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As representações de leitura de normalistas do Instituto de Educação Rui 

Barbosai entre as décadas de 60 e 70 do século XX foi a discussão norteadora deste 
estudo. Para tal, os referenciais teóricos da História Cultural e da História da Leitura 
foram de grande valia para melhor refletir acerca das referidas práticas desempenhadas 
ora no espaço acadêmico, ora no lar. Evidenciamos ainda que as memórias são 
construídas socialmente e podem ser adotadas como fontes para produção de 
conhecimento. Nunes (2002) declarou que as memórias são: 

 
[...] experiências vividas interiormente [...] indissoluvelmente nossas, 
fazem parte de nós e nos constituem [...]. As memórias dizem quem 
somos. Integram nosso presente ao passado [...]. Talvez possamos 
simplesmente afirmar que as nossas memórias são subjetivas, 
estruturadas pela linguagem, pela formação, pelo ensino, pelas idéias 
assumidas corretivamente e pelas experiências partilhadas. [...]. Elas 
estão ancoradas em espaços e lugares nos quais circulamos, em grupos 
sociais de diferentes tipos aos quais pertencemos, em objetos que 
manipulamos. [...] as memórias são narrativas produtoras de 
significados que promovem a fusão interior da intenção com as 
palavras (NUNES, 2002, p. 13 – 17). 
 

Desse modo, as memórias foram utilizadas, neste estudo, no processo da história 
de educação feminina, na tentativa de reconstituir como se estabeleceram as 
apropriações das leituras realizadas pelas ex-normalistas do IERB, nas décadas de 60 e 
70 do século XX, bem como compreender aspectos relativos à constituição destas 
leitoras. Salientamos a relevância da realização de entrevistas como procedimento 
metodológico necessário para se conhecer as leituras realizadas pelas estudantes, bem 
como tomar conhecimento acerca da metodologia adotada para o trabalho com a leitura 
no IERB no período investigado. Sendo assim, para a realização deste estudo, foram 
entrevistadas dez estudantes do IERB entre as décadas de 60 e 70 do século XX. A 
partir da autorização das ex-normalistas, utilizamos seus nomes verídicos. 
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Conforme afirmamos, a fim de compreender as representações das leituras 
realizadas pelas normalistas do IERB entre as décadas de 60 e 70 do século XX, no 
cotidiano escolar e social, recorremos a fontes bibliográficas e orais. Estas últimas 
caracterizadas através de entrevistas realizadas com ex-normalistas do IERB no período 
de investigação desta pesquisa possibilitaram a reconstrução de uma narrativa presente 
apenas nas memórias das entrevistadas, visto que “A força da história oral é a força de 
qualquer história metodologicamente competente. Vem da extensão e da inteligência 
com que muitos tipos de fonte são aproveitados para operar em harmonia” (PRINS, 
2002, p. 194). Sendo assim, o uso das fontes orais, juntamente com o diálogo entre 
outras fontes, permite ao pesquisador inferir leituras acerca de seu objeto de estudo. 

Diante deste fato, neste estudo visamos observar a relevância das atividades de 
leitura para a apropriação de valores destas estudantes bem como compreender a 
importância de tais práticas para as tomadas de decisão de suas vidas pessoal e 
profissional além de conhecer a representação da Escola Normal no processo de 
tomadas de decisão. 

Conforme depoimento de algumas entrevistadas, o IERB denotou ser um centro 
de formação profissional de grande relevância para as normalistas cujas recordações da 
referida escola foram lembradas de maneira saudosa: 

 
[...] só tenho boas recordações, valeu a pena ter estudado lá, as 
colegas eram meninas muito boas, diferentes, porque hoje eu escuto, 
apesar de que eu não estou mais em escola, mas eram pessoas assim, 
de valor moral, de vontade de crescer profissionalmente, de vontade 
de estudar, de ter uma profissão; os professores eram bem afetuosos e 
bem preparados, eu acho que a gente teve sorte em ter bons 
professores. A Escola Normal e o Atheneuii foram escolas que tinham 
professores bem preparados e que não iam para lá só para fazer hora; 
iam para ensinar, cobrar, sem botar ninguém para fora [...] foi assim 
um momento da minha vida muito bom, muito bom ter estudado na 
Escola Normal. Hoje, a gente encontra assim umas colegas que já 
estão velhas, né? Mas que também recordam: “- Ah! Lembra de 
quando a gente estudava embaixo do coqueiro?” (risos). E a gente 
saía para estudar, três, quatro, saíam para estudar lá SANTOS, 04 
abri. 2007). 

 
Conforme os depoimentos, notamos que o IERB, sendo um espaço para 

produção de conhecimentos, desempenhou uma importante atuação no processo de 
formação das normalistas: “[...] eu só estudei lá, eu fiz Universidade Federal, sem fazer 
cursinho, só fiz um vestibular e fui aprovada, fui bem colocada na aprovação, fiz o 
curso sem dificuldade... E tudo foi a base da Escola Normal” (SANTOS, 04 abri. 2007), 
bem como na difusão de condutas e ideologias, valores preservados pelos diferentes 
setores sociais os quais visualizavam as práticas escolares como um trabalho racional e 
sistemático, que priorizava a disciplina e o controle das atividades acadêmicas a serem 
desenvolvidas, as quais estavam explicitadas nas normas escolares cujas alunas 
deveriam obedecer aos preceitos de boa educação nos hábitos, gestos, atitudes e 
palavras, respeitar a ordem e a disciplina. Sendo assim, depreendemos que o IERB teve 
uma representação de grande valia para a formação das ex-normalistas inclusive nas 
tomadas de decisão para a vida profissional:  

 
Bem, eu decidi ser professora, eu brincava de ser professora, mas 
depois que entrei na Escola Normal, no curso de formação de 
professores, vi que era realmente aquilo que eu queria. Entrei no 



curso superior em 79 e cheguei, voltei à Aracaju, comecei a dar aulas 
e parei em 91, mas sempre estou dando palestras, acho isso muito 
importante, muito importante mesmo, os professores estimulavam. 
Porque naquela época fazia o curso de formação de professores, o 
curso primário, então ia para universidade, mas aqui não havia 
universidade. Então pronto, a história de que quem é pobre é bom 
fazer curso de professor, vai trabalhar, ganhar dinheiro; mas, na 
verdade, eu quase nunca tive experiência no ensino de primeiro grau, 
segundo grau, entrei no curso de terceiro grau, curso superior, então 
quando fui ensinar, peguei essa turma... Mas foi basicamente a Escola 
Normal (BARRETO, 04 abri. 2007). 

