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A EDUCAÇÃO DAS NORMALISTAS EM FRANCA: O ENSINO RELIGIOSO E 

LAICO PRESERVADO NA MEMÓRIA DAS PROFESSORAS PRIMÁRIAS 

 

Cristina Vieira Gomes 
RESUMO: A pesquisa apresentada neste simpósio tem como tema geral a memória das normalistas da 
cidade de Franca que está sendo resgatada por meio da metodologia de história oral. A apresentação deste 
tema em um simpósio sobre História das Religiões torna-se relevante à medida que na memória das 
normalistas francanas  encontram-se cristalizadas as experiências de sua formação em um colégio de 
natureza confessional (Colégio Nossa Senhora de Lourdes), que influenciou as práticas pedagógicas 
durante sua atuação profissional, influenciou também a formação cultural dando a esse grupo contornos 
próprios. Objetivo secundário é comparar  o ensino laico ministrado em Franca na Escola Normal Livre 
Torquato Caleiro instalada oficialmente em 1928, com o ensino religioso oferecido pelo Colégio Nossa 
Senhora de Lourdes que durante muitos anos formou jovens de franca e região para exercerem a profissão 
de professoras.As normas, a disciplina do corpo e da alma, os métodos de ensino, o currículo oculto 
impregnado na prática docente destas instituições de ensino tinham por objetivo ditar um paradigma que 
deveria moldar o perfil das professoras primárias e que se tornaria  base de apoio no exercício de sua 
profissão. 
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A história da educação brasileira está intimamente relacionada às instituições 

religiosas que até o advento da República e a secularização do ensino, mantiveram seu 

monopólio. 

Considerando-se que a Igreja, juntamente com a família tradicionalmente 

católica e a educação formam o tripé sobre o qual se sustenta a ideologia dominante, 

torna-se relevante sondar mais de preto o funcionamento de instituições educacionais de 

caráter religioso, visto que nelas dois destes fatores se encontram unificados. 

O ensino religioso em Franca foi liderado pelas irmãs de São José, que no ano de 

1888 fundaram o Colégio Nossa Senhora de Lourdes. Funcionando no sistema de 

internato para as meninas provenientes da região de Franca e externato para as 

moradoras da cidade, o colégio oferecia a educação primária e ginasial. 

Nesta época Franca sofreu mudanças sócio-econômicas profundas com a 

chegada da Ferrovia em 1887. A produção de valores de uso é paulatinamente 

substituída por valores de troca. Como observa Navarro:  
(...) a atividade coureiro-calçadista só se expande, no município, à 
medida que se retrai a produção de valores de uso, de produtos para 
uso próprio, em favor da generalização  de produtos que assumem a 
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forma de mercadoria. È a mercadoria principal produzida em Franca, 
desde o final do século XIX, era o café (...)  (NAVARRO, 1998, p. 
31)  

 
Foi neste período que chegou à cidade muitos imigrantes para trabalharem na 

lavoura de café. 

Em 1899, estimava-se a produção de café em 550.000 arrobas no 
município; a população totalizava 23.038 habitantes, dos quais 4.469 
eram estrangeiros, com predomínio dos italianos, que somavam 3.317 
habitantes, dos quais 75% eram analfabetos. (NAVARRO, 1998, p. 
31) 

 

Outros autores também destacaram que o trabalho na lavoura cafeeira e a 

produção coureiro-calçadista, floresceram paralelamente em fins do século XIX e início 

do século XX. Com o declínio da produção cafeeira, um grande contingente de 

trabalhadores migrou para a produção coureiro-calçadista. 

Isto tornou imperativo o surgimento de escolas primárias para ensinarem a ler e 

escrever a crescente massa de operários. Era necessário destituí-los de seus “acervos 

culturais” (ENGUITA, 1989, p.144), de sua autonomia e auto-suficiência produtiva e 

revesti-los do caráter alienante, imprescindível no ambiente fabril, formando atitudes 

mentais adequadas ao mundo urbano e industrial. 

