eram temáticos, considerando a cultura geral. As atitudes eram 

muito voltadas para assiduidade, respeito às hierarquias, responsabilidade. A 

questão também dá ênfase à civilidade; nós tínhamos aula de civilidade, não 

havia livros nem manuais, essas aulas certamente inspiravam o currículo de 

Moral e Cívica, eram voltadas para a conduta social e moral, como se 

comportar na igreja, num passeio, num jantar.
49

 

                                                           
49 COSTA, Maria Valério da Costa. Mimeo 
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O rico depoimento acima registrado remonta às questões das práticas pedagógicas da 

Escola Normal. A narrativa traz uma contribuição fantástica por meio da exposição detalhada 

e apaixonada das lembranças de normalista. A assiduidade aparece no horizonte da formação, 

pois a reforma urbana dos costumes demandará uma relação pontual e mecânica dos 

indivíduos civilizados com os compromissos do seu tempo, com a definição de um novo 

tempo social orientado pelos novos arranjos da cidade. 

Retomando a discussão sobre os eventos festivos, com apresentações públicas, 

trouxemos o seguinte depoimento: 

Havia uma festa no final de cada ano em praça pública com desfile cívico, 

com a farda de gala da escola; laureados e laureadas recebiam homenagens 

em praça pública. Era uma festa muito bonita, as famílias ficavam muito 

emocionadas. A banda marcial tocava, o público aplaudia embevecido. 
50

 

A Escola Normal também promovia seu espetáculo e convocava a cidade para assistir 

a ele. A praça principal ambientava a cena, as famílias esperavam o anúncio dos vencedores, a 

escola ocupava as ruas principais da cidade para mostrar seus feitos e anunciar seu 

compromisso com os tempos novos e promissores. 

Os depoimentos abaixo registrados relatam o cotidiano das normalistas, da escola e da 

cidade, e as interlocuções mantidas entre a escola de formação e a Igreja Católica nos eventos 

religiosos. Observemo-los: 

 

[...] Lembro-me que na primeira formatura a missa foi campal, o coral 

ensaiou vários dias. A escola, também, participava da primeira comunhão.  

(...) Durante a Semana Santa havia uma procissão às 4 horas da manhã, 

acompanhávamos a procissão usando véus. 
51

 

[...] Olhando o hino da escola se percebe claramente uma reverência à Nossa 

Senhora do Carmo. Íamos à missa aos domingos desfilando como se fosse 

uma festa. Chegando à igreja matriz, o pároco fazia a chamada. 
52

 

[...] A Igreja controlava nossos atos e pensamentos pela confissão, era como 

se complementasse aquilo que a escola normal deixou nas entrelinhas. A 

confissão era praticamente obrigatória. A consciência nos encaminhava ao 

confessionário. 
53

 

 

                                                           
50

 LEITE, Maria Ivanise Rezende. Entrevista concedida em 28 de fevereiro de 2012. Mimeo 
51

 LEITE, Maria Ivanise Rezende. Entrevista concedida em 28 de fevereiro de 2012. Mimeo 
52

 LEITE, Maria Valdelice. Entrevista concedida em 28 de fevereiro de 2012. Mimeo 
53

 COSTA, Maria Valério da. Entrevista concedida a Bernardina Santos Araújo de Sousa em 27 de junho de 

2011. Mimeo 
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As atividades religiosas representavam uma extensão do currículo, assumiam feições 

didáticas. Igreja e escola consorciavam projetos, somavam esforços na construção do habitus 

pedagógico, no jeito de ser professora. A cultura religiosa atravessava o projeto de formação, 

os dogmas eram naturalizados em meio às práticas pedagógicas. Reforçava-se o ideal das 

mulheres-professoras enquanto guardiãs da moralidade católica. “Suas consciência as 

conduziam ao confessionário”, a igreja não perdia de vista os atos e pensamentos das 

normalistas, assim renovava-se sua credencial de defensora moral do lugar.  

Expomos a seguir, como importante peça da nossa análise, o hino da escola com 

autoria dos professores Antenor Vieira de Melo e Ulisses Lima.  

 

 

 
 

Figura 23 - Hino da ENRNSC  

Fonte: Acervo particular de Conceição Lima 

 

Os autores da música e da letra eram, respectivamente, professor e diretor-proprietário 

da Escola Normal de Belo Jardim. O hino é uma exaltação ao saber que escuda os indivíduos 

do bem contra o mal; da escola enquanto espaço de representação da formação do homem 

glorioso e bom que tem como horizonte um abençoado e feliz porvir.  
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O novo movimento ao encontro dos hinos buscava compreender seus contextos de 

produção e, sobretudo, o conjunto de sentidos traduzidos nos seus textos, a concepção de 

escola trazida pelos seus autores e suas representações da realidade. No caso da Escola 

Normal Regional Nossa Senhora do Carmo, o hino tem um fluxo didático muito bem 

elucidado, sempre presente nas atividades pedagógicas de caráter regular ou festivo. 

Estudos feitos na atualidade, no campo da educação, sobre o uso didático dos hinos 

escolares apontam o entendimento de que essas canções estão carregadas de significados e 

representações da realidade, no sentido utilizado por Chartier (1990). Esse conjunto de 

representações e sentidos integra um contexto histórico em que a música foi utilizada na 

perspectiva da cultura escolar para despertar sentimentos cívico-patrióticos e católico-cristãos.  

Essa perspectiva nova trazida para o trabalho a partir do encontro, quase causal, com o 

texto/documento do hino da Escola Normal de Belo Jardim nos conduziu a visitar outras 

escolas normais da cidade, fundadas respectivamente nas décadas de 1950 e 1970: a Escola 

(Normal) Professor Donino e a Escola Frei Cassiano de Comacchio
54

, atualmente estaduais (a 

segunda ainda oferece o curso normal). 

Particularizamos a interpretação do texto-documento da Escola Estadual Frei Cassiano 

de Comacchio (1973), o hino da outra escola normal não fora localizado. A composição desse 

hino resultou de uma parceria entre os professores Ulisses Lima, ex-professor de música da 

Escola Normal Regional Nossa Senhora do Carmo e autor de vários hinos escolares da cidade, 

e o Professor Júlio Magalhães. Eis o texto: 

 

Hino da Escola Frei Cassiano Comacchio 

Letra: Prof. Júlio Magalhães 

Música: Prof. Ulisses de Souza Lima 

 

Uma flor surgiu no meu jardim 

Desabrochou e sorriu só para mim 

No trabalho constante e na dor 

De quem sabe amar e dar amor... 

 

O gigante nasceu,  

O gigante cresceu 

E ainda vai crescer 

No jardim uma flor 

Nesta flor tanto amor 

                                                           
54 O Colégio Frei Cassiano de Comachio foi inaugurado em 1972, iniciando sua primeira turma do Curso 

Normal em 1973, A inauguração foi feita pelo então prefeito da cidade, Francisco Cintra Galvão. Tem sido, até o 

presente, responsável pela formação de uma parcela significativa de professores, em nível médio, de Belo jardim 

e microrregião.  
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No amor vamos vencer 

 

Frei Cassiano 

Frei Cassiano 

Tua Glória é sem igual 

Frei Cassiano 

Frei Cassiano 

Tua Glória é sem igual 

 

Tu nasceste na glória 

Teu futuro a história 

Do Brasil irá contar 

Os teus filhos te amam 

E teus brios conclamam 

Teu valor irão cantar 

 

A visão romântica e pueril da escola ganha representação no jardim belo da década de 

1970, pois a visão da flor gloriosa se mistura aos versos e estrofes da mensagem. A escola é 

vista pelo viés do progresso, na medida em que se oferece destaque ao anúncio de 

crescimento, ao prenúncio de glorias e brios. Esses aspectos emprestam ao texto da música o 

sentido da sonhada ascensão social prometida pela escola moderna que se assume enquanto 

espaço capaz de garantir um bom futuro; um lugar que invoca para si o poder de garantir que 

seus filhos possam vencer na vida. Essa perspectiva de análise do texto do hino quebra-lhe a 

inocência. 

Além da exploração feita nos textos/documento dos hinos, exploramos, também, um 

convite de formatura da Escola Normal Regional Nossa Senhora do Carmo, ano de 1964. Esse 

documento enriqueceu nosso debate acerca da perspectiva de formação de um curso normal 

cujo referencial são os conteúdos acenados pela proposta republicana de um determinado 

modelo de civilização garantida na perspectiva católica. 
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Figura 24 - Juramento e Pensamento do Paraninfo 

Fonte - Acervo particular de Conceição Lima 

 

 

O então deputado e paraninfo da turma Arnaldo Maciel endossa a expectativa da 

sociedade com relação ao papel social da professora e o seu compromisso com um 

determinado padrão de moralidade, vislumbrando à perfeição.  

Os textos prescritivos que atravessavam os séculos XIX e XX traziam, em sua 

essência, a formulação de novos conceitos para os regramentos sociais que demandavam 

maior convivência no cenário público, integravam a proposta de reordenamento urbano. A 

escola seria um deles e, certamente o mais relevante, com oficialidade instituída para exercer 

esse poder. A propósito, Alves afirma que: 

[...] ao fixar-se num ideal de povo ilustrado, o que está sendo proposto, no 

momento em que se constitui a categoria de cidadão, é que só participem do 

pacto do poder aqueles que forem considerados aptos para tanto. Nesse 

contexto, a atividade pedagógica assume uma feição civilizadora. A 

educação é o pressuposto da cidadania, cabendo a ela incutir o patriotismo e 

a consciência da nacionalidade. Ela encarna o ideal ambíguo de libertar as 

consciências e manter o controle social (1992. p.52-53).  
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Os textos definidos como Juramento e Pensamento do Paraninfo
55

 endossam o 

compromisso da formação com os preceitos morais da pátria e da Igreja. O sujeito feminino 

se estrutura na perspectiva de ratificar o magistério como uma “alta missão” de preparar uma 

humanidade com “nobres ações de amor a Deus e à pátria”. Nessa perspectiva, a Escola 

Normal consagra-se como santuário divino. Assim, o título de normalistas ou professoras 

consagrava às instrutoras primárias um grande prestígio e reconhecimento social, valores que 

não estavam agregados aos vencimentos mensais nem tampouco às condições de existência 

material da docência.  

Questionada sobre relações trabalhistas, salários, a ex-professora da Escola Normal 

Regional Nossa Senhora do Carmo, laconicamente, responde: “eram valores apenas 

simbólicos”. 

O reconhecimento oficial do magistério enquanto profissão ocorre a partir da década 

de 1930, a partir de então, observou-se na cidade de Belo Jardim um corpus normativo que 

visava orientar as novas relações citadinas, ambientando-as em meio as velhas e manuais 

profissões. Nessa perspectiva, o magistério passa a ser incorporado aos ofícios já existentes 

(amoladores, engraxate, bilheteiro, carroceiros, leiteiros, chofer, capatazes, talhadores, 

magarefes, marchantes e almocreves)
56

. A normatização desses ofícios nos permite perceber a 

convivência paradoxal dos conteúdos modernos que figuram no projeto da formação docente  

com aqueles que guardam pertencimento com a caça e a condução de animais enquanto 

ofícios.  

O novo disciplinamento orientado pelos discursos republicanos demandava uma 

profunda e acelerada mudança nas feições do lugar. Exigia-se um ordenamento jurídico e 

fiscal que (re)definisse a territorialidade urbana.  

Além dos compromissos com um determinado modelo de civilidade, os discursos 

higienistas também se estruturavam na perspectiva de esterilizar a sociedade dos perigos 

anticlericais. Endossando tal afirmação, recuperamos da imprensa escrita pernambucana a 

seguinte publicação:  

(...) As diferenças de classe social representam até certo ponto um obstáculo 

ao perfeito entendimento entre os cônjuges. As grandes diferenças de cultura 

podem se acomodar mal no convívio diário. As diferenças de credos religiosos 

                                                           
55 Arnaldo Maciel era deputado federal à época; posteriormente ocupou o cargo de prefeito da cidade de Belo 

Jardim. 
56

  Estabelecido na Lei Municipal nº 31, de 06/ 11/1935. 
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também são capazes de gerar desacordos. Isto, porém, sucede menos 

frequentemente, pois a maioria dos credos religiosos exige dos seguidores não 

escolher para companheiro pessoa estranha à sua religião. Quando tal 

prescrição é desobedecida, trata-se em regra de indivíduos tíbios para os quais 

a crença é alguma cousa de secundário e que nada ensaiarão em relação ao 

outro cônjuge no sentido de convertê-lo ou modificá-lo. (Boletim de Higiene 

Mental, ano 1933). 

Os conteúdos do higienismo contemplavam os discursos preventivos para os males do 

corpo e da mente, associados às práticas combatentes às ideologias estranhas, como o 

comunismo, o anticatolicismo ou o anticlericalismo. Para enriquecer essa discussão, 

destacamos do periódico local a matéria sob o título “Ensino religioso e ensino leigo”.  

(...) Que aconteceria ao professor que pregasse fascismo na Rússia? 

Comunismo na Alemanha? Nos Estados Unidos, país das liberdades e 

libertinagens, o governo proibiu expressamente que os escolares tomassem 

parte em passeatas comunistas. (...) Uma vez que a escola não pode ser 

neutra é necessário que tenhamos nela o ensino religioso, senão obrigatório 

ao menos facultativo. E nós católicos brasileiros não cuidamos com atenção 

merecida desse ensino; especialmente os professores que se dizem católicos 

são de uma negação e mesmo de grande má vontade quando algum católico 

mais instruído e convicto da necessidade prática da pedagogia do catecismo 

lhes quer sacudir do comodismo pecaminoso a que se entregam. (Jornal A 

Vontade, 1954) 

A imprensa local oferecia com bastante clareza, por meio dos seus periódicos, um 

reforço à necessidade de os professores tomarem a defesa do catolicismo como um 

compromisso inerente ao seu ofício de professor. Essa exigência nos remete a Bourdieu 

(1992), quando discorre sobre a apropriação do conceito de violência simbólica como sendo 

algo construído no entendimento das relações de poder na vida social, representando uma 

visão de mundo que dialoga com conceitos universalizados e que representa fortes 

compromissos com a manutenção e conservação dos modelos existentes.   

Nessa perspectiva de análise, entende-se que os ordenamentos que orientavam as 

práticas religiosas e pedagógicas na Escola Normal de Belo Jardim eram reforçados pelos 

destaques dados pela imprensa local através da publicação de conceitos que intencionalmente 

representavam os mesmos interesses e se robusteciam na violência simbólica dos conteúdos, 

socialmente prescritivos. 
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5.2. O cotidiano das professoras primárias: expressão do habitus professoral 

O jeito de ser professora ganhou a forma do habitus. A primeira Escola Normal de 

Belo jardim constituiu-se enquanto espaço oficial de disseminação de certa forma de agir e 

cultivar determinadas preferências, de perseguir certos objetivos. Isso não é visto apenas 

como fruto da subjetividade, mas de uma “objetividade interiorizada”, pressupondo 

“esquemas generativos”, que orientam e determinam a escolha estética (Bourdieu,1992).  

Nessa perspectiva, a Escola Normal Regional Nossa Senhora do Carmo constituiu-se 

importante espaço de reprodução das relações de dominação da cidade, na medida em que se 

propôs a consolidar no habitus pedagógico os valores agregadores de determinado capital 

simbólico que perpetua a cruel distribuição dos bens materiais e simbólicos, tomando como 

base o mesmo modelo concentrador de riqueza e conhecimento mantido até então. 

Capital simbólico é outra importante categoria que, também na perspectiva de 

Bourdieu, se presta a contribuir com o entendimento de fenômenos não diretamente 

perceptíveis. Esse capital permite ao indivíduo desfrutar de uma proeminência em 

determinados campos, garantida por um conjunto de signos e símbolos dominados por ele ou 

pelo grupo social ao qual pertence. Assim, o capital simbólico tem nascedouro no ambiente 

familiar, nas diversas formas de acesso ao conhecimento ali estabelecido. A Escola Normal 

Regional Nossa Senhora do Carmo reproduzirá, então, sistematicamente esse capital em 

forma de conhecimento e saberes escolares.  

