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A ESCOLA NORMAL E A FORMAÇÃO DA PROFESSORA PRIMÁRIA EM MINAS GERAIS: de normalista linda a guardiã dos princípios morais e dos bons costumes.   
PEREIRA, Maria José de Morais – UI
GT: Formação de Professores / n.08
Agência Financiadora: Não contou com financiamento




           Os dados oficiais sobre a evolução da oferta de vagas, no Ensino Básico, nas escolas do Brasil, mostram que a expansão do sistema de ensino se tornou significativa a partir da década de 1970.  Esses dados revelam a matrícula crescente de alunos provenientes das camadas populares que  estavam à margem da educação escolar. Desde então, a escola pública brasileira passou por grandes mudanças marcadas, principalmente,  pelos problemas disciplinares que se tornaram cada vez mais freqüentes e mais graves.  
       Buscando entendimento para estes problemas, foram pesquisados os registros escolares de quatro escolas públicas de duas cidades de Minas Gerais. As escolas investigadas foram selecionadas observando-se o critério de tempo de funcionamento. Assim, optou-se por duas escolas que funcionam desde o final do século XIX e duas, desde o início do século XX. Destas escolas, três são antigos Grupos Escolares hoje, Escolas de Ensino Fundamental da rede pública estadual. A quarta escola foi, até a década de 1970, uma Escola Normal,  dirigida, até a década de 1940, por uma Congregação religiosa que mantinha o internato para moças junto à escola.  Esta Escola Normal, que hoje é uma Escola Estadual de Ensino Médio, era a mais antiga da região e foi a responsável pela formação de professoras primárias de várias cidades vizinhas. Pela análise dos livros de ocorrências dos três “Grupos Escolares”, antigas escolas “primárias”, percebe-se o registro de pouquíssimas ocorrências de atos de indisciplina de alunos até a década de 1970. Até esta época, os registros escolares revelaram a imagem da professora ligada à idéia de virtude, honestidade, responsabilidade, dedicação, firmeza, exemplo, dentro e fora da escola. A professora surge  dos textos lidos como modelo de bondade e delicadeza e é descrita, no cumprimento da “nobre missão”  que desempenha, como  “segunda mãe”, “irmã mais velha”, “defensora da moral e dos bons costumes”.  Os registros mostram, também,  as imagens de alunos dóceis, obedientes e aplicados. Assim, para alunos “tão especiais e obedientes” não existem ocorrências de atos de indisciplina. Os termos de visita dos inspetores escolares registram, sempre, os elogios à disciplina e ordem dos alunos, à limpeza da escola e à dedicação do diretor e professoras.  
       Das “leituras” dos arquivos (livros de ocorrência, termo de visita do inspetor escolar, ata de reunião, regimento escolar, etc.) e, ainda, das fotos das normalistas colocadas em grandes quadros, nas paredes do saguão do pomposo prédio de estilo neoclássico da Escola Normal, surgiam perguntas instigantes: como a imagem da professora primária foi tão energicamente construída?  Como “desconstruir”, para entender, a imagem desta professora tão virtuosa e de alunos tão dóceis e obedientes?  
       Através dos aportes teóricos, principalmente, de Norbert Elias, Ariès e Erasmo sobre o “processo civilizador e a história social da criança e da família” e nos estudos sobre o medo de Jean Delumeau e Roberto Janine Ribeiro, buscou-se a compreensão do papel desempenhado pela Escola Normal na formação das professoras primárias de Minas Gerais.   
       Com esses aportes teóricos foi possível fazer a análise dos documentos da Escola Normal, o que permitiu o desvelamento das práticas escolares e culturais que garantiram a imagem destas professoras e os mecanismos usados para transformar a “normalista linda, vestida de azul e branco” na professora “responsável, prudente e virtuosa” que corresponderia às expectativas da “boa sociedade”.  
      Constatou-se que os mecanismos criados para garantir a “disciplina”, tanto na escola quanto na “sociedade”, foram fortemente  marcados pela repressão e pelo medo.
       A missão dos “mestres” da Escola Normal ia além da responsabilidade de transmitir conhecimentos.  Eles eram também responsáveis pela formação dos espíritos, pela “ensinamento” das virtudes através do próprio exemplo, pela formação do “ótimo cidadão para o Brasil”. A disciplina era considerada como “um valor que devia  ser cultivado” e o professor era o seu “guardião”.
