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RESUMO 

 

Este trabalho tem por objetivo analisar a relação entre alunos do Instituto de Educação 

Professor Ismael Coutinho com a formação de professores vivenciada por eles, com foco 

para os significados atribuídos pelos mesmos à experiência do curso normal na primeira 

escola deste tipo na América Latina, partindo de uma concepção dos alunos como sujeitos 

socioculturais. Para tal, descreve o cotidiano destes na formação de professores, bem 

como sua relação com a escola e identifica no seu discurso, termos, opiniões e categorias 

que expressem o que pensam sobre a própria experiência escolar. Como metodologia, 

recorreu-se a pesquisa qualitativa, realizada através de etnografia que incluiu entrevistas 

semiestruturadas e diário de campo. A partir daí, foi possível constatar um profundo 

envolvimento dos alunos com o curso normal, que se reflete em significados múltiplos 

para essa experiência que passam pelo interesse por um diploma valorizado socialmente, 

a escola como espaço de construção de sociabilidades, o curso normal como parte da vida 

pessoal e a experiência de se tornar normalista. 

 

Palavras-chave: curso normal – escola – sujeito – profissão docente 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This essay aims to analyze the relationship between students of the Instituto de Educação 

Professor Ismael Coutinho with the formation of teachers experienced by them, focusing 

on the meanings attributed by them to the experience of curso normal in the first this type 

of school as such in Latin America, starting from a conception of students as socio-

cultural subjects. To this end, it describes the daily lives of these students in teacher 

education, as well as their relationship with the school and identifies in their discourse, 

terms, opinions and categories that express what they think about their own school 

experience. As a methodology, qualitative research was used, carried out through 

ethnography that included semi-structured interviews and field diary. From there, it was 

possible to observe a profound involvement of students with the curso normal, which is 

reflected in multiple meanings for this experience that go through interest in a socially 

valued diploma, the school as a space for building sociabilities, the curso normal as part 

of personal life and the experience of becoming normalista. 

 

Keywords: curso normal – school – subject – teaching 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho, apresenta como tema a formação de professores para 

Educação Infantil e I segmento do Ensino Fundamental, circunscrita na singularidade da 

Escola Normal, enquadrada dentro de uma das modalidades de Ensino Médio ofertadas 

no Brasil. Busca analisar a relação entre alunos da primeira escola de curso normal da 

América Latina e a formação de professores, focando nas construções sociais que geram 

significados atribuídos por esses sujeitos à experiência do curso normal, tendo como base 

um trabalho de campo realizado com estudantes do Instituto de Educação Professor 

Ismael Coutinho. Para isso, descrevo o cotidiano e práticas dos alunos e evidencio seus 

discursos, afim de buscar as percepções dos sujeitos sobre sua própria realidade. 

Nas Ciências Sociais, é comum vermos trabalhos na área da sociologia da 

educação, mas o mesmo não pode ser dito sobre a antropologia da educação. Há ainda 

poucos antropólogos que se propõem a olhar para a escola, para o sistema de ensino e 

pensar sobre as relações que se tecem nesse meio. No Brasil, nomes como Neusa Gusmão, 

Tânia Dauster, Sandra Tosta, Gilmar Rocha e Tatiana Arnaud Cipiniuk, entre outros, 

fazem parte do seleto grupo de pesquisadores que trabalham rumo a consolidação de um 

campo propriamente da antropologia da educação. No caso do curso normal, não 

encontrei nenhum trabalho que trouxesse um ponto de vista antropológico e que lançasse 

luz sobre a vivência dos alunos. Autores como Saviani e Tanuri, já refletiram sobre o 

curso normal, mas de um ponto de vista histórico e não a partir de uma perspectiva 

antropológica. É nesse sentido que se faz relevante este trabalho, por sua potencialidade 

enquanto documento de análise para pesquisas futuras na área de formação de 

professores, sob um ponto de vista da antropologia da educação, contribuindo para o 

desenvolvimento do campo e trazendo uma reflexão sobre esta modalidade de ensino: o 

curso normal. 

Há também uma relevância pessoal, no sentido de que busco refletir sobre uma 

realidade da qual já fiz parte, na tentativa de compreender como observadora um outro 

que está numa posição na qual eu já estive, a posição de aluno na formação de professores 

do IEPIC. Dar voz à vivência desses sujeitos, é também olhar para meu passado de outro 

modo e repensá-lo, agora como antropóloga.         

Para construir este trabalho, recorri a pesquisa qualitativa, por lidar diretamente 

com os sujeitos e permitir uma compreensão mais profunda de categorias sociais 



12 
 

importantes à temática que, em princípio, não constatei em nenhuma outra análise como 

a que apresento neste trabalho, a saber: normalista. Nesse sentido, essa pesquisa 

etnográfica favorece entrevistas semiestruturadas com 6 alunos de turma distintas, coleta 

de dados via documentos escritos do IEPIC e diário de campo elaborado por mim, bem 

como revisão bibliográfica de autores que me ajudaram a pensar as questões emergidas 

em campo. 

De antemão, ressalto que a opção pelo termo aluno para referir-me aos sujeitos 

com os quais convivi durante a pesquisa, sustenta-se no uso recorrente deste no contexto 

escolar analisado e na necessidade de problematizar uma categoria que já foi naturalizada 

em nossa sociedade e que envolve uma série de representações estabelecidas socialmente 

acerca daquele que frequenta a escola e sua relação com a mesma e que, se incorporada 

sem nenhuma reflexão, acaba por limitar a visão de quem pesquisa educação.  

 Sendo assim, divido está monografia em três capítulos. No primeiro deles, 

problematizo a minha relação pessoal com o objeto de estudo: o curso normal no IEPIC. 

É nesse momento que coloco em voga o modo como se deu minha inserção em campo e 

o movimento que fiz até estabelecer meu distanciamento com tal realidade. No segundo 

capítulo faço uma breve contextualização sobre a história do curso normal no Brasil e do 

curso normal no IEPIC, propriamente, situando minha pesquisa no tempo e espaço. 

 No terceiro, introduzo a concepção do aluno enquanto sujeito que será base para 

todo o trabalho. É neste momento que discuto e reflito sobre as construções sociais 

atribuídas pelos alunos ao curso normal. Para tal, divido em três seções, nas quais abordo 

o significado do curso normal enquanto meio de obtenção do diploma, situando seu valor 

específico para o grupo estudado e abordo o significado do curso normal enquanto espaço 

de sociabilidade, trazendo a importância das relações tecidas no interior da escola para a 

construção da experiência escolar desses sujeitos. Num outro momento abordo a 

particularidade do curso normal enquanto curso integral, explico como isso influencia a 

relação do aluno com a escola e o sentido desta experiência para a vida desses jovens. Por 

fim, trago à discussão a categoria normalista, para abordar o significado do curso normal 

enquanto parte constitutiva de uma identidade. 
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2 - ASPECTOS PRIMORDIAIS AO DESENVOLVIMENTO DA 

PESQUISA 

 

A necessidade desse capítulo surgiu à medida que algumas questões emergiam 

durante o trabalho de campo e do meu anseio em tentar não negligencia-las. Tendo em 

conta a objetividade necessária ao desenvolvimento deste trabalho, penso ser necessário 

localizar o leitor a partir dos preceitos instaurados no campo da pesquisa. Trata-se de 

explicitar, antes de mais nada, aspectos cruciais que caracterizaram o processo de 

construção desta monografia e que devem ser devidamente ressaltados àqueles que nela 

debruçarem sua atenção, a fim de que estes possam ter uma compreensão mais ampla do 

caminho que percorri e dos pormenores presentes no pano de fundo do meu trabalho. 

 

2.1 QUESTÕES ESPECÍFICAS DO TRABALHO DE CAMPO 

  

O trabalho de campo foi realizado de agosto de 2017 a outubro de 2018 no 

Instituto de Educação Professor Ismael Coutinho (IEPIC) com foco nos alunos do curso 

normal. Neste período tive contato com alunos do 1º, 2º e 3º ano cuja as vivências na 

escola deram base para essa pesquisa. No entanto, é preciso explicar o que me levou a 

problematizar o objeto desse estudo. 

Em 2010 eu mudei-me para Niterói e logo iniciei meus estudos no IEPIC. 

Ingressei no 8º ano do Ensino Fundamental e lá permaneci até 2014 quando conclui a 

formação de professores. Se eu escolhi fazer o curso normal? Não. Ocorre que minha 

irmã fazia o curso e, na concepção da minha mãe, matricular-me no mesmo curso era uma 

forma de eu e minha irmã cuidarmos uma da outra. Até tentei uma vaga em outra escola, 

mas não consegui. E porque estou considerando estas questões? Porque é assim que se 

inicia minha relação com o Instituto. 

No ano de 2015 ingressei no curso de Ciências Sociais na Universidade Federal 

Fluminense (UFF), escolhendo a licenciatura. Esse foi um dos grandes efeitos da minha 

vivência no IEPIC, pois até então nunca tinha pensado em ser professora, mas fazer o 

curso normal mudou algo em mim. Ao longo de toda a graduação, não deixei de manter 

contato com a escola, uma vez que alguns conhecidos e até mesmo amigos e familiares 

estudavam lá. Assim, ao passo que eu vivenciava uma formação universitária que me 

prepararia para a vida docente e para a pesquisa, fui reorganizando e repensando toda a 
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minha forma de ver o mundo, incluindo os anos de estudo no curso normal. Quando 

chegou o momento de escolher o tema da monografia, toda minha trajetória de vida e 

aprendizados adquiridos em Ciências Sociais se fizeram presente. Como professora em 

formação, decidi estudar os professores em formação, não da faculdade, mas do curso 

normal, aquele momento pelo qual eu já havia também passado. 

Como já mencionei o contato com a Sociologia, a Antropologia e a Ciência 

Política provocaram em mim um desejo de tentar entender melhor a minha própria 

realidade social. É nesse sentido que surgiu um primeiro interesse em pesquisar como os 

estudantes organizam suas experiências no curso normal do IEPIC. Sendo assim, no início 

do ano de 2017 fiz algumas visitas a escola. Após essas breves visitas, decidi por 

pesquisar a questão de gênero no curso normal, já que é um curso composto, em grande 

maioria, por mulheres. Assim, comecei meu trabalho de campo com um certo interesse a 

priori, ou seja, já tendo em mente uma pergunta de partida, um interesse de pesquisa 

dentro daquele contexto no qual eu estava me inserindo, antes mesmo de conviver com 

os alunos com os quais eu iria fazer a pesquisa, o que foi alterado por completo depois 

que entrei em campo. Paralelo ao início da pesquisa, realizei o estágio de Pesquisa e 

Prática de Ensino 2, e desse modo, eu frequentava as aulas de Sociologia, que aconteciam 

às sextas de 8 da manhã até as 18: 30 da noite. Nos primeiros meses de 2018, por ocasião 

de um período de mobilidade internacional vinculado à Universidade precisei interromper 

o trabalho de campo. Trata-se de um processo seletivo da UFF, em parceria com o Banco 

Santander, no qual eu fui selecionada e tive a oportunidade de estudar 1 semestre letivo 

na Universidade da Beira Interior, situada em Portugal. Com isso, o trabalho de campo 

só pôde ser retomado em junho desse mesmo ano, novamente com a mesma dinâmica: 

pesquisadora e estagiária, agora de Pesquisa e Prática de Ensino 3. Durante esse tempo 

que tive contato com o cotidiano do curso normal do IEPIC, além das aulas de Sociologia 

nas sextas- feiras, frequentei a escola em dias aleatórios da semana, revezando entre o 

período da manhã e da tarde e estive presente em alguns eventos ocorridos na escola, tal 

como o Encontro de Ex- normalistas, a semana pedagógica1, palestras ocorridas no 

auditório e o desfile de 7 de setembro2, evento no qual, celebra-se a Independência do 

Brasil por todo país, através de desfiles em importantes Avenidas das cidades.  

Durante os primeiros momentos da minha experiência em campo, comecei a 

observar que outras questões emergiam de modo mais latente naquele cotidiano e na fala 

                                                           
1 No terceiro capítulo, explicarei do que exatamente se trata esse evento. 
2 Falarei de modo mais aprofundado sobre a experiência do desfile no segundo capítulo deste trabalho. 
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daquelas pessoas. Questões estas que não estavam relacionadas ao tema que me propus 

estudar inicialmente - gênero. Notei que os alunos frequentemente mencionavam a 

quantidade de trabalhos escolares que tinham para entregar, o anseio de que chegasse 

logo o fim de semana e o cansaço com o qual tinham que lidar diariamente. A partir disso, 

entendi que era sobre esses discursos que eu precisava me debruçar. Decidi refletir sobre 

a vivência daqueles que fazem a formação de professores e com isso, buscar entender 

como se dá essa relação entre o estudante e a escola, quais os significados que esses alunos 

atribuem a experiência do curso normal. Desse modo, aprendi na prática, que o próprio 

trabalho de campo nos traz questões e nos indica o melhor caminho a seguir como 

pesquisador, tal como o exemplo de Evans-Pritchard que ao fazer pesquisa entre os Nuer, 

acabou por mudar seu interesse inicial de pesquisa, passando a estudar a questão do gado, 

por perceber que aquilo era o que realmente tinha importância naquele contexto. Como 

ele aponta, “o antropólogo deve seguir o que encontra na sociedade que escolheu estudar”, 

mesmo que seja próprio à pesquisa “ir para o campo com algumas ideias preconcebidas” 

(EVANS-PRITCHARD, 2005, p.244-245). Ora, algo semelhante me ocorreu. Fui para o 

campo com um interesse prévio, mas chegando lá, percebi que o que era interessante para 

mim, não era tão interessante assim para aquele grupo e o que julguei tão importante, na 

realidade não era tão importante assim no dia a dia daqueles sujeitos. 

 O que quero mostrar, com essa breve explicação sobre como se deu minha 

inserção no campo e construção da minha pergunta de partida, é que desde o início, 

sempre mantive uma forte relação com os sujeitos que fazem parte desta pesquisa, na 

medida em que faço parte deles. Nesse sentido foi preciso, de um certo modo, descobrir 

o outro dentro mim tal como Todorov (2010) aponta ser possível descobrir. Foi preciso 

olhar para um contexto no qual eu estou envolvida, por já ter feito parte, criar um 

distanciamento e descobrir o outro, um outro que é sujeito desse estudo. É essa 

circunstância que inicialmente gera questões fundamentais para a produção dessa 

pesquisa, a saber; até que ponto essa relação pode ter influenciado o resultado deste 

trabalho? Pensando nisso separei este capítulo para problematizar a questão do 

estranhamento e desnaturalização tão cara as Ciências Sociais e, principalmente, a 

Antropologia, área na qual delimito minha pesquisa.  

Tal como discute DaMatta, o trabalho de campo pode ser pensado como um rito 

de passagem, uma vez que “implica, pois na possibilidade de redescobrir novas formas 

de relacionamento social, por meio de uma socialização controlada”. Neste processo o 

Antropólogo precisa deixar seus preconceitos, seu modo de ver e perceber o mundo para 
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então ser capaz de descobrir e conhecer um novo no qual se inseriu. Assim, com o uso 

consciente da razão, o pesquisador vai descobrindo o outro e descobrindo que a “pesquisa 

o conduziu para um mundo onde teve que recriar não só toda as relações sociais, mas 

sobretudo aprender o seu sentido profundo” (1987, p.152). Diante disso, consigo olhar 

para minha pesquisa e identificar esse momento que, no campo, nos contatos iniciais com 

aquelas pessoas e aquele contexto com o qual estava familiarizada, foi difícil perceber. O 

estranhamento não é construído já no primeiro momento. É preciso e foi preciso, tempo 

para que eu pudesse, aos poucos, olhar para aquela realidade não com os olhos de quem 

lá estudou, mas com os olhos de uma pesquisadora. O processo de “transformar o exótico 

no familiar” e o “familiar em exótico” é diário e progressivo e se constrói dentro do campo 

à medida que o próprio pesquisador vai se construindo enquanto tal (DAMATTA, 1987, 

p.157).  

Lembro do primeiro dia que retornei à escola para iniciar a pesquisa. A última vez 

que tinha me dirigido até lá fazia cerca de 1 ano. Ao me reportar a secretaria da escola 

encontrei todas as pessoas com as quais eu já estava familiarizada. Antes que eu pudesse 

explicar o motivo de minha presença, a diretora e outros funcionários olharam para mim 

com um sorriso e começaram a perguntar sobre minha vida, como quem não vê um 

conhecido há tempos. “Como vai a faculdade? ”, “como está sua irmã e sua mãe? ”, 

indagações constantemente feitas a mim. Demorou uns minutos até que eu conseguisse 

expressar o meu objetivo com aquela visita. A reação não poderia ser mais calorosa. 

Colocaram-se ao meu dispor, tal como foi durante toda a pesquisa. Naquele instante, a 

naturalização daquelas relações não me permitiu compreender as possíveis implicações. 

E como eu agiria diferente? Como eles me veriam de outro modo se à princípio eu não 

conseguia ver? Seria ingenuidade pensar que, eu simplesmente chegaria num local que 

fez parte da minha trajetória de vida e, assim, de uma hora para outra, eu tiraria as lentes 

que lá aprendi a usar, para usar a lente de quem vive aquela realidade não mais por dentro, 

mas na posição de quem a observa. Diante disso, dei-me conta que “a figura do 

pesquisador é construída com a sua colaboração apenas parcial, pois a imagem que projeta 

reverbera no grupo a partir das referências que este possui, dentro de seus padrões 

culturais específicos” (MINAYO, 2012.p74). Ou seja, naquele momento entendi que, se 

eu quisesse que eles me enxergassem como pesquisadora, eu teria que me esforçar mais, 

já que para eles eu era a “aluna prodígio”, a “aluna nota 10 e orgulho do IEPIC”, que não 

refletia o que eu queria ser nem tão pouco o que eu sou como sujeito hoje. Olhando para 

o meu passado naquela escola, vejo que os comentários tecidos ao meu respeito por 
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aquelas pessoas abordam aquela pessoa de 13, 14, 15 anos, que lá estudou. No entanto, 

eu mudei e hoje sou uma pessoa completamente diferente, tanto em gostos, interesses, 

comportamentos e eles não parecem ter percebido isso. Quando falo com eles, percebo 

que esperam que eu aja do mesmo modo que agia há anos atrás,  

Descobrir o outro foi a grande tarefa deste trabalho. Por algum tempo eu só 

consegui enxergar um nós. Um eu como parte deles. Percebia aquilo que acontecia ao 

meu redor como algo que me envolvia e não como algo necessariamente distante de mim. 