Neste contexto surgiram as primeiras iniciativas públicas e, seqüencialmente 

privada de formar professores destinados a trabalharem com educação primária na 

cidade de Franca.“O governo do Estado em 1925 abre a oportunidade a todas as cidades 

para terem sua escola normal livre”. (Poliantéia Comemorativa do 50º aniversário do 

Colégio Nossa Senhora de Lourdes. Franca, 1888 – 1938) 

O Instituto de Ensino Torquato Caleiro, fundado em 1926, já no ano de 1928 

abriu matrícula para a primeira turma de normalistas. No ano seguinte, as Irmãs de São 

José abriram anexa ao colégio Nossa Senhora de Lourdes a Escola Normal Livre, que 

foi suspensa no ano de 1930 devido à concorrência com a Escola Normal pública. 

Entretanto, no ano de 1945 ela foi reaberta, funcionando até o fechamento do colégio 

em 1967. 

O surgimento e a consolidação destas instituições de ensino preocupadas com a 

formação de um pequeno grupo de professoras que deveriam encarnar o papel de 
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detentoras e transmissoras da cultura social a uma crescente massa de trabalhadores, 

tornou-se relevante neste contexto. 

A constante urbanização e industrialização, tornaram imperativa a abertura das 

portas das escolas à população até então apartada do mundo letrado. O analfabetismo 

era comum às pessoas que habitavam  os campos e as fazendas por questões de 

sobrevivência, e se fazia impor diante das dificuldades que encontravam em ter acesso à 

educação: poucas escolas esparsas em um grande território, grandes distâncias 

existentes entre as fazendas e as escolas, necessidade de a criança desde a tenra infância 

trabalharem na roça, não tendo tempo de freqüentar a escola e, finalmente, a escassez de 

inscrições e da utilização da escrita nas fazendas para indicar algo, qualquer coisa que 

fosse, tais como embalagens, placas jornais e livros que pudessem promover ou 

incentivar a leitura e a escrita. 

Mas que educação se pretendia ministrar aos trabalhadores saíam do campo, do 

trabalho com a terra e vieram para a cidade participar no trabalho de produção dentro 

das fábricas de calçado? O ritmo, as técnicas e a organização da produção não eram 

mais os mesmos utilizados no campo. Tornava-se de extrema importância, no novo 

contexto, adequar o ensino às necessidades impostas pelo desenvolvimento industrial. 

Em meados do século XX as instituições de ensino laico e religioso rivalizaram 

entre si para atender a demanda da formação de professoras primárias. É exatamente 

neste período que ambas instituições coexistiram e formaram um contingente  de 

normalistas para o ensino primário. Eis o problema da pesquisa que nos interessa. 

Por meio da história oral é possível ouvir ex- alunas das instituições laica e 

religiosa e descobrir por meio de sua experiência, as diferenças e semelhanças 

existentes na educação ministrada. 

A escolha do método de história oral para a realização da pesquisa deve-se à 

preocupação de preservar a memória de uma colônia  (MEIHY, 1996) de profissionais 

que foram educados num contexto determinado e que, ao reportarem ao passado, 

conseguem reinterpreta-lo e reconstruí-lo em novos moldes, dando assim uma visão 

dialética de continuidade e renovação que constitui a história. 

Este caráter dialético da memória exige um trabalho mental por parte do 

depoente para reconstruir o passado vendo-o sob uma nova ótica transformada através 
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do tempo, permite ao pesquisador colher direto da fonte uma nova interpretação do 

passado, partilhar da mesma comunidade de destino. (BOSI, 1994) 

Por meio da história oral  torna-se possível reconstruir o passado vivenciado 

pelos educadores, não de forma intacta, nos mesmos moldes, mas repensado, 

reformulado e reinterpretado por estes. 

Outra peculiaridade da história oral é a capacidade de dar vozes a sujeitos 

silenciados pelo tempo, desmistificar “verdades absolutas”, lançar luz a questões 

obscuras ou superficialmente explicadas. Nas palavras de Thompson: “A história é uma 

história construída em torno de pessoas. Ela lança vida para dentro da própria história e 

isso alarga o seu campo de ação”. (THOMPSON, 1992)  

Vale salientar também que o método é um meio eficaz de preservação da 

memória. Através dela podemos transformar as histórias contadas em documentos 

capazes de condensar toda a riqueza contida no passado dos depoentes. Halbwachs 

descreveu de forma nítida a importância da história oral no momento em que “os 

quadros sociais da memória” estão deteriorando-se. Escreve: 

Quando a memória de uma seqüência de acontecimentos não tem 
mais por suporte um grupo, aqueles mesmos em que esteve engajado 
ou que dela suportou as conseqüências, que lhes assistiu ou delas 
recebeu um relatório vivo dos primeiros atores e espectadores, quando 
ela se dispersa por alguns espíritos individuais, perdidos em novas 
sociedades para as quais estes fatos não interessam mais porque lhes 
são decisivamente exteriores o único meio de salvar tais lembranças é 
fixá-las por escrito em uma narrativa seguida uma vez que as palavras 
e os pensamentos morrem, mas os escritos permanecem. 
(HALBWACHS, 1990, pp. 80-81)   

       

Visões de mundo desse grupo de docentes, cristalizadas pelo tempo, fazem parte 

de uma memória coletiva. Este conceito, elaborado pelo sociólogo francês Maurice 

Halbwachs, fundamenta-se na idéia de que o indivíduo deve ser analisado sob um 

prisma puramente social, como produto das instituições. 

A memória coletiva é criada a partir da fusão de diversas lembranças 

individuais. Visto que o homem é um ser social, é impossível que ele detenha 

lembranças puramente individuais. Segundo Halbwachs, mesmo que aparentemente 

sozinho, “seus pensamentos e seus atos se explicam pela sua natureza de ser social, e 
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que em nenhum instante deixou de estar confinado dentro de uma sociedade”. 

(HALBWACHS, 1990, p. 36-37)  

Esta idéia é a base da formação do conceito de memória coletiva. Partindo desse 

pressuposto, o indivíduo não será analisado em sua relação estritamente pessoal, mas 

em sua realidade interpessoal, influenciado pelas instituições sociais . 

O contato direto com o depoente e, conseqüentemente, com suas lembranças 

latentes propicia uma interação mais profunda e, ao mesmo tempo, uma visão mais 

apurada dos fatos relatados. É exatamente isso o que Thompson chama de “processo 

bidirecional” ao escrever : “Estamos lidando com fontes vivas que, exatamente por 

serem vivas, são capazes, à diferença das pedras com inscrições e das pilhas de papel, 

de trabalhar conosco, num processo bidirecional”. (THOMPSON, 1992, p. 196)  

O Colégio Nossa Senhora de Lourdes atendeu boa parte das ex- professoras 

entrevistadas na sua formação primária. Entretanto, durante o período em que o curso 

Normal fora instinto nesta instituição (1930-1945), esta mesma clientela se direcionou 

para o Instituto de Ensino Torquato Caleiro a fim de concluir seus estudos. Desta forma, 

parte das entrevistadas cursou o Normal na escola pública, enquanto outras continuaram 

seus estudos no próprio  Colégio de Lourdes que passou a oferecer novamente o curso 

em 1945. 

Assim é possível por meio das entrevistas perceber como se deu a formação das 

normalistas nas duas instituições sem deixar de lado a base comum de ensino que todas 

elas receberam no colégio de natureza confessional.   

As formas de organização dos espaços e dos sujeitos, o controle e a disciplina 

exercidos nas instituições de ensino religioso tornam-se latentes nas entrevistas já 

realizadas. Estes mecanismos sutis que Foucault denomina “microfísica do poder” e se 

revela em 

pequenas astúcias dotadas de um grande poder de difusão, arranjos 
sutis, de aparência inocente, mas profundamente suspeitos, 
dispositivos que obedecem economias inconfessáveis, os que 
procuram coerções sem grandeza: são eles entretanto que levaram à 
mutação do regime punitivo, no limiar da época contemporânea (...). 
A disciplina é uma anatomia política do detalhe.(FOUCAULT, 1987,  
p. 120) 
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Estes detalhes que compõem o que Foucault chama de “microfísica do poder”,  

os especialistas em instituições educacionais denominam “currículo oculto”. 