Para Bourdieu, o capital simbólico pode, facilmente, ser transformado em violência 

simbólica por impor, socialmente, sua força àqueles que não o possuem ou o têm em 

quantidades pouco representativas. Par as professoras primárias formadas em Belo Jardim, na 

década de 1950, a detenção desse capital funcionará como distintivo, garantindo-lhes o 

prestígio e a valorização social esperada. 

Os discursos, a forma de vestir-se e comportar-se socialmente, as interações sociais, o 

grupo de amigos, os grupos vicinais, a Igreja e as festas frequentadas serão indicadores dos 

símbolos que segregam os prestigiados e os desprestigiados socialmente. Essa fronteira é 

demarcada também pelo domínio de um capital simbólico oriundo da formação docente na 

década de 1950, em Belo Jardim,. 

Estaremos construindo, portanto, o entendimento de que o capital simbólico, ao qual 

este trabalho faz referência, está representado no conjunto de saberes e habilidades que têm 
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origem nos valores nacionalistas e católicos, representantes de um determinado habitus 

dominado pelas professoras do lugar.  

Os manuais de conduta ou civilidade têm se apresentando, durante um longo período 

da história da formação de professores, como uma importante ferramenta didática, tradutora 

de determinado valores sociais. O jeito de ser mulher ou professora, no contexto de 

determinadas épocas, encontra ressonância no conteúdo desses textos prescritivos. Para 

Cunha,  

A formação das sensibilidades recatadas, contidas, civilizadas era alvo de 

investimento pedagógico nas escolas normais na primeira metade do século 

XX e considerada indispensável à conduta correta da vida de professor (a), 

sempre contidas nos justos limites. Já no início do período republicano no 

Brasil, o curso normal ministrado no Rio de Janeiro dava ênfase à Moral 

(ministrada nas aulas de Sociologia) e ao Civismo (ministrado nas aulas de 

Português) e cujos conteúdos privilegiavam os estudos relativos à Pátria, 

estado, democracia, obediência às leis e aos deveres do Estado, como 

atributos cívicos a serem desenvolvidos (2007, p. 37).  

 

A intelectualidade católica cuidou também da produção de materiais destinados à 

formação de professores. Vários estudos referentes a essa temática trazem indicações de que, 

nesse período, foram produzidos os manuais destinados a prescrever a formação, a fortalecer a 

estrutura do habitus. A grande maioria das escolas normais brasileiras passou a adotar essa 

produção como leitura obrigatória.  

Os manuais de conduta e civilidade nem sempre estavam fisicamente presentes na 

materialidade escolar, mas seus conteúdos político-filosóficos atravessavam todo o projeto de 

formação e se manifestavam numa grande diversidade de experiências vividas na Escola 

Normal Regional Nossa Senhora do Carmo. 

Na tentativa de formular um entendimento sobre a materialidade escolar, pontuamos a 

seguinte questão: “Com relação aos métodos pedagógicos, como você descreve a Escola 

Normal Regional Nossa Senhora do Carmo? Era possível perceber as diversas tensões entre 

os métodos tradicionais e os métodos defendidos pela escola nova?”. Essa questão foi 

respondida, na maioria das vezes, de modo bem geral, mas a riqueza caracterizada pelo 

detalhamento das experiências lembradas muito serviram à análise que este capítulo se dispôs 

a realizar. É o que podemos perceber no depoimento de Iracy Bezerra, abaixo registrado. 
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No tempo do professor Antenor era muito rígido, tínhamos a palmatória; na 

sabatina, os castigos físicos era ficar de pé, ficar sem lanchar, no recreio 

íamos à praça comprar lanche; (estas lembranças se referem à Escola de 

Aplicação ou Instituto São Luiz.). (...) Prof. Antenor era muito preparado, 

ele dava aulas no lugar de qualquer professor que faltasse. Era tudo muito 

tradicional, decorado, muitas interpretações. Usávamos o livro 

CRESTOMATIA
57

 – leitura e comentários dos parágrafos. O prof. Antenor 

era bastante intolerante com o erro, principalmente com o português, mas era 

muito justo com os alunos que tiravam notas boas. Quando errávamos no 

ditado repetíamos a escrita da palavra errada doze vezes. Fazíamos tradução 

de texto do inglês para o português, não usávamos dicionários, tomávamos 

como base as regras de gramática. Na aula de inglês conjugávamos verbos 

para a sabatina; em matemática aprendíamos a multiplicar até 20. Passei 

muitas noites decorando a tabuada de 17. As correções eram individuais com 

as questões de matemática que tínhamos resolvidos na lousa. Na minha 

turma havia mais de 40 alunos.
58

 

As lembranças se embaraçam quando a entrevistada narra suas experiências. Ela fala 

das duas instituições, da escola primária e da normal, como se fossem uma só. No imaginário 

popular, prevalece a denominação Escola do Professor Antenor, e, em ambas, percebe-se 

claramente a prevalência do método tradicional, assumindo, às vezes, feições de 

escolanovismo católico.  

Entendemos que a forte influência católico-cristã exercida sobre a Escola Normal não 

permitia a penetração do ideário da escola nova sem que esta fosse revisitada pelo 

pensamento pedagógico oriundo dos intelectuais católicos.  A ausência dessas teorias na 

construção do pensamento educacional moderno vai irromper a formulação de uma educação 

da alma dada pelo viés dos métodos modernos.  