Assim, encontrei no livro “Termo de Visita do Inspetor Seccional de Ensino”, da Escola Normal,  em 6 de dezembro de 1943, o seguinte registro: 
“Acompanhando os trabalhos desta época, procurei dar perfeito desempenho à missão que o Exmº Sr. Dr. Secretário me confiou. Tive, mais uma vez, ocasião de observar o esforço e o trabalho dos Srs. Professores, bem como a boa vontade e grande dedicação dos alunos, que se integram, inteiramente, no espírito de disciplina e de ordem.
Todo êxito de uma carreira depende do entusiasmo e da fé que a ela dispensamos.  A educação – fim culminante da escola – só será realmente séria, se nela os Srs. Professores puserem mais do que a inteligência – o próprio coração.
Que Nosso Senhor nos ajude em nossa tarefa, que abençoe o nosso trabalho, a fim de que, dentro de nossas escolas, se forme o ótimo cidadão para o Brasil.
Itaúna, 6 de dezembro de 1943
Nair Gonçalves de Sousa – fiscal”

Percebe-se a exigência para que a escola, ao mesmo tempo em que transmitia saberes e conhecimentos, estabelecesse formas específicas de relações sociais e  aprendizagem de comportamentos.
Encontra-se, ao analisar os dados das fontes documentais das três escolas primárias, produzidos em épocas e espaços diferentes,  a exigência, para que dentro e fora da escola, as professoras dessem o “bom exemplo”. Cabia à Escola Normal,  através do  exemplo de seus “mestres”, “ensinar” às futuras professoras a colocarem no exercício da nobre missão do magistério  “o próprio coração”. 
Os livros de atas de reuniões e termos de visitas do inspetor escolar das quatro escolas, em todas elas, cuidadosamente conservados e organizados, propiciam, àqueles que neles pesquisam, uma visão clara da formação e dos modelos de comportamento, desejados e exigidos da professora primária e, ainda, revelam o “papel civilizador” desempenhado pela Escola Normal. 
No regimento da Escola Normal encontram-se definidos os deveres dos alunos, bem como as penas disciplinares impostas àquelas que não se enquadravam no ambiente “harmonioso” da escola.   Nele aparecem as normas que regulam todo o funcionamento da escola e principalmente o comportamento do “corpo discente”. A exigência do “bom comportamento” é dever da normalista não só no recinto da escola como também fora dela.  No Título Quinto do Regimento Escolar, está registrado:
Art. 76º - São deveres dos alunos:
Conduzir-se irrepreensìvelmente não só no recinto do estabelecimento como também fora dêles; (sic , ortografia da época)
Dessa forma, a educação escolar adquiria um aspecto totalizador que se utilizava de um processo de vigilância constante e da delação para corrigir e reeducar os alunos, dentro e fora da escola. 
O sistema de vigilância e delação aparece  neste registro de ocorrência no livro de atas de reuniões da Escola Normal:
“...  O Diretor declarou que havia convocado o corpo docente em geral em caráter extraordinário a fim d e relatar-lhes fatos que reputava de relevância para a disciplina do estabelecimento.  Começou dizendo que no ano letivo anterior, houve sério desentendimento entre duas alunas do terceiro ano colegial, por motivos que mais tarde veio a saber através das próprias colegas das duas alunas.  Dizia-se que uma delas era “amante”do pai da outra e que o fato era notório na cidade com reflexo no Colégio, e especialmente dentro da classe a que pertenciam as mencionadas duas alunas.  Para que se não atingissem a dignidade, honra da boa fama das demais estudantes das terceiras séries, ou para que ficassem fora de qualquer suspeita, o Diretor seria forçado a declinar o nome das alunas implicadas.  Depois de fazer a identificação, o Diretor apurou o fato, apenas no aspecto em que ele passava a interessar a moral  e a disciplina geral do Estabelecimento.  Como a aluna sobre quem pesava a acusação de conduta duvidosa, fora do Colégio, se afastasse espontaneamente, deixando de freqüentar as aulas, julgou que a melhor solução seria esperar.  Já que o incidente passou a ser praticamente esquecido. “... Por infrequente a mencionada aluna, foi reprovada.  Sua ausência prolongada restabeleceu a disciplina da classe, ou sala de aula.  Eis que, em princípios deste ano, a aluna, embora reprovada, requereu matrícula no terceiro ano, como repetente.  Explicou o diretor ainda, que durante o período em que aquela aluna esteve afastada por motivos particulares dela, recebeu ele varias denúncias de pessoas idôneas, inclusive de familiares do amante, ou suspeito amante da aluna, sobre fatos graves,  atentatórios da moral e dos bons costumes – e que comprovavam as suspeitas existentes(...)  Diante disso, o Diretor fez um breve relato sobre o caso na reunião dos professores em 25 do mês de fevereiro, tendo alguns a que o Diretor indeferisse a matrícula, a que a aluna estaria impedida a bem da disciplina e da moral do estabelecimento. (...) tendo a unanimidade dos professores votado pelo indeferimento da matrícula, ou pela manutenção do despacho denegatório ao ingresso da mencionada aluna no estabelecimento...”