Diferentemente do currículo explicito, formado pela grade curricular que estabelece as 

disciplinas que serão ministradas durante determinado período letivo, o currículo oculto 

como o próprio nome revela, engloba tudo o que está implícito no ato de educar: os 

gestos, atitudes, comportamentos, vestuário e até mesmo as expressões faciais e 

corporais dos docentes que são os principais agentes neste processo ensino-

aprendizagem na perspectiva da educação tradicional. 

O papel deste currículo dentro de uma teoria da correspondência é o de formar 

sujeitos acríticos, prontos para receberem ordens e executarem tarefas sem 

questionamentos. São os mecanismos deste currículo que formam os “corpos dóceis”. 

Nas palavras de Michael Apple: 

Vemos as escolas como um espelho da sociedade, especialmente o 
currículo oculto das escolas. A ‘sociedade’ precisa de trabalhadores 
dóceis; as escolas, através de suas relações sociais e de seu currículo 
oculto, garantem de alguma forma a produção dessa docilidade. 
(APPLE, 1998, p. 83) 

 
É possível notarmos nos relatos das depoentes que vivenciaram boa parte de sua 

formação escolar no Colégio Nossa Senhora de Lourdes estes aspectos disciplinares. 

Como sabemos, o Colégio das Irmãs de São José atendia o gênero feminino. Ali 

as famílias ricas de Franca e região deixavam suas filhas por volta dos sete anos até 

tornarem-se moças. Durante esse período, as alunas recebiam uma formação rígida que 

envolvia regras de comportamento e conduta. Comentando sobre a relação existente 

entre as alunas, uma ex- aluna do internato disse: “Mas a disciplina era rígida. Não se 

ficava sozinha com ninguém certo? Não se podia dar as mãos, não se podia assim ter 

contato mais afetivo, de maneira nenhuma”. (GOMES, 1996, p. 110)  

Havia preocupação entre as freiras do colégio com o homossexualismo. Por isso 

era comum reprimir qualquer manifestação afetiva entre as alunas. Outra ex- aluna 

comenta: “Banho... essa coisa toda...muito sigilosa... não podia, por exemplo, duas 

colegas ficarem conversando porque já formava mal juízo dessas colegas. Ali o regime 

era bastante rigoroso mesmo no internato”. (GOMES, 1996, p. 103)  
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Quando questionada sobre a influência deste tipo de educação na sua vida ela 

comenta:  

[...] mas eu acho que pode ter sido ótimo sob certo aspecto, mas, por 
exemplo, em relação[...] afetiva, eu acho que prejudicou bastante, 
porque sendo uma educação muito rígida, todos os sentimentos 
refreados, não é. Barbaramente refreados mesmo, seguros. Então a 
gente não tinha como. E na idade adulta, porque nós éramos 
adolescentes, na idade adulta, então aquele comportamento mais 
fechado, mesmo no uso de roupas, por exemplo, isso influiu muito, eu 
nunca consegui colocar um decote! Tudo isso influiu nos mínimos 
detalhes da educação. (GOMES, 1996, p. 110) 

 

As alunas do internato não podiam ter contato com as alunas do externato. Para 

manter o controle sobre as internas, as freiras colocavam-nas separadas das alunas do 

externato.   

Uma ex-externa explicou o motivo de não haver contato entre estes dois grupos: 

“Não, não podia ter. Porque senão achava que a gente estava trazendo coisas do mundo 

externo lá pra elas. Então, lá era um mundo fechado demais. Neste ponto eu acho que a 

gente ficou um pouco prejudicada [...] mas valeu”. (GOMES, 1996, p. 103)        

Desta forma , podemos dizer que se usava a “arte da distribuição dos sujeitos no 

espaço” (FOUCAULT, 1987)  a fim de controlar até mesmo as informações que 

entravam e saíam do colégio.   

A ordem se manifestava também nas filas para entrar e sair da sala de aula e da 

organização das alunas no espaço. Atividades pedagógicas em um grupo não eram 

incentivadas. Cada uma ocupava seu espaço na sala de aula o que permitia o maior 

controle de sua ações. Nas palavras de Foucault: 

Cada indivíduo no seu lugar; e em cada lugar um indivíduo. Evitar as 
distribuições por grupos, decompor as implantações coletivas (...) 
estabelecer as presenças e as ausências, saber onde e como encontrar o 
indivíduo, instaurar as comunicações úteis, interromper outras, poder 
a cada instante vigiar o comportamento de cada um, apreciá-lo, 
sancioná-lo, medir a qualidades e os méritos. Procedimento, portanto, 
para conhecer, dominar e utilizar. (FOUCAULT, 1987, p.123) 

 

É exatamente a descrição deste tipo de organização que nos oferece o 

depoimento de uma ex-interna. Ela diz: 
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Cada grupo tinha uma irmã que dirigia e... a gente andava sempre em 
fila, não havia possibilidade de andar de outro jeito, era tudo em fila, 
mesmo nos recreios é que a gente ficava mais em liberdade, porque 
jogar, brincar, tal, mas cada classe tinha uma irmã que tomava conta. 
Na classe durante os estudos também. Então em todos os lugares. Na 
igreja cada um tinha o seu lugarzinho certo. (GOMES, 1996, p. 111)   

 
A vigilância permeava todos os aspectos da vida das alunas. Sob o olhar atento 

do mestre (fosse ele um leigo ou uma freira) ninguém ousava mover-se ou manifestar-

se. A arquitetura do prédio também favorecia a vigilância. Janelas enormes ficavam 

abertas para os corredores por onde a madre superiora passava. Assim era possível 

vigiar tanto o comportamento das alunas como o que o professor ou a professora estava 

ensinando. “O discurso do professor dentro da sala de aula era exclusivamente e era 

vigiado. Havia uma irmã que passava na ... as janelas ficavam abertas e as irmãs 

passavam pelos corredores. Então o professor não se manifestava, absolutamente”. 

(GOMES, 1996, p. 111) 

Havia ainda outro recurso de vigilância muito eficaz: alunas que observavam o 

comportamento das demais e até mesmo dos mestres (principalmente dos leigos) e 

faziam relatórios para as irmãs. Este método, criado por Batencour e utilizado nas 

escolas paroquiais para resolver o problema da indisciplina gerada com o aumento do 

número de alunos que passa atender, é citado por Foucault: 

Os observadores devem anotar quem sai do banco, quem conversa, 
quem não tem o terço ou o livro de orações, quem se comporta mal na 
missa, quem comete alguma imodéstia, conversa ou grita na rua; os 
admunitores estão encarregados de tomar conta dos que falam ou 
fazem zunzum ou estudar lições, dos que não escrevem ou brincam. 
(FOUCAULT, 1987,  p.147) 

 
No Colégio Nossa Senhora de Lourdes estas vigilantes existiam embora sua 

identidade fosse preservada. Quando indagada sobre quem deveria ser vigiado, o 

professor ou as alunas, uma ex-interna relatou: 

Eu acredito que os dois.Porque elas [as freiras] queriam saber se o 
professor estava cumprindo e se os alunos... porque cada classe tinha 
duas vigilantes, mas vigilantes assim, que a classe não sabia quem era, 
sabe.[...] Eram as alunas mesmas. As próprias alunas. Existiam duas 
que fazia relatórios todos os dias, para a madre superiora. Só que era 
uma espécie de espiã, né. Eram duas espiãs. (GOMES, 1996, p. 111) 

 



 
 
 
ANAIS DO II ENCONTRO NACIONAL DO GT HISTÓRIA DAS RELIGIÕES E DAS RELIGIOSIDADES 
Revista  Brasileira  de História das Religiões – ANPUH 
Maringá (PR)  v. 1, n. 3, 2009. ISSN 1983-2859. 
Disponível em http://www.dhi.uem.br/gtreligiao/pub.html 
 

 9 

Por meio desse controle e vigilância era possível punir eventuais condutas 

indesejáveis. O castigo físico como a palmatória, não era usado no colégio, segundo os 

depoimentos colhidos. Entretanto, outros castigos permaneciam como ficar de pé virado 

para a parede, ser colocado para fora da sala de aula. (GOMES, 1996, p. 68) 

Castigos mais sutis ainda eram aplicados. Por exemplo, para as alunas que 

viviam no sistema de internato, havia o castigo de perder o direito de passar um 

domingo do mês com a família. O símbolo que demonstrava se a aluna estava sujeita ou 

não a esta sanção eram as fitas de comportamento que elas recebiam a cada semana; 

caso houvessem se comportado bem: 

Todos os primeiros domingos as alunas saíam com os pais, ficavam e 
voltavam na segunda cedo. E aquelas que perdiam suas fitas, porque 
eram quatro semanas, quando perdiam duas fitas, por exemplo, se 
conversou na fila, se não fez os deveres da escola, sabe. Eram as duas 
espiãs que verificavam sem que as outras soubessem. Não havia 
ninguém para policiá-las. Então quando havia falta de duas... em duas 
semanas a aluna  perdesse a fita, no primeiro domingo ela não podia 
sair.[...] A fita é uma fita de comportamento. Porque no domingo era 
um dia de gala [...] a gente ia a missa mais tarde, depois ia fazer um 
passeio na chácara [...] das irmãs São José [...], então a gente ia para a 
chácara e com a fita. A fita era o distintivo do bom comportamento. E 
aquelas que não conseguiam a fita iam sem a fita. Então isso 
demonstra que ela não era bem comportada [...] E todos os domingos 
a gente desfilava o dia todo com a fita amarela. E se ganhasse todas as 
fitas durante as quatro semanas, tinha o direito de folga. (GOMES, 
1996, pp. 113-114) 

 

Desta forma o controle disciplinar era conseguido por meio da vigilância e das 

sanções  aplicadas de forma a conseguir um comportamento desejado, o “adestramento 

dos corpos”. (FOUCAULT, 1987) 

 Nos depoimentos colhidos das ex-alunas do colégio Nossa Senhora de Lourdes 

comentaram que a disciplina era encarada por elas com naturalidade. Não houve 

nenhum relato que demonstrasse resistência por parte das alunas ao regime disciplinar 

ali imposto. Num dos relatos, a depoente explica porque a disciplina rígida do colégio 

era aceita com “naturalidade”. 

Provavelmente por que já era uma parte da educação. Porque as 
pessoas, as meninas que faziam parte do colégio, eram geralmente 
pessoas, filhas de famílias ricas, famílias já conceituadas. Então já 
tinha uma certa, uma certa formação familiar. Eram meninas bem 
educadas, meninas que tinham princípios de acordo com as  normas da 
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Igreja as normas exigidas. Então acho que não havia, eu pelo menos 
nunca percebi que alguém reclamasse. (GOMES, 1996, p.113) 

 

Neste relato notamos que estão associadas as três instituições que foram 

apontadas  como responsáveis em transmitir os valores da sociedade dominante: a 

família, a Igreja e a escola. A família introduzia nas crianças, valores e os bons 

costumes que, ao serem entregues à escola confessional aprenderiam regras rígidas de 

comportamento em seu cotidiano e normas religiosas cristãs.                                  

 Estas meninas, oriundas da elite regional deveriam se formar para saberem se 

comportar como moças finas e cultas. Este era o modelo idealizado e materializado na 

figura da normalista. Mais tarde, atuando como professora primária nas escolas 

estaduais onde se conseguia a tão sonhada “cadeira”, estas mulheres tornaram-se as 

principais porta-vozes da cultura social típica das elites. 

A disciplina exigida das normalistas, os costumes adquiridos durante sua 

formação educacional enfim, tudo isso formou o perfil da colônia 1 das professoras 

primárias e cristalizou-se em sua prática pedagógica. Assim, ao ministrar a educação de 

crianças oriundas da classe trabalhadora, as professoras primárias exigiriam a mesma 

disciplina e docilidade que delas fora exigido, entretanto, com o objetivo de prepará-los 

para o mundo do trabalho. Neste, os mesmos mecanismos disciplinares aplicados na 

escola fariam parte da rotina da produção. 

 A rigidez da disciplina, as formas de controle e organização dos alunos na 

escola laica, eram muito parecidas ao do Colégio das Irmãs de São José.2   As 

formações de filas de alunos, as salas de aulas organizadas em fileiras, a imposição do 

silêncio e o respeito ao mestre como alguém que deveria ser reverenciado estava 

presente em ambas instituições. Entretanto, em alguns aspectos o Instituto de Ensino 

Torquato Caleiro apresentava características menos rígidas. Em nenhuma das 

entrevistas foi enfatizado o distanciamento entre os alunos e a vigilância tão acirrada 

nos momentos em que o silêncio e a ordem não eram exigidos, por exemplo, nos 

recreios. Embora alguns professores leigos ministrassem aulas nas duas instituições, é 

                                            
1 Conceito de colônia foi desenvolvido por Meihy, em seu livro: Manual de História Oral.São Paulo, Ed. 
Loyola,1996. 
2 Visto que a pesquisa está em andamento, serão necessárias mais entrevistas a fim de concluir algumas 
questões propostas como, por exemplo, diferenças mais profundas entre o ensino laico e o religioso. 
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possível perceber que a postura e a metodologia utilizada era a mesma. Entretanto, fica 

claro nos depoimentos que o que contribuía muito para a rigidez e a disciplina do 

colégio religioso eram os dogmas que estruturavam a própria ordem. Quando 

questionada sobre a diferença do ensino ministrado no Colégio de Lourdes e no IETC a 

uma senhora que freqüentou ambas instituições obtive como resposta: 

Eu não fiz o magistério no Colégio. O Colégio eu fiz só até o ginásio... 
Eu acho que não havia  Normal no meu tempo no Colégio de Lourdes 
[...] e por isso eu fui pro IETC, mas... bastante diferente, mesmo na 
época do ginásio, muito diferente. Há o rigor, a disciplina, né, a 
ordem, se bem que o IETC era bastante rigoroso, mas não tanto 
quanto o Colégio de Lourdes, não tanto. Havia mais flexibilidade no 
IETC. Porque as irmãs por natureza, pela própria congregação, a 
ordem que elas recebiam, elas tinham que... buscar isso da gente, 
então [...] no IETC era bem diferente. (GOMES, 1996, p. 103) 

 

A complexidade da estrutura do Colégio de Lourdes que funcionava com 

internas e externas, o próprio caráter religioso que assumia exigia uma maior rigidez no 

controle das alunas. Esta é uma diferença entre ensino laico e religioso; os dados já 

obtidos permitem tal afirmação. 

Embora esteja em andamento, já é possível apresentar algumas conclusões 

preliminares da pesquisa. Os depoimentos das normalistas nos permitem constatar a 

eficiência do currículo oculto presente tanto nos cursos de formação de professoras 

primárias, como em sua prática profissional, ao educar mais tarde crianças provenientes 

da classe trabalhadora que precisavam assimilar comportamentos e atitudes 

fundamentais à sua inserção no mundo do trabalho. 

Também já é possível constatarmos o quanto o tema proposto é instigante e 

como a metodologia é eficaz, pois consegue extrair da memória das professoras 

normalistas detalhes de sua vivência, formação, valores e história de vida, dando-nos os 

instrumentos necessários para reconstituir todo o modo de viver e de pensar de uma 

época. Este processo de rememorar o passado é muito importante para os depoentes, 

pois permite que eles se ocupem do trabalho de “passar a limpo” sua existência. Nas 

palavras de Ecléa Bosi, “Lembrar não é reviver, mas refazer, reconstruir, repensar, com 

imagens e idéias de hoje, as experiências do passado. A memória não é sonho, é 

trabalho”. (BOSI, 1994, p. 55)  
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Colaborar com as normalistas neste processo de reconstrução do passado que 

exige trabalho de sua parte e, portanto, é desgastante, é um privilégio para o oralista. 

Fica evidente que a metodologia de história oral nos permitem um novo olhar sobre as 

instituições religiosas de ensino, filtrado pelas lentes daqueles que vivenciaram seu 

cotidiano, introjetaram seus modelos e sobre estes formaram seus conceitos e valores. 

Enfim, analisa as instituições dando vozes aos próprios sujeitos da história e isto é o que 

torna a pesquisa singular e enriquecedora.       
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