Saber que eu tinha sido eles, que eu tinha estado do lado de lá não me permitia ver que 

eles eram eles e eu, bem, eu era eu. Não lembro exatamente quando, mas de tanto observar 

e refletir, eu deixei de enxergar um nós e me descobri, como a “descoberta que o eu faz 

do outro” (grifo do autor) colocada por Todorov:  

 
Podem-se descobrir os outros em si mesmo, e perceber que não se é 

uma substância homogênea, e radicalmente diferentes de tudo o que não 

é si mesmo; eu é um outro. Mas cada um dos outros é um eu também, 

sujeito como eu. Somente meu ponto de vista, segundo o qual todos 

estão lá e eu estou só aqui, pode realmente separá-los e distingui-los de 

mim (2010, p.3). (grifo do autor)  

 

Foi somente após um intenso esforço reflexivo, de inúmeros momentos 

questionando e repensando minha própria prática em campo, minha relação com aquelas 

pessoas e observando-as no dia a dia da escola, que eu percebi o outro, um outro que é 

um eu também e que não me vê como outro, mas que me trata como parte de um mesmo 

cotidiano. Cotidiano este com o qual eu criei um distanciamento ao longo do meu trabalho 

de campo. Toda vez que eu passava pelo portão, entrava naquele espaço e me relacionava 

com as pessoas que lá se encontravam, eu era tratada como se eu fosse a mesma pessoa 

que lá se formou em 2014, como se não tivessem passado os 4 anos desde então e nada 

tivesse mudado, enquanto que, para mim, aquele espaço tenha se tornado estranho.  

Quanto aos alunos especificamente, não posso dizer que tinha familiaridade com 

todos eles. Tinha com alguns apenas, embora o curso normal, ou seja, o contexto escolar 

no qual eles estão inseridos, me seja familiar. No entanto, a partir do momento em que 

eles descobriam, por algum motivo, que eu tinha estudado no IEPIC, o modo como eles 

se relacionavam comigo mudava. Era como se eles vissem em mim alguém próximo, que 

sabia sobre como eles se sentiam. Cabe citar também um outro fator que influenciou 

minha relação com os mesmos: minha idade. Ocorre que, quando eu comecei o trabalho 

de campo eu tinha 19 anos. Hoje tenho 20 e mesmo assim ainda é muito próximo da idade 
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da maior parte daqueles alunos. Alguns tinham uma idade superior à minha. O que quero 

dizer com isso? Quero dizer que minha idade contribuiu para uma aproximação com os 

alunos. Era como se a todo momento eles me identificassem com alguém do ciclo social 

deles, que compartilha os mesmos gostos, conhece os códigos daquela geração e vive o 

mesmo momento da vida. Muitas vezes eles é que vinham conversar comigo, perguntar 

coisas. Digo que eles são extremamente curiosos e de tudo querem saber. Perguntavam-

me como era a faculdade, se era “difícil”, perguntavam sobre as tatuagens que tenho no 

corpo, às vezes comentavam sobre meu cabelo ou a roupa que eu estava vestindo. Certa 

vez, fui convidada para um sarau que eles iriam realizar. O evento consiste num momento 

vivido em grupo, no qual decora-se um espaço qualquer e pessoas realizam diferentes 

ações. É um momento para expressar-se por excelência. As pessoas compartilham textos 

de própria autoria, poesias, músicas, outros dançam, cantam, atuam, expõem trabalhos 

tais como desenhos e objetos construídos por eles mesmos. No IEPIC há muitos alunos 

envolvidos nesse tipo de atividade. Alguns dos alunos e professores costumam dizer que 

“no IEPIC tem muito aluno artista e talentoso”. No dia do evento, fui até a escola para 

observar as atividades. Uma professora, sabendo que eu costumava tocar violão e cantar 

contou aos alunos do curso normal e, no fim, eles insistiram para que eu participasse 

também. Acabei tocando músicas que eles conheciam enquanto todos os presentes 

cantavam em coro. Muitos vieram falar comigo após esse ocorrido, alguns queriam 

informações sobre a minha vida pessoal. Eles costumam pedir nossas redes sociais, 

principalmente o instagram, espécie de plataforma digital na qual as pessoas postam fotos 

e vídeos curtos do seu dia a dia para que outros possam ver. Certa vez uma estudante veio 

contar-me que estava “apaixonada por mim”. Eu não soube muito bem como reagir 

naquele momento. Apenas falei que agradecia o carinho e que eu era comprometida. O 

que eu não conseguia entender era como isso era possível, tendo em conta que eu 

praticamente não falava com essa estudante. Entretanto, situações do tipo não são 

incomuns no IEPIC e percebi que não era uma questão isolada. Muitos deles criam 

interesse por estagiários da UFF ou pessoas de fora que realizam algum trabalho na 

escola. Mas cabe ressaltar que essas pessoas pelas quais eles se interessam são sempre 

com idades próxima a deles, ainda que exista diferenças de em torno de 5 anos. Por 

exemplo, certa vez um estudante veio até mim para perguntar se um dos estagiários que 

frequentava as aulas de sociologia comigo e que também era da UFF estava namorando. 

Ele disse que achava esse rapaz muito bonito e que estava interessado, mas logo 

demonstrou uma cara de decepção ao saber que ele tinha uma namorada. E ao perceber 
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os risos da turma quando viram a cara do menino que veio até mim, eu me dei conta de 

que todos sabiam e que é comum, entre eles, comentarem sobre os estagiários e tecerem 

elogios. Isso ocorreu inúmeras vezes ao longo do meu trabalho de campo. 

A respeito da minha relação pessoal com o campo, é preciso situar uma diferença 

caso não tenha ficado claro. A minha relação de familiaridade com os funcionários da 

escola é diferente da minha relação de familiaridade com os alunos, aqueles sobre os quais 

recai a minha investigação. Com as pessoas que trabalham no setor administrativo, na 

coordenação pedagógica, os professores, as funcionárias da cozinha, o porteiro, a 

inspetora, o bibliotecário e aqueles que trabalham na limpeza eu possuo uma relação de 

proximidade por ter convivido com eles, por ter me relacionado e trocado experiências 

durante o tempo que estive estudando no IEPIC. Eles me veem como uma referência. Se 

estou ao lado de alguém costumam falar coisas do tipo: “essa aqui é nosso orgulho. 

Menina esforçada. Mesmo com todas as dificuldades agora está aí, passou para faculdade, 

foi fazer intercâmbio”. Ouvi professores dizendo “quem dera se todos fossem como 

você”, “sinto falta das turmas da sua época”, “naquela época ainda tinha alunos como 

você, que se esforçavam, queriam aprender”. Discursos que poderiam muito bem ser 

analisados e que dariam conta de uma monografia inteira. Essa visão construída sobre 

mim se sustenta na minha trajetória escolar. O fato de eu já ter representado a escola num 

concurso de redação do Senado, já ter sido premiada pelo meu desempenho em provas do 

governo algumas vezes, ter vencido um concurso de redação da escola, ter representado 

a escola em eventos externos, organizados pela Secretaria de Estado de Educação do Rio 

de Janeiro, entre outras questões, tornaram-me um pouco conhecida na escola. Além 

disso, minha mãe estava sempre visitando a escola para resolver problemas, saber o que 

as filhas estavam fazendo, conferir se de fato estávamos frequentando as aulas. Isso criou 

um certo envolvimento da administração da escola com minha vida pessoal.  Entretanto, 

não pretendo aqui refletir sobre o que os funcionários pensam sobre mim, sobre a escola 

ou sobre os alunos, mas sim sobre o que estes últimos vivenciam no curso normal e os 

significados atribuídos por eles a essa experiência. 

No que tange os alunos com os quais eu convivi nesse período de trabalho de 

campo eu não possuo proximidade, um envolvimento afetivo de quem compartilha 

momentos. Poucos são aqueles que eu conhecia antes da pesquisa. Dois ou três. A 

familiaridade, nesse sentido, se dá em relação ao cotidiano deles na escola, aos espaços 

que eles circulam, as atividades que eles realizam no curso de formação de professores. 

Ainda que tenhamos idades próximas, eu não sei quem eles são fora da escola, nem 
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tampouco eles sabem sobre o meu cotidiano. Também não posso supor que eles 

experimentam uma formação de professores idêntica àquela que tive nos anos de 2012, 

2013 e 2014. Os tempos são outros, o contexto social é diferente. Ainda que seja o mesmo 

local, o mesmo curso, cada realidade é única no tempo e tem suas próprias dinâmicas. 

Além disso, outro aspecto a ser levado em conta é o próprio movimento das Ocupações3 

no IEPIC em 2016, levada a cabo pelos próprios alunos e que, de algum modo, e eu não 

pretendo me ater a isso, trouxe impactos para o cotidiano da escola. Tal movimento não 

existiu na minha época, não marcou minha geração, mas aqueles que estudam lá hoje 

passaram por isso ou pelo menos lidam com os reflexos de uma escola ocupada. 

Diante disso, quero elucidar os aspectos facilitadores e desafiadores dessa minha 

familiaridade com o campo para o desenvolvimento da minha pesquisa. A antropologia, 

tradicionalmente, estuda o exótico e toda pesquisa antropológica requer que, o 

pesquisador crie um distanciamento e/ ou estranhamento sobre o seu objeto na medida 

em que realiza um exercício de relativização. É preciso “tirar a capa de membro de uma 

classe e de um grupo social específico” e ser capaz de “estranhar alguma regra social 

familiar e assim descobrir” o “exótico no que está petrificado dentro de nós pela reificação 

e pelos mecanismos de legitimação” (DAMATTA, 1987, p157-158). 

Se por um lado, a proximidade com o objeto estudado pode desafiar a capacidade 

de distanciamento do pesquisador que realiza trabalho de campo, por outro pode vir a ser 

um elemento facilitador da pesquisa. Antes, é preciso também questionar a própria 

pretensão de um afastamento total e a busca por uma neutralidade plena. Em primeiro 

lugar, é “marca registrada” da Antropologia “a observação participante, a entrevista 

aberta, o contato direto, pessoal com o universo investigado” (VELHO, 2004, p.123). Em 

segundo lugar, como mostra Minayo, “o observador faz parte do contexto sob sua 

observação e, sem dúvida, modifica esse contexto, pois interfere nele, assim como é 

modificado pessoalmente” (2012, p.70). Sendo assim, não existe um trabalho totalmente 

neutro, tendo em conta que as Ciências Humanas consistem em pessoas estudando 

pessoas e o ser humano não é imparcial. A própria objetividade é relativa à medida que 

“a realidade (familiar ou exótica) é sempre filtrada por determinado ponto de vista do 

observador” (VELHO, 2004, p.129). Convivendo com o “outro” em campo, o 

pesquisador acaba se envolvendo com aquele espaço, aquelas relações, pois só assim pode 

                                                           
3 Sobre as Ocupações no IEPIC, ver segundo capítulo. 
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compreender aquilo que observa e isso, por si só, coloca entrave à uma “neutralidade 

ideal”, tal como aponta DaMatta: 

 

Mas como é possível manter a neutralidade ideal, que teoricamente nos 

permitiria <<ver>> (grifo do autor) todas as situações de todos os 

ângulos, se estamos tratando de fatos e de pessoas que acabam por nos 

envolver nos seus dramas, projetos e fantasias? Ou melhor: como 

poderei chegar a captar essa realidade social se não me coloco diante 

dela como um semelhante aos que dela tira a honradez, a dignidade e o 

sentido da existência? Ou seja: é preciso pensar em que espaço se move 

o etnólogo engajado na pesquisa de campo e refletir sobre as 

ambivalências de um estado existencial onde não se está nem numa 

sociedade nem na outra, e no entanto, está-se enfiado até o pescoço 

numa e noutra (DAMATTA,1987, p.153-154). 

 

Em consonância a essa perspectiva, em relação à pesquisa qualitativa, para alguns 

autores, como Minayo o envolvimento do entrevistador com o entrevistado não 

compromete a objetividade do trabalho, pelo contrário, “ ela é condição de 

aprofundamento da investigação e da própria objetividade. Em geral, os melhores 

trabalhadores de campo são os mais simpáticos e que melhor se relacionam com os 

entrevistados” (2012, p.68). Eu pude perceber que ao passo que os alunos se 

“acostumavam com minha presença”, interagiam e nós criávamos um envolvimento por 

estar ali no mesmo ambiente, às vezes dialogando como quem não tem nenhuma 

pretensão, às vezes participando de uma roda de violão, e assim, eles foram se 

aproximando, abrindo espaço para a construção da minha pesquisa. Uma vez eu e outra 

pesquisadora que também faz trabalho de campo na escola paramos para conversar com 

alguns alunos e só precisamos fazer uma pergunta que eles desataram a falar sobre suas 

vidas e o que pensavam da escola. O mesmo aconteceu quando entrevistamos um rapaz 

do 1º ano. Isso mostra como nessa relação, é inevitável a construção dessa empatia e 

afeição entre quem observa e é observado. Acredito que isso tenha aberto portas em minha 

pesquisa, bem como minha familiaridade com o curso.  

Por outro lado, é necessário questionar a própria noção de familiaridade e de 

distância como propõe Gilberto Velho,  

 

O que sempre vemos e encontramos pode ser familiar, mas não é 

necessariamente conhecido e o que não vemos e encontramos pode ser 

exótico, mas até certo ponto, conhecido. No entanto, estamos sempre 

pressupondo familiaridade e exotismos como fontes de conhecimento 

ou desconhecimento, respectivamente (2004, p.126). (grifo do autor) 
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Na vida social, ao interagir com as pessoas do nosso cotidiano, seja quando 

atravessamos a rua, compramos pão ou vamos assistir uma peça, temos como princípio 

“classificar” tudo e todos com base nas percepções e informações que trazemos conosco, 

construídas ao longo da nossa trajetória, e por esses grupos, relações, lugares e pessoas 

estarem de modo frequente no nosso cotidiano, por esses elementos comporem os 

“cenários do nosso dia a dia”, partimos do pressuposto que já os conhecemos com 

profundidade. Tão imerso no seu contexto e tão naturalizado com as relações e as regras 

com as quais sua vida está fundamentada, o pesquisador encontra “limites na 

possibilidade de relativizar” e se “colocar no lugar do outro”, o que não quer dizer que 

não seja possível a relativização (VELHO, 2004, p.126-127). 

Pesquisar aquilo com que temos proximidade ou um contexto do qual já fizemos 

parte de algum modo, envolve a dificuldade de se superar o que naturalizamos e perceber 

que o que achamos realmente conhecer “pode estar seriamente comprometido pela rotina, 

hábitos e estereótipos” (VELHO, 2004, p.128). Foi assim que percebi que, embora eu 

estivesse familiarizada com o curso normal no IEPIC e com o que uma pessoa vive 

durante o processo de formação de professores, eu não conhecia essa realidade. No tempo 

que lá estive enquanto estudante, eu estava tão imersa naquela dinâmica, eu naturalizava 

tanto aquelas relações, regras, rotinas, que eu não conseguia estranhar e refletir sobre o 

que eu estava vivendo. Somente hoje, depois de não ser mais parte daquele contexto e ter 

tido esse espaço de tempo de quatro anos longe, é que eu sou capaz de perceber o 

funcionamento do curso normal no IEPIC e “identificar mecanismos conscientes e 

inconscientes que sustentam- e dão continuidade a – determinadas relações e situações”, 

ainda que eu não seja capaz de conhecer tudo, o que é característico dos próprios limites 

de uma pesquisa (VELHO, 2004, p.128). 

É por essa razão que, além de uma importância acadêmica, no sentido de poder 

contribuir para outros pesquisadores que queiram se debruçar sobre o curso normal, este 

trabalho tem uma importância pessoal, uma vez que analisar a dinâmica do curso no 

IEPIC, entender o que acontece no cotidiano escolar dos alunos, perceber as 

representações que estes atribuem às suas vivências enquanto “normalistas” é, de algum 

modo, tentar superar a familiaridade que me faz supor que eu conheço. Assim, em vez de 

cair numa atitude do senso comum e contentar-me com ela, busquei colocar em prática 

toda minha formação enquanto cientista social e conhecer de fato uma realidade da qual 

fiz parte, ainda que hajam limites nesse estudo. 



23 
 

3 – CONTEXTUALIZAÇÃO DO CAMPO 
 

Estimulada por contextualizar historicamente a escola na qual realizei minha 

pesquisa de campo inicio este capítulo situando o IEPIC no tempo e espaço. Para tanto, 

faz-se necessário uma explicação sobre a divisão desse capítulo em duas partes, a saber: 

uma breve história do curso normal no Brasil e a apresentação propriamente dita do 

Instituto de Educação Professor Ismael Coutinho. 

Ocorre que durante meu trabalho de campo, notei que havia uma frequente 

menção ao fato do IEPIC ser a primeira escola de formação de professores do Brasil e, 

mais do que isso, da América Latina. Há uma certa honra presente na fala dos funcionários 

e dos alunos no que tange o pioneirismo da instituição niteroiense. Honra no sentido de 

“direito à orgulho” (PITT-RIVERS, 1971). A própria gestão administrativa mantém uma 

“sala de memórias” com objetos do passado da escola, tais como fotos, mesas, uniformes, 

que são expostas ao público em épocas específicas do ano, tal como o aniversário da 

instituição. É possível também encontrar pelos seus espaços, murais que contam ou 

sinalizam a história do curso normal e, consequentemente, da formação de professores no 

Brasil. Mesmo que não exista um certo conhecimento aprofundado sobre essa trajetória 

por parte do corpo escolar -  composto por alunos, professores, gestão administrativa e 

demais funcionários -, é difícil encontrar um aluno do curso normal que não tenha 

consciência de que ali foi o início desse modelo de formação de professores no país. O 

próprio uniforme não deixa os alunos esquecerem, nem mesmo aqueles que são de outro 

segmento de ensino, tendo em conta que trata-se de uma blusa branca, a qual carrega a 

logo da escola acima da seguinte frase: “Desde 1835 ensinando a ensinar”. Um outro 

momento reforça essa percepção. Trata-se de um evento organizado no ano passado 

(2017), pela turma do 3° ano. Eles realizaram um encontro de Ex- normalistas4, o qual 

contou até mesmo com uma página no facebook 5- mídia virtual onde as pessoas 

compartilham informações pessoais, conteúdos, imagens e vídeos - na qual lia-se a 

legenda: “ Dia de vestir o uniforme, trocar experiências e relembrar”. Hoje, ainda que a 

escola forneça outras modalidades de ensino, ela é conhecida pela formação de 

professores.  

                                                           
4 Disponível em: <https://goo.gl/YAf5Bv>. Acesso em 04/10/18 
5 O facebook hoje é a rede social mais usada no mundo.  

Disponível em: <https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-of-

users/>.  Acesso em 30/10/2018. 



24 
 

Quando digo que não há um aprofundamento desse conhecimento histórico quero 

dizer que o resgate desse passado se conforma e se resume na constante ressalva de que 

o IEPIC é a primeira escola de curso normal da América Latina. A exemplo dos murais, 

já mencionados, apenas traçam marcos cronológicos da história do curso na instituição e 

não abordam as questões mais complexas que envolveram essa mesma história, como por 

exemplo os interesses por trás da criação da formação de professores ou até mesmo a 

questão da feminização do curso. É nesse sentido que considero um conhecimento 

histórico superficial, por se contentar em apenas relatar a ordem dos fatos e não buscar 

entende-los. 

 

Figura 1: Imagem do mural de fotos sobre a história do curso normal no IEPIC. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Sendo assim, considero relevante circunscrever, mesmo que de forma não 

aprofundada, a história do IEPIC, com o intuito de compreender o sentido que o passado 

detém àqueles que fazem parte do cenário atual no qual se insere minha pesquisa. 

 

3.1 BREVE HISTÓRIA DO CURSO NORMAL NO BRASIL 

 

Como mostra Saviani (2009) a ideia de criação das Escolas Normais no mundo 

surge no século XIX, quando, após a Revolução Francesa (1789), surge a necessidade de 

se pensar a instrução popular. É em Paris, no ano de 1795, que surge a primeira escola 

normal no mundo. No Brasil, essas ideias começam a emergir mais fortemente logo após 

a independência, exemplificado pelo decreto Lei de 15 de outubro de 1827 que propõe a 
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criação de escolas primárias com a adoção do método lancasteriano, também conhecido 

como ensino mútuo, o qual deveria ser utilizado para formar os professores à serem 

treinados nas capitais das províncias. Tal método “procurava desenvolver principalmente 

os hábitos disciplinares de hierarquia e ordem, exercer um controle pela suavidade, uma 

vigilância sem punição física”, sendo mais eficiente pelo trabalho realizado com grande 

quantidade de alunos, o que serviria ao interesse civilizatório das elites da época 

(VILLELA; ALVES, 1997, p.196). 

Após o ato adicional de agosto de 1834 que concede autonomia administrativa às 

províncias e atribui-lhes a responsabilidade sobre a educação primária, surgem as 

primeiras escolas normais no Brasil, inspiradas no modelo francês. A primeira delas surge 

em Niterói, capital da província do Rio de Janeiro, capital do Império na altura, por meio 

do decreto nº 10 de abril de 1835, à saber: 

 
Artigo 1º. Haverá na Capital da Província do Rio de Janeiro uma Escola 

Normal para nella (sic) se habilitarem as pessoas, que se destinarem ao 

magistério de instrução primária, e os Professores actualmente (sic) 

existentes, que não tiverem adquirido a necessária instrução nas Escolas 

de Ensino ................ na conformidade da Lei de quinze de outubro de 

mil oitocentos e vinte sete, Artigo quinto. 

 

É importante lembrar o contexto social no qual surgem os cursos normais. Não 

tratava- se apenas de um Brasil imperial, mas de um contexto de economia basicamente 

agrária e marcado pela escravidão, que só viria a ser abolida em 1888. Isso irá refletir no 

público inicial dessas escolas, constituído apenas por homens livres do sexo masculino 

(VILLELA; ALVES, 1997). Ou seja, a necessidade de se pensar uma instrução pública 

não incluía negros e mulheres. Além disso, exigia-se alguns certos requisitos no ato da 

matrícula: “Artigo 4º. Para ser admitido à matrícula na Escola Normal, requer-se: ser 

Cidadão Brasileiro, maior de dezoito anos, com boa morigeração, e saber ler e escrever” 

(Decreto nº 10 de abril de 1835). 

As autoras também mostram como esses requisitos estavam relacionados com os 

interesses dos governantes em responderem às exigências internacionais para a inserção 

do Brasil na rota de um “mundo civilizado” sem que se modificasse “de fato as relações 

que sustentavam o Império”. Ao analisar o contexto histórico de criação da primeira 

escola de curso normal, as autoras mostram como esta surge para corresponder aos 

interesses da elite fluminense da época. Para elas a instrução foi “concebida como um 

espaço importante para a difusão dos princípios de Ordem e Civilização que regiam o 
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ideal conservador” e de um modo geral os governantes do Brasil buscavam disciplinar a 

população branca, conter as revoltas de escravos e disseminar um pensamento que 

garantisse a manutenção de um status quo (1997, p.191). Ter boa morigeração dizia 

respeito a possuir uma certa moral, uma boa educação e “bons costumes” e para provar o 

enquadramento do indivíduo nesses critérios seria necessário um atestado de boa conduta. 

 
Artigo 6º. Os que pretenderem matricular-se, dirigirão seus 

requerimentos ao Presidente da Província, instruídos com certidão de 

idade, e atestação de boa conducta, (sic) passada pelo Juiz de Paz do 

seu domicilio: com despacho do mesmo Presidente serão matriculados 

pelo Diretor, se pelo exame a que deverá proceder, achar que possuem 

princípios suficientes de leitura e escrita (decreto nº 10 de abril de 

1835).  

 

Assim, por todas as províncias começam a surgir escolas de curso normal ainda 

no século XIX. Na Bahia (1836); Mato Grosso (1842); São Paulo(1846); Piauí (1864); 

Paraná e Sergipe(1870); Ceará(1885); Maranhão(1890)(SAVIANI,2009). Inicialmente, 

muitas destas foram criadas junto aos Liceus, voltados até então para a formação da elite 

masculina, devido à falta de instalações e professores (KULESZA, 1998). Pode-se dizer, 

a partir de um panorama geral sobre a experiência dessas primeiras escolas, que “foram 

frequentemente fechadas por falta de alunos ou por descontinuidade administrativa e 

submetidas a constantes medidas de criação e extinção, só conseguindo subsistir a partir 

dos anos finais do Império”, o que pode ser explicado pela deficiência no currículo, “mas 

sobretudo à falta de interesse da população pela profissão docente, acarretada pelos 

minguados atrativos financeiros que o magistério primário oferecia e pelo pouco apreço 

de que gozava” (TANURI, 2000, p.65). 

Nas décadas finais do Império, mudanças na ordem social e política levam a uma 

maior importância com a educação popular e consequente valorização dos cursos 

normais. Paralelo a isso, ocorre também o enriquecimento dos currículos e abertura da 

formação para o público feminino. A partir daí, irá ocorrer um processo de feminização 

do magistério, que irá se arrastar até os dias de hoje, mesmo após a implementação da 

coeducação em 1880. Ocorre que, desde o início a profissão docente era mal remunerada 

e desprestigiada socialmente. Além disso, o sistema educativo era estruturado de modo a 

reservar aos homens a possibilidade de ingresso ao ensino superior, mediante aos 

currículos diferenciados. Nessa época, começa-se a surgir no pensamento social a ideia 

de que a educação da infância deveria ser reservada a mulher, tendo em conta o 

“prolongamento de seu papel de mãe”. O magistério seria a profissão pela qual a mulher 
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conseguiria conciliar os afazeres domésticos e sua habilidade, tida como natural, para 

educar as crianças (TANURI, 2000, p.66).  

A partir de 1890, as escolas normais assumem um padrão de organização e 

funcionamento, efeito da reforma de instrução pública de São Paulo. É nesse momento 

que se tem uma maior ênfase a prática pedagógica realizada nas escolas- anexas às 

Escolas Normais. Logo após a proclamação da República (1889) pouca coisa teria sido 

modificada no plano da estruturação do ensino e, somente a partir dos anos 30 do século 

XX, inicia-se por todo país, mudanças significativas, com a criação dos Institutos de 

Educação, influenciados pelo Manifestos dos pioneiros de 1932. Concebidos por Anísio 

Teixeira, os Institutos tinham por finalidade, superar as falhas das Escolas Normais ao 

não darem conta da formação dos professores (SAVIANI, 2009). 

Com o golpe civil-militar de 1964, desaparece a Escolas Normal por meio da Lei 

5.692/71, que a transformou numa das habilitações do ensino secundário, chamada de 

Habilitação Específica para o Magistério (HEM). Desapareciam os Institutos de 

Educação e a formação de especialistas e professores para o curso normal passando a ser 

feita exclusivamente nos cursos de Pedagogia (TANURI, 2000). 

Com o fim do regime militar e criação da LDB 9394/96, introduz-se como 

alternativa aos cursos de pedagogia e licenciatura os institutos superiores de educação e 

as Escolas Normais Superiores.  

 
Art. 62.  A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-

á em nível superior, em curso de licenciatura plena, admitida, como 

formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e 

nos cinco primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível 

médio, na modalidade normal.   

    

Quando criada, esta Lei previa, em suas disposições transitórias, que até o final da 

década, somente seriam admitidos os professores habilitados em nível superior ou 

formados por treinamento em serviço. Entretanto, tal disposição foi revogada pela nº 

12.796, de 2013. Diante disso, atualmente, ainda é possível atuar como docente na atual 

educação infantil e nos primeiros anos do Ensino Fundamental, apenas com a habilitação 

adquirida no âmbito do Ensino Médio – modalidade normal. 
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3.2 SOBRE O INSTITUTO DE EDUCAÇÃO PROFESSOR ISMAEL 

COUTINHO 
 

Criada pelo Ato nº 10 de 1º de abril de 1835, da Assembleia Legislativa da 

Província do Rio de Janeiro, sancionada por Joaquim José Soares de Souza (o Visconde 

de Itaboraí), a primeira Escola Normal do Brasil tem 21 alunos matriculados, cabendo a 

matrícula nº1 ao mineiro José de Souza Lima. Foi ele o primeiro professor formado no 

Brasil.6 Em 1847, a escola é fundida ao Liceu de Artes Mecânicas e a Escola de Arquitetos 

Medidores, compondo o Liceu Provincial, logo depois extinto (VILELA; ALVES,1997). 

Em 1862 a Escola Normal se restabeleceria, sendo reinaugurada por Dom Pedro II em 29 

de junho. É nesse momento que há a abertura para o sexo feminino e forma-se em 1866 

a primeira professora primária fluminense: Joaquina Maria Rosa dos Santos. Em 15 de 

abril de 1890, a Escola Normal é novamente extinta e substituída pelo Liceu de 

Humanidades de Niterói, ao que agregam uma simples cadeira de pedagogia. Ao passar 

dos anos, reestabelecem-se as cadeiras do curso Normal e, por fim, a própria Escola, em 

1900, extinguindo o Liceu.  

É somente em 1921 que se inaugura a primeira sede para a Escola Normal, na 

Praça da República, Rua Padre Antônio Feijó, atual endereço Avenida Ernani do Amaral 

Peixoto, nº 707 – Centro. Em 1931 a escola é incorporada ao Liceu Nilo Peçanha, escola 

que existe até hoje em Niterói e atualmente fornece o Ensino Médio Regular. Em 1938, 

O Liceu Nilo Peçanha e a escola Normal passam a denominar-se Instituto de Educação 

do Estado do Rio de Janeiro. Com a Lei nº 2146, em 1954, tal instituto, passa a 

denominar-se Instituto de Educação de Niterói. Em 1955, a Escola Normal é transferida 

para o antigo prédio do Grupo Escolar Getúlio Vargas. Em 1965, como homenagem a 

uma das grandes figuras do magistério fluminense, tem o nome de Instituto de Educação 

Professor Ismael Coutinho (IEPIC). Em 1978 absorve a Escola Estadual de Ensino 

Supletivo Getúlio Vargas e o Jardim de Infância Maria Guilhermina7, se estabelecendo 

no endereço até hoje mantido, atualmente: Travessa Manoel Continentino, nº 32, bairro 

de São Domingos, Niterói, atual região Metropolitana do Rio de Janeiro. 

 

                                                           
6 Dados fornecidos pela direção da escola. 
7 Dados disponíveis no site da instituição: <www.infoiepic.xpg.com.br/nmemoria.htm> Acesso em 

04/10/18 
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Fonte: Site do IEPIC. 8 

 

Hoje, a escola faz parte da rede estadual de ensino, ocupa uma área de 

aproximadamente 5.000 m2 e oferece o Ensino Fundamental – segundo segmento, o 

Ensino Médio – na modalidade Curso Normal. Recentemente também tem sido ofertado 

um projeto institucional denominado Correção de fluxo, substituindo o antigo projeto 

autonomia realizado pela Fundação Roberto Marinho. Tal projeto, que compreende do 6º 

ao 9º ano, visa “corrigir a defasagem entre idades e série dos alunos e garantir a 

aprendizagem”.9 

Localizado próximo ao centro da cidade, o IEPIC encontra-se numa área de 

Niterói com fácil acesso a transporte público, incluindo até mesmo a estação de barcas da 

cidade. Em suas proximidades é possível encontrar inúmeros comércios, praças públicas, 

alguns clubes, diversos polos da Universidade Federal Fluminense, escolas particulares, 

municipais e estaduais, muitos bares e restaurantes, o maior shopping do centro da cidade 

e até mesmo a baía de Guanabara. Encontra-se também 3 favelas10 - Morro do Estado, 

Morro do Palácio e Morro do 94 -, nas quais muitos dos alunos matriculados na escola 

                                                           
8 Disponível em: < http://www.infoiepic.xpg.com.br/histfotosIEPIC.htm>. Acesso em 19/11/18 
9 Dados disponíveis em: <https://gestaoescolar.org.br/conteudo/731/projeto-institucional-correcao-de-

fluxo-na-escola>. Acesso em 04/10/18 
10 Neste trabalho, faço uso do significado de favela proposto por Silva et al., que a define como um 

“território constituinte da cidade” com “insuficiência histórica de investimentos do Estado e do mercado 

formal”, “com forte estigmatização sócio espacial”, marcado “pela alta densidade de habitações”, “níveis 

elevados de subemprego e informalidade nas relações de trabalho”, bem como [...] “relações de vizinhança 

marcadas por intensa sociabilidade, com forte valorização  dos espaços comuns como lugar de convivência” 

(SILVA et al.,2009, p.22-23). 

Figura 2: Imagens do acervo histórico do IEPIC. Inauguração do prédio Grupo Escolar Getúlio Vargas 

onde hoje é o bloco B – à esquerda e do hasteamento da bandeira onde hoje é o bloco A – à direita. 
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residem. É importante ressaltar que, por tratar-se de uma região metropolitana, a escola 

está inserida num ambiente urbano de intensa circulação de pessoas, mercadorias e 

informações, bem como grande oferta de atividades. 

No ano de 2016, a escola ganhou visibilidade por participar do movimento de 

Ocupação secundarista que envolveu diversas escolas estaduais do Rio de Janeiro, sendo 

a 1ª escola ocupada de Niterói. As Ocupações, foi um movimento político levado à cabo 

por alunos que ocuparam o espaço físico de suas escolas, tomando o controle sobre suas 

atividades, inicialmente em apoio à greve dos profissionais da educação. Durante o 

período, os alunos “viviam” dentro da escola, onde dormiam, tomavam banho, 

cozinhavam, faziam a segurança do local e realizavam uma série de atividades que fugiam 

ao cotidiano habitual da instituição escolar, como oficinas, debates, aulas coletivas, 

eventos artísticos, além de atos de manifestação com algumas reivindicações. Entre as 

pautas, estavam questões particulares a cada escola, como eleição para direção escolar, 

melhoria da merenda, da infraestrutura, implantação de ar-condicionado, entre outras e 

questões mais gerais que envolviam a rede estadual de ensino, como maiores 

investimentos para as escolas, gestão democrática e crítica ao projeto educacional da 

Secretaria de Educação do Rio de Janeiro, que realizava provas de avaliação do 

desempenho dos alunos, o que afetava a verba destinada a cada escola (PEÇANHA; 

ALMEIDA, 2018). 

Ao todo, o IEPIC possui 954 alunos, matriculados entre o 6º ano do Ensino 

Fundamental e 3º ano do Ensino Médio, sendo um total de 31 turmas. Conforme 

demonstrado no primeiro quadro que ressalta a distribuição de estudantes por série: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     (continua)  

Séries Nº de alunos Nº de turmas por 

série 

6º ano - EF 164 5 

7º ano - EF 151 5 

8º ano - EF 123 4 

9º ano - EF 139 4 

Correção de Fluxo 1 35 1 

Correção de Fluxo 2 21 1 

EJA 24 1 

1º ano- Curso Normal 144 5 
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Como é possível perceber, há uma espécie de funil entre o 1º e 3º ano do curso 

normal, tendo em conta que muitos entram no início do curso, mas poucos chegam até o 

final e isso é explicado pelas inúmeras desistências ocorridas ao fim do primeiro ano na 

formação de professores. Muitos alunos deixam o curso para ingressarem no Ensino 

Médio regular. Dentre os motivos podemos destacar duas justificativas que são 

recorrentes na fala dos membros tanto da direção e coordenação escolar quanto na fala de 

alunos que saíram da escola: a não identificação com o curso, uma vez que muitos alunos 

se matriculam no curso normal sem ao menos saber do que se trata;  a dificuldade em 

conciliar trabalho e continuidade dos estudos, tendo em conta a extensa carga horária e 

formato de organização do curso que não permite aos que ingressam,  manterem a jornada 

de trabalho exigida pelo mercado.11 

A escola possui cerca de 110 funcionários, sendo 89 professores. Destes, 16 são 

responsáveis por disciplinas pedagógicas, ministradas especificamente para o curso 

normal. A unidade funciona nos três turnos (manhã, tarde e noite) sendo oferecida 

somente a Educação de Jovens e Adultos (EJA) no período noturno. O curso normal, 

especialmente, funciona em período integral, sendo que apenas dois dias da semana os 

alunos possuem aula de manhã até a tarde, compreendidas no horário de 7:00 às 18:15. 

No restante da semana, os alunos têm aula pela manhã, de 7:00 às 12:20, e utilizam as 

tardes restantes para cumprirem a carga horária de estágio obrigatório. No contra turno 

são oferecidas algumas atividades para os alunos, tais como: reforço escolar e handball, 

para alunos do Ensino Fundamental, aula de violino e flauta, para todos os alunos, e 

monitoria de matemática e outras disciplinas, especificamente para o curso normal. 

A unidade possui dois blocos principais nos quais ocorrem as aulas. Bloco A para 

as turmas do curso normal e de correção de fluxo e Bloco B para as turmas do 

fundamental- I segmento (1º ao 5º ano). Possui 1 quadra aberta e duas fechadas, nas quais 

ocorrem as aulas de educação física e os alunos utilizam para atividades recreativas no 

intervalo das aulas, embora nem sempre estas estejam abertas para essas atividades. Há 

                                                           
11 Essa questão será melhor explicada no terceiro capítulo. 

2º ano- Curso Normal 94 3 

3º ano- Curso Normal 58 3 

Total de alunos 954 

 

Figura 3: Quadro de distribuição de alunos por turma. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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também um grande pátio logo na entrada e um estacionamento nos fundos da Unidade. 

Além disso, a escola possui um espaço reservado para secretaria e direção, uma 

biblioteca, um refeitório que fornece almoço (por volta de 11:30 às 13:00 ) e lanche (de 

manhã, por volta de 6:30 às 7:30 e de tarde de 15:30 às 16:00) para os alunos, um 

laboratório de informática, uma sala de professores, uma horta desativada e uma sala de 

Serviço de Orientação Educacional (SOE), que funciona como uma espécie de orientação 

pedagógica e psicológica para todos da comunidade escolar. Num terceiro bloco da 

escola, ainda encontra-se uma sala específica para as aulas de arte, a sala GRIOT12, um 

espaço diferenciado no qual ocorrem as aulas de sociologia e geografia, e uma sala recém-

inaugurada e intitulada “Linguagens, corporeidades e linguagens do corpo”, cuja 

proposta, segundo a professora de português e literatura, é ser um espaço no qual as 

pessoas possam experimentar diversas formas de expressão e trazer para o processo de 

aprendizagem o uso do próprio corpo.  

 

 

 

 

 

Fonte: Site do IEPIC. 13 

 

O uniforme é obrigatório, mas poucos são aqueles que os usam. Para os alunos do 

curso normal, além da blusa padrão oferecida pela escola (blusa branca com as siglas 

IEPIC), há uma outra vestimenta, específica e tradicional, mas que é de uso optativo para 

os alunos. Aqueles que desejam usar, precisam comprar. Para as mulheres, blusa branca 

de botão, saia de prega azul, meia ¾ até a panturrilha e sapatilha preta. Para os homens, 

a mesma blusa, calça de tergal azul e sapato preto. Mantendo uma certa realidade 

histórica, no que concerne o processo de feminização do magistério, vemos a presença 

majoritária de mulheres na formação de professores da escola. Embora não tenha números 

exatos, essa diferença é 2 homens em turmas de 30 alunos. 

                                                           
12 A sala GRIOT foi construída, inicialmente, para ser uma sala de leitura que valorizasse a cultura africana 

e afro-brasileira, dentro de uma perspectiva dos Griots, termo de origem africana que se refere aos 

contadores de histórias, considerados sábios, que são responsáveis por passar a tradição de seu povo através 

da oralidade, de geração para geração. Disponível em: <http://goo.gl/4xGUJ9>. Acesso em 19/11/18 
13 Disponível em: < http://www.infoiepic.xpg.com.br/histfotosIEPIC.htm>. Acesso em 19/11/18 

Figura 4: Imagem do IEPIC visto de cima. 
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De um modo geral, o cotidiano do IEPIC se caracteriza pelo grande fluxo de 

alunos de todos os segmentos, que durante os períodos fora de sala lotam os pátios e 

quadras e misturam-se entre si. É uma instituição notoriamente conhecida em Niterói 

pelos seus 183 anos de atuação na formação de professores.  
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4 – OS SIGNIFACADOS DO CURSO NORMAL NO IEPIC 
 

Após esboçar minha relação com o campo, debater as questões pertinentes a 

construção da pesquisa e contextualizar o curso normal no IEPIC, tentando situá-lo no 

tempo e espaço, cabe agora entrar propriamente no cotidiano da escola e refletir sobre a 

relação dos alunos com a experiência do curso normal. Para isso, dividirei esse capítulo 

em três partes, que tentarão dar conta das reflexões mais consistentes e centrais desse 

trabalho. No entanto, devo aqui ressaltar que, dadas as limitações de uma pesquisa, não 

pude entrevistar todos os alunos, nem tampouco compreender a fundo suas trajetórias de 

vida. Sendo assim, busquei olhar para esses alunos do curso normal e identificar os 

significados mais evidentes e gerais, aqueles que davam conta de representar mais de um 

aluno ou até mesmo um determinado grupo e são esses que trago como resultado de minha 

pesquisa. 

 

4.1 OS ALUNOS ENQUANTO SUJEITOS 
 

Para chegarmos a questão central desse capítulo e deste trabalho, ou seja, o que 

significa o curso normal para esses alunos, é preciso primeiro entendermos que aluno é 

esse. De onde ele vem? De onde ele fala? Por outro lado, entendo ser necessário também 

entender o contexto escolar no qual ele está inserido. Que escola é essa? Quais são suas 

características? O que é o curso normal em termos institucionais? Todas essas são 

questões, as quais tentei dar conta no segundo capítulo, são importantes para começarmos 

a refletir e então chegarmos onde pretendo. 

Durante o meu trabalho de campo, identifiquei o uso do termo aluno, mais por 

outras pessoas que compunham o IEPIC, desde professores, diretores, funcionários da 

limpeza e de outros setores da escola do que pelos próprios alunos. E como já mencionei, 

decidi por trazer esse termo para meu trabalho, mas com o objetivo de refletir sobre o 

mesmo. Quando entrei em campo, comecei-me a perguntar: Quem são essas pessoas? Por 

que estão aqui? O que buscam? O que sentem? O que pensam sobre o curso normal? A 

princípio, todos aparecem sobre o mesmo horizonte. Tudo o que eu sabia sobre uma 

daquelas pessoas, era tudo que eu sabia sobre todos: eram alunos do curso normal no 

IEPIC e no final daquela formação estariam habilitados nos termos da lei, para lecionarem 

na Educação Infantil e no Ensino Fundamental- I segmento. Exceto por uma ou outra 
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pessoa que conhecia mais pessoalmente por que havia estudado no IEPIC na mesma 

época que eu, eu não sabia mais sobre aquelas pessoas. Passei então a atentar para os 

discursos daqueles alunos, pequenos relatos que evidenciavam suas histórias, seus 

anseios, suas aflições e contentamentos. Percebi que entre eles, não eram alunos e sim a 

Isabela, o André que era engraçado e tinha um “crush”14 no estagiário de Sociologia, a 

Ana que namora a Thais, a Roberta que é negra e participa de coletivos negros, o Pedro 

que é do grêmio, a Larissa e o João que faziam parte de um grupo de Teatro, a Júlia que 

é da 3001 e, portanto, da “turma queridinha dos professores”, segundo as outras turmas. 

Percebi que era quem estava numa posição diferente da deles dentro da organização 

escolar que os chamavam de alunos, ou seja, os professores, os funcionários e a direção 

da escola, pessoas que não viviam efetivamente a experiência de fazer o curso normal. 

Os alunos usavam esse termo, mais para se referir àqueles com os quais eles lidavam no 

estágio (obrigatório para eles como carga horária do curso de professores) do que para se 

referir a alguém que fazia curso normal, assim como eles. É curioso também pensar sobre 

um aspecto que identifiquei, mas que não pretendo aqui discutir. Quando se tratava de 

um estágio na Educação Infantil, em alguma creche, o termo usado com maior frequência 

era “criança”. Eles costumam dizer “ah, uma criança lá do estágio fez isso”. Já o termo 

aluno era mais usado para aqueles do 2°, 3º, 4º e 5º do Ensino Fundamental. 

Nesse sentido, retomo a discussão levantada por Dayrell para refletir sobre o 

termo aluno enquanto uma categoria socialmente construída e que homogeniza a 

diversidade existente entre os que se inserem num dado processo de escolarização. Tal 

como ele coloca,  

 
Para grande parte dos professores, perguntas como estas não fazem 

muito sentido, pois a resposta é óbvia: são alunos. E é essa categoria 

que vai informar seu olhar e as relações que mantém com os jovens, a 

compreensão das suas atitudes e expectativas. Assim, independente do 

sexo, da idade, da origem social, das experiências vivenciadas, todos 

são considerados igualmente alunos, procuram a escola com as mesmas 

expectativas e necessidades. Para esses professores, a instituição 

escolar deveria buscar atender a todos da mesma forma, com a mesma 

organização do trabalho escolar, mesma grade e currículo. A 

homogeneização dos sujeitos como alunos corresponde à 

homogeneização da instituição escolar, compreendida como universal 

(DAYRELL, 2001, p.139). 

                                                           
14 Termo em inglês, que se popularizou no Brasil, usado para expressar um interesse sexual e afetivo por 

alguém. Ter um “crush” em alguém significa ter interesse por essa pessoa. Do mesmo modo, ser “o crush” 

de alguém significa ser o alvo de interesse dessa pessoa.  
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Assim, ao colocar todos os indivíduos sob a mesma categoria, a escola acaba por 

desvincular todos esses sujeitos em processo de formação de suas realidades históricas e 

culturais. Os alunos que chegam na escola são sujeitos concretos, que sentem, opinam, 

possuem interesses, preferências, vivencias que antecedem a escola, são pessoas 

diferentes entre si, cada um com sua história muito particular, embora todos estejam na 

mesma formação. Além disso, não se diferenciam apenas pelo que são antes de cruzar o 

muro da escola. Mesmo numa turma, entre aqueles que cursam as mesmas disciplinas, 

nos mesmos horários, existem diferenças. Cada sujeito é um e vai vivenciar a experiência 

escolar de um jeito. No entanto, quando entram pelo portão que divide a escola do que há 

do lado de fora, é como se fosse exigido ao sujeito que deixasse de lado toda sua origem 

para se transformar em algo separado, “porque todos são vistos a partir do lugar que 

ocupam no interior da escola. Ali eles são alunos, categoria geral e abstrata que, tal como 

a categoria índio, coloca a todos ‘no mesmo saco’ e nega as diferenças que os tornam, 

cada um, sujeitos sócio - culturais” (GUSMÃO, 2000, p.17).  

Para Dayrell, compreender o aluno enquanto sujeito sociocultural é deixar de 

reduzi-lo a uma “dimensão cognitiva” que sintetiza todas as relações sociais nas quais ele 

está inserido e já esteve,  na sua capacidade (o que é discutível também) de desenvolver 

uma série de habilidades e competências determinadas por um Sistema de Ensino15. Para 

então, “compreendê-lo na sua diferença, enquanto indivíduo que possui uma 

historicidade, com visões de mundo, escalas de valores, sentimentos, emoções, desejos, 

projetos, com lógicas de comportamentos e hábitos que lhe são próprios” (2001, p. 140). 

É a partir dessa percepção, de que os alunos são sujeitos e que, por isso, falam a 

partir de uma história, uma cultura16, um lugar, possuem modos de ser e de sentir, criam 

expectativas em relação a escola e ao curso e atribuem significados as suas ações, que 

pude entender qual o sentido que a formação de professores possui na vida deles. Penso 

que é somente após enxergar o sujeito no aluno, que podemos compreender que não se 

trata de buscar O significado da experiência no curso normal do IEPIC, mas sim Os 

significados, no plural. Porque, tendo em conta a concepção de sujeito sociocultural, é 

possível identificar que cada um ali vai se relacionar com aquela vivência de modo 

diferenciado.  

                                                           
15 Quando falo de Sistema de Ensino, refiro-me a todos os órgãos, instituições e relações que organizam e 

legitimam um modelo específico de educação: a que se realiza através da escola.  
16 Neste trabalho, recorro ao sentido de cultura proposto por Sahlins, que a define como a “organização da 

experiência e da ação humanas”, a “ordenação (e desordenação) do mundo”, em “termos simbólicos” 

(SAHLINS, 1997, p.41). 
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A escola “é vista como uma instituição única, com os mesmos sentidos e 

objetivos, tendo como função garantir a todos o acesso ao conjunto de conhecimentos 

socialmente acumulados” e assim, “desconsidera a totalidade das dimensões humanas dos 

sujeitos - alunos, professores e funcionários - que dela participam” (DAYRELL, 2001, 

p.139). Assim, ignora os mais variados significados que a experiência escolar pode ter 

para aquele que dela participa. Não podemos cair numa explicação simplista que vê na 

escola apenas sua função normatizada (aquela determinada por lei) e o aluno como sujeito 

passivo. A instituição escolar supõe que todos estão lá pelos mesmos motivos, mas na 

verdade, no que tange ao IEPIC especificamente, as origens e as bagagens que os alunos 

trazem consigo vão refletir formas muito próprias de se relacionar com o curso normal e 

o modo como dão sentido a essa relação. Além disso, é através dessa reflexão que 

podemos olhar mesmo para aqueles que parecem não saber o que estão fazendo na 

formação de professores, aquele aluno que diz não ver sentido no que faz, e ver que há 

sim um motivo. Lembro das vezes que ouvi funcionários falando do quanto “os alunos 

vão parar no IEPIC sem saber bem porquê”, uma vez que perguntei para uma aluna 

descontente com o curso normal: Por que você está aqui na formação de professores se 

você não gosta do curso? A resposta dela: Não sei. Aos poucos fui entendendo, a partir 

da interação dela com os amigos, de suas frequentes reclamações sobre o quanto detestava 

ter que acordar cedo, ficar duas horas no ônibus e ir para uma escola de formação de 

professores, sem querer ser professora, que mesmo para ela, embora ela não conseguisse 

sistematizar isso em palavras, estar ali, tinha sim um significado. Como ressalta Gusmão, 

“o que se vê é que a criança ou o jovem na condição de aluno sabe e percebe o que o 

rodeia, sabe também o que quer para si e porquê” (2001, p.23).  

Considero que a questão acima é a base deste trabalho e foi o ponto de partida para que 

eu começasse a entender o objeto de estudo desta pesquisa, tal como entendo hoje. Foi 

assim também que parti em busca de informações, perguntando aos próprios alunos, 

perguntando às pessoas que trabalhavam na secretaria, na direção. Lembro de ter tentado 

descobrir com a coordenação pedagógica da escola a origem geográfica dos alunos. No 

entanto, ela não soube me dizer muito bem onde eles residiam. Foi ouvindo uma conversa 

aqui, um relato ali, uma apresentação de trabalho, que fui conseguindo identificar onde 

eles moravam e ir percebendo, por exemplo, a relação do espaço social que ocupam com 

o que eles pensam sobre o curso normal. 

Agora que situei o aluno enquanto sujeito, penso ser necessário situá-lo enquanto 

jovem, categoria que utilizei na construção desse trabalho. Quando me pergunto que 
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aluno é esse que chega no curso normal do IEPIC, uma outra condição a ser analisada, é 

a condição desse sujeito enquanto jovem. Não só porque ele se considera assim, mas 

porque aqueles com os quais ele convive na sociedade também o consideram e porque 

ser jovem por si só, já nos coloca uma série de questões cruciais para entendermos o que 

o aluno busca na escola, o que tem ainda mais impacto quando falamos do jovem pobre 

de escola pública. Como mostra Dayrell, “o jovem que chega às escolas públicas, na sua 

diversidade, apresenta características, práticas sociais e um universo simbólico próprio 

que o diferenciam das gerações anteriores” (2007, p.1107). 

Utilizo o termo “condição juvenil” trazido por esse mesmo autor para 

desnaturalizar um termo que na sociedade aparece como parte do natural do 

desenvolvimento humano. A condição juvenil,  

 
refere-se ao modo como uma sociedade constitui e atribui significado a 

esse momento do ciclo da vida, no contexto de uma dimensão histórico- 

geracional, mas também à sua situação, ou seja, o modo como tal 

condição é vivida a partir dos diversos recortes referidos às diferenças 

sociais – classe, gênero, etnia, etc. (DAYRELL, 2007, p.1008). 

 

Durante o trabalho de campo, observei que os alunos se consideravam jovens e 

assim eram considerados, principalmente, pelo fator idade, que também é uma categoria, 

uma forma de classificação social, fruto de “um trabalho social de produção das 

populações elaborado segundo critérios juridicamente constituídos, por diferentes 

instituições ” (LENOIR, 1996, p.54). Isso porque a faixa etária dos alunos do curso 

normal compreende dos 15 aos 21 anos, o que no contexto analisado os classifica como 

jovens. No entanto há pessoas com idades superiores, acima dos 30, 40, 50 anos, o que 

não representa a maioria. Devo sinalizar, que nesse trabalho optei por não trabalhar com 

esses sujeitos por acreditar que são realidades muito particulares que necessitam uma 

atenção especial num outro trabalho. 

Diante disso, cabe entender como então esses jovens chegam até o curso normal. 

Por que procuram o IEPIC? Ocorre que, o fato de ser uma formação de professores não 

determina o interesse com o qual aquele aluno busca o curso. E por que? Porque grande 

parte daqueles que chegam no curso normal não sabe exatamente do que se trata. Outros 

“ouviram falar” algo a respeito, mas foram tentar descobrir na prática o que era. Há 

também os que foram para o curso normal porque “amam crianças”, porque os pais 

obrigaram ou porque queriam ficar perto de amigos que já estudavam no curso normal do 

IEPIC. Como mostra esses relatos: 
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Cara, eu entrei com uma ideia de curso normal aqui. Na verdade, 

quando eu cheguei aqui eu não sabia o que era o curso normal, nem 

sabia que isso existia. Eu entrei aqui por conta de um amigo meu e 

depois disso eu fui tomando gosto, porque eu sempre gostei de crianças. 

Quando eu vi que o curso normal era voltado para crianças... né... eu 

me apaixonei. Aí fiz estágio e tudo mais e fui vendo né o que que era o 

curso normal [...] porque era assim, eu queria sair dessa escola que eu 

tava de qualquer jeito, aí meu amigo falou "vamos pra escola que eu 

tô. Lá é maneira, a diretora é maneira pra caralho, faz várias festas. 

Aí eu falei: show, vamos lá. Aí eu vim pra cá e... gostei (Ana, 19 anos). 

Sinceramente, eu não escolhi fazer o curso normal. Eu escolhi porque 

foi muita influência da minha família (Lorena, 16 anos) 

Eu vim... quase forçada né pela minha amiga você também está 

estudando aqui. Só que quando eu entrei não querendo, eu acabei 

querendo. (Taís, 17 anos) 

 

Vocês já conheciam o curso normal? 

 

Gabriela, 18 anos: Na verdade eu não tinha muito ideia não.  

 

Bianca, 17 anos: Eu sabia que estava entrando para formação de 

professores porque a minha mãe já fez o curso normal. Não aqui, mas 

ela já fez. Ela me explicou tudo. 

 

Vocês escolheram fazer curso normal? 

 

Bianca: Eu tive uma conversa com a minha mãe e ela falou assim: óh, 

você tem dom pra fala, curso normal vai ser assim, assim, assim. Você 

vai saber mais, vai, talvez, você critique mais as coisas e vai ser bom 

pra você. E eu vim e...realmente foi, porque quando a gente começa a 

pensar e quando dão uma liberdade pra gente pensar, a gente critica 

tudo e eu adoro isso. 

 

Então, Gabriela, por que você escolheu o curso normal, já que foi uma 

escolha? 

 

Gabriela: Porque eu adoro criança. 

 

Ainda que não pareça ser a maioria, há um grupo de alunos que entram cientes de 

que se trata de uma formação de professores e buscam o IEPIC por ser uma escola vista 

como “forte” em relação a outras escolas que também fornecem o curso normal. Isso 

significa que esses alunos acreditam que o ensino do curso normal no IEPIC é visto como 

um ensino de qualidade, que se destaca entre os outros. Como mostra a fala de um aluno 

do 1º ano ao falar sobre como conheceu o curso normal do IEPIC: 
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É, o menino da 2001. Quando eu comecei a conversar com ele dois 

anos atrás ele me falou que estudava aqui. Aí ele me falou que era 

formação de professores. Eu tava no 9º ano. Aí eu falei assim: tá, então 

no ano que vem eu vou pra aí e eu vu estudar e vou fazer formação de 

professores. Só que minha mãe não deixou. Aí falou que eu ia pro Clelia 

Nanci, aí eu fui e fiquei. Fiz um ano lá, repeti. Aí eu falei: então, já que 

tem formação de professores, eu vou fazer aqui mesmo e fiz. Só que 

desde o final do ano passado pra cá eu falei que queria vir pra cá, que 

queria vir pro IEPIC, que queria o ensino daqui, porque me falaram 

que o ensino daqui é forte. É mais puxado, mas também é forte. A gente 

realmente aprende. (André, 18 anos) 

 

A partir daí, olhando para esses relatos e para minha experiência em campo, passei 

a questionar: se muitos daqueles que entram no curso normal do IEPIC não escolheram a 

formação de professores ou não pretendem ser professores, por que, mesmo depois de 

descobrir do que se tratava o curso, ainda assim continuam? Por que, também, mesmo eu 

ouvindo muitas vezes os alunos reclamarem do curso, da escola, eles ainda assim 

permaneciam na formação? O que, por outro lado, motivava aquele aluno que durante as 

aulas, próximo ao horário da saída, sempre pedia ao professor para liberar mais cedo 

porque “estava ansioso para ir embora da escola”, mas quando o mesmo liberava a turma 

mais cedo ele não ia embora e sim, ficava no pátio da escola? 

Foi tentando entender essas questões que o sentido do curso normal se encontrava 

presente nos discursos dos alunos. Por que eles estão ali? O que significa para esses jovens 

estarem ali? Para começar a responder tais questionamentos, é preciso retornar a duas 

dimensões analisadas por Dayrell (2007) como constituintes da condição juvenil no 

Brasil: o trabalho e a sociabilidade. Como aborda o autor, no país, “ a juventude não pode 

ser caracterizada pela moratória em relação ao trabalho”. Muitos são os jovens que 

precisam trabalhar para complementar a renda em casa ou mesmo garantir recursos 

mínimos para o lazer ou mesmo gastos para ir à escola. Mas como essa questão se 

relaciona com a realidade dos alunos do IEPIC? Ocorre que a maior parte dos que fazem 

o curso normal, embora não trabalhem, vivem a expectativa em relação ao trabalho. 

Devido ao fato de ser um curso integral e a dificuldade de se conciliar a carga horária 

com um emprego, é difícil encontrar um aluno que executa algum tipo de atividade 

remunerada, principalmente se for dentro das normas da CLT (Consolidação das Lei 

trabalhistas). No entanto, não é incomum encontrar aqueles que buscam formas 

alternativas para angariar algum tipo de renda, seja fazendo alguma atividade no fim de 

semana, dando aula particular para crianças do bairro onde mora ou levando algo para 

vender na escola, como é o caso do André. Aluno do IEPIC e morador de São Gonçalo. 
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O rapaz conta que mora com sua mãe que é diarista e parou os estudos na alfabetização, 

com o pai que estudou até o 9º ano do Ensino Fundamental e atualmente está 

desempregado e mais dois irmãos, por isso vende na escola os bolos que sua mãe faz, na 

tentativa de conseguir alguma renda.  Para o André, “os estudos” diz respeito a 

escolaridade obrigatória compreendida pela Educação Básica no Brasil. Sendo assim, o 

fato de seus pais não terem concluído os estudos, significa que eles não possuem o 

diploma da Educação Básica – Ed. Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio, que 

certifica socialmente a conclusão dessa escolaridade obrigatória. 

A própria dificuldade de trabalhar e estudar ao mesmo tempo num curso integral, 

limita o público da escola. Muitos são os que desistem da formação pela necessidade de 

arrumar um emprego e aqueles que ficam precisam lidar com a dificuldade de articular 

as exigências da formação e as necessidades financeiras pessoais. Uma das grandes 

reclamações dos alunos em relação ao curso é o custo financeiro necessário para arcar 

com os custos da formação, tais como comida, uma vez que a escola só fornece um café 

simples pela manhã (suco ou achocolatado com alguns biscoitos), almoço e um lanche à 

tarde, tal como o café da manhã. Cabe ressaltar que esses gastos com comida, assim como 

passagem, incluem também o período em que eles estão no estágio e que, portanto, 

precisam comprar alimento, e o período em que eles precisam realizar atividades fora da 

escola. Os gastos também se referem aos materiais como cópias de textos e materiais de 

papelaria, como cartolina, papel EVA, colas, tecidos, etc., usados para grande parte dos 

trabalhos realizados por eles. É o que a fala de uma aluna exemplifica: 

 
Tem uma coisa aqui nessa escola que me deixa muito chateada. A gente 

gasta muitos materiais e a maioria dos materiais saem do nosso bolso. 

E eu trabalhava. Até trabalhando, era tranquilo. Mas aí, depois que eu 

parei de trabalhar, eu vi como era pra outras pessoas. Ah, tem que 

depender do dinheiro da mãe e se a mãe desse dinheiro pra tirar uma 

xerox. Que dependendo do lugar tava muito caro. Aqui tem muitas 

coisas pra tirar xerox e muitas vezes eles não tiram. Falam assim: ah, 

você tem que se virar e tal. Eles podem ta certos? Pode ta certo. Mas 

eu acho que deveria ter alguma coisa aqui na escola pra poder ajudar 

os estudantes com isso, porque são muitos trabalhos pra fazer e é um 

dinheiro. Cara, em um trabalho, eu e o meu grupo, gastamos 40 reais. 

Só com folha assim e tudo que, depois que você faz o trabalho, você 

nem sabe onde vai parar (Tais, 17 anos). 

 

Mas uma vez cabe questionar: se os alunos sentem tanta dificuldade financeira 

para permanecer no curso, por que ainda assim dão continuidade? É nesse momento que 

entra em jogo um dos principais significados do curso normal para esses jovens: o 
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diploma. Como disse, embora não consigam arrumar um emprego, vivem a expectativa 

do trabalho. Grande parte dos alunos do curso normal desejam ingressar no mercado de 

trabalho, entendido como “espaço de lutas entre diferentes agentes (indivíduos, 

organizações, órgãos de regulação, países etc.) que se constitui historicamente pela 

incorporação de ‘regras’ sociais” que orientam as relações de trabalho (OLIVEIRA; 

PICCININI, 2011, p.1532). Assim, o diploma aparece como o passaporte necessário para 

alçar uma vaga de emprego, numa sociedade em que a escolarização básica é obrigatória 

por lei e os postos de trabalho cada vez mais exigem no mínimo o ensino médio completo. 

É ele que fixa “o nível e as oportunidades de emprego a que os indivíduos podem 

pretender” (DUBET, 2004, p.548). Segundo Bourdieu e Boltanski,  

 
O diploma “universaliza” o trabalhador porque, análogo nesse aspecto 

à moeda, transforma- o num “trabalhador livre” no sentido de Marx, 

mas cuja competência e todos os direitos correlativos são garantidos em 

todos os mercados (por oposição ao produto “da casa” que está 

acorrentado a um mercado porque todas as suas propriedades lhe vêm 

do cargo que ocupa). Garante uma competência de direito que pode ou 

não corresponder a uma competência de fato (juridicismo inerente ao 

certificado escolar). [...] As propriedades pessoais, como diploma, são 

adquiridas de uma só vez e acompanham o indivíduo durante toda sua 

vida (2012, p.131-132). (grifo do autor). 

 

O diploma garante ao aluno um reconhecimento legal de que ele possui 

determinada competência na hora de concorrer a uma vaga de trabalho. Além disso, seu 

valor no mercado de trabalho vai depender da “garantia escolar”, dada pelo Sistema de 

Ensino que é responsável também por “dotar seus produtos”, os trabalhadores 

competentes ou não, “ de diplomas dotados de um valor universal e relativamente 

intemporal” (BOURDIEU; BOLTANSKI, 2012, p.131). (grifo do autor). Trata- se nesse 

sentido, não somente de conseguir um diploma, mas um diploma que possui um valor 

diferenciado em relação a outras escolas de Ensino Médio que fornecem diploma. Como 

mostra Dubet, “a escola de massa visa oferecer diploma a todos”, o que faz com que tenha 

menos valor aqueles que não diferenciam seus detentores no mercado de trabalho, não 

oferecem nem mesmo uma “qualificação” (2004, p.548).  

Não se trata, pois, apenas de conseguir um diploma. Para os alunos do IEPIC, o 

diploma do curso normal não é apenas o meio pelo qual eles ingressarão no mercado de 

trabalho. É o modo pelo qual eles ingressarão no mercado de trabalho numa posição 

diferenciada em relação a outras pessoas que não fizeram nenhum tipo de curso 

profissionalizante. Sair formado no curso normal é sair com uma profissão: a de docente. 
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Significa sair com um diploma mais prestigiado socialmente em relação a outras pessoas. 

Constatei que para esse grupo de alunos com os quais convivi, esse diploma tem um valor 

significativo, tem um prestígio social no sentido de honra que suplantaria as dificuldades 

de oportunidades de chances experimentadas durante a formação. Isso pode ser percebido 

através de duas falas a seguir: 

 
É. E também o que me prende aqui é o diploma. Quando eu sair daqui, 

eu vou poder ter um diploma, eu vou poder trabalhar com uma coisa 

que eu sei. Porque é mais fácil do que, sei lá, pra mim, ser uma 

vendedora. Entendeu? (Bianca, 17 anos) 

 

Eu quero me formar na formação de professores. Porque além de ter 

um futuro, digamos assim, garantido, eu também vou ter como chegar 

ao que eu quero. Poder mudar algumas pessoas, poder ajudar a mudar 

algumas mentes (André, 18 anos) 

 

Durante meu trabalho de campo, percebi que para grande parte daqueles alunos, 

o diploma da formação de professores é um diploma de honra, uma vez que ser professor 

é visto como uma profissão honrada, tanto no meio escolar dos alunos, quanto no meio 

social deles, na sua família, entre amigos. Muitos dos professores do curso normal, 

também passaram por essa formação quando jovens e, de um modo geral, a escola 

vivencia com honra a formação de professores. Entendo por honra a concepção trazida 

por Pitt- Rivers ao colocar a honra como: 

 
O valor que uma pessoa tem aos seus próprios olhos, mas também olhos 

da sociedade. É a sua apreciação de quanto vale, da sua pretensão a 

orgulho, mas é também o reconhecimento dessa pretensão, a admissão 

pela sociedade da sua excelência, do seu direito a orgulho (1971, p.13). 

(grifo do autor) 

 

Ainda que  a profissão docente seja pouco remunerada, se tomarmos por conta a 

média do salário de um professor em comparação com o salário mínimo brasileiro17, para 

esse grupo, isso não parece reduzir o prestígio da profissão, vista como uma atividade 

digna de orgulho, digna de reconhecimento, por ser aquela capaz de “transformar” as 

pessoas, ser a “única que forma todas outras profissões” e “cuidar do futuro da nação”, 

segundo palavras dos próprios alunos. Essa questão vai se relacionar também com o 

                                                           
17 A média salarial nacional de um professor da educação Infantil, principal área de atuação dos 

profissionais que possuem apenas o curso normal, gira em torno dos R$ 1500, 00 – o que é muito próximo 

do salário mínimo brasileiro, atualmente em R$954, 00.  

Disponível em:<https://www.guiadacarreira.com.br/salarios/quanto-ganha-um-professor/>. Acesso em 

27/11/18. 
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próprio entendimento do que seja ser normalista, termo movimentado pelos alunos e que 

pretendo desenvolver na última parte deste capítulo. 

Diante disso, cabe refletir se é esse o único significado do curso normal para esses 

jovens. Retomando as contribuições de Dayrell (2007), veremos que a sociabilidade é 

uma importante dimensão na constituição da condição juvenil e não seria diferente na 

realidade do IEPIC. O autor mostra como essa dimensão expressa “uma dinâmica de 

relações” ocorrida no cotidiano da escola, nos espaços mais variados, não se restringindo 

apenas ao momento do recreio – intervalo de 20 minutos entre as primeiras 4 aulas de 

manhã e as duas finais, concedido aos alunos para que estes possam ir beber água, comer, 

ir ao banheiro ou qualquer outra atividade de livre escolha dentro do espaço da escola. 

Assim, o grupo de amigos, as relações construídas no interior da escola, os momentos de 

interação com aqueles com os quais nos aproximamos por gostos, hábitos, interesses, 

ganham lugar de destaque na experiência escolar desses jovens, o que ficou evidente 

durante minhas observações em campo. Dificilmente um aluno está só. A maior parte do 

tempo eles estão em grupo ou duplas, reunidos em atividades mais variadas. No caso do 

IEPIC, os jovens não se limitam a relacionar-se com os pares de suas turmas, 

estabelecendo relações às vezes até mesmo mais fortes com aqueles que não são da 

mesma turma. No recreio, vê-se a formação de pequenos grupos, que misturam sujeitos 

de diferentes gostos e turmas, seja para fazer uma roda de música, jogar bola ou apenas 

conversar. Mas há também aqueles que se unem pelos mesmos interesses, andam sempre 

com as mesmas pessoas e costumam realizar as mesmas atividades. Para muitos, o curso 

normal no IEPIC é caracterizado pela diversidade, fator que é considerado ponto forte e 

atrativo da escola, o que agrada os alunos, servindo muitas vezes de motivo para 

permanecer na formação. Para alunos como o André e a Ana, esse aspecto do Instituto 

faz com que exista entre as pessoas um maior respeito em relação a diferença e uma maior 

harmonia entre os próprios alunos, que se sentem mais confortáveis e seguros para 

expressar suas singularidades, tal como orientação sexual, religião e etc. Vejamos:  

 
A gente tem diversidade de etnias, de gêneros, de sexualidades, é... de 

raça, né, de religião e ,assim, a gente se complementa brother. Não é 

assim: ah, você não gosta disso, você é obrigado a vir e blá blá blá e 

começa a discussão. A gente discute saudavelmente, a gente quer saber 

o pensamento um do outro, a gente constrói uma parada muito bonita 

com aquela diversidade, entendeu? Tudo muda aqui constantemente e 

a gente abraça isso tudo. Não é uma coisa que se esvai sabe, é uma 

coisa que a gente se abraça, que a gente gosta, eu gosto de sentir isso 

aqui. O IEPIC pra mim...Sei lá brother, acho que quando eu sair daqui 

eu acho que vou muito querer estar aqui. Porque, todo mundo faz isso, 
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porque é uma coisa gostosa de sentir. Não por qualquer...Por causa do 

curso normal é. O ponto chave daqui é a diversidade, eu sempre falo 

isso. Pra todo mundo que não conhece eu falo: o IEPIC, você tem que 

conhecer, é uma diversidade enorme. Você vê pessoas de todas as 

formas, de cabelo roxo, vermelho, saia rosa, blusa pink, entendeu? É 

muito diferente, tudo muda. Eu to aqui há quatro anos (Ana, 19 anos). 

 

Hoje estou sendo muito grato ao IEPIC, porque aqui tem sido melhor 

que lá (referência a sua antiga escola). Por mais que lá eu falasse com 

todo mundo. Eu era representante da turma. Que eu conhecesse todo 

mundo e quase eleito do grêmio, aqui é bem melhor pra mim. Porque 

aqui eu conheci pessoas que são mais como eu, que me entendem. Tipo, 

eu gosto de diversidade, pessoas que discordam de mim. Porque a gente 

discordando, a gente aprende a concordar. Só que aqui, a gente tem 

um limite, a gente conversa e sabe como. Lá não. Eles querem partir 

para a agressão. Eles não entendem a sua orientação. Eles não 

entendem seu pensamento e já querem partir pra agressão, porque é 

como se fosse 9 e 9. Se eu to certo, você também tem que estar certo. 

Só que somos o 6 e o 9. Não é porque eu to certo que você deixa de 

estar certo também. Estamos os dois certos, só que de lados opostos. 

Só que tipo assim, lá não era isso. Ou era isso ou era aquilo. Já tive 

discussão com diretores, com professores, porque eu tinha meus 

pensamentos. [...] Eu comecei a amadurecer mais aqui no IEPIC, 

conheci pessoas que me acrescentou, porque lá eu tava conhecendo 

pessoas que tava me diminuindo (André, 18 anos). 

 

O curso normal no IEPIC, nesse sentido, significa o lugar onde os alunos podem se 

expressar, poder ser o que eles desejam ser. Além disso, é comum ouvir-se associações com o 

termo família. Para muito a intensidade das relações tecidas no cotidiano escolar as coloca num 

lugar de destaque na vida desses sujeitos tal qual a sua própria família.  

 

O que é mais difícil pra você? E por que, ainda assim, você considera 

"maneiro"? 

 

Lorena, 16 anos: Eu considero muito difícil pra mim é que...o ensino é 

muito forte, é pesado, é muito cansativo e eu acho maneiro por ter meus 

amigos em volta, de poder ter um pouco de... liberdade com eles, 

porque a gente passa tanto tempo junto que a gente considera como 

uma segunda família, entende? 

 

Aqui os alunos lutam pelo que são deles, mas também ajudam o outro. 

Tipo, muitas vezes aqui eu precisei de ajuda em trabalho, aí me 

ajudaram também, porque aluno novo. Quando eu entrei nessa turma, 

eu pensei que eu ia ficar quieto no canto, só conversando com minha 

amiga, mas não. Quem me recebeu aqui foi uma menina que eu não 

conhecia. Ela me trouxe para sala, me apresentou e todo mundo me 

tratou super bem. É uma coisa que, quando eu entrei na outra escola, 

não foi. Aqui na turma, pode parecer que não, mas é um defendendo o 

outro. A gente pode ter nossas diferenças, mas todo mundo defende 

todo mundo [...] A nossa turma é uma família, digamos assim. Toda 

família tem aquele que a gente não gosta, que a gente fala mal, mas 
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todo mundo, se for algo contra um, vai ser algo contra todos aqui 

dentro. Porque eu acredito que isso seja uma família. Você vai atingir 

um, vai estar atingindo todos (André, 18 anos). 

 

É preciso, pois, situar que o termo “família” não possui um sentido único nem tão 

pouco natural. “Família” é uma categoria social, “uma construção social da realidade” 

que envolve uma “ representação social dos grupos” (LENOIR, 1996, p.74). Como aponta 

Cipiniuk, a categoria família “é forjada de acordo com a propensão com que o grupo 

contextualiza seu significado, não podendo ser problematizada de forma isolada” (2016, 

p.140). Sendo assim, o sentido de “família” aqui abordado, tem um significado particular 

para os sujeitos desse estudo. Portanto, entender o que significa um aluno comparar as 

relações tecidas na escola com uma ideia de “família”, implica tentar perceber a 

concepção de família para esses sujeitos do curso normal no IEPIC. Através das falas 

acima apresentadas, é possível analisar que existe a percepção da família, para além da 

associação a um vínculo biológico, enquanto uma rede de apoio, de solidariedade e 

convivência. Como um aglomerado de pessoas que mantém um certo vínculo 

permanente, que compartilha momentos e situações, envolvendo relações ora de conflito, 

ora de comunhão e conformidade. 

De acordo com Dayrell, as relações tecidas na escola tenderiam à superficialidade, 

“com as conversas girando em tomo de temas como paqueras, comentários sobre alguma 

moça ou rapaz, programas de televisão”, pois o tempo disponível para o encontro entre 

os alunos seria “sempre curto para um fluir das relações” (2001, p.149). No entanto, o 

que observei durante o campo foi o aprofundamento desses vínculos. A escola não era 

palco apenas de conversas superficiais, mas aquelas relações também apareciam como o 

momento para falar sobre assuntos íntimos de suas vidas, para construir relações mais 

sólidas. Devo sinalizar que não restrinjo essas relações apenas entre os alunos, pois 

também constatei um vínculo muito forte entre os professores e os funcionários. Numa 

experiência em que as pessoas do curso normal viram uma “segunda família” para esses 

alunos, os funcionários da limpeza, da cozinha, da cantina, da portaria, se tornam “tios e 

tias”. É raro ver um aluno do curso normal chamando algum desses funcionários pelo 

nome. É sempre o “tio do portão”, a “tia da cantina”, a “tia da limpeza”. Também é assim 

que eles se referem a essas pessoas. Também notei o envolvimento construído com os 

mesmos. Os alunos estão sempre conversando com a “Tia Alzira” que é inspetora, o “Tio 

Pedro da portaria”, a “Tia Célia da faxina”. São conversas sobre a família, sobre a escola, 

sobre “problemas pessoais”. E não é apenas os alunos que falam sobre si, os funcionários 
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também contam sobre suas vidas. A criação desses laços fica evidente também quando 

vemos ex-alunos visitando a escola e mantendo a mesma relação com esses sujeitos. 

Ainda em relação a sociabilidade, um outro dado se observa. Durante minha 

pesquisa deparei-me frequentemente com a formação de casais entre alunos do curso 

normal, no sentido de que muitos namoravam, outros apenas “ficavam”, forma de relação 

caracterizada pela efemeridade, ausência de regras e pela liberdade dos sujeitos poderem 

relacionar-se com outras pessoas, segundo explicam os alunos. Entretanto, também me 

deparei com relacionamentos mais duradouros, que tive conhecimento que 

permaneceram, mesmo após o fim do curso normal, o que me fizeram lembrar alguns 

casos da época em que lá estudei. Embora não pretenda aqui analisar essa época, acho 

interessante para a pesquisa relatar um caso que tenho conhecimento e que aponta ainda 

mais para o impacto do curso normal do IEPIC na construção de sociabilidades. Conheci 

no início do ano letivo de 2014, um rapaz e uma moça que também faziam a formação de 

professores. Ocorre que ambos se conheceram nessa época, no IEPIC, e começaram a 

namorar. Hoje, eles estão noivos e estão com o casamento marcado para janeiro de 2019. 

Além deles, soube por amigos meus, que outros casais que se formaram no mesmo 

contexto, já casaram, o que de algum modo nos informa algo sobre o significado do curso 

normal no IEPIC enquanto espaço de sociabilidade. 

Por outro lado, e em vias de encerrar essa seção, devo mencionar que num curso 

formado em grande parte por mulheres, era comum o aparecimento de casais lésbicos, 

quando uma mulher se relaciona sexual e afetivamente com outra mulher. Sobre isso, 

chamou-me a atenção a quantidade de alunos que se autodenominavam LGBTs, ou seja, 

representantes de uma orientação sexual que não a heterossexual. Certa vez ouvi de uma 

aluna a seguinte frase: “depois que vim para o IEPIC, me descobri lésbica”. Não pretendo 

aqui analisar as condições que levam um sujeito a declarar determinada orientação sexual 

somente após entrar no curso normal do IEPIC, mas sinalizo que a diversidade existente 

na escola parece ser um fator importante para entendermos isso. Assim, pude perceber 

que 

 
a escola se torna um espaço de encontro entre iguais, possibilitando a 

convivência com a diferença, de uma forma qualitativamente distinta 

da família e, principalmente, do trabalho. Possibilita lidar com a 

subjetividade, havendo oportunidade para os alunos falarem de si, 

trocarem idéias (sic), sentimentos. Potencialmente, permite a 

aprendizagem de viver em grupo, lidar com a diferença, com o conflito 

(DAYRELL, 2001, p.151). 
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É também a escola que funcionará muitas vezes como refúgio para aqueles que 

não assumiram ainda sua sexualidade para a família, como pude observar no IEPIC. 

Enquanto espaço sociocultural a escola, caracterizada pela formação de professores, 

ganha lugar central na vida desses sujeitos como o espaço de construção e descoberta do 

eu e do outro, palco de tramas complexas, da construção de vivências, projetos, relações, 

enfim, histórias. E tudo isso, será potencializado pela particularidade de uma formação 

que se dá em tempo integral, e que será desenvolvido na próxima seção deste capítulo. 

 

4.2 – CURSO NORMAL EM TEMPO INTEGRAL 
 

Quando proponho discutir a relação dos alunos no tocante ao curso normal em 

tempo integral, não pretendo aqui analisar apenas uma característica da formação de 

professores no IEPIC: ser realizada no período integral. Com isso, quero dizer que não 

considero o curso normal como uma formação de tempo integral apenas porque ela se 

realiza em mais de um turno, critério de classificação de um ensino enquanto integral no 

Brasil. Pretendo aqui mostrar que a o curso normal no IEPIC é integral por tomar parte 

no tempo de vida dos alunos, mesmo fora dos momentos de aulas institucionalizados. 

Assim, desejo mostrar o quanto essa experiência acaba por significa a própria vida dos 

alunos, que é vivida como uma fase exaustiva e desestimulante. Devo ressaltar que, neste 

trabalho, não busco elucidar pontos negativos ou positivos da vivência no curso normal, 

mas sim, trazer à tona essa relação ambígua do jovem com o curso, traduzida em 

momentos de “amor e ódio” em relação a escola.  

Antes de prosseguir, preciso situar um fenômeno que ocorre no curso normal do 

IEPIC. Trata-se do alto índice de evasão durante o 1º ano da formação. Como mencionei 

no 2º capítulo, é comum turmas de 1º ano que começaram com cerca de 35 alunos, ver-

se reduzir a 20 no final do ano letivo. Isso porque muitos desistem de seguir na formação 

de professores e mudam de escola antes mesmo do ano acabar. Há também aqueles que 

procuram outra escola, após o fim da primeira etapa. 

 
Nesse ano, minha sala começou com trinta e pouco, quase 40. Agora 

na minha sala tem vinte e poucos. Que muitos desistiram e foram 

saindo. Porque viram que não é só estudar e é aquilo, fazer a prova e 

tá ótimo. Aqui é bem pesado e só fica quem gostou, quem tem gosto de 

fazer essas coisas (Taís, 17 anos). 
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 O 1º ano funciona como uma espécie de “prova de fogo”, por introduzir o aluno 

no universo do curso normal situando, como que numa prévia, no que ele irá vivenciar 

nos próximos 3 anos. Digo isso porque o curso normal, distribui-se em seus três anos de 

modo gradativo. A cada ano o aluno vai se distanciando mais do universo do Ensino 

Médio Regular - caracterizado pela presença de disciplinas como Sociologia, História, 

Física, Química, Geografia, Artes, Biologia, Matemática, Português e Literatura, 

Educação Física e Filosofia – para se aproximar do universo da formação de professores, 

marcada pelos estágio e disciplinas pedagógicas, as quais abordarei mais na frente. Segue 

abaixo um quadro com a distribuição de disciplinas e estágio por ano que ilustra essa 

questão: 

DISCIPLINAS POR ANO 

1º ano 2º ano 3º ano 

Biologia Química Física 

Ed .física Português Português 

Geografia Ed. Física Libras 

Matemática Psicologia da Educação Língua Estrangeira 

Química  PPIP Artes 

Sociologia História PPIP 

Língua Estrangeira Geografia Ed. Física 

PPIP (Prática de Pesquisa e 

Iniciação à Pesquisa) 

CDPEE (Conhecimento 

Didático Pedagógico em Ed. 

Especial) 

PEOSE (Política Educacional e 

Organização do Sistema de 

Ensino) 

Português Matemática CDPEI 

Física  Língua Estrangeira CDPEF 

Mídias CDPEF (Conhecimento 

Didático Pedagógico em 

Ensino Fundamental) 

CDPEJA (Conhecimento 

Didático Pedagógico em Ed. de 

Jovens e Adultos) 

Arte Biologia Matemática 

História CDPEI Psicologia da Educação 

CDPEI (Conhecimento 

Didático Pedagógico em Ed. 

Infantil) 

HFE (História e Filosofia da 

Educação) 

AEE (Atendimento Educacional 

Especializado) 

Filosofia Práticas psicomotoras Culturas 

Brinquedoteca Sociologia HFE 

-------- Processos de Alfabetização e 

Letramento 

Processos de Alfabetização e 

Letramento 

-------- Arte e Educação Linguagens e alfabetizações 

-------- -------- Vida e Natureza 

-------- -------- Sociologia da Educação 

Total: 16 Total: 18 Total: 20 

CARGA HORÁRIA DE ESTÁGIO POR ANO 

Estágio em Ed. Infantil (40 

horas) 

Estágio em Ed. Infantil (60 

horas) 

Estágio em Ed. Infantil (50 

horas) 

-------- Estágio em Ed. Fundamental I 

(60 horas) 

Estágio em EJA (30 horas) 

-------- ------- Estágio em Ed. Fundamental I 

(100 horas) 

                                                                                                                                (continua) 
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Total: 40 horas Total:120 horas Total: 180 horas 

Obs: em cada ano, os alunos devem realizar 10 atividades culturais 

 

Figura 5- Quadro de distribuição de disciplinas e carga horária de estágio por ano. 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Aos poucos, essas disciplinas próprias ao curso normal são incorporadas no 

currículo dos alunos enquanto as da formação geral saem de cena. Diante disso, muitos 

dos alunos que no primeiro ano entraram sem ter noção do que se tratava, acaba por 

procurar outra escola, normalmente porque não se identificou com a formação e porque 

deseja procurar um emprego. É importante salientar que, no caso dos jovens menores de 

18 anos que não podem exercer, por lei, um trabalho de 8 horas semanais, padrão de 

acordo com a CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas), a busca é em relação a uma vaga 

de Jovem Aprendiz, programa do governo em parceria com as empresas, que empregam 

jovens de até 24 anos em escalas de trabalho reduzidos, a fim de permitir a conciliação 

com os estudos. 

Se por um lado é grande a taxa de abandono no 1º ano, no 3º ano é raro de 

acontecer. Uma explicação para isso, além do que já foi explicitado na primeira parte 

desse capítulo, aborda a fala de uma aluna: 

 
Já que vocês se sentem mal, vocês sairiam do IEPIC? Trocariam de 

escola? 

 

Bianca: Não, porque se eu sair do IEPIC. Se, por exemplo, no início 

desse ano eu trocasse de colégio eu teria que voltar. 

 

A aluna fala sobre uma peculiaridade do curso que aparece como uma forma de 

aprisionamento do aluno no mesmo, uma vez que o leva a retornar ao 1º ano, caso ele 

queira mudar de formação. Devido ao currículo diferenciado, o curso normal não permite 

ao aluno fazer a equivalência com os anos do Ensino Médio Regular, por exemplo. Assim, 

ao menos que esteja disposto a voltar algumas séries, o aluno fica preso ao curso normal. 

Isso acaba levando a construção de uma relação com o curso sob a lógica da 

obrigatoriedade, refletindo em experiências enfadonhas e desgastantes.  

Paralelo a isso, outros fatores contribuirão para a construção da experiência do 

curso normal como uma obrigação indesejável. Nota- se que o desânimo em relação a 

formação cresce numa escala de intensidade à medida que o tempo disposto pelo sujeito 

no curso ou em função dele aumenta. A cada série o número de disciplinas aumentam, 
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consequentemente de trabalhos e de tempo necessário à sua realização. Em contrapartida, 

a carga de estágio também aumenta. 

Em primeiro lugar, podemos pensar que a escola, enquanto fato social, por si só 

já é uma imposição social. Naturalizada na sociedade, a instituição conta também com 

uma legitimidade jurídica, por meio da Constituição de 1988 que determina a 

obrigatoriedade do ensino para pessoas dos 4 aos 17 anos de idade.18Segundo Durkheim, 

 
 ‘É um fato social toda forma de fazer, fixada ou não, suscetível de 

exercer sobre o indivíduo uma coação exterior’, ou ainda, ‘que é geral 

no conjunto de uma dada sociedade tendo, ao mesmo tempo, uma 

existência própria, independente das suas manifestações individuais’ 

(1978, p.92-93). 

 

 Durante a pesquisa, notei que embora quase todos reclamassem da escola em 

algum momento, reclamassem do curso, mesmo em meio a falas do tipo “eu tenho vindo 

para cá obrigada”, ninguém questionava a própria existência e legitimidade da escola. As 

representações sociais19 construídas pelos alunos em relação a ida para escola fazem com 

que esse momento seja vivido como algo natural e fundamental a todos que vivem em 

sociedade. Ninguém questiona isso. Por outro lado, eles também sabem que sofreriam 

sanções, caso tentassem agir de modo diferente. Como fato social, a escola existe 

independentemente da vontade dos indivíduos e exerce coerção sobre nós. Trata-se 

também de ter que viver a escola no tempo e idade determinado e seguindo o modelo de 

comportamento que ela coloca como o correto, como se só existisse esse jeito. A grande 

questão num fato social é que as pessoas acabam internalizando aquele discurso 

(DURKHEIM, 1978). Algo sobre isso nos mostra a fala de uma aluna: 

 
Thais, 17 anos: Eles me apoiaram (referência aos pais), porque assim, 

eu to muito atrasadinha.  

 
Por que você acha que está atrasada? 

 

T: Porque, tipo assim, eu entrei um ano adiantada na escola. Eu tinha 

que tá no segundo ano. Se eu não tivesse repetido nada e se eu tivesse 

entrado no ano certo, eu tinha que tá no segundo ano agora. Mas como 

eu entrei adiantada, se eu não tivesse repetido, eu teria que estar no 

                                                           
18 Item especificado no Art.208, inciso I da Constituição de 1988. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em 16/11/2018. 
19 O termo representações sociais, está aqui associado à teoria de Durkheim, que o define como “um véu 

que se interpõe entre as coisas e nós, e que as encobre tanto mais quanto mais transparente julgamos ser 

esse véu” (DURKHEIM, 2007, p.17 apud CIPINIUK, 2016, p.37). Nesse sentido, a representações sociais, 

“traduzem a maneira como o grupo se pensa nas suas relações com os objetos que o afetam” (DURKHEIM, 

1978, p.79). 
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terceiro ano agora. Só que o problema não é esse. Eu queria estar no 

terceiro ano, tando adiantada, só que eu dei mole. 

 
Isso é um problema pra você? 

 
T: Isso é um problema pra mim, porque eu estaria no 3º ano (risos), 

terminando. Aí, quando eu penso: nossa, eu repeti por tão pouco. Não 

foi por nota sabe, todas as matérias estavam excelentes, só que a falta. 

 

Desta forma compreendo que o sujeito acaba se culpabilizando, quando não 

cumpre com as exigências do sistema escolar. 

Durante o campo, observei dois principais perfis de alunos: aqueles que se 

identificam com o curso e aqueles que não se identificam com o curso. Refiro-me a essa 

identificação como a probabilidade que o aluno tem de atuar na profissão, no sentido de 

vislumbrar a possibilidade de após a formação, ingressar no mercado de trabalho como 

professor. Para esse primeiro grupo, notei um discurso ora de insatisfação, ora de 

contentamento em relação a rotina escolar. Falo de uma certa relação ambígua com 

escola, oscilando entre extremos. Já aqueles que, em princípio, não preveem nenhuma 

possibilidade de atuar na área, o discurso soa um tanto apático, no sentido de que não 

expressam grandes reações, normalmente mantendo-se num certo estado de resignação. 

Acontece que, de um modo geral, a maior parte dos alunos parecem viver aquela 

realidade de modo muito intenso. Aa maior parte do que eles falavam, tocavam a 

realidade do curso normal de algum modo. Suas angústias, frustrações, brigas, 

celebrações, frequentemente tinham relação com algo ocorrido na escola ou em alguma 

atividade realizada em função dela. Desta forma, essas demonstrações de sentimentos têm 

relação com o período de tempo que o curso normal ocupa em suas vidas na medida em 

que o curso se torna a própria vida deles ou pelo menos uma parte considerável. É o “ruir 

dos muros da instituição escolar” que separa o que o aluno é dentro dela e o que ele é fora 

dela (DAYRELL, 2007, p.1120). Não só porque o curso normal passa a fazer parte da 

experiência desses alunos, mas também porque a vida privada desses alunos adentra o 

cotidiano da escola. Segundo Innerarity,  

 
Uma das coisas que exigem ser correctamente (sic) interpretadas para 

que possamos entender o tempo presente é que as questões relacionadas 

com a identidade impregnam praticamente todos os aspectos da vida 

contemporânea. [...] Há uma espécie de irrupção do privado, do pessoal, 

nos cenários públicos (2010, p.31) 
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O autor fala da existência de uma “esfera íntima total”, na qual misturam-se as 

questões do espaço público e do espaço privado, antes separadas. Segundo ele, o espaço 

público hoje sofre com a emergência da “intimidade”, dos “valores privados, crenças, 

exigências, emoções, sentimentos e identidades”, fenômeno que pude observar no curso 

normal do IEPIC (INNERARITY, 2010, p.31-32). Para Dayrell (2007), no cotidiano 

escolar, o jovem vive um conflito diário ao tentar dar conta de ser jovem e ser aluno, o 

que se concretiza numa escolha incompatível, uma vez que não se pode dissociar um do 

outro. Assim, a vida escolar e a vida fora da escola se confundem de tal modo que não se 

pode dizer onde uma termina e outra começa. No curso normal, esse é um fenômeno 

intensificado, devido ao seu formato e seu caráter integral. 

Aqui, defendo que os alunos do IEPIC acabam vivendo o curso normal mesmo 

fora do tempo normatizado pela escola. Eles passam grande parte do tempo fazendo 

trabalhos, estágios, atividades fora do tempo de aula, que a maior parte do seu dia é vivido 

em função do curso normal, o que é possível verificar olhando para a rotina diária desses 

jovens: 

 
Cara, a gente tem que estar aqui 7:00 da manhã. Eu vou falar da minha 

carga horária. Ai a gente tem quatro aulas, tem o intervalo, que é o 

banho de sol (risos), aí vem o banho de sol né, sistema carcerário, aí a 

gente volta pra mais três aulas e o almoço, que dura em média entre 15 

e 20 minutos e que cê ainda chega atrasado pra próxima aula que seria 

de 13:00, mas como a fila do almoço é enorme, você demora 1 hora só 

pra almoçar então você chega na sala de aula 13:30, 13:40, 

dependendo. É ... e depois disso você tem mais três aulas, dependendo, 

porque você tem dois dias que são integrais e o resto dos dias você faz 

estágio. É, você fica mais três aulas, sai 18:20 e aí tu tá fudido com a 

tua vida porque tu tem que fazer vários trabalhos fora daqui, fora da 

instituição, cê tem que fazer trabalho, tem que fazer plano de aula, tem 

que preparar aula, blá blá blá e é isso ai (Ana, 19 anos). 

 

E você acorda mais ou menos que horas? 

 

Tais, 17 anos: 5 horas. Saio de casa 5:30 h pra pegar ônibus, no 

máximo, umas 5:40 h, pra chegar aqui 7 horas. Nesses dois dias que 

eu saio tarde, na segunda, quando eu não faço nada depois da escola, 

eu consigo chegar em casa umas 17:00h, mas se eu faço é umas 20:00 

da noite. Na quinta-feira é umas 20:00 da noite. Pra acordar no outro 

dia 5:00 e ir dormir 00:00, porque tem as coisas que eu preciso fazer 

em casa também, os trabalhos que eu tenho que adiantar 

 

Quais são as maiores dificuldades enfrentadas por um estudante decurso 

normal? 

 

B: Horário, porque a gente não tem temo pra nada. Tem que...nos dias 

que a gente sai 12:00 h, tem estágio e a gente vai sair, sei lá, 17:30 h 
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do estágio, pra chegar – quem mora longe, tipo eu – eu chego em casa 

quase 20: 00 h da noite. Eu chego em casa morta, não tenho disposição 

nem pra estudar pro ENEM. 

 

É importante pensar, que não se trata apenas de tempo, mas também do modo 

como esse tempo é construído e vivenciado socialmente pelos alunos, o que tem grande 

relevância para entendermos os significados dessas experiências. É olhando para como 

se é experimentado o tempo do aluno dentro da escola, na medida em que as funções em 

atividades do curso normal são realizadas, que poderemos compreender falas como essas: 

 
Eu me sinto sugada. É... Hoje eu conversando com algumas colegas 

minhas, a gente veio debatendo muito isso né, que...tanto a escola 

quanto os professores, quanto as pessoas, elas sugam nossas energias 

aqui dentro, eles tiram e tiram cada vez mais a nossa vontade de vir 

pra cá, a nossa vontade de lecionar, se é que tem alguma, entendeu? A 

gente vinha pra cá. Brother, eu acordava 5:00 da manhã e saia às 6:00 

pra chegar aqui às 7:00 tipo assim: caralho, tenho que ir pra escola!, 

eu quero ir pra escola. Hoje em dia eu acordo 6:30 da manhã e falo 

assim: porra quero dormir", entendeu? Tem horas que você fala assim: 

ah é aula de fulano, porra eu não aguento mais essa pessoa. Porque tu 

não sente mais vontade, tu não tem aquele tesão de vir, porque as 

pessoas... o que te colocam né...pra tu fazer.... é tanta coisa, vão te 

jogando tanta coisa em cima que tu vai se diminuindo, vai dizendo 

"porra, não aguento isso tudo". Porque a maioria dos professores 

acham que nossa vida é voltada para o curso normal e que além dessa 

instituição não tem mais nada, não somos mais nada além disso né, a 

gente não tem família, a gente não tem filhos, a gente não tem amigos, 

não tem uma vida social entendeu? e...eles esquecem disso como se 

simplesmente não fôssemos pessoas, sabe...(Ana, 19 anos) 

 
É... eu gostaria que vocês falassem um pouco da rotina de vocês aqui 

na escola... 

 

B: Cê tá pedindo pra chorar né (risos) 

 

Por que chorar? 

 

B: Por que? Cê viu que eu acabei de fumar né...por que você acha que 

eu fumo? Eu fumo porque eu não aguento isso daqui. Essa rotina, esse 

horário. Pô, eu moro em São Gonçalo cara. Em São Gonçalo tem 

colégio de curso normal, só que o IEPIC é o melhor. O IEPIC já é ruim, 

então imagina. É mais perigoso do que aqui. Que aqui a gente tá perto 

de duas favelas. Lá, as favelas de São Gonçalo são muito mais 

perigosas né. Só que, olha só. Tem o horário que eu tenho que chegar 

cedo. Só que eu não consigo chegar cedo porque eu pego o trânsito em 

São Gonçalo e em Niterói. E eu pego o ônibus lotado então eu fico em 

pé, sentindo dor, com a mochila pesada. É, tem que chegar aqui, tem 

que andar, tem que ficar dentro de uma sala de aula sentada, quando 

você quer um silêncio tá todo mundo gritando na sua cabeça ou vem 

professor mandar você fazer coisas ridículas, que não vão acrescentar 
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em nada na sua prática...Ah, tem também os problemas psicológicos 

que eles trouxeram né, pra gente, tipo, ansiedade, um transtorno, 

assim, de personalidade, talvez. Ah, eu tenho que sair toda hora pra 

fumar, porque eu não aguento olhar na cara dos professores e eu não 

posso falar nada com eles, reclamar sobre como eles tratam a gente, 

porque eles podem ferrar a nossa nota. Então eu tenho que me matar e 

fingir que tá tudo bem. 

 

A escola age sobre o sujeito, sobre a totalidade de seu tempo, não só dentro dos 

períodos de aula como para além deles e desse modo, opera sobre todas as dimensões da 

vida do aluno, desde sua forma de agir, de falar, de se vestir até sua forma de pensar. Para 

Dayrell “a arquitetura e a ocupação do espaço físico não são neutras”, revelando-nos que 

o “espaço arquitetônico da escola expressa uma determinada concepção educativa”. Já 

Foucault (2014), ao estudar as instituições disciplinares, nos dá subsídios para refletir 

sobre o quanto essa arquitetura está organizada para a normatização, o controle e 

adestramento dos indivíduos. Nesse sentido, a estrutura escolar, assim como a prisão, vai 

se utilizar da configuração espacial, limitando suas formas e utilidades, criando barreiras 

físicas para impedir a interação. Vai controlar o tempo dos sujeitos, através das grades, 

da cronometragem do que será feito em determinado momento. Ao circular pelo IEPIC, 

identificamos inúmeros aspectos da arquitetura disciplinar abordada por Foucault (2014). 

Logo na entrada, depara-se com um contorno de muros altos e portões largos, nos quais 

permanecem funcionários que verificam quem entra e quem sai. Por toda a escola, nota-

se a presença de câmeras e grades que relembram aquele que passa que alguém o observa. 

O tempo de todas as atividades são cronometradas, desde o café da manhã até o horário 

da saída. Nos corredores, os inspetores vigiam aqueles que estão fora de sala. Um sinal 

estrondoso avisa a hora do lanche, início e fim do recreio e lembra aos alunos que é hora 

de voltar para aula. As estruturas das salas de aula demarcam o espaço dos alunos e do 

professor. Uma cadeira do lado da outra, em fileiras. É assim que deve acontecer. É 

proibido sentar nas mesas, sentar nos corredores e escadas, lugares estritamente de 

passagem. Tudo está sendo controlado: movimentos, linguagem, forma de se vestir e 

pensar.  

Junto com o sujeito educado, educa-se também seu corpo, como lembra Mauss ao 

falar sobre as “técnicas corporais” e sinalizar que “o corpo é o primeiro e o mais natural 

instrumento do homem” (2003, p.407). É através dele que vemos emergir os primeiros 

reflexos da ordem imposta pela escola. Não conseguindo dar conta das exigências 

colocadas pela estrutura, o corpo expressa resistência. Circunstância por mim constatada 

em diversas vezes, mesmo antes dos alunos se expressarem por palavras. O cansaço, as 
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dores, o sono, o esgotamento, eram visíveis naquelas pessoas. Todas as vezes em que um 

deles dormia na aula ou pelos corredores. Na verdade, todo canto servia para um 

“cochilo”. Todas as vezes que vi em seus rostos o cansaço, o estresse. Seus corpos 

contorcendo-se e remexendo-se tentando encontrar uma posição que fosse mais 

confortável. As vezes que esticavam as costas e as pernas porque doíam após horas na 

mesma posição. Havia também aqueles já “docilizados”, nas palavras de Foucault, que 

ficavam intactos assistindo as aulas, sem grandes expressões. Apenas ficavam ali, do 

modo que aprenderam que deveria ser. Muitos não resistem mais. É o corpo dócil, “ que 

pode ser submetido, que pode ser utilizado, que pode ser transformado e aperfeiçoado” 

(FOUCAULT, 2014, p.134). 

Como disse, a organização escolar não age apenas sobre os corpos dos alunos. 

Age sobre o modo de pensar e sobre a própria linguagem. A escola funciona de modo a 

reproduzir e a legitimar um determinado “arbitrário cultural”, impondo como norma um 

modo específico de ser e estar no mundo, incluindo valores, comportamentos e 

conhecimentos: os da “classe dominante”20 (BOURDIEU; PASSERON, 2014, p.76-77). 

A escola reproduz desigualdades sociais à medida que ignora a origem social dos alunos 

e realiza um trabalho de invisibilidade da sua cultura familiar, que sob o espectro da 

neutralidade, acaba por se configurar numa relação de “violência simbólica”21 

(BOURDIEU; PASSERON, 2014, p.26).   

No IEPIC, esta perspectiva se manifesta de alguns modos, mas sempre sob a 

justificativa de que, na verdade, é necessário para formar um “bom professor”. Se é 

ensinado a ser um professor de determinado modo, é porque esse é o jeito considerado 

“certo”, “ideal”, de ser professor, conforme manifestado pelos professores. Um aspecto 

marcante se configura em termos do que percebo como censura22, na medida em que 

altera o modo de falar dos alunos. Por diversas vezes ouvi relatos sobre como, em 

apresentações de trabalho, os alunos são corrigidos sobre certas expressões ou palavras 

usadas. Palavras que são do cotidiano dos alunos e maneiras de falar que estão em 

consonância com a realidade dos mesmos. Por exemplo, eles costumam falar com 

                                                           
20 Segundo Bourdieu, classe dominante é “o lugar de uma luta pela hierarquia dos princípios de 

hierarquização: as fracções (sic) dominantes, cujo poder assenta no capital econômico, têm em vista impor 

a legitimidade da sua dominação quer por meio da própria produção simbólica, quer por intermédio dos 

ideólogos conservadores os quais só verdadeiramente servem os interesses dos dominantes” e que possuem 

o poder de definir o “mundo social” (BOURDIEU, 2012a, p.12). 
21 O conceito de violência simbólica refere à imposição de “significações como legítimas, dissimulando as 

relações de força que estão na base de sua força” (BOURDIEU, 2014, p.25). 
22 Percebo como censura as restrições direcionadas aos alunos quanto ao uso de determinados termos do 

seu próprio vocabulário, infligidas pelos professores. 
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frequência a palavra “tipo”. É usado quase como que se fosse vírgula. Assim como 

gírias23 do tipo “mano”, também muito comum entre os jovens. O argumento de quem 

recrimina gira entorno da seguinte frase, muito falada pelos professores e membros da 

administração escolar: “isso não é postura de professor”. O mesmo é usado quando os 

alunos são criticados pela roupa que estão vestindo. Observei que uma parcela dos alunos 

incorpora esse discurso de tal modo que, num dado momento, eles próprios falam uns dos 

outros desse jeito. Sendo assim, constata-se um “poder simbólico” da escola no sentido 

de sua capacidade de “fazer ver e fazer crer, de confirmar ou de transformar a visão de 

mundo, e desse modo, a acção (sic) sobre o mundo” (BOURDIEU, 2012a, p.14). 

Apesar do que foi colocado, não se pode afirmar que a organização da escola vai 

delimitar com êxito o comportamento dos alunos, no sentido de conseguir impor suas 

regras de modo pleno. Digo isso, porque no IEPIC as coisas são mais fluidas. Quero dizer, 

existe uma série de relações humanas que se desenrolam no dia a dia da escola e que 

acabam trazendo novos significados para os espaços e acontecimentos. “O processo 

educativo escolar recoloca a cada instante a reprodução do velho e a possibilidade da 

construção do novo, e nenhum dos lados pode antecipar uma vitória completa e 

definitiva” (DAYRELL, 2001, p. 137). Não existe aquela rigidez em relação às regras, 

embora elas existem. O uso do uniforme, por exemplo, não é levado pelos alunos à risca. 

Geralmente, os alunos os utilizam segundo próprios critérios, um dia sim, outa hora não. 

Do mesmo modo acontece com os horários das aulas. Não existe uma pontualidade com 

as aulas. Se uma aula começa às 7:00 (chegada) ou às 10:40 da manhã (fim do recreio), 

dificilmente a turma toda estará na sala de aula nesse horário. Para alguns alunos isso 

representa “liberdade”, aspecto que diferencia o IEPIC de outras escolas: 

 
Você vai até achar clichê o que eu vou falar. Você já deve ter ouvido 

muito isso, mas aqui nessa escola, é um pouco, meio...como que eu 

posso falar?...livre. Por exemplo, não tem aquela coisa forçada: ah que 

você realmente tem que usar a porra do uniforme[...]Só que aqui, a 

questão aqui é que a gente tem que sair toda hora, pra tirar xerox. 

Então, é...tem esse entra e sai da escola também. Não que tem que 

pensar esse entra e sai como uma coisa ruim. Tipo assim, aproveitar 

disso: ah, só porque tem esse entra e sai, eu vou sair da escola a hora 

que eu quiser, vou fazer a merda que eu quiser. Não é muito bem por 

aí, porque a maioria das pessoas aqui são menores de idade e a escola 

tem essa responsabilidade. Só que, de um tempo que seus pais sabem 

                                                           
23 Gírias são palavras consideradas como linguagem informal pela língua portuguesa, utilizadas no dia a 

dia por um grupo específico, sendo termos particulares à uma época ou espaço social. No senso comum, é 

frequente a associação do uso de gírias aos jovens. No entanto, observa-se a utilização por inúmeros outros 

grupos, como forma de comunicação própria, tal como as gírias gays. 
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que você tá num curso normal e que você precisa se locomover pra 

fazer a merda toda, você tem que comprar um monte de material...Eu 

como fumante, saio da escola. Tipo assim, tô na aula: ah vou fumar. 

Não! Não é assim, mas tipo, deu o intervalo, aí deu aquele viciozinho, 

ai eu vou lá fora e fumo tranquilo. Falam que tem que pedir 

autorização, mas eu não pedi autorização não. É diferente de outras 

escolas, que tem aquele porteiro chato, que só deixa sair com 

autorização, que tem ligar pra mãe, tem que ir na secretaria. Aqui é um 

pouco diferente (Tais, 17 anos). 

 

Na minha antiga escola, a gente tinha que pedir permissão pra sair, 

permissão pra ir ao banheiro. Aqui não. Aqui a gente abre a porta e 

vai e volta. A gente não precisa de uma liberação, porque a gente tem 

necessidade de ir ao banheiro, a gente tem necessidade de beber água. 

Então imagina, você perguntar a um professor: posso beber água? E o 

professor falar não. Posso ir ao banheiro? E o professor falar não, vai 

esperar até o recreio (André, 18 anos) 

 

O mesmo se dá em relação ao uso dos espaços. Segundo Dayrell, a escola é 

pensada para “uma rápida locomoção” e somente a sala de aula é reservada para 

atividades pedagógicas (2001, p.147) Ele aborda que ela “ tenta se fechar em seu próprio 

mundo”, mas que os “alunos, porém, se apropriam dos espaços, que a rigor não lhes 

pertencem, recriando neles novos sentidos e suas próprias formas de sociabilidade”. Isso 

foi observado durante meu trabalho de campo em muitos momentos. Por exemplo, o 

banheiro, que vira uma espécie de ponto de encontro. Pelo menos o banheiro feminino, 

ao qual tive acesso. Era comum me deparar com alunos deitados dormindo ou 

conversando. Também era muito utilizado por casais. Do mesmo modo, os corredores, 

mesmo sendo proibido, eram tomados por alunos sentados e deitados no chão, em rodas, 

que usavam aquele espaço para descanso, para jogar cartas ou mesmo fazer trabalhos das 

escolas. As salas de aula, especialmente, aos poucos vão ganhando elementos que à 

princípio não fazem parte do cenário tradicional: cafeteiras, cortinas, almofadas. E assim, 

cada vez mais, a vida pessoal se funde a vida escolar. 

Entende-se, desse modo, que a escola é também essa dimensão complexa e viva, 

que se transforma a cada dia. E os alunos fazem parte disso, destruindo e construindo 

constantemente formas de resistência, modos de ser e significados sobre esse espaço. Não 

existe uma vida dos alunos separada do curso normal no IEPIC: eles são o curso normal.  

 

 

 



59 
 

4.3 A CATEGORIA NORMALISTA 
 

Afirmei anteriormente que o curso normal é vivido em tempo integral e que a 

escola age sobre os alunos, sobre o tempo, comportamento, corpos, etc. Agora, pretendo 

refletir sobre como os alunos pesquisados produzem uma determinada categoria social e 

a assimilam a partir da relação entre eles e o IEPIC. Durante o meu trabalho de campo, 

identifiquei o uso recorrente de um termo: normalista. Mas o que seria isso? Em princípio, 

trata-se de como é denominada a pessoa que está estudando no curso normal. É uma 

palavra sem marcação de gênero, portanto, pode ser usada tanto para referir-se à homens 

quanto às mulheres. Entretanto, o que pude observar é que a condição de normalista não 

se esvai numa definição simples. Essa definição não foi dada por mim, mas por alguns 

alunos quando eu os perguntei sobre o significado desse termo. No entanto, olhando para 

o cotidiano daqueles sujeitos, pude perceber que se tratava de algo mais complexo. 

Mas afinal, o que é normalista? Em primeiro lugar, diz respeito a uma categoria 

social, que na forma de representações construídas socialmente, “resultado de lutas entre 

os grupos”, “classificam” e visam “estabelecer princípios de uma visão de mundo social” 

(LENOIR, 1996, p.73). Isso implica pensar que não existe uma definição estática e 

universal da mesma. Pelo contrário, no caso da categoria normalista, por exemplo, pode-

se dizer que ela pode ter sentidos diferentes em outras experiências do curso normal. 

Assim, saliento que as reflexões que faço a respeito da mesma se limita a um contexto 

social específico, circunscrito num tempo e espaço específico. Digo isso porque o sentido 

do ser normalista também pode variar no tempo. O que era ser normalista no início da 

história do curso normal, é diferente do que é ser hoje, posto que são realidades distintas. 

Em segundo lugar, recorro a teoria de Goffman para pensar a categoria normalista 

enquanto papel social. Segundo o autor, 

 
Definindo papel social como a promulgação de direitos e deveres 

ligados a uma determinada situação social, podemos dizer que um papel 

social envolverá um ou mais movimentos, e que cada um destes pode 

ser representado pelo ator numa série de oportunidades para o mesmo 

público ou para um público formado pelas mesmas pessoas (2011, p.24) 

 

Diante disso, numa situação social, representar determinado papel implica tomar 

para si um conjunto de ações, expressões, valores, enfim, modos de ser e de pensar que 

vão permitir que a plateia entenda o que está sendo representado (GOFFMAN, 2011). 

Quando proponho pensar a categoria normalista como papel social, quero dizer que o ser 
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normalista envolve todos esses aspectos. O que pude observar, durante o trabalho de 

campo, é que os alunos do curso normal aos poucos incorporam uma forma específica de 

ser dentro da escola.  

E qual o sentido, para este trabalho, de se trazer essa discussão? Por que refletir 

sobre o que é ser normalista? A resposta é simples. Trago essa questão porque, como 

coloca Goffman (2011), os papeis sociais fazem parte da identidade dos sujeitos. Sendo 

assim, entendo que o curso normal acabar por fazer parte da identidade dos alunos, através 

desse “ser normalista”. Isso aponta para um outro significado da experiência do curso 

normal, no sentido de que fazer a formação de professores no IEPIC acaba significando, 

dentro outras questões já mencionadas, a experiência de ser normalista.  

Para entender o papel social de normalista é preciso entender que este está 

relacionado a um outro papel social: o de professor. Durante o curso normal, todo o 

processo de aprendizado do aluno é ancorado numa definição social do que é ser docente. 

Assim, o ser normalista se configura numa preparação para um ser professor. Isso 

significa que sua postura, bem como as atividades desenvolvidas devem se espelhar na 

atuação que se espera de um professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental – 1º 

ao 5º ano. Isso pode ser percebido nos próprios trabalhos desenvolvidos pelos alunos. 

Geralmente, o objetivo final de um determinado trabalho requisitado por uma disciplina, 

não todas, mas grande parte, não envolve apenas trabalhar o conteúdo, mas sim levar os 

alunos a pensarem como eles trabalharão aquele conteúdo quando forem professores. 

Darei um exemplo. O IEPIC realiza tradicionalmente a cada ano, a semana pedagógica, 

que consiste em uma semana reservada a exposição de trabalhos e realização de atividades 

abertas para toda a escola. É fortemente marcada pelas produções das turmas do curso 

normal e de atividades realizadas para este público, embora exista também a contribuição 

e participação dos alunos do 6º ao 9º ano. Durante os dias da semana pedagógica, os 

alunos participam de palestras, debates, oficinas, expõem trabalhos feitos em diversas 

disciplinas, apresentam danças para a disciplina de Educação Física no ginásio da escola, 

entre outras atividades. Nesse ano, por exemplo, uma turma do 1º ano, expôs um trabalho 

para a disciplina de Matemática. Tratava-se de jogos elaborados por eles para trabalharem 

o teorema de Pitágoras com crianças. Esse é um tipo de trabalho muito comum no curso 

normal e reflete essa questão do aluno que precisa a todo tempo se colocar como 

professor. Além disso, também é comum os alunos realizarem atividades que eles 

supostamente passariam para os seus alunos quando forem professores. Por exemplo, 

atividades relacionadas as efemérides, ou seja, datas comemorativas brasileiras. Se por 
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exemplo, os alunos imaginam uma atividade em que eles pediriam para sua turma 

confeccionar bonecos de pano, eles normalmente materializam isso e criam os bonecos, 

do mesmo modo como ocorre com cartazes, murais, etc.  

Observando os trabalhos desenvolvidos pelos alunos e o que eles falam durante a 

apresentação de alguns deles, pode-se perceber que há uma concepção envolvida do que 

seja a própria infância. Não pretendo discutir isso aqui, mas chama atenção o modelo 

desses trabalhos. Há sempre muitas cores, muitas figuras. Normalmente são atividades 

que envolvem corte e colagem e certas habilidades técnicas, como cobrir, costurar, criar, 

desenhar, pintar, etc. Também uma constante preocupação e delimitação do que seja ou 

não adequado e pertinente à infância e ao aprendizado das crianças. 

  

  

Figura 6: Imagens de trabalhos dos alunos na Semana Pedagógica 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

O aluno normalista incorpora um certo ethos24 docente, um certo modo de ser 

professor que lhe é ensinado no curso normal e esse papel é vivido, para grande parte dos 

alunos, com honra. Como já mencionei anteriormente, no contexto do IEPIC, a profissão 

de docente é valorizada, é uma profissão honrosa. Desse modo, como estão se formando 

para tal, o (a) normalista toma para si essa honra. Entre o grupo, é considerado “nobre” 

estudar para ser professor, profissão que existe muita “responsabilidade, dedicação e 

                                                           
24 Faço uso do termo ethos, no sentido bourdiano, definido como “sistema de valores implícitos e 

profundamente interiorizados, que contribui para definir, entre coisas, as atitudes face ao capital cultural e 

à instituição escolar” (BOURDIEU, 2012b, p.41-42). 
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paixão” segundo os alunos. No entanto, para alguns alunos e para alguns funcionários da 

escola, só é “digno de honra” aquele que age conforme uma “postura adequada de 

professor”, aquele que se “esforça” no curso e não transgride as regras colocadas pela 

escola. Segundo Pitt- Rivers, “os grupos possuem uma honra colectiva (sic) de que os 

seus membros participam, a conduta desonrosa de um reflecte-se (sic) na honra de todos” 

(1971, p.25). Pude perceber isso na fala de alguns alunos que criticavam o comportamento 

de outros. Um aluno certa vez disse: “tem normalista que não leva a sério o curso, não 

tem uma postura de professor. Quer ficar brincando”. Em outros episódios, deparei-me 

com comentários de professores e membros da administração que criticavam a postura 

dos alunos fora da escola. Segundo eles, a imagem do curso estava sendo prejudicada 

pelo comportamento deles no entorno da escola. Certa vez, uma professora comentou que 

viu um grupo de normalistas no shopping se comportando inadequadamente, mas como 

elas estavam com o uniforme da escola, isso envergonhava o IEPIC. Um momento em 

que pude observar esse aspecto da honra de modo ainda mais evidente foi no dia nacional 

da normalista: dia 29 de outubro. Neste dia às vezes ocorre alguma celebração, os 

professores realizam atividades diferenciadas com os alunos, mas o que chama atenção é 

que muitos alunos postam fotos em suas redes sociais com a legenda “orgulho em ser 

normalista”. Na página da escola, no facebook25, também ocorrem menções a data e 

felicitações aos alunos. 

 Lançando mão do conceito de “fachada”, pode- se dizer que o papel de normalista 

envolve um “cenário”, ou nesse caso cenários parecidos, e uma “fachada pessoal” que diz 

respeito a “vestuário, [...], atitudes, padrões de linguagem, expressões faciais, gestos 

corporais e coisas semelhantes” (GOFFMAN, 2011, p.29-31). No que tange ao cenário, 

podemos situar o espaço da escola, principalmente da sala de aula, bem como os 

corredores do bloco A do IEPIC, onde ocorrem as aulas do curso normal. As salas 

impressionam pela ornamentação. São parecidas com as salas de aulas de creches e 

turmas de ensino fundamental (1º ao 5º ano). Acima da lousa, encontramos o alfabeto, 

cobrindo toda a extensão da parede, como em turmas de alfabetização. Na porta há sempre 

alguma decoração, como por exemplo um letreiro que indica à turma a qual aquela sala 

pertence. No fundo da sala há murais que cobrem grande parte da parede e fixam 

atividades que os alunos vão desenvolvendo ao longo do ano. As janelas também são 

decoradas, por vezes o teto também e por toda a sala há elementos que denotam a 

                                                           
25 Mídia virtual e rede social onde as pessoas compartilham informações pessoais, conteúdos, imagens e 

vídeos. 
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importância do lúdico na formação de professores que ali se realiza. Há “cantinhos de 

leitura” que são prateleiras com livros infantis, almofadas, etc. Há calendários interativos 

que marcam os feriados e os aniversariantes do mês. Também é comum o “relógio do 

tempo”, uma espécie de relógio feito de materiais de papelaria que indica se o dia está 

ensolarado, chuvoso, nublado, etc. Cada sala é totalmente distinta da outra, pois cada 

turma ornamenta ao seu modo. No entanto, é preciso ressaltar que esse processo não é 

totalmente voluntário, embora os alunos demonstrem satisfação em organizar a sala desse 

modo. Há disciplinas (normalmente disciplinas pedagógicas) específicas que trabalham 

esse processo com os alunos.  

A figura do normalista e da normalista é fortemente marcado, dentre outras coisas, 

pelas atividades que eles executam. É extremamente comum vê-los construindo trabalhos 

como os descritos acima, em momentos os mais variados. Muitas vezes, eles estão numa 

determinada aula que nada tem a ver com o trabalho, mas continuam cortando, colando, 

respondendo exercícios, criando planos de aula. Aliás, é frequente essa prática entre os 

alunos: na aula de sociologia realizam o exercício de física, na aula de português estudam 

para prova de matemática, na aula de história fazem o trabalho de sociologia, na hora do 

recreio constroem jogos para disciplina de brinquedoteca e assim por diante. Segundo 

eles, fazem isso porque “são tantas atividades para serem feitas” que eles não conseguem 

dar conta 
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Figura 7: Imagens das salas de aulas 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Sobre a “fachada pessoal”, além de tudo que aqui já foi colocado, há um elemento 

que compõem o papel social de normalista, principalmente quando estamos falando de 

um contexto escolar: o uniforme. Trago essa questão pela sua importância na realidade 

do IEPIC. Como já abordei, a instituição tem um uniforme padrão para todos os alunos, 

e um específico para o curso normal, que pode ou não ser usado. Esse uniforme é 

comprado e possui duas versões: a padrão e a de gala. 

A particularidade do uniforme do curso normal no IEPIC é que ele, principalmente 

em sua versão completa, não é obrigatório. O mesmo se refere a versão gala do uniforme. 

No entanto, o que se verifica é que os alunos optam por usá-lo. Logo no primeiro ano do 

curso, principalmente entre as mulheres, mesmo aqueles alunos que não sabem se 

permanecerão na formação, muitas vezes compram o uniforme. O modelo é parecido com 
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o de outras escolas de curso normal do Rio de Janeiro e é uma roupa tradicional, usada 

desde o surgimento do Escola Normal ainda no Império.26 

O intuito de trazer essa questão é mostrar que a vestimenta, para uma normalista 

e um normalista, mas principalmente para as mulheres, não é algo superficial. No centro 

de Niterói o IEPIC é o único colégio que tem um uniforme desse tipo, o que faz com que 

sirva de partida como elemento de distinção em relação a outras escolas. Como aborda 

Miller: 

 
Na verdade, como observou Peer Gynt, o personagem de Ibsen, todos 

nós somos cebolas. Quando se descascam nossas camadas, descobre-se 

que não há absolutamente nada. Não existe nenhum eu interior. Nós não 

somos imperadores representados por roupas, não há um cerne interior. 

As roupas não são superficiais, elas são o que faz de nós o que pensamos 

ser (2013, p.22) 

 

Nesse sentido, o uniforme no contexto analisado não tem necessariamente esse 

caráter uniformizante, no sentido de igualar as pessoas. Pelo contrário, para aqueles que 

o usam é uma forma de destacá-los entre os outros, é uma forma de expressar um 

pertencimento, de mostrar que eles são quem são: normalistas. Durante o trabalho de 

campo, vi algumas pessoas fazerem esforços para comprarem o uniforme, apesar de não 

terem condições financeiras para isso. Alguns compram roupas de outros alunos que já 

se formaram por preços menores, outros mandam fazer, mas sempre encontram uma 

solução. Alguns possuem até mesmo mais de um exemplar, com o objetivo de conseguir 

usar todo dia. Para as mulheres, usar o uniforme também representa passar por situações 

constrangedoras e de insegurança. Ocorre que é extremamente frequente o relato de 

assédio sexual sofrido pelas mulheres, nas proximidades da escola, em transportes 

públicos, dentro da própria escola. Aqui, faço uso do conceito jurídico de assédio sexual 

considerado crime pelo Código Penal brasileiro, que o relaciona a conduta de constranger 

motivado por motivos sexuais.27 As alunas contam que sempre que estão vestidas com o 

uniforme do curso normal, são perseguidas por homens, escutam assobios, frases de 

cunho sexual entre outros atos que as constrangem. 

                                                           
26 Isso é possível ver através de fotos do acervo de memória da escola. Inclusive, a escola guarda um 

exemplar da roupa nesse mesmo acervo, bem como móveis e objetos da época. 
27 O crime de assédio sexual está especificado no Artigo 216-A do Código Penal Brasileiro. Disponível em: 

<https://goo.gl/8caJW9>. Acesso em 20/11/18 
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Figura 8: Imagens do uniforme do curso normal direcionado às mulheres. À esquerda, o uniforme usado 

no dia a dia. À direita, o uniforme de gala. 

Fonte: Acervo pessoal de Caroline Oliveira. 

     

Quando o assunto é o traje de gala, o grau de importância atribuída ao uniforme 

aumenta. Ele é usado para “eventos especiais”, tais como cerimônias oficiais, como a 

formatura, eventos externos como o desfile de 7 de setembro, entre outros, como a própria 

semana pedagógica. Percebe-se que no desfile, quem vem à frente da escola são os alunos 

do curso normal, trajados com a roupa de gala e carregando bandeiras com as cores da 

escola: azul e branco. Durante o percurso os alunos gritam o lema da escola: IEPIC, 

ensinando a ensinar.28 São momentos nos quais os alunos fazem questão de reivindicar 

publicamente seu pertencimento ao curso normal do IEPIC e a roupa é meio de se obter 

isso. A indumentária, se apresenta então como elemento de constituição do próprio “eu” 

dos sujeitos, da identidade de um grupo e não como um elemento que por si só não tem 

valor (MILLER, 2013). 

                                                           
28 É possível ver imagens e vídeos do desfile de 2018 na página do Grêmio da escola. Disponível em: 

<https://www.facebook.com/145731112767048/videos/1833228393433613/>. Acesso em 20/11/18 
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Figura 9: Imagem do IEPIC no desfile cívico de 7 de setembro de 2018 na Av. Amaral Peixoto 

Fonte: Fabiane Guimarães 

 

Em suma, a categoria normalista diz respeito a algo mais complexo do que 

simplesmente classificar aqueles que estão matriculados no curso normal. Ela reflete um 

modo particular de ser aluno e de vivenciar a experiência da formação de professores no 

IEPIC. Penso que entender o que é ser normalista é, ainda que de modo limitado por uma 

visão parcial, conhecer o que seja o próprio curso normal. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste trabalho buscou-se analisar a relação dos estudantes do IEPIC com a 

formação de professores vivenciadas por eles, a fim de perceber construções sociais que 

se desdobram em significados atribuídos à experiência do curso normal, entendida como 

parte da formação de professores no Brasil. Para isso, partiu-se da ideia do aluno enquanto 

sujeito sociocultural, mostrando que o aluno que chega na escola possui uma origem 

social, uma bagagem cultural e histórica, uma série de hábitos, valores, expectativas e 

interesses, enfim, uma forma de ser e estar no mundo que vai se refletir no modo como 

ele atribui significado a sua experiência escolar. 

Foi abordado os limites e contribuições da minha familiaridade com o objeto de 

estudo, trazendo a discussão do desafio que é para o pesquisador desenvolver um 

distanciamento com uma realidade na qual ele esteve completamente imerso. Entretanto, 

tentou-se mostrar que embora seja difícil, não é impossível pesquisar, de um ponto de 

vista antropológico, questões que atravessam a própria vida do observador. Pelo 

contrário, pode ser usado como elemento favorável ao desenvolvimento do trabalho. 

A respeito do objeto de estudo, traçou-se uma breve história do curso normal no 

Brasil, a fim de situar a importância do Instituto de Educação Professor Ismael Coutinho 

como primeira escola deste modelo não só no país como na América Latina, inaugurando 

a formação de professores, o que confere à escola seus 183 anos de tradição, aspecto 

frequentemente lembrando pelos sujeitos que a integram e que dá notoriedade a 

instituição em Niterói. 

No que tange a relação dos sujeitos com o curso normal, observou-se a existência 

de múltiplos significados, tendo em conta que cada sujeito vai atribuir um sentido a 

formação ao seu modo. No entanto, tentou-se tratar nesta monografia, alguns dos 

principais significados identificados durante o trabalho de campo com esses alunos. O 

primeiro deles, foi o significado do curso normal enquanto possibilidade de obtenção de 

um diploma socialmente valorizado por aquele grupo e que é visto como passaporte para 

ingressar no mercado de trabalho numa posição de prestígio, em função do cargo que irá 

ser ocupado: o de professor, tendo em vista que, no contexto social estudado, a profissão 

docente é considerada digna de honra, e, portanto, de orgulho para quem dela faz parte. 

Num segundo momento, tratei da forte importância do curso normal como espaço de 

construção de sociabilidades. Nesse sentido, a escola aparece como importante espaço de 
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laços afetivos, de prevalecimento de relações pessoalizadas e afirmação da subjetividade. 

Num terceiro momento, tratou-se do significado do curso normal enquanto uma 

experiência que está imbricada na vida pessoal dos sujeitos, uma experiência que reflete 

a própria vida dos alunos, uma vez que estes acabam vivendo a maior parte de seu dia no 

curso normal ou em função deste. Além disso, tentou-se mostrar como essa vivência 

acaba sendo sentida como uma obrigação, refletindo numa relação complexa com a 

escola, marcada por conflitos, angústias, descobertas, envolvimentos, enfim, situações de 

contentamento e frustração. Por fim, abordou-se o significado do curso normal enquanto 

experiência de construção de uma identidade normalista, espelhada numa concepção do 

que seja o papel do professor e que é legitimada pela escola. 

Reconhecendo os limites dessa produção, sinalizo para os próximos trabalhos, a 

necessidade de se debruçar sobre a vivência daqueles sujeitos não considerados jovens e 

que provavelmente, atribuem significado ao curso normal de modo diferenciado, com 

base em questões que aqui não foram trabalhadas. Do mesmo modo, julgo fundamental 

trazer numa outra oportunidade, outras dimensões da condição de jovem que também aqui 

não foi possível trabalhar, mas que observei quando estive em campo, como por exemplo 

a questão da gravidez, uma vez que notei muitas alunas grávidas no curso normal do 

IEPIC. 
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