E, assim, “... a bem da moral e da disciplina do estabelecimento” o  Diretor da Escola Normal (que era um sacerdote), com a “aprovação da unanimidade dos professores”, indeferiu a matrícula da aluna que não tinha “um bom comportamento fora da escola”.
        Os documentos revelam  que o espaço escolar era totalmente ordenado para a realização dos deveres, exigindo, de cada aluna, a plena submissão às regras,  a obediência à autoridade do diretor, dos professores e dos inspetores de alunos. Além disto, havia, ainda, a necessidade de obediência aos preceitos da “Santa Madre Igreja”.  O registro desta ata de reunião, que fala a respeito da vida espiritual e do medo ao comunismo,  é assaz interessante:
“A ausência dos adultos a muitos atos religiosos, o fracasso da vida espiritual de muitos, se deve muitas vezes, a uma preparação deficiente e corriqueira para a primeira comunhão.  Este preparo deve ser feito o ano inteiro, dando uma formação mais sólida, um conhecimento firme da doutrina, o reconhecimento de assistir à Santa Missa e os sentimento da presença de Deus.  Nesta época de tantas idéias errôneas, principalmente em se tratando do comunismo, cabe às professoras estarem preparadas para responder com conhecimento e orientar com segurança aos seus alunos sôbre o regime comunista.  É do conhecimento nosso a situação da Alemanha de hoje, em Berlim Oriental e Ocidental e as conseqüências dessa divisa no povo alemão.  Todos nós sabemos o que vem acontecendo em Cuba sob o poder de Fidel Castro.  Vimos sempre através da imprensa, os castigos, os crimes, as fugas, as perseguições registradas nestes lugares.  Nossa responsabilidade é grande diante das crianças.  Neste mês de N. Senhora, vamos oferecer as orações de todas as classes, ante o altar que erigimos em nossa escola, pedindo a Mãe de Deus, um govêrno bom e santo para o Brasil, sob a bandeira grandiosa da paz.  Que todas as classes rezem um mistério do terço e no fim do mês a Imagem da Virgem percorra todas as salas, ficando a idéia de no último dia, fazer a coroação lá na Gruta.  Não esqueçam de incentivar as meninas a Santa Eucaristia designando pêlo menos, 3 de cada classe para comungar diariamente.  Estamos também no mês consagrado a Obra das Vocações Sacerdotais e embora, tenhamos perdido êste ano passado, a bandeira para um grupo da cidade de (.........), nosso trabalho não deve esmorecer e sobretudo a parte de orações que devemos fazer por esta intenção.”
           Para  se fazer o combate ao comunismo, “peste ameaçadora”,  o medo (que “às vezes  era  mais vivido do que claramente consciente”) e a religião eram  grandes  aliados.   
         As atas das reuniões administrativas e pedagógicas das quatro escolas estão repletas de orientações  sobre os  “preceitos da religião católica” e a necessidade de fazer orações junto com os alunos. Elas registram sempre presença e as orientações de um sacerdote que era considerado o “Diretor Espiritual” da escola.  Esta questão nos remete aos estudos de Delumeau que  retrata ao longo de sua obra, “A história do medo no ocidente”, o projeto de sociedade desenvolvido para cristianizar a vida cotidiana e operar de maneira radical a necessária separação entre sagrado e profano. Para ele, o poder eclesiástico e o poder civil apoiaram-se mutuamente para vigiar a conduta religiosa e a moral das populações. 
           Os registros mostram que as infrações  a qualquer regra determinavam a aplicação de penas disciplinares, muito rígidas, que iam da anulação dos trabalhos até a expulsão das alunas infratoras. Assim está registrado no Capítulo 2º do Regimento Escolar da Escola Normal:
Das Penas Disciplinares
Art. 77º - São penas disciplinares aplicáveis aos alunos:
advertência em sala  de aula;
anulação de trabalho escolar;
advertência pela Diretoria;
suspensão por 5(cinco) a 30 (trinta) dias;
suspensão de freqüência às aulas por 1 (um) a 3 (três) dias;
exclusão de exame e anulação de prova;
cassação da matrícula mediante guia de transferência;
suspensão por um ou dois anos letivos;
j) expulsão do Colégio.
A análise do pequeno número de ocorrências até a década de 1970, faz crer que  a  aplicação  das penas disciplinares garantia a autoridade do diretor e dos professores, e restabelecia a ordem e a disciplina da escola. É possível, que a ameaça dos castigos e, principalmente, o receio da  expulsão da escola,  gerasse o medo e a vergonha que  impulsionava a normalista a agir sempre de acordo com as normas
Acredito que é importante abrir, aqui, um parêntese: pode-se verificar em registros mais recentes, das décadas de 1980 e 1990,  e em  relatos de alguns professores das quatro escolas, que algumas penas disciplinares (inclusive castigos físicos) são, ainda  hoje,  utilizadas com freqüência  para garantir a disciplina da escola. 
 				 Pode-se  deduzir desse fato que as penas disciplinares, através do tempo, criaram a cultura do medo e ao mesmo tempo a cultura da culpa.  É dessa forma que em muitos registros de atos de indisciplina mais recentes,  é feita uma ocorrência, “como se fosse o aluno o seu autor”,  na qual ele  confessa e   assume a sua culpa através da sua assinatura, como neste registro:  
“Hoje fui chamado à diretoria por não entrar na Escola pelo portão, saio sem licença pulando o muro. Não posso fazer mais isto, não posso brincar em sala e me comprometo a proceder direito.  Se assim não fizer ser-me-a dado a transferência. André Luciano Onia
6-11-85”
Os registros atestam  que o rigor disciplinar  se estendia para além dos muros da Escola Normal. 
O círculo de normas e preceitos era traçado com nitidez e a censura e pressão da vida social faziam com que as normalistas se submetessem ao padrão de comportamento exigido pela “boa sociedade”.  Aquelas que não se submetiam, tinham que “renunciar” à convivência em seu círculo na “boa sociedade” e à participação em seu grupo social. Ao “errar” e, conseqüentemente, “perder a honra”, a jovem tinha que arcar com a perda de status e passava a ser recusada como membro da “boa sociedade”. O controle das alunas da Escola Normal não podia permitir que nenhuma saísse “da linha”. Assim, a moderação das emoções espontâneas, o controle dos sentimentos, o hábito de ligar os fatos em elos de causa e efeito, faziam parte de suas condutas e deviam ser implantados de tal forma que passassem a se tornar parte da natureza delas. A normalista devia sentir a necessidade de comportar-se corretamente, em todos os espaços e tempos, exigindo dela mesma um autocontrole consciente e uma regulação de todos os impulsos emocionais.  A pressão constante no sentido de inibir as explosões emocionais, exigia a indução de modelos de comportamentos que precisavam ser implantados desde a infância.  Dessa forma,  treinada para se  autocontrolar  e para conformar-se, a normalista se transformava na professora virtuosa e cumpridora dos deveres. 
 É possível que a conformação das normalistas às normas rígidas da Escola Normal possa ser explicada pelo desejo de pertencimento, de estar inserida na sociedade, de se destacar, de fazer parte, mas, também, pelo medo e pela vergonha de  “errar”. Qualquer “deslize” cometido por uma “moça” tinha um preço muito alto: ela ficava impedida de freqüentar os lugares onde os jovens se reuniam e que, naquele tempo, eram poucos:  “o Automóvel Clube”, a casa de colegas, o “footing” da praça da matriz...  (O estatuto do Automóvel Clube se constituiu em um importante documento para esta comprovação).       
   
Assim, podia-se perceber que a escola gerava  o modo de socialização escolar que servia para enquadrar as jovens no seu processo, não somente  de apropriação do saber, mas, também,  do saber-ser e do saber-fazer, julgados socialmente apropriados.  Dessa forma, a  cultura escolar composta por um conjunto de regras,  definia os conhecimentos e as condutas a ensinar e, ainda,  um conjunto de práticas escolares que permitiam a transmissão e a incorporação daqueles conhecimentos e comportamentos.
É importante salientar que através dos tempos e, ainda hoje, a escola bem organizada e o bom mestre, elogiosamente  descrito nos documentos,  persistem na visão de muitos professores que continuam fiéis à idéia da disciplina automática, autoritária e rígida como condição para a formação da criança.  
Acredito que a análise da função social da escola passa, forçosamente, pela análise  dos agentes que dão vida a esta instituição. As normas e as práticas escolares não podem ser analisadas sem levar em conta os professores que são chamados a obedecer às ordens e a utilizar os mecanismos pedagógicos que facilitam a execução das mesmas.  Por outro lado, não se pode ignorar os “modos de pensar e de agir”, que são trazidos do lado de fora dos muros da escola, e que a “atravessam” por inteiro. Já não se ouve mais a expressão tão comum de antigamente: “quando a professora entra na escola, ela deve deixar os seus problemas na porta”.   Dessa forma,  é importante pensar que em nenhum momento, em nenhum lugar, por mais autônoma que seja, uma unidade de ensino não pode esquecer a sua relação com outros espaços sociais, como  a religião, a política, a “boa sociedade”, etc.
É preciso relembrar que a criação e instalação da Escola  Normal,  no Brasil, marcaram o fim do mestre-artesão, do mestre amador, leigo, e marcou, também, a instauração da profissão de professor primário e, correspondentemente, o controle do ensino básico. O professor do ensino primário surgiu com uma dupla tarefa: a de ensinar o aluno a ler, escrever, contar  e a de “formar a infância”, definindo-se esta atividade como um “ministério moral”. Portanto, além da instrução, cabia à  professora,  o estudo das regras que determinavam os “bons costumes” e definiam as condutas sociais. A professora deveria, pois, ser criteriosamente escolhida, ser cuidadosamente formada e estreitamente vigiada  para realizar a missão/tarefa de “educar as crianças”.
Em nome da ordem exigia-se, do professor e do aluno, o respeito aos lugares pré-determinados e aos horários estabelecidos; a dedicação aos estudos dos saberes escolares; o bom relacionamento com as pessoas, o que implicava na submissão aos mais velhos. “No meu tempo, quando o pai falava, a gente abaixava a cabeça”, diz uma professora.  A aceitação e interiorização das normas escolares funcionavam como condição prévia para a tentativa de apropriação do “saber” escolar.  Assim,  a escola regida por um conjunto de regulamentos  apelava e exigia que seus alunos se submetessem a uma ordem social precisa, sem recusas e sem resistências.
Para conseguir o silêncio e a imobilidade das crianças,a professora  deveria ter todas as atividades bem planejadas e registradas no “Caderno de Plano de Aula”, verdadeira “relíquia” do bom professor. Dos exercícios às brincadeiras,  tudo deveria ser criteriosamente planejado, preparado e calculado.  Isto possibilitava uma vigilância e um controle constantes sobre todas as atividades escolares, quer dos alunos, quer das professoras.  Assim, a professora não podia perder de vista os  seus  alunos, inclusive na entrada, no  recreio e na saída.  A vigilância incansável, para manter a ordem e a disciplina, exigia que as professoras e os alunos  nunca ficassem  desocupados.  Percebe-se que a vigilância, o controle, o silêncio e a ordem sintetizavam a própria disciplina escolar, que valia tanto para os professores quanto para os alunos. 
Dentro deste quadro, observa-se que as qualidades essenciais do professor  aparecem no ar solene e reservado das fotos das normalistas;  no registro das atas, que falam sobre a  necessidade do espírito de vigilância que deveria  mantê-las sempre alertas e,  ainda, na afirmação da necessidade do exemplo de responsabilidade, de bondade e de dedicação ao trabalho, que deveriam dar, dentro e fora da escola.
As ameaças e as expulsões corroboradas no “Regimento Escolar” da  Escola Normal parecem tão naturais e indispensáveis como algo que sempre existiu e deve existir para salvaguardar os bons costumes e a moral. A interiorização, pelas professoras, dos valores, normas e princípios  morais e sociais, exercitados no interior da escola normal, parece contribuir para assegurar a adequação entre as  ações das professoras na prática pedagógica e as expectativas da sociedade.
 Portanto, os professores da Escola Normal, ao colocarem em prática as exigências institucionais da escola, representadas pelas normas disciplinares, programas, atividades extraclasse, etc., podiam, devido às suas próprias atitudes e práticas, propiciar às normalistas, um conjunto de categorias de pensamento, de códigos de percepção e de apreciação do mundo. E, através das pressões e do controle, garantiam o comportamento socialmente desejável. 
As sanções corporais ou morais (a vara de marmelo do mestre-escola substituída, hoje, pela “cadeirinha do pensamento”- castigo  utilizado pelo  professor da pré-escola e dos anos iniciais do ensino fundamental para “disciplinar” o aluno- , entre outros) surgiam (ou ainda surgem), simplesmente, como atributos da legitimidade da ação disciplinadora  do professor. 
Apesar de tudo isto, foi  instigante e surpreendente verificar que a disciplina rígida, as penas disciplinares, os exames, o medo da “segunda época”, a vergonha provocada pelos castigos,  não tiraram das ex-normalistas o prazer de lembrar a Escola Normal.    Uma ex- aluna, que se formou em 1960 e, hoje é também escritora, pinta a Escola Normal  de cores maravilhosas:
“Tempo de estudante. A vida, uma alegria; o mundo, eterna esperança.  A Escola Normal, um Ateneu de Raul de Pompéia, com duas diferenças: sem internato e sem a figura doentia e ameaçadora de Aristarco. No mais, disciplina rígida, professores excelentes e toda uma juventude que ali buscava formação e conhecimento...”
“Em 1961 terminamos o Curso de Formação e deixamos a Escola para sempre.  Éramos vinte e uma jovens professorandas ligadas pela amizade de muitos anos desde o curso ginasial.   Juntas participamos deste tempo bom e inesquecível da vida de estudantes.  Quando os sonhos ainda eram verdades...”
Também, uma outra ex-aluna  que se formou em 1934, na mesma escola, ao final de um texto de seu livro autobiográfico,  tece louvores a esta escola:
“Todas as alunas, aqui formadas, levavam para suas cidades muita vontade de ensinar, de transmitir tudo o que aprenderam, de alfabetizar.  Contribuíram para melhorar a vida de muita gente.  Foi grande o impulso emanado da Escola Normal de (...) para muitos municípios mineiros.  Para isso contribuíram com grande esforço, dedicação e ideal, os professores que ali lecionaram.”
Analisando a descrição das duas memorialistas realizadas num espaço de tempo de quase trinta anos, percebe-se que as lembranças trazem apreciações semelhantes sobre o tempo vivido na Escola Normal. As duas lembram-se da Escola Normal e do tempo de estudantes como um local e um tempo muito bom, de sonho ou de quando os “sonhos eram verdades”.
Pode- se  inferir nos  textos das duas que a Escola Normal  exerceu uma influência muito grande nas suas vidas e nas vidas de suas colegas, pela representação que elas fazem do “tempo de normalistas”.  Essa representação pode ser traduzida no “tom de fascinação com o qual relembram  a escola  e que revela o vínculo sentimental com a mesma”.  A descrição que elas fazem da Escola Normal sugere um local e um tempo  sem problemas, sem conflitos, onde tudo e todos “cabiam” exatamente no seu devido lugar:  disciplina rígida e professores excelentes.
Analisando a estrutura curricular da Escola Normal, descobre-se que ela deveria dispensar o ensino de conteúdos que  preparasse as normalistas  para a nobre missão do magistério e,  igualmente, dar-lhes uma educação geral que incluía a aprendizagem das boas maneiras, o refinamento das condutas, o uso da linguagem “formal e correta”, a postura corporal e o modo de vestir. (As fotos revelam, incrivelmente, a postura corporal e o  modo de vestir próprio das normalistas). Para completar a educação geral, a Escola Normal desenvolvia, ainda,  um currículo que privilegiava o ensino de trabalhos manuais, útil desde a confecção do enxoval aos cuidados da casa; o ensino da música e do canto coral, que refinava o gosto, e o ensino das boas maneiras necessárias para o pertencimento à boa sociedade do Automóvel Clube (o clube freqüentado pela “alta” sociedade do município e que determinava o status da pessoa na cidade) 
 Percebe-se que as normalistas, futuras professoras primárias, precisavam desenvolver as “atitudes femininas de educadoras e as qualidades de coração” que facilitassem o exercício do magistério como missão e com total dedicação. Por outro lado, os mecanismos de seleção e formação das moças do curso normal contribuíram para que todas elas adquirissem, além dos traços gerais de qualificação profissional para o exercício do magistério, as  características  de ordem, submissão, recato, que lhes deram o que se poderia chamar de qualificação social e qualificação matrimonial. A análise do currículo da Escola Normal e das atas das  “exposições de trabalhos manuais” realizadas anualmente deixam entrever a preparação da normalista para os cuidados com o lar e para serem boas mães. Na escola elas aprendiam, durante as aulas de trabalhos manuais, “as prendas domésticas” e,  através das aulas de puericultura, a cuidar do bebê.  Ressalta-se que a família colocava como essencial à educação de suas filhas, o comportamento moral e a boa conduta e o preparo para a vida de “casadas”. Os pais valorizavam as atitudes de “boa educação”, de atenção e desejavam que elas se comportassem bem e apresentassem bons resultados na escola, além de serem “boas e prendadas moças” na “boa sociedade”.
E, com o apoio da família, que se unia  à  igreja e à  “boa sociedade”, a escola do passado,  para salvaguardar a moral e os bons costumes e a disciplina escolar, de forma cruel,  conforme atestam os documentos, ia eliminando os alunos que não se enquadravam dentro do “ambiente harmonioso” da escola.  Salvavam-se, portanto, as professoras que, livres dos alunos “desobedientes, difíceis e burros”, podiam exercer a “nobre missão” que lhes era confiada pela família, da forma como era esperada: com dignidade e respeito, dando o exemplo através de uma conduta rígida e austera.
Os alunos dóceis, obedientes, estudiosos, selecionados pela escola, eram premiados e privilegiados por possuírem as professoras bondosas, responsáveis e queridas nas escolas do passado.
Contudo, hoje, para aqueles que imaginavam que a escola nunca seria atingida pela violência, é estarrecedor o número de casos vivenciados a partir da década de 1970 no interior das escolas.  A violência é considerada, segundo dados divulgados pelos meios de comunicação, por 21% da população brasileira, como o maior problema do país.  E, é exatamente este problema, que vem se tornando tão profundo e se agravando, que coloca  a escola e, notadamente, os professores diante de novos desafios. 
Assim, os professores precisam levar em consideração, na sua prática pedagógica, os problemas sociais que vêm progressivamente atingindo a escola e interferindo em sua dinâmica. Os estudos realizados nas quatro escolas permitem rever as idéias sobre o crescente número das ocorrências de indisciplina nas três últimas décadas e evidenciam a necessidade de se refletir sobre a formação do professor na atualidade. A pesquisa nos mostra que os registros de ocorrências escolares que “explodiram” nestas décadas, apontam para o despreparo dos professores para lidarem com a realidade deste “novo” cotidiano escolar. É interessante observar que muitos  professores que atuam nas escolas, hoje,  são oriundos da população que antes de 1970 ficava à margem da escola.
Diante disto, penso que a escola deve apresentar-se, neste contexto, como instrumento de mudanças possíveis, talvez, a única ou a última esperança de um mundo mais humano e mais alegre. Urge, portanto, levando em consideração os problemas sociais da atualidade, investir na conscientização dos professores sobre a  necessidade de uma educação libertadora e humanizadora. Acredito que, com professores conscientes e comprometidos; interessados e bem formados, a escola poderá “lutar contra a maré” da violência, da desigualdade e da injustiça social. Isto somente poderá se tornar realidade quando a informação e a produção de conhecimentos forem suplantadas pela formação humana e pelo desenvolvimento do espírito de solidariedade e de justiça social.
Para isto é necessário o concurso de pessoas que acreditem na possibilidade de construção de um futuro melhor e comprometidas com uma nova visão de mundo, onde a justiça social não seja simples quimera.
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