 
Em alguns depoimentos, constatamos, todavia, que a escolha da docência pelas 

normalistas nem sempre esteve aliada ao desejo em ser professora. Várias razões 
fizeram-nas optar pelo magistério; em alguns casos, tal escolha ocorreu pela ausência de 
oportunidades em cursar outras áreas do conhecimento: 

 
Minha família não tinha condição de me mandar estudar fora. Para 
fazer Psicologia, eu tinha que ir para Recife ou então Salvador..., eu 
não tinha condições. Aí elas me indicaram para fazer Pedagogia. E aí 
eu fui, fiz Pedagogia, gostei, comecei a trabalhar ainda estudante, 
porque eu já tenho trinta anos aqui nessa rede, foi quando eu entrei – 
ainda menina, com dezoito anos (GRAÇA, 17 fev. 2007). 
 
Fui fazer minha matrícula lá, precisava fazer um teste e aí fui para 
Escola Normal por intermédio dessas colegas, porque não tinha outra 
opção e não sabia que, estudando lá, tinha que ser professora. Assim, 
já era o início para professora. Eu queria tudo, menos ser professora. 
Mas eu sei que fiz, passei. Ainda fiz o Adicional. Não cheguei a me 
arrepender não. Mas, nunca fui satisfeita não. Depois que eu terminei 
a Escola Normal aí eu já queria outra coisa (SOARES, 21 fev. 2008).  
 
Para ser sincera, eu queria mesmo era Psicologia. Mas eu não estudei 
para fazer vestibular. Já tinha algum tempo que eu tinha tirado o 
segundo grau. Fui fazer na Federal, não passei. Eu digo: “- Bom, já 
que eu não passei em Psicologia, eu vou fazer Pedagogia, porque é 
uma coisa parecida”. Não é parecida assim, mas lidar com criança, 
tudo. Porque eu queria Psicologia da criança, porque eu gosto muito 
de criança, aí eu fui fazer Pedagogia. Porque, de um jeito ou de outro, 
eu vou lidar com criança, aí eu fiz (MENESES, 08 jan. 2008). 

 
Os depoimentos das ex-normalistas possibilitaram-nos também ter clareza sobre 

aspectos do cotidiano social e escolar vivenciados por elas no momento em que 
estudaram no IERB. Entre aquele, destacamos o período da Ditadura Militar, momento 
de repressão, controle, vigilância e autoritarismo, o qual transpareceu visivelmente na 
memória de uma das ex-normalistas: 

 
[...] só tinha uma coisa que a gente tinha muito medo na época que 
era a questão dos movimentos estudantis por conta da Ditadura 
Militar, eu tinha muito medo; inclusive não saía da escola, não 
pegava ônibus, porque eu tinha muito medo do afrontamento, de 
violência, que tinha alguns alunos que gostavam de fazer agitações e 
a gente tinha medo de ser pego pela polícia, de entrar em confronto e 
aí a gente ficava todo mundo quietinho, dentro da escola, por conta 



disso, o medo que tinha era por conta do movimento militar, os 
estudantes que faziam manifestações na rua geralmente iam presos, 
apanhavam, e tal... E aí a gente tinha muito medo, muito medo 
mesmo, eu me lembro muito bem disso (MOTA, 03 ago. 2007). 

 
Esse período de repressão, o qual se instalou no país na década de 60 e se 

prolongou por toda a década de 70 do século XX, despertou na população, entre outros, 
o sentimento de medo, a ausência de liberdade e o estímulo, nas escolas, ao ufanismo e 
à exacerbação do patriotismo – explicado pela introdução de disciplinas como Educação 
Moral e Cívica, conforme especificado nos Regimentos Internos do IERB: 

 
O Estabelecimento promoverá a Educação Moral e Cívica das 
educandas, como processo global, mediante a coordenação das 
atividades docentes e discentes atendendo especialmente aos seguintes 
aspéctos: 
I. Atividades associativas 
II. Comemoração de datas cívicas 
III. Visitas a monumentos e lugares históricos 

(Fonte: Regimentos Internos, 1966 e 1968. Arquivo do IERB). 
 
Para Almeida (2004, p. 91), no período do regime militar, “A consciência cívica 

e patriótica seria estimulada na população, a escola seria uma das vias preferidas como 
espaço para se pregar o ufanismo nacional e o amor à pátria”. As atividades cotidianas 
decorrentes do militarismo estavam presentes na escola, de acordo com o depoimento 
de ex-normalistas: “Tinha um dia na semana que cantava o Hino Nacional. Todo dia na 
semana, a turma da manhã hasteava a bandeira e a turma da tarde, recolhia” (SANTOS, 
14 jan. 2008). 

Em contrapartida, nas décadas de 60 e 70 do século XX, os movimentos 
feministas passaram a ocorrer de maneira mais intensa do que nas décadas anteriores e 
as mulheres almejavam angariar o espaço delas na sociedade brasileira da segunda 
metade do século XX. Assim, no campo educacional, um outro sujeito se constituiu – a 
mulher sindicalizada, militante, a trabalhadora de educação que galgava por melhores 
condições de trabalho e por melhores salários. Conforme Louro (2006, p. 474): “Ela 
deve ser capaz de parar suas aulas; gritar palavras de ordem em frente a palácios e sedes 
de governo, expor publicamente sua condição de assalariada, não mais de mãe, tia ou 
religiosa, e exigir a atenção de seus reclamos”.  

Compreendemos que tal característica se configurou com alguns dos perfis das 
ex-normalistas entrevistadas, uma vez que algumas delas também participaram de 
movimentos sindicais e buscaram, publicamente, o cumprimento de seus direitos: 
“Passei um tempo, fui militar, politicamente, em partido, em sindicato... essas coisas 
todas” (GRAÇA, 17 fev. 2008). Também nas cadernetas de aula observamos registros 
que faziam alusão a reuniões sindicais e paralisações docentes. 

Entre as práticas cotidianas presentes na escola destacamos algumas atividades 
curriculares; entre as quais disciplinas ministradas no período em que as depoentes 
estudaram no IERB: “Tinha Português, Matemática, História, Geografia, Didática, 
Psicologia, que era D. Lêda, Metodologia que era D. Júlia, Literatura que era Núbia 
Marques. Eu estudei também Matemática, com o professor Joaquim, professor muito 
bom” (MENESES, 08 jan. 2008). A certeza de que tais práticas contribuíram na 
formação delas: “[...] nós tínhamos aula de Artes, de Educação Doméstica, que 
contribuiu na formação [...]” (BARRETO, 04 abri. 2007).  



Apesar de grandes conquistas alcançadas pelas mulheres no início da segunda 
metade do século XX, a visão implícita socialmente adquirida em períodos anteriores de 
que a mulher, de uma maneira geral, deveria apresentar comportamentos atrelados a 
princípios da boa mãe, boa esposa, enfim, da mulher que vivia em função do lar, 
justificava a existência de currículos que ainda prevaleciam nas escolas em detrimento 
de outras disciplinas, como foi o caso da Educação Doméstica. Como afirmou Louro 
(2006, p. 478): “Esse processo, ‘escolarização do doméstico’, não iria se constituir, no 
entanto, numa mera transposição de conhecimentos do mundo doméstico para a escola; 
implicaria sim uma reelaboração de tais saberes e habilidades”.  

Conforme os objetivos desta disciplina, as alunas estudavam noções para serem 
bem prendadas nas atividades do lar. De acordo com o depoimento de uma das ex-
normalistas, na Educação Doméstica elas apreendiam noções: 

 
Até para a educação dentro de casa, dos filhos. Até para sentar na 
mesa. Quando a gente fazia Arte Culinária, a professora ensinava o 
jeito de usar talheres, de cortar carne, de educação na mesa. Era. A 
professora ensinava não só a fazer doce, comida, não; ela ensinava 
sempre a educação, entendeu? De cuidar de marido, de forma 
cuidadosa, assim mesmo! Se ela fosse rica, tivesse empregada, dar 
atenção, cozinhar para o marido, botar a comida na mesa... Essas 
práticas, então foi boa, a Educação Doméstica (MONTE ALEGRE, 25 
fev. 2008). 

 
A disciplina, o cumprimento de normas e condutas era condição necessária para 

a permanência na instituição. Esta regra de conduta estava explícita não apenas nas 
memórias das ex-normalistas, mas também nos Regimentos Internos da instituição:  

 
Tinha regras assim, a saia não podia ser acima do joelho, tinha que ter 
a meia até o meio da perna, não podia estudar homem na época, a 
gente não podia sair antes da hora, mas, às vezes, sempre escapole 
alguém. Nunca saí antes da hora porque minha intenção era só estudar 
mesmo, não tinha outra.  E só. Sete de Setembro a gente tinha que 
desfilar (MENESES, 08 jan. 2008). 

 
Conforme os Regimentos Internos havia, no IERB, auxiliares de disciplina cuja 

função seria a de colaborar para a manutenção da ordem no referido estabelecimento de 
ensino. De acordo com os referidos documentos: “Cabe aos Auxiliares de 
Administração e Disciplina cooperarem com a direção para a manutenção da ordem 
evitando esforços para que o estudo a recreação e o repouso das alunas decorram em 
condições de maior conveniência pedagógica. Compete ao Auxiliar de Administração e 
Disciplina velar: a) pelo ótimo comportamento das alunas; b) pela boa disciplina; c) 
pela freqüência e pontualidade; d) pela observância das normas estipuladas nêste 
Regimento; e) pela uniformidade da farda escolar e da roupa da educação física”. 

Os desfiles cívicos, principalmente, o de Sete de Setembro, embora fosse uma 
atividade obrigatória, era uma festividade muito esperada por muitas das normalistas: 
“Tinha o desfile da Escola Normal. Eu sempre ficava atrás porque eu era baixinha e 
gordinha, mas era, assim, gratificante. Eu sempre quis sair, mesmo sendo atrás” 
(SANTOS, 21 fev. 2008); “[...] todo mundo desfilava! Antigamente, era obrigado todo 
mundo desfilar. Só não desfilava quem tivesse doente, mas todo mundo queria desfilar” 
(MONTE ALEGRE, 25 fev. 2008). 



Em dado momento, averiguamos que havia bedéis nas salas de aula, algo que foi 
desaparecendo de maneira paulatina: “Não havia isso não até porque havia um controle 
muito grande, em cada sala tinha uma inspetora para controlar o pessoal, para pedir 
silêncio [...]” (BARRETO, 04 abri. 2007). Entre as práticas cotidianas, houve também a 
recordação de rivalidades com o Colégio Atheneu Sergipense: 

 
Apesar de haver uma certa rivalidade entre o Atheneu, as pessoas que 
estudavam no Atheneu, e as pessoas que estudavam na Escola 
Normal, era uma rivalidade danada, mas o nível de ensino e de 
aprendizagem lá era, mais ou menos, como o que era vivenciado no 
Atheneu. Então eu me lembro muito bem da rivalidade que existia 
entre essas duas escolas, eu me lembro bem (MOTA, 03 ago. 2007). 

 
Além de competições desportivas: “[...] Havia sim, jogos da Primavera, foi até 

com esta diretora (Maria das Graças de Azevedo Melo), tinha todo ano, todas as escolas 
desfilavam, era uma festa muito bonita, disso me lembro!” (BARRETO, 04 abri. 2007), 
e de diversas festividades lembradas de maneira saudosa “tinha épocas em que ela fazia 
bailes na Escola Normal, tinha festa de quadrilha, tinha aqueles desfiles da Primavera, 
que eram lindos!” (SANTOS, 04 abri. 2007) cujos registros também constavam nas 
cadernetas de classe. 

Entre os ritos de passagem vivenciados pelas normalistas, destacamos o 
momento em que as mesmas se tornariam, oficialmente, professoras – a festa de 
formatura: “Eu ainda tenho a foto da colação de grau, de Dona Maria das Graças me 
entregando o diploma” (SANTOS, 04 abri. 2007). Talvez fosse este um dos momentos 
mais importantes para a vida das normalistas. 

Outrossim, notamos, conforme declarações das ex-normalistas, que havia uma  
preocupação conjunta entre direção, corpo docente e demais profissionais do IERB em 
oferecer às alunas uma formação digna que as permitissem ascender intelectual e 
profissionalmente. Talvez, por esta razão, evidenciaram, em seus depoimentos, uma 
estima muito grande pela diretora no período em que foram estudantes do IERB: 

 
Quando chegou Maria das Graças, ela era uma grande diretora, ela 
era fantástica, dentro da solidariedade, dentro do compromisso, e os 
professores entravam mesmo, alunos, tudo ... foi muito bom, a nossa 
relação era solidária, essa dificuldade da relação não existia, pelo 
contrário, a gente tinha a quem recorrer (BARRETO, 04 abri. 2007). 
 

Apesar de guardarem rancor de alguns professores, em virtude de algumas 
atitudes reprovadoras pelas ex-normalistas – “O que eu menos gostei foi de Nicodemos 
[...] uma vez eu estava sentada na primeira fila, ele dando aula, eu não entendi uma 
coisa. Aí perguntei. Ele olhou para mim, virou para o quadro e continuou, não explicou 
o que eu queria. Eu não falei mais com ele” (MENESES, 08 jan. 2008). No entanto, na 
maioria dos casos, recordaram-se, de forma saudosa, de seus professores – daqueles que 
as presenteavam, como forma de merecimento pela aquisição de boas notas: “D. Júlia 
quando a gente fazia bons testes, tirava nove, dez... ela dava presente. Tinha aquela que 
era poetisa [...] Núbia Marques! Ela dava muito livro a gente. Quando a gente tirava 
nove e dez. Eu tenho uma porção de livros dela aí, porque eu sempre tirei boas notas” 
(MENESES, 08 jan. 2008); havia também professores que se solidarizavam com as 
dificuldades financeiras com as quais algumas das normalistas passavam e ajudavam-
nas: “A gente não tinha condição, a gente pegava estágio no Santos Dumont e Padre 
Arnóbio levava a gente lá porque a gente não tinha o dinheiro da passagem... ele ajudou 



muito a gente” (SANTOS, 14 jan. 2008); em aconselhar as alunas acerca do modo de as 
mesmas se comportarem e agirem: “O Professor Bosco Seabra me apelidou de ‘Elke 
Maravilha dos Pobres’ porque eu andava com o cabelo assanhadão, eu era rip, riponga, 
[...]. A professora me chamou a atenção – disse que ficava vulgar, tem um rosto tão 
bonito – mas era moda!” (GRAÇA, 17 fev. 2008). 

Concernente às colegas, parecia haver uma relação harmoniosa, sem disputas no 
campo intelectual: 

 
Não tinha rixas, não tinha isso... A gente fazia era brincar muito. Não 
tinha tempo para disputa não. Sempre tinha assim aqueles grupos. 
Você se dá melhor com fulana, fulana, fulana..., mas, quando tinha 
necessidade, todo mundo também formava um grupo só. A sala toda 
formava um grupo só. Quando era hora de dividir em grupo, cada uma 
já tinha seu grupo certinho. Mas também quando era aula de trabalhar 
todo mundo junto, não tinha negócio de dizer... sabe? quando tem 
aquelas disputas? Não tinha essa distinção, essa separação, não. A 
relação era muito boa. Tanto as colegas como também os professores 
também com a gente, entre eles também. A gente não percebia 
nenhuma relação ruim não (SOARES, 21 fev. 2008).  

 
A procura da Escola Normal por homens, com a feminização do magistério em 

Sergipe, fez com que se desse de maneira insignificante desde o período de implantação 
do curso normal neste estado. Freitas (2003b) asseverou que “[...] alguns professores 
homens procuraram a Escola no final da década de 30 para realizarem o Curso de 
Aperfeiçoamento (de duração de um ano). Como alunos regulares, eles só freqüentaram 
a Escola a partir da década de 70, inicialmente no período noturno” (FREITAS, 2003b, 
p. 51). Na década de 60 do século XX, conforme depoimentos, não havia homens no 
IERB – “A escola era só de mulher” (MONTE ALEGRE, 25 fev. 2008) – e, na década 
de 70, apesar de procurarem o IERB como alunos regulares no período noturno, ainda 
assim, a presença masculina se dava de maneira tímida e, em alguns casos, os homens 
não conseguiam resistir ao domínio de um campo com predominância marcadamente 
feminina e, muitas das vezes, entregavam “os pontos”, como afirmou uma das 
depoentes:  
 

[...] No primeiro ano, tinha um único homem, havia poucos homens 
estudando; na minha sala, tinha um homem que acabou saindo e eu 
acho que foi por minha causa. Porque eu colocava ele em tanta 
enrascada e ele levava a culpa, porque ele era o homem que estava 
naquele grupo bagunceiro e aí ele acabou saindo da escola (GRAÇA, 
17 fev. 2008). 