Além dos manuais, os intelectuais católicos adotaram estratégias importantes de 

enfrentamento aos intelectuais da Escola Nova. Entre as críticas mais contundentes e aquelas 

mais brandas, organizaram espaços de discussão e interlocução de ideias sobre a modernidade 

educacional, e os impressos assumiram considerável relevância em meio a esse 
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enfrentamento. Magaldi e Neves contribuem com esse entendimento a partir da seguinte 

consideração: 

Uma das revistas destinadas a professores católicos, que assumiu grande 

expressão no cenário educacional da década de 1930, foi a Revista Brasileira 

de Pedagogia, publicação oficial da Confederação Católica Brasileira de 

Educação, que circulou entre 1934 e 1938. Incluía muitas seções voltadas 

para temáticas pedagógicas, cujo tratamento apoiava-se em diversos campos 

de saber que se afirmavam crescentemente então, em um tempo em que o 

próprio campo educacional também se constituía. Seções como “Filosofia e 

Psicologia Educacionais” , “Sociologia Educacional”, eram publicadas nas 

páginas da revista, que também trazia, constantemente, indicações diversas 

de leitura úteis para educadores (2006, p, 103).  

Travava-se uma luta pela vanguarda intelectual na formação de professores no Brasil 

que não avançavam no ponto de vista da criticidade, pois se mantinham as ideias advindas da 

pedagogia jesuítica e aquelas com nascedouro no iluminismo europeu ou na pedagogia ativa 

originada a partir da teoria de John Dewey. Magaldi e Neves continuam contribuindo com 

este trabalho a partir da seguinte consideração: 

Um aspecto importante a destacar é que, no cenário focalizado, as ideias 

educacionais escolanovistas ocupavam um lugar de expressão significativa, 

indicando o valor conferido à cientificização dos saberes pedagógicos e das 

práticas educativas. Se os educadores católicos confrontavam-se com os 

partidários daquelas ideias em vários aspectos, como o da defesa da escola 

laica e da coeducação, observa-se que incorporavam outras delas, em 

especial, aquelas relativas diretamente à prática pedagógica, ao “como 

ensinar”, aspecto considerado valioso na formação de um educador, pela 

aplicabilidade e eficácia das proposições escolanovistas, que já vinham 

sendo testadas com sucesso naquele cenário. (2006, p, 103). 

Para essas pesquisadoras, o debate entre a intelectualidade católica e os escolanovistas 

assume as seguintes feições: 

Na visão de lideranças católicas, os saberes científicos somente comporiam 

um elemento valioso na formação do professor, se assimilados em sintonia 

com os valores cristãos, a espiritualidade, a dimensão metafísica. Contra um 

sentido de “materialismo” excessivo observado na concepção dos 

educadores renovadores, os católicos apresentavam sua visão de magistério 

– apoiada, por sua vez, na própria concepção de “educação integral”, sobre a 

qual duelavam com os “escolanovistas” –, integrando ciência e fé, razão e 

espiritualidade. (...) Desse ponto de vista, emerge a representação do 

magistério, dotada de dupla dimensão: a de competência científica, 

identificada ao exercício de uma função especializada, que demandava uma 

formação consistente, mas também a de missão, de sacerdócio, a ser 

exercido com base em atributos imateriais e definida a partir da eleição 

divina, tal como se pode observar no seguinte trecho de uma conferência 

proferida por Padre Leonel Franca, importante liderança da Igreja na época, 
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dirigida a alunas do Colégio  Sacré-Couer: “Em cada geração Deus escolhe 

algumas almas privilegiadas, para depositárias e transmissoras do ideal 

cristão. São as almas de quem recebeu como vós a missão nobilíssima de 

educar.” (1954, p.271). 

Tomamos, também, como objeto de análise os conteúdos das narrativas que trouxeram 

contribuições sobre as experiências das entrevistadas como professoras. Assim, fragmentos 

das biografias de professora entraram, agora, neste espaço do texto para compreendermos esse 

lugar de professora enquanto lugar de prestígio e visibilidade social. Esse recorte busca 

entender o jeito de ser escola a partir das informações que indicam o jeito de ser normalista e 

o jeito de ser professora. O roteiro que orientou a entrevista colaborou com essa interlocução 

quando inferiu sobre a inserção das normalistas como regentes ou professoras primárias no 

magistério público ou privado. Sobre esse movimento, destacamos as seguintes narrativas: 

Fui aproveitada como professora na própria Escola Normal, onde lecionava a 

crianças. Os professores eram recrutados para o município através de 

contratos indicados pelos políticos.
59

 

No governo de Miguel Arraes, na década de 1960, entrei por indicação política, 

depois fiz concurso e permaneci como professora. Paulo Guerra era o 

governador da época. Quem já tinha cadeira entrava com vantagens. Depois fui 

convidada para trabalhar na Moura, mas já estava casada e meu marido não 

permitiu. O salário da iniciativa privada era bem mais atrativo do que o de 

professora.
60

 

Fui professora do município com quinze anos de idade. Arnaldo Maciel era meu 

cunhado, pedi a ele e então ele me conseguiu um contrato. Passei cinco anos no 

município, criei uma escola de jardim da infância. Organizamos fardamentos, eu 

e Nancy Marinho (...) Por indicação política, assumi direção do primeiro grupo 

escolar de Belo Jardim. Havia muitas perseguições políticas entre os grupos 

locais. A luta política local se refletia, inclusive, nas decisões de aposentadoria. 

