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RESUMO 
 

Esse trabalho foi realizado a partir da pesquisa referente às leituras das normalistas na Escola 
Normal em Feira de Santana, do período que abrange o ano de 1928-49, anos iníciais da 
instituição na cidade, e tem como finalidade principal investigar o que foi prescrito como 
leitura para estes sujeitos, o que pode ter sido lido e o que era lido de forma proibida, através 
das  noções de representação e apropriação propostos pelo historiador Roger Chartier, que 
discute a história da leitura e os caminhos em que a mesma percorreu, as diversas 
representações que a leitura adquiriu. Para isso, faço uma discussão bibliográfica com 
historiadores que discutem a partir da perspectiva da história cultural e da história da leitura. 
.Utilizo fontes oriundas do meio escolar, que correspondem aos cadernos de matricula, livros 
de burocracia escolar a listagem dos livros que compunham a biblioteca escolar da ENFSA, 
além de utilizar o  Jornal Folha do Norte, impresso de grande destaque no período. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Escola Normal, leituras e biblioteca escolar. 
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RESUMEN 

 

Este trabajo se llevó a cabo de la investigación relacionada con las lecturas de normalistas en 
la Escuela Normal en Feira de Santana, al período correspondiente al año 1928-49, los 
primeros años de la institución en la ciudad, y su principal objetivo para investigar lo que se 
prescribe como lectura para estos sujetos, que pueden haber sido leídos y lo que se leyó en 
forma prohibida por las nociones de representación y apropiación propuestos por el 
historiador Roger Chartier, que analiza la historia de la lectura y las formas en que se ha 
llegado, los distintos representaciones que la lectura adquiridos. Para esto, hago una discusión 
literatura con historiadores argumentando desde la perspectiva de la historia cultural y la 
lectura de la historia. Fuentes .Utilizo procedente de la escuela media, correspondiente a los 
libros de registro de los libros de la burocracia de la escuela enumeran los libros que 
componían la ENFSA biblioteca de la escuela, además de utilizar el periódico Folha do Norte, 
de alto perfil impreso en el período. 
PALABRAS CLAVE: Escuela Normal , la lectura y la biblioteca de la escuela 
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INTRODUÇÃO 
 

Aprender a ler e a ler bem, ou seja, tornar-se apto a abrir-se aos textos 
novos sem se preocupar, ao mesmo tempo, em adequada compreensão que 
se construiu deles àquela comumente recebida no grupo social detentor das 
práticas do livro pode ser desconfortável para o autodidata, até perigoso. P. 
Bourdieu assinalou o caráter "ilegítimo" e, portanto, de conotação negativa, 
desses rompimentos individuais no mundo da cultura erudita (Hébrand, 
2001, p.63). 

 

Essa citação de Hébrand permite pensar a pertinência de fazer história da leitura, refletir a 
partir da perspectiva da História Cultural a relação do homem com o livro, as representações 
construídas em torno do escrito. A cultura do impresso, estabelecida no século XVI, 
proporcionou difusão da leitura e consequentemente a individualização desse ato. Ainda 
assim, as delimitações sobre o que deveria se pensar sobre determinados textos. Porém o 
leitor é por natureza, revolucionário, pois consegue transformar a estrutura interpretativa do 
texto, deslocando o para outro universo de pensamento, o leitor consegue deslocar 
interpretações de outros tempos para o seu, consegue ver o que há nas entrelinhas do mesmo, 
isso o torna naturalmente perigoso e vigiado. 

Essa pesquisa discute a história da leitura de modo a refletir os percursos do leitor com 

o livro, sabendo que as rupturas ocorridas com este no aspecto físico consequentemente 

desencadearam rupturas na relação do leitor com o mesmo. Sendo assim, esse trabalho discute 

a leitura como um ato subjetivo, pensar as entrelinhas, não apenas demonstrar os livros 

existentes na biblioteca da Escola Normal de Feira de Santana, mas problematizá-los, criar 

inquietações em torno dessas sugestões de leituras e da formação dessa biblioteca.  

O trabalho é dividido em dois capítulos. No primeiro capítulo, fiz uma discussão 

bibliográfica sobre a emergência da implantação do Ensino Normal no Brasil, as reformas 

educacionais ocorridas no período. Em sequência discuto a Cidade de Feira de Santana no 

momento da implantação da ENFSA, os fatores que influenciaram para a escolha dessa cidade 

para sediar a instituição e as mudanças ocorridas no cenário geográfico da referida cidade em 

prol dessa escola. