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Introdução 

 Tomando como base o fator da política está implícita nos avanços educacionais, 

e tendo como suporte as leituras que fundamentaram meu estudo monográfico, o 

presente artigo se configura a partir da investigação envolta dos aspectos políticos e 

relações de gênero presentes nas práticas educativas do Curso Normal de 1° Ciclo 

durante o período de 1966-1970 no município de Assú, Rio Grande do Norte. 

 O Curso Normal de 1° Ciclo em Assú foi criado através da Lei Estadual n. 621 

de 1951 e se configura por formar regentes de ensino, tendo como duração o período de 

quatro anos e tendo em sua maioria a inscrição de mulheres, as normalistas. Durante 

este estudo farei uma breve discussão acerca dos eventos que se constituem como 

práticas educativas e carregam em si aspectos do meio social que influenciam na forma 

como as normalistas e o Curso Normal era percebido no meio social. 

 As investigações feitas estão pautadas nas fontes documentais que correspondem 

a fichas de inscrição 1966, Comemoração do Sexto Aniversário da Revolução 

Democrática Brasileira e da Semana do Normalista, ambos datados de 1970 e que 

carregam em si aspectos que sinalizam momentos da formação docente das normalistas. 

 

As escolas normais e o Curso Normal de 1° Ciclo em Assú  

 

Os Cursos Normais foram instituições criadas e destinadas ao interior dos 

estados brasileiros, onde se era notório a necessidade de uma nova instituição de ensino 

que desse modo legitimasse a importância do docente e retirasse das cadeiras escolares 

pessoas que não tivessem a formação necessária e assim garantia uma educação de 

maior qualidade. Aprofundar nesse modelo educacional, é perceber a importância das 

mudanças educacionais, é investigar e assim conhecer os aspectos que ocasionaram a 

criação dessas novas instituições de ensino, compreendendo a sua importância para a 

educação, pois também, para o professor. 

 
1  Graduada em Pedagogia pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte- UERN. Contato: 
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Desde o período oitocentista, grande parte da população brasileira se encontrava 

na linha do analfabetismo, pois os únicos que tinham acesso à educação eram os filhos 

da elite, que eram ensinados por preceptoras em suas casas, os demais por falta de 

condições e pela carência de políticas públicas de alfabetização não tinham contato com 

qualquer conteúdo escolar.  

Com relação à elite, se percebia que havia diferença com base ao ideário de 

ensino para cada sexo, onde as mulheres eram ensinadas para cumprir o seu papel de ser 

somente boa esposa e mãe. “Além da educação religiosa, saber ler e escrever era o 

máximo a que a mulher brasileira podia almejar. O acesso feminino a uma cultura 

formal era bastante limitado” (REZZUTTI, 2018, p.78). Legitimando assim o ideário da 

época em questão, que organizava os aprendizados de acordo com os trabalhos que 

‘‘cabiam somente para homens’’ e desse modo inferiorizando e restringindo a figura 

feminina à somente o espaço privado de sua casa. 

Quanto às políticas públicas, o Brasil se organizava seguindo os ideários de 

países como Portugal e França e após a organização desses países acerca da instrução 

pública, o Brasil dá o seu primeiro passo e desse modo, Dom Pedro I sanciona a Lei 

Geral de 15 de outubro 1827. Em seu artigo primeiro, consta a criação de escolas de 

primeiras letras em todas as vilas e províncias do país, porquanto, atendendo as diversas 

camadas sociais e com inclusão da mulher ao ensino por mais que tenha ficado explícito 

a diferença de disciplinas entre homens e mulheres. 

A criação dessa lei gera um salto para os processos relacionados à formação de 

professores, pois gera o desencadeamento de ações, políticas e novos modelos de 

educação, por meio dela percebe-se a preocupação do governo em criar instituições de 

qualidade que garanta a educação da população no geral e em especial aos menos 

abastados, levando em consideração que a elite já dispunha de escolarização por meio 

de preceptoras. A partir da criação dessas instituições fica nítido a necessidade de se 

criar escolas que formem professores. 

Após a promulgação da Lei Imperial de 1827 surge à necessidade de construir 

espaços que possibilitem a formação de docentes para assim atuar nas escolas de 

primeiras letras, por diversas vezes essas escolas foram fechadas e reabertas por 

questões associadas à estrutura e falta de público e em seu início era aberta somente 

para o sexo masculino, de acordo com (FREITAS, 1995, p. 24)  

Aos poucos foram sendo criadas Escolas Normais femininas, 

como aconteceu em Sergipe em 1877, e em Minas Gerais em 
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1906. Outra forma de acesso para as jovens que desejavam fazer 

o curso normal, era através de vagas em escolas normais já 

existentes, como o caso de São Paulo. Também as outras 

escolas normais, no final do século XIX, começam a receber 

alunas. 

 

Possibilitando-nos uma reflexão acerca da entrada dessas mulheres e de como o 

magistério se tornou uma profissão que em breve se constituiria em sua maioria pela 

presença do feminino, onde em diálogo com (ALMEIDA 1998) percebemos que esse 

processo que desencadeou a saída da mulher do espaço privado para o público se 

encontra imbricado em lutas e representações associadas a o que a mulher poderia fazer 

e no magistério como uma extensão dessa função. 

Dando segmento, a partir de 1946 surgem às extensões das escolas normais, 

onde no município de Assú no interior do Rio Grande do Norte o Curso Normal de 1° 

Ciclo foi criado através da Lei Estadual n. 621 de 6 de dezembro de 1951 e iniciou suas 

atividades com a sua primeira turma constituída em sua maioria por mulheres no ano de 

1952 no prédio do Grupo Escolar Tenente Coronel José Correia, pois ainda não possuía 

prédio fixo. 

De acordo com o que está previsto no capítulo III do Decreto Lei n. 8.530 

percebemos que: 

Art.4° Haverá três tipos de estabelecimento de ensino normal: o curso 

normal regional, a escola normal e o instituto de educação. 

§ 1° Curso normal regional será o estabelecimento destinado a 

ministrar tão somente o primeiro ciclo de ensino normal. 

§ 2° Escola normal será o estabelecimento destinado a dar o curso de 

segundo ciclo dêsse ensino, e ciclo ginasial do ensino secundário. 

§ 3° Instituto de educação será o estabelecimento que, além dos cursos 

próprios da escola normal, ministre ensino de especialização do 

magistério e de habilitação para administradores escolares do grau 

primário. 

 § 4° Os estabelecimentos de ensino normal não poderão adotar outra 

denominação senão as indicadas no artigo anterior, na conformidade 

dos cursos que ministrarem. 

Parágrafo único. É vedado a outros estabelecimentos de ensino o uso 

de tais denominações, bem como o de nomes que incluam as 

expressões normal, pedagógico e de educação 

 

Esse modelo de ensino era baseado no que estava proposto pelo Decreto Lei n. 

8.530 do ano de 1946, no qual se denominava Curso Normal Regional e se configurava 

dessa maneira por formar regentes de ensino para atuar nas escolas de primeiras letras, 

possibilitando a saída do mestre leigo desses espaços e possibilitando a mulher uma 

profissionalização que de certo modo não a retirava do papel de cuidadora, 

possibilitando a mesma a saída do espaço privado para o público por meio da docência. 
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Como podemos ver, a partir desse decreto surge novas ramificações das escolas 

normais que se espelham pelo interior do país e em especial do Rio Grande do Norte, 

nas cidades de Assú, Florânia, Pau dos Ferros, Santana do Matos, Macau, Angicos, 

entre outros municípios no qual ainda não havia a presença de Curso Normal para a 

formação do professorado. Dando continuidade, somente no ano de 1958 que o Curso 

Normal Regional ou Curso Normal de 1° Ciclo passa a funcionar em seu próprio prédio 

denominado de Centro Educacional Juscelino Kubistchek, conforme (SILVA 2011). 

Durante essa pesquisa não pude deixar de notar que o Curso Normal é 

constituído em sua maioria por mulheres, implicando e possibilitando reflexões acerca 

da profissão e de como ela é percebida pela sociedade da época em questão. No 

desenvolvimento do mapeamento das fontes documentais percebi que durante os 

processos de inscrição para o Curso Normal existia a presença de homens, porém em 

sua maioria se configurava a presença de mulheres, implicando em reflexões acerca de 

como os Cursos Normais se tornaram divisores com relação a ser um espaço onde a 

mulher pôde obter uma profissionalização e de pensarmos em quais os motivos que 

provocaram a saída dos homens dos cargos de discentes e do magistério, tornando essa 

profissão em suma, associada à figura da mulher e do cuidado. 

A feminização do magistério promoveu mudanças na profissão no 

plano concreto, representado pelas relações de poder, e acentuou 

nesta, atributos de amor, respeito, vocação e competência que, diga-se, 

também permeavam a profissão quando era predominantemente 

masculina. (ALMEIDA, 1998, p. 80) 

 

Com a imagem da mulher associada ao cuidado e as representações voltadas à 

figura da normalista no seu social, percebe-se que o professorado foi se modificando 

conforme a associação feita da mulher a aquela que cuida. 
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Figura 01: Inscrições para a 2º época de admissão no Ginásio Normal de Açu (1966) 

 

Fonte: Acervo da Escola Juscelino Kubistchek 

 

Esse documento trata-se de uma ficha de inscrição de admissão datada de 1966, 

onde o Curso Normal Regional já havia mudado de nome e se tornado Ginásio Normal 

de Açu, nela consta a lista com o nome de possíveis alunos, filiação e em seu 

complemento que se deu em outra página a continuação dos dados com a idade, 

naturalidade, endereço e data de matrícula. Nessa ficha de inscrição podemos perceber 

que em sua maioria os alunos inscritos são mulheres, mas que existe a presença de 

homens a exemplo: Francisco Freire Neto; João Batista da Silva.‘‘Como suporte 

material da memória e testemunho da informação histórica, a imagem fotográfica se 

apresenta como representação das realidades imediatas. ’’ (BENCOSTTA, 2011, p.401). 
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 ‘‘ Revolução Democrática Brasileira’’ 

As organizações e ensinamentos educacionais formam uma cultura escolar que 

perpassa por todo o espaço físico da escola e que pode se diferir de instituição para a 

instituição. 

Alguien dirá: todo. Y sí, es cierto, la cultura escolar es toda la vida 

escolar: hechos e ideas, mentes y cuerpos, objetos y conductas, modos 

de pensar, decir y hacer. Lo que sucede es que en este conjunto hay 

algunos aspectos que son más relevantes que otros, en el sentido de 

que son elementos organizadores que la conforman y definen. 

(FRAGO, 1995, p.69) 

 

Como um tipo de ‘‘cultura escolar’’ que adentrou o espaço das salas de aula, nas 

investigações realizadas no acervo da Escola Estadual Juscelino Kubistchek foi 

encontrado um documento no qual fazia referência à comemoração do Sexto 

Aniversário da Revolução de 1964. Nesse sentindo, percebe-se que o termo revolução 

está embarcado por diversos significados, sendo que o que mais se enquadra para o 

momento em questão é o voltado para o político onde carrega em si aspectos voltados à 

busca por mudanças e revoltas oriundas de sistemas e ideologias políticas e econômicas, 

fazendo assim referência à Ditadura Militar que foi um período que ocasionou diversas 

mudanças sociais com ameaças à democracia com perseguições as artes e movimentos 

educacionais. 

O evento foi realizado pelo Curso Normal de Assú que nesse ano de 1970 já 

tinha como nome Ginásio Estadual do Açu, através da Lei Estadual promulgada em 12 

de fevereiro de 1970, as mudanças de nomenclatura se dão devido a todas as mudanças 

com relação às leis e (re) organização da instituição. O festejo ocorreu no dia 31 de 

março e tinha em sua organização a convocação de professores e a estruturação de 

apresentações e falas como meio de explicar os motivos da Revolução Democrática de 

1964. 
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Figura 02: Programação em Comemoração ao Sexto Aniversário da Revolução Democrática 

Brasileira de 1964. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo da Escola Estadual Juscelino Kubitscheck 

 

No decorrer da imagem percebe-se a descrição do evento que contou com dois 

momentos, o primeiro pela parte da manhã com alunas da 4° série normal e teve a 

participação do Grupo Escolar da Fazenda do Ministério da Agricultura em 

Ipanguassu2. E o segundo momento realizado no turno vespertino e que contou com a 

participação de um Comandante do Batalhão Rodoviário da cidade, o festejo se 

organizava sempre seguindo aspectos patrióticos e civilizatórios com canto de hinos, 

hasteamento da bandeira, falas explicando os motivos da Revolução de 1964, onde uma 

dessas falas foi justamente organizada pela professora de História, com a fala do diretor 

sobre o aniversário e participação das alunas com apresentações referentes a comemorar 

esse evento. Possibilitando-nos indagações plausíveis, tomando como base o fator de ser 

 
2 O nome dessa instituição foi retirado da figura 02 e a mesma pode ter passado por mudanças quanto a 

sua nomenclatura. 
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um curso de formação de docentes, a respeito da educação que deveria ser aprendida e 

ofertada por elas como futuras regentes do ensino primário. 

 

Semana do normalista 

 

Adentrando o universo dos festejos realizados pelo Ginásio Estadual do Açu 

encontramos outra documentação de maior visibilidade social e que na sua descrição 

contava com um planejamento voltado à semana do/da normalista, evento esse que 

ocorria nas diversas escolas e instituições normais espalhadas pelo Brasil. À pasta se 

organiza com justificativa, objetivos, local, possíveis temas, cronograma com a 

estruturação do que foi programado do dia 10 a 15 de outubro de 1970 e diversas 

atividades que foram desenvolvidas pelas normalistas para mostrar a relevância do 

trabalho desenvolvido pela instituição e como também da importância do trabalho 

docente. O evento ganha relevância por despertar nas normalistas a valorização acerca 

do papel docente, mostrando à sociedade as atividades realizadas pelas mesmas no seu 

período de formação, tendo como recurso, o desfile, murais, usos de faixas que davam 

visibilidade maior justamente a esse fator. 

Figura 03: organização do evento da Semana do Normalista 

 

Fonte: Acervo da Escola Estadual Juscelino kubistcheck 
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Nota-se na figura que todos os objetivos estão pautados na valorização do 

professor e na aproximação das atividades realizadas pelas normalistas com a sociedade, 

o Ginásio Estadual do Açu, faz uso da Semana do Normalista como ponte para desse 

modo interligar a sociedade as atividades culturais por elas desenvolvidas. A fonte fala 

em si, sobre como é necessário despertar em parte a valorização docente tanto na 

sociedade como nas próprias normalistas, o que remete ao fator de mostrar para aquelas 

alunas qual a importância cultural do seu futuro trabalho para a sociedade. “Há um 

imenso fluxo de informações sobre movimentos, processos educativos e lutas dos 

educadores para a construção da educação, em diversos momentos, a espera de um olhar 

atento do historiador ou do educador que se propunha aos desafios das investigações 

históricas. ” (VASCONCELOS, 2014, p. 35) mostrando a relevância do trabalho com as 

fontes documentais e a importância do trabalho desenvolvido pelo historiador e 

educador e que possibilitando-nos refletir sobre as lutas e ações que ocorrem nos 

campos educacionais. 

No decorrer desse planejamento trago uma parte de um discurso que despertou 

em mim bastante curiosidade no que diz sentido ao modo como a educação dada as 

normalistas eram pensadas, durante esse cronograma existe a presença de um discurso 

intitulado olhando o mundo assinado por uma normalista no qual faz referência a 

aspectos ligados ao período da ditadura militar.  

E de onde vêm tais pessoas? Vêm do coração e da alma dêste Brasil 

que se conserva capaz de se julgar e de se destacar de suas loucuras, 

de exigir sacrifícios quando se tornem necessários,/ de insistir em que 

seus cidadões continuem a serem melhores do que/ são 

Essa gente vem de lares em que o desinteresse é a primeira regra de 

conduta, de escolas onde a disciplina básica e a auto-disciplina, de 

universidades onde o conceito de educação abrange não só a aquisição 

de conhecimentos, mas também uma espécie de peregrinação 

intermináveis aos objetivos distantes e difícies da justiça, da honra e 

do serviço à humanidade. 

Todas as gerações têm tido sua, mas é preciso que haja/ um número 

maior de que jamais houve, porque o curso da História é/ mais rápido 

e isso se tornou mais necessário do que nunca 

Minhas colegas e brasileiras a liberdade não é apenas/ um privilégio - 

é uma prova- e aqueles que não conseguirem passar na prova serão 

privados dela. Venhamos, pois, ao campo de provas. Tragamos 

conosco toda a coragem, vitalidade e força de vôntade que pudermos. 

Nós precisamos delas - assim como o Brasil vai precisar/de nós. 

(PLANEJAMENTO DA SEMANA DO NORMALISTA, 1970, p. 2) 

 

No texto acima percebo como implícito em alguns momentos certo tom 

‘‘subversivo’’, evidenciando quase como em forma de crítica os fatores ligados à 
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repressão e a retirado dos direitos, com ameaças grave a democracia, quando a autora 

expõe ‘‘A liberdade não é apenas/ um privilégio- é uma prova- e aqueles que não 

conseguem passar na prova serão privados dela’’ e recorre bastante ao fato de que 

aqueles que iam contra o governo vigente eram perseguidos e por vezes torturados e 

exilados. 

 

Algumas considerações 

 

Os Cursos Normais trazem em si representações acerca da figura da normalista, 

nos possibilitando então uma reflexão em torno da mudança de paradigma que ocorreu 

com a inserção da mulher no espaço público, no magistério, onde a mesma pôde ter uma 

profissionalização e ocupar outros espaços, por mais que essa questão tenha se dado 

com a saída do homem do magistério e com a associação da mulher a aquela que é 

cuidadora, como se a docência fosse uma extensão do lado materno da mulher. 

Pensar sobre os eventos como práticas educativas que são organizadas com o 

intuito de mostrar algo e buscar valorização em torno do trabalho desenvolvido por 

essas pessoas, de refletir acerca dos objetivos e da forma como a educação no Brasil 

vem se estruturando. De perceber a escola como espaço político, onde por algumas 

vezes o governo utiliza para disseminar as suas ideias. 

O uso das fontes documentais como a chave para estudar sobre momentos por 

nós não vividos e que nos auxiliam na compreensão de fatores presentes em nosso meio 

social. De compreender a importância desses cursos de formação de professores como 

um espaço embarcado por lutas e avanços que nos fazem refletir sobre a docência e na 

busca por melhorias para o professorado.  
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