Eu mesma tive esse problema, meu processo ficou muito tempo engavetado, fiz 

uma carta ao governador, quando então ela foi publicada.
61

 

Inicialmente fui professora da escola onde me formei, depois fui nomeada como 

excedente para o estado, depois fiz o concurso e fiquei como professora efetiva 

(1º Governo de Miguel Arraes). 
62

 

Meu pai era vereador na cidade de Custódia (sertão do Estado de Pernambuco). 

Quando me formei os deputados concorriam para me oferecer uma cadeira de 
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professora do Estado. Foi assim que ingressei no magistério público, não havia 

concurso naquela época.
63

 

Ingressei no magistério através de concurso público; como a minha família era 

oposição fui nomeada para a zona rural de Bonito. Era a perseguição do grupo 

de Arnaldo Maciel, em 1960. Voltei para Belo Jardim, dois anos depois, o 

próprio Artur Maciel me trouxe de volta. Ele era irmão do prefeito, mas muito 

amigo da minha família.
64

 

Minha formatura foi em dezembro de 1959; em 1960 eu já lecionava no distrito 

de Xucuru, foi uma nomeação do estado conduzida por Dr. Arnaldo Maciel, 

então prefeito da época, depois que deixou a prefeitura tornou-se secretário de 

governo. Trabalhei 03 anos como professora excedente, eram contratos de 10 

meses, renovados por mais 10. Meu ingresso foi interessante. Manuel Pereira era 

o chefe político do local, como ele havia perdido a eleição, foi complicada 

minha ida para aquele lugar, passei mais de dois meses sem vir em casa, as 

estradas foram danificadas pela chuva, quando vim em casa foi a pé, fiquei com 

os joelhos inchados. Não havia luz elétrica naquele distrito.
65

 

 

Assim, iniciaram-se as trajetórias docentes das nossas entrevistadas que adentravam o 

interior cuidando da instrução pública, com salários aviltantes, enfrentando dificuldades  de 

locomoção e acomodação, pois a maioria foi trabalhar fora do seu município ou na área rural 

do município de Belo Jardim. Os testemunhos recompõem o atravessamento da figura política 

na contratação, exoneração e localização das professoras. Nomeações e perseguições faziam 

parte da geografia política regional. Era, então, o grau de parentesco, amizade ou o compadrio 

que selecionava os espaços de atuação no magistério público do interior de Pernambuco, 

prática bastante comum à época, preservada em grande parte dos municípios até a 

promulgação da Constituição Federal, em 1988.  

O deslocamento entre a cidade e o campo era feito a pé ou em lombo de animais, as 

condições de moradia eram precárias, os salários baixos, mas o valor social da professora, 

garantido pela sua credencial moral, parecia preencher as suas parcas necessidades, 

características de quem tem no habitus a força da maternidade, da missão e do apostolado 

cívico.  
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Em algumas nomeações ocorridas nos primeiros anos da década de 1950, 

identificamos o valor de 100,00 cruzeiros, correspondendo aos aviltantes vencimentos 

mensais das professoras primárias.  

As normalistas da primeira Escola Normal de Belo Jardim concluíram seus cursos no 

período compreendido entre 1954 e 1962, sendo as conclusões do curso e a outorga do grau 

referente aos anos de 1960 a 1962, auferidos pela Escola Normal Regional Professor Donino. 

As professoras entrevistadas prosseguiram seus estudos na área de educação. Inauguraram as 

novas feições educacionais de Belo Jardim, dirigiram as primeiras escolas plantando nelas as 

marcas das suas gestões, instruíram os meninos e meninas do campo e da cidade, inauguraram 

o Jardim de Infância, transformaram os desfiles cívicos na grande atração do lugar, 

amealharam troféus. Guardam em suas lembranças doces recordações dos tempos áureos em 

que foram as protagonistas de um novo tempo.    

As narrativas apresentadas elucidam o conteúdo político da cidade e do estado de 

Pernambuco à época, a fina flor ficava dividida entre as acirradas disputas garantidas entre os 

grupos políticos locais, capitaneados por Arnaldo Maciel e Luis de França, a estes eram 

entregues os destinos de professora, o jogo das cadeiras do magistério público assentava 

àquelas que possuíam capital político. Assim sendo, as nomeações e localizações faziam parte 

do prêmio e do castigo por se “guardar pertencimento” ao grupo A ou B da política local.   
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ESCRITOS FINAIS  

 

Com o propósito de compreender uma instituição de formação de normalistas  

ambientada num cenário de cidade moderna, atravessada pelos conteúdos da moralidade e 

cultura católica, este trabalho se debruçou sobre uma diversidade de fontes que transitaram 

entre documentos escritos e visuais, objetos biográficos e narrativas. Os textos escritos, 

imagéticos e orais trouxeram a esta pesquisa os conteúdos necessários à compreensão de uma 

década fortalecida pelos discursos desenvolvimentistas e civilizatórios que idealizavam a 

Escola Normal como espaço político apropriado à erradicação dos atrasos de um passado 

inglório e a sustentação das diretrizes necessárias à consolidação do progresso na perspectiva 

das reformas urbanas. 

A ambivalente convivência entre os conteúdos da reforma urbana que visam combater 

as representações do atraso material e simbólico com aqueles que, em função da sua ordem, 

precisam ser ainda conservados, dar-se todo o tempo. As zonas fronteiriças da própria cidade 

são estabelecidas entre o centro e seu periférico. Na sua própria interioridade separam-se o 

visível e o invisível, o dito e o silenciado, o afirmado e o negado. Os muros invisíveis limitam 

os acessos à agua encanada, à iluminação potente, aos jardins, ao Instituto São Luiz, à Escola 

Normal, aos desfiles. O depoimento de Silva contribui com este debate a partir da seguinte 

consideração:  

Os alunos eram quase todos de Belo Jardim (...). Não lembro o preço, mas as 

mensalidades não eram muito baratas, muitos queriam estudar lá e não 

podiam. A escola promovia eventos festivos e angariava fundos para investir 

na própria escola. Havia patrocínio do comércio local
66

. 

 

A Escola Normal de Belo Jardim envolveu uma forte teia de relações que garantiu sua 

implantação e breve existência, apresentando-se do seguinte modo: o poder público financiou  

a concretização material da escola, mantendo, ainda, o pagamento dos salários e outros 

benefícios a alguns funcionários, bem como, as despesas com energia elétrica. À Igreja 

Católica local coube a incumbência de eleger, preservar e perseguir um projeto de moralidade 

católica para a formação curricular. Às famílias, da fina flor, coube a tarefa de incentivar, 

divulgar e fomentar financeiramente essa existência. A centralidade da cidade foi o palco que 
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ambientou essas relações, o lugar de reverberação do discurso uníssono, a ausência da 

polifonia, o silenciar dos outros e outras.  

A rádio local, os jornais e periódicos assumiram, enquanto imprensa, os registros de 

uma cidade progressiva, assumiam o discurso da elite local. Esses discursos fortaleceram no 

imaginário popular a ideia de uma cidade pujante. A simbologia da sua contradição ficou no 

esquecimento, guardada nas entranhas da sua periferia, do seu rural. Coube-nos desenterrá-la 

travando uma luta contra a lógica imposta pela maioria das fontes documentais e orais. 

Nestes contextos é possível desvelar as influências que marcaram a organização do 

pensamento pedagógico e a cultura escolar no que se refere à instrução feminina. Inicialmente 

o discurso da modernidade vem estabelecer, sobre velhos e conservadores pilares, um ideal de 

mulher-professora guardiã da moral católico-cristã e capaz de imunizar a sociedade contra os 

ataques aos velhos costumes.  

Coube à formação de normalista da cidade a missionária tarefa de romper com os 

velhos trejeitos e formas representantes do atraso e instrumentalizar a cidade para a adoção de 

novos princípios e valores urbanos. Era o compromisso republicano ganhando reforço, sendo 

assumido pela pacata cidade de Belo Jardim, pela sua pequena e tímida Escola Normal. 

Maciel, em entrevista, define: “A escola do professor Antenor foi uma bênção para Belo 

Jardim” 
67

. 

O projeto desta Escola Normal surgiu no debate privado, reservado às esferas 

familiares, costurado como arranjo doméstico, sob as bênçãos da Igreja católica. Professor 

Antenor Vieira e Maria do Carmo Paes Vieira receberam as credenciais necessárias à 

investidura de cuidar da elite juvenil da cidade, com especial tratamento à elite feminina, a 

fina flor do jardim. Para Rezende Lima, 

 

A criação da escola normal foi uma iniciativa particular dos proprietários da 

escola. Houve uma influência dos frades carmelitas sobre a escolha do nome 

da escola, além de ser uma homenagem à própria esposa, que se chamava 

Maria do Carmo
68

.   
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Assim sendo os sujeitos da formação, majoritariamente sujeitos femininos, 

compuseram o primeiro quadro de normalistas da cidade de Belo Jardim. Os termos jardim e 

fina flor foram (re)apropriados, neste trabalho, assumindo uma linguagem metafórica para 

representar os lugares sociais de fala das normalistas que inauguram, numa cadência muito 

particular, a primeira Escola Normal de Belo Jardim, a Escola Normal Regional Nossa 

Senhora do Carmo.  

O espaço da escola revelou-se com propósitos de escolarizar os saberes e 

conhecimentos domésticos, acrescidos das inovadoras pesquisas científicas que trazem 

abordagens avançadas sobre a infância e reforçam a ideia da participação feminina nas escolas 

e nos lares, no redimensionamento do afeto e na garantia da harmonia familiar.  Sobre a 

feminização da profissão, Costa nos oferece o seguinte entendimento: 

Era uma escola mista, mas os meninos estudavam até o terceiro ano, a sua 

maioria, fazia a base, quando chegava a habilitação para o Normal eles iam 

para outros cursos. Esses cursos eram feitos fora de Belo Jardim.  Minha 

turma tinha apenas dezesseis alunas, a Escola estava fechando, a minha foi a 

última turma, havia alunas de outros municípios
69

. 

Os rapazes da elite local iam se preparar fora da cidade, a “escola do professor 

Antenor” era o primeiro trampolim, preparavam-se para assumir os postos de comando no 

novo desenho urbano, estavam à frente do comércio, da tímida indústria, das fazendas de café, 

dos engenhos, dos cargos públicos, da escrituração pública, dos postos políticos, eram 

pretensos candidatos ao casamento com as normalistas. Os outros encaravam as tarefas árduas 

que demandavam esforço físico e dispensavam a escola, estavam desempoderados dos 

destinos da cidade, habitavam seu periférico, suas margens. Conduziam os animais de carga, 

dirigiam os carros de tração animal, lavravam a terra, amolavam instrumentos, engraxavam 

sapatos, pescavam e caçavam, vendiam bilhetes para os jogos do bicho, descarregavam 

caminhões de frutas, faziam doces. Provavelmente, não se aproximavam do cheiro da fina 

flor.  