 
Destarte, é notória a contribuição dos movimentos feministas que começaram a 

ocorrer ainda no século XIX e se intensificaram nas décadas de 60 e 70 do século XX. 
O feminismo, movimento social e político, de caracteres reivindicatórios, nasceu na 
França, na primeira metade do século XIX e, no início do século XX, se disseminou nos 
Estados Unidos e Inglaterra. No Brasil, o discurso feminista esteve vinculado a 
mulheres de classes dominantes e buscou, nas primeiras décadas do século XX, 
“sepultar definitivamente a visão da educação feminina como contaminadora de sua 
consciência e de que esta era perigosa para a pureza de seu corpo e de sua alma” 
(ALMEIDA, 2007, p. 50 – 53). Conforme a referida autora, tais movimentos fizeram 
emergir “uma consciência feminista que, na luta por igualdade e maiores direitos, 
rejeitava as diferenças naturais entre os sexos, reivindicando para as mulheres um lugar 



no mundo até então reservado apenas aos homens, disseminando um pensamento 
ideológico que rejeitava as desigualdades baseadas nas diferenças inerentes aos dois 
sexos”. 

Não obstante o fato de a Escola Normal ter representado um período de suma 
relevância na trajetória de vida destas normalistas, as mesmas não conservaram 
instrumentos da vida escolar tais como cadernos e livros referentes ao período por que 
passaram pelo IERB: “Não, eu não guardei, eu não tive como guardar, porque depois eu 
fiz curso superior, eu fiz pós-graduação, eu nunca gostei de guardar, eu não gosto muito 
de lembranças, de estar vivendo de lembranças” (BARRETO, 04 abri. 2007). 

Foi possível detectar também que, apesar da aparente autonomia intelectual, uma 
vez que as normalistas estudavam e angariavam uma profissão, as mesmas não tinham, 
em muitos casos, autonomia nas escolhas feitas para as suas vidas, pois muitas das 
decisões eram tomadas sem a autorização delas, de acordo com o que a família ou a 
sociedade consideravam melhor para suas vidas. Foi o que depreendemos através do 
depoimento de uma das ex-normalistas ao relatar a razão da saída da Escola Normal 
antes da conclusão do curso. 

  
Eu nunca queria sair da Escola Normal, eu fui porque não houve 
jeito. Inclusive, nessa época, a minha mãe continuava ensinando a 
gente e ela era muito durona, sempre ensinava a gente. E aí, sei que 
nessa época eu também pensei em ser freira. Eu fui fazer um passeio 
no Estado da Bahia, e as irmãs da Nossa Senhora de Lourdes, na 
minha ausência, solicitaram minha transferência para a Escola de 
Freiras. Quando eu cheguei, já haviam me matriculado e não houve 
mais como eu voltar, né? Eu não gostei disso porque eu simplesmente 
não sabia de nada. Vieram à minha casa, falaram com minha mãe e, 
como eu queria ser freira, entraria na Senhora de Lourdes e, no ano 
seguinte, de lá, eu já iria para o Convento, né? Essa era a intenção das 
Irmãs e aí quando eu cheguei e disse: “- Mãe, mas eu vou para o 
Colégio Nossa Senhora de Lourdes?”. Aí foi terrível para mim 
porque eu já tinha um grupo lá de colegas, era interessante, que a 
gente conversava muito e, de repente cortou; então, assim, foi para 
mim, foi... violento isso, foi um processo muito violento porque lá no 
Nossa Senhora de Lourdes era muito diferente, era de camada social 
mais alta, né? Na Escola Normal, era mais popular, né? Então eu 
senti muita diferença, mas muita diferença mesmo. Lamentei muito, 
muito mesmo. Mas foi bom porque eu percebi que não tinha vocação 
para ser freira, então fui fazer meu curso superior no Rio de Janeiro e 
acabou. Mas eu lamentei muito, pois se eu tivesse ficado na Escola 
Normal teria sido bem mais interessante, mas minha mãe, também, 
coitada! Veio um grupo de cinco Irmãs para me levar para eu estudar 
lá, mas não deu não para eu ser freira, não deu não (BARRETO, 04 
abri. 2007). 

 
Além das práticas cotidianas visivelmente expressas nos discursos das 

estudantes, ocorridas tanto no campo escolar como no seu entorno, foi possível 
averiguar que as cobranças concernentes às atividades exigidas pela escola eram 
grandes: “[...] Português fazia parte da média, se você tirasse nota baixa em Português, 
você não passava [...]” (SANTOS, 04 abri. 2007). Este merecimento especial dado à 
disciplina Língua Portuguesa foi corroborado com um dos itens presentes nos 
Regimentos Internos ratificando que: “Deverá merecer especial atenção o estudo de 
Português em seus aspéctos lingüísticos, históricos e literários”. 



A partir destes indícios, buscamos então conhecer as representações que as 
práticas de leitura tiveram para as vidas destas estudantes.  Diante deste fato, foi 
possível averiguar o gosto pelo gênero poético, em especial, o da literatura sergipana:  

 
A poesia, gostava muito de poesia, teve uma época que eu peguei 
alguns livros de Núbia Marques e lia poemas, e comecei a ler, e fiz 
alguns poemas e então gostava muito de ler, principalmente poetas 
sergipanos e Núbia Marques foi uma das que mais procurei e li 
também alguns romances. Tinha também Giselda Morais, os poemas 
de Giselda Morais, autora sergipana, e romances dela eu lia bastante, 
gostava muito (BARRETO, 04 abri. 2007). 

 
A aprendizagem da norma padrão e a fixação de regras de aspectos gramaticais 

foram aspectos ressalvados nos estudos de Língua Portuguesa, de acordo com 
depoimento de uma das ex-normalistas: 

 
Quando se lia algum livro, geralmente se tratava da questão de autor, 
das idéias principais do livro, e a gente respondia isso de forma 
escrita, às vezes oral também, havia alguns debates, mas o ensino era 
mais centrado na questão gramatical.  A questão de compreensão de 
leitura de texto e às vezes a gente fazia debate na sala ou às vezes 
respondia questões escritas (MOTA, 03 ago. 2007). 

 
Tal assertiva é visível com documentos localizados no Arquivo do IERB. Um 

deles aludia a possíveis pontos a serem sorteados em uma prova de Língua Portuguesa 
no ano de 1963 cuja lista sugeria uma quantidade de vinte pontos e cada um deles, 
constando de três itens – a temática abordada era descrição, análise lógica e conteúdos 
de gramática normativa. Assim, em Português, através dos depoimentos das ex-
normalistas, foi possível deduzir algumas atividades em que a leitura esteve presente: 
“Ivone Mendonça [...] era de Português, era uma professora que sempre colocava a 
gente para ler, certo? [...] Ela botava um texto, para do texto a gente fazer a redação, 
sabe? A dissertação, a partir de um texto. Ela sempre começava a aula com um texto” 
(SANTOS, 21 fev. 2008). Os procedimentos de ensino adotados no momento em que se 
trabalhavam com as obras literárias para atividades com as obras lidas pelas alunas 
fundamentavam-se, primordialmente, em produção de textos e apresentações orais, 
como recordou uma das ex-normalistas: 

 
A gente fazia trabalhos, fazia pesquisa, fazia dissertação, fazia 
redação, que uma coisa é diferente da outra. Assim, a gente lia e 
depois debatia. Assim, “- O que foi que você entendeu disso aqui?” Aí 
a gente explicava o que entendeu. “- E essa parte aqui?” E às vezes 
eram trabalhos de equipe. E às vezes eu pedia à professora para fazer 
sozinha, porque às vezes o pessoal era muito descansado e tal. “- 
Professora, deixe eu fazer sozinha!” “- Não pode, Anete, você tem que 
trabalhar em equipe!” A gente fazia. Na hora de apresentar, cada uma 
apresentava uma parte, normalmente era assim. Cada uma apresentava 
uma parte, com material didático, a gente fazia também o material 
didático, fazia mural, fazia aquele mural de pregas, fazia aquele outro 
mural que você passa a folha, retroprojetor também a gente usava, 
pegava lá mesmo na escola emprestado. A gente fazia as 
transparências e dava aula com essas coisas. A gente fazia como dava 
uma aula (MENESES, 08 jan. 2008). 

 



Em alguns casos, os professores permitiam às alunas escolher, na Biblioteca, as 
obras a serem lidas por elas, embora recebessem orientações para selecioná-las:  

 
Ela mandava a gente pegar livro de Delly [...] É, Madame Delly. A 
coleção toda, negócio de amor, de romance da época de nossa 
adolescência. Aí, a professora de português... recomendava. [...] É de 
amor, de jovens apaixonadas, aquele negócio de renúncia, tudo pelo 
amor. Era romance [...] recomendado para jovem, adolescente. Mas o 
conteúdo era assim muito romântico, e tinha gente que dizia “- Ah, 
não gosto não, que é muito drama!”. Mas quem era romântico gostava, 
né? Porque leitura tem haver com você, se você gosta, você lê, se não 
faz seu gênero, você não lê. E tinham outros autores, mas só pegava 
eles na biblioteca [...] Eu tirei uma vez, gostei e fiquei tirando só ele. 
E fora essa coleção de Madame Delly, tinha outras coleções (MONTE 
ALEGRE, 25 fev. 2008). 

 
No curso Pedagógico, notamos também a aplicação da Literatura para o trabalho 

com a educação infantil a fim de que as futuras professoras pudessem estar habilitadas 
ao trabalho com a literatura infantil em suas aulas. 

 
Também tinha muito mural... me lembro como hoje que na época 
fizeram um quadro com cartolina e papelzinho todo sanfonado que a 
gente fazia. Lembra aqueles quadros que botava no tripé, desse 
tamanho? A gente fazia desses com a cartolina, da altura do 
sanfonado, a gente pegava umas letras e botava uma historinha. E a 
gente contava aquela historinha, botava os bonecos de Chico, e dizia 
que Chico lavava o pé e representava. “- Vamos contar a história de 
Zeca Tatu?” Sabe a história de Zeca Tatu? (sic Jeca Tatu) Zeca Tatu 
(sic Jeca Tatu), aquele que mora no interior? A gente botava e botava 
aqueles bichinhos, que a gente fazia, na aula do primário... (FONTES, 
25 fev. 2008). 

 
Além de aulas direcionadas e esquemáticas, havia também o uso constante de 

apostilas elaboradas pelos professores das disciplinas que os guiavam no decorrer do 
período letivo: 

 
Bosco tinha uma apostila grande que era quase um livro, uma apostila 
muito grande sobre folclore, cultura popular, eu lia, gostava... Tinha 
uma professora, gostava muito dela, simpática, não lembro o nome 
dela, com um riso largo, mas não lembro o nome dela. Era muito 
esquemático – era aquela aula de explicação – esquema no quadro e 
você ficar ali copiando. Era uma coisa que eu fazia muito bem – 
escrevo muito rápido e ficava ali copiando... Eu, ou estava me 
danando, ou estava copiando as coisas e pegava fácil as explicações; 
naquela época, tinha o caderno-borrão e em casa você passava a limpo 
o caderno. Então, para estimular a leitura só isso mesmo, não havia 
muito estímulo à leitura. Agora, a professora Letícia, de Português, 
colocava a gente para ler, mas o restante, era leitura de apostila 
mesmo. Livro? Eu me lembro de Ermíndia quando eu fiz a oitava 
série lá na Escola Normal com o professor Joveniano, livro de 
História, que é outra matéria que eu sempre adorei; Matemática, que 
eu sempre fui fraquíssima, Física, Química, que, na época, já tinha no 
Curso Normal, embora fosse uma aulinha, mas eu quase reprovo, 
apesar de ser uma aluna boa nas outras matérias todas, mas nessas eu 



sempre tive uma certa dificuldade e... além disso, era um grupo de 
amigos, já fora da Escola, um grupinho de jovens metidos a 
intelectuais que lia alguma coisa e levava para a gente ler e 
emprestava uns aos outros. Em minha casa [...] não tinha livros, 
passou a ter livros, que eram os meus livros (GRAÇA, 17 fev. 2008). 

 
Conforme o depoimento da ex-normalista notamos o panorama de práticas cujo 

exercício da leitura no cotidiano escolar estava direcionado ao cumprimento de 
propostas curriculares, muitas vezes, que viam a leitura concebida como prática 
esquemática de produção do saber. Salientamos que muitas das atividades com a 
literatura exigidas no campo escolar não eram consideradas instigantes pelas alunas, 
porém necessárias para a apropriação de conhecimentos. 

 
 [...] no campo especificamente da Literatura, eu fui aluna da 
professora Letícia Soares de Santana que hoje é até um nome de 
escola. Pelo que eu sei, ela era uma solteirona e era assim uma pessoa 
muito dedicada, tinha uma fala que, meio cuspindo, e eu não gostava 
muito dela. Ela era mais velha que as outras... Eu não achava as aulas 
dela motivantes e lembro que ela passava alguns romances para a 
gente ler e eu lembro perfeitamente de “Vidas Secas”, que era para ler 
e fazer um resumo e era um trabalho em grupo e eu era quem gostava 
de ler. E eu li, li efetivamente, li e não suportei, mas fiz o resumo e 
tirei nota boa, e ela disse que eu entendi, porque ela era muito 
rigorosa: ela corrigia tudo direitinho e eu tinha facilidade de escrever; 
sempre tive e aí ela elogiou muito o trabalho. E eu fiz aquilo assim 
obrigada, não achei graça naquele livro e tal, até muito 
posteriormente, acho que até depois que me formei, estou passando na 
livraria e vejo lá uma promoção de “Vidas Secas” e aí eu comprei e li 
em uma noite. Amei, amei aquilo de Graciliano Ramos. Bom! Mas eu 
li lá outras coisas que eu não lembro bem, deve ter sido esses 
romances mais clássicos, escolares, que geralmente passam: “A 
Moreninha”, “Escrava Isaura”, (obras de) Machado de Assis... “Fogo 
Morto”, eu me lembro! (GRAÇA, 17 fev. 2008). 

 
Tais leituras, apesar de estarem relacionadas a fins avaliativos, perceptíveis 

como práticas obrigatórias, representaram uma parcela de contribuição no processo de 
construção dessas mulheres como leitoras. Destarte, algumas das leituras presentificadas 
em suas memórias foram: “‘Lucíola’ e ‘Iracema’ eu me lembro que a gente trabalhou 
[...] José de Alencar! O que tinha de coisa de José de Alencar... eu acho que ela era 
apaixonada pelas obras de José de Alencar! (SOARES, 21 fev. 2008); “Foram tantos 
romances. ‘D. Casmurro’... tinha aquele... ‘Helena’!” (MENESES, 08 jan. 2008); 
“‘Senhora’, de José de Alencar” (SANTOS, 21 fev. 2008).  

A leitura, em outras disciplinas, era cobrada a partir de atividades diversas tais 
como trabalhos e avaliações: 

 
A gente fazia trabalhos, a gente lia vários livros, e depois fazíamos 
trabalho, às vezes até, concursos. E aí todo mundo lia algumas obras. 
Agora as outras leituras, os professores às vezes davam aula, e depois 
líamos em casa e aí eles cobravam através do exercício ou através das 
provas e aí eles avaliavam a nossa leitura através destas atividades ou 
através de exercícios ou através de provas, faziam avaliação, 
principalmente na área de Português, História, Geografia e também 
tinha Francês e Inglês (BARRETO, 04 abri. 2007). 



 
Outrossim, algumas atitudes foram tomadas por elas no intuito de galgar seu 

espaço em uma sociedade na qual permeava a idéia de que somente os homens tinham 
direitos a serem preservados. Pertencentes a uma sociedade repressora, transcendendo 
assim as proibições e, levadas pelo fascínio e curiosidade, passaram a ler o que 
almejavam tornando suas práticas de leitura instrumento de novos conhecimentos de 
mundo.  
 

Só revista [...] a gente levava sem os professores percebessem. Na 
época ainda eram aquelas “Contigo”, que tinha aquelas histórias, 
aqueles romances em quadrinhos sei lá como é que era. Não era Gibi. 
Era revista mesmo. Tinha aquela fotonovela. Era “Contigo” e 
“Capricho”. Tinha outra também de horóscopo. Era o que mais a 
gente lia (SOARES, 21 fev. 2008). 

 
Por intermédio das práticas de leitura realizadas pelas normalistas ora no campo 

escolar ora no cotidiano, corroboramos com a assertiva de que as mesmas conseguiram 
transcender as limitações das imposições curriculares e sociais, muitas vezes, impostas a 
elas no que concerne às leituras realizadas e buscaram angariar o espaço intelectual, a 
escolher as leituras a serem desenvolvidas ainda que as mesmas, em muitos momentos, 
acontecessem às escondidas. Desse modo, as práticas de leitura, que circulavam entre as 
estudantes do IERB das décadas de 60 e 70 do século XX, permitiram a representação 
de aspectos da cultura, do cotidiano e das relações sociais, acadêmicas e familiares 
provocando interferências nas tomadas de decisão nas vidas destas estudantes, inclusive 
no que se refere à escolha da profissão das ex-normalistas: “foi por isso que eu escolhi 
fazer Letras, eu fiz Letras! Letras Vernáculas. É, Letras Português. Eu fiz Letras por conta da 
questão literária, que eu gostava muito. Justamente por isso. Queria ser professora, inclusive, da 
área de Literatura [...]”  (MOTA, 03 ago. 2007). 

Denotamos a assiduidade quanto à leitura de obras bem como a influência das 
práticas de leitura na vida das estudantes do IERB nas décadas de 60 e 70 do século 
XX. Por representar espaço de inculcação de valores, o campo escolar possibilitou a 
apropriação de habitus, entre os quais o de leitura: 
 

O fato de cuidar dos meninos (os irmãos da depoente) nunca me 
impediu de ler. Eu sentava na cadeira de balanço, me balançando, 
lendo meu livro [...] Na minha casa, eu não tinha prática de leitura. Eu 
não convivi num ambiente letrado [...] Eu adolescente, comecei a ler 
Jaques Douglas, “Contigo”..., geralmente, fotonovela, eu gostava 
muito de ler fotonovela também aqueles romances de adolescente, 
aquelas coisinhas...  “Poliana Moça”, “Poliana Mulher”... Eu lia tudo, 
tudo que pintasse à minha mão eu lia. Bom, então, a escola, eu acho, 
que foi um grande incentivo [...] Muitas vezes eu deixava de estar 
brincando de pique, de manja, de roda com as meninas, para ficar 
lendo livros de conto de fadas, adorava “Pequeno Príncipe”, “Gata 
Borralheira”, “Branca de Neve”...  Esse povo todo! Tinha uma coleção 
lá, ilustrada, linda! (na Biblioteca Clodomir Silva). Eu sonhava muito, 
eu lia aquilo e sonhava de noite. Tenho uma capacidade de imaginar 
muito grande (GRAÇA, 17 fev. 2008). 

 
Esta importância é evidenciada no momento em que o habitus de leitura, 

apropriado para a vida pessoal, pode ser compreendido através da representação, para as 
ex-normalistas, da importância que tem a leitura para a produção de conhecimentos. De 



acordo com depoimentos, depreendemos que, a partir do mundo da leitura, a mulher 
conseguiu profissionalizar-se e ser introduzida na profissão docente além de se 
apropriar de conhecimentos ora a partir de livros permitidos, ora de livros proibidos.  

 
Claro que as leituras são muito importantes. Quando você lê, você 
viaja, a leitura lhe possibilita uma viagem fantástica, mas ela 
influencia muito a vida da gente, isso é tranqüilo, não só os 
professores, mas isso muda muito a vida da gente e é prática muito 
importante, ela tem uma importância muito grande, porque aquela 
prática, o cotidiano da escola, não só na vida profissional mas também  
na assimilação, na incorporação de culturas, de valores, concepções 
políticas, sociais, isso interfere. Então essa prática no cotidiano da 
gente... Isso é impressionante! (BARRETO, 04 abri. 2007). 

 
Tal fato pode efetivar a importância que tais práticas exerceram no processo de 

formação das mesmas, uma vez que não se comportaram de maneira pacífica diante do 
material lido e, a partir dele, buscaram compreender questões do mundo, pois a leitura 
“não é meramente uma habilidade, é uma ativa elaboração de significados dentro de um 
sistema de comunicação” (DARNTON, 2006, p. 278). 
 

A prática da leitura não significa você pegar um livro e pronto. É você 
pegar um jornal, uma frase, da frase, você comentar, fazer uma 
história daquela frase, daquela palavra. A leitura não é só Português. 
[...] Então a leitura, para mim, é importantíssima, é essencial porque 
desenvolve em você tudo (SANTOS, 21 fev. 2008). 

 
Outrossim, depreendemos que entre as alunas conheciam-se os mais variados 

estilos de livros e autores como fontes de (in) formação e fizeram-nas descobrir 
questões fundamentais acerca de temáticas diversas, ainda que não recomendadas, entre 
as quais a convivência com as diferenças, o agir, o amor, o respeito, a sexualidade, a 
compaixão, a fantasia, a sociabilidade, a política, a economia. Enfim, uma diversidade 
de assuntos que não se torna possível pautá-la.  

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A investigação de práticas escolares, nomeadamente, as de leitura realizadas por 
normalistas, representou o objetivo precípuo deste estudo. Para alcançar tais 
pressupostos, fez-se necessário coletar depoimentos de normalistas do período em 
estudo a fim de identificar aspectos do cotidiano e das práticas escolares, em especial, as 
que se referissem às de leitura. Adotando-se tal procedimento metodológico, foi 
possível inferir aspectos do cotidiano e de algumas práticas escolares realizadas no 
IERB. 

Em algumas trajetórias de estudantes normalistas, foram perceptíveis práticas de 
leitura realizadas e recomendadas para fins específicos, além de que, aliadas aos 
contextos sócio-culturais, as apropriações para formar leitores se iniciaram na família e 
se intensificaram no campo educacional permitindo a apreensão da leitura como prática 
legitimada de representações individuais e coletivas. No entanto, as favoritas, em 
muitos casos, estavam aquelas consideradas imorais por aguçar curiosidades diversas 
nas mesmas. Assim sendo, as leituras proibidas e/ou não recomendadas também fizeram 
parte do universo das experiências das leitoras normalistas do IERB entre as décadas de 
60 e 70 do século XX. Muitas destas leituras circulavam às escondidas e por indicações 



de amigas cujas temáticas recorrentes aludiam, de maneira predominante, à sexualidade. 
Em muitos casos, eram estes os considerados “prediletos”, uma vez que aguçavam a 
descoberta de assuntos considerados “tabus” nos diálogos cotidianos com pais ou 
mestres. 

Ressaltamos que o controle se estendia a práticas quaisquer que possibilitassem 
a apropriação de conhecimentos não condizentes às mulheres pertencentes à sociedade 
do período delimitado deste estudo. Sendo assim, também não era de competência da 
mulher o acesso à literatura científica e aos livros que tratassem de temas políticos. 

Conforme se pode perceber, razões várias e trajetórias diversas fizeram-nas optar 
pela carreira do magistério. A representação de valores morais bem como de normas e 
ideologias sociais a inculcar estiveram presentes em grande parte das leituras realizadas 
pelas normalistas do IERB entre as décadas de 60 e 70 do século XX no intuito de 
apropriarem concepções diversas ao mesmo tempo em que as leituras as quais 
apresentavam interesse em lê-las estavam, na maioria das vezes, relacionadas a 
temáticas de interesses que proporcionassem descobertas condizentes com a realidade 
vivenciada pelo cotidiano escolar e social ocasionando reflexos nas tomadas de decisão 
de suas vidas. 
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