Diversos eventos, ocorridos na década de 1950, garantiram à cidade de Belo Jardim o 

título de cidade moderna e progressista. No conjunto dos acontecimentos que alavancavam 

esse desenvolvimento, estava a Escola Normal como peça de articulação da mediação 

necessária entre o novo e o velho, entre o que se preserva e o que se descarta no brilhante 
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projeto reformador. Para Lima, ex-professora da Escola Normal, a cidade apresentava-se, à 

época, da seguinte forma: 

Havia o cinema, assistíamos ao teatro aos domingos, as formaturas ocorriam 

no mercado público, não havia prédio próprio para esse evento. As bandas 

musicais já existiam há muito tempo: uma tem 100 anos, a outra tem 90. As 

bandas sempre participavam dos eventos da escola. Belo Jardim era muito 

boa naquela época
70·

.
.
 

    

Para um projeto de escola com esse compromisso, a política pedagógica contemplada 

pelos intelectuais católicos, que buscavam um equilíbrio entre o tradicional e o novo, servia 

com perfeição. Assim, entendemos que um escolanovismo católico emprestou sua serventia a 

esse projeto de formação.  

Os discursos higienistas, progressistas, cívicos e católico-escolanovistas estiveram 

combinados na trajetória da formação, sendo evidenciados nos textos legais, nos desenhos e 

itinerários curriculares, nos impressos, nas práticas e saberes escolares. No consorciamento  

desses projetos, encontramos a estruturação de um habitus que buscou a preservação e 

cristalizou a internalização de valores que precisavam ser cuidados e garantidos pelo viés 

escolar, ressinificando-se como um habitus professoral. Costa, em entrevista, trouxe a 

seguinte contribuição: 

Lembro-me que havia uma ênfase muito forte às aulas de civilidade, aos 

cantos orfeônicos, aos trabalhos manuais, às prendas domésticas e ao ensino 

religioso, quem nos ensinava esta matéria era padre Assis, ele nos explicava 

toda a missa
71

. 

 

Há uma presença extremamente forte da cultura católica na trajetória da formação das 

normalistas em Belo Jardim, apesar da natureza não confessional dessa instituição. Nesse 

sentido, destacamos o envolvimento desses sujeitos com as atividades da igreja matriz de 

Nossa Senhora da Conceição. A cultura curricular encontrava-se impregnada da moralidade 

católica e cívica. 

As atividades extraclasses contemplavam atividades de cunho religioso ou cívico. O 

envolvimento das normalistas nas missas, procissões, corais religiosos, retiros espirituais e 

outras celebrações de natureza católica eram bastante comuns; geralmente aconteciam sob o 

acompanhamento e supervisão dos mestres – em alguns casos, com exigência de participação 
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para docentes e discentes. Os desfiles cívicos eram marcados pela presença das normalistas 

nas atividades que prestavam reverência à pátria ou ao município. A cidade era palco de 

recepção dessas atividades e o centro dela constituía-se a plateia cativa que assistia 

embevecida ao desfilar da fina flor. Lima, ex- professora, lembrando um pouco sobre os 

compromissos cívicos da instituição, depõe: “Cantávamos o hino diariamente, era obrigatório 

o hino do Brasil e o de Belo Jardim.[...] O envolvimento da escola com a  igreja matriz era 

forte, muito forte, todos iam para as novenas de vestido branco”
72

. 

Os sujeitos femininos, representados pelas normalistas, gozavam de proeminente 

prestígio social, pois o título de professora primária ou regente identificava o quadro de 

mulheres que atuariam na construção subjetiva de uma cidade que deveria se assumir como 

nova e moderna sem macular sua moralidade religiosa. Essa incumbência ficou a cargo das 

novas professoras do lugar.  

O olhar produzido sobre o cotidiano da cidade e da escola durante toda a década de 

1950 corroborou o entendimento sobre o habitus pedagógico, compreendido na perspectiva de 

tornar-se professora e mulher entrelaçando o magistério, o matrimônio e a maternidade como 

lugares especiais desse exercício social e espiritual.  

A combinação entre as fontes de pesquisa, suas aproximações e distanciamento, seus 

lugares de produção, trouxeram a este trabalho a revelação de uma forte publicidade sobre a 

proeminente pujança da cidade e das suas primeiras instituições escolares de natureza 

privadas. O inconsciente coletivo produziu e estabeleceu a verdade sobre o progresso e a 

vocação industrial, anunciada aos quatro cantos. O diálogo com as fontes diversas revelou: 

fortes contradições presentes no cenário público. Os signos modernos conviviam 

forçosamente com as feições rurais brejeiras, a instrução publica deslocava-se em lombos de 

cavalo, carroças e carros de boi. Por considerável período da década de 1950, Belo Jardim 

pulsou no campo, dependia enormemente da sua produção agrícola, lá moravam a maioria dos 

seus habitantes. As professoras seriam combatentes desse atraso.    

Assim caminhou o projeto de formação da primeira Escola Normal de Belo Jardim, 

equilibrando-se entre as tensões e ambivalências que aproximaram o velho e o novo no jeito 

de ser escola, no jeito de ser cidade. 

 

                                                           
72

 LIMA, Maria José.  Entrevista concedida em 05 de julho de 2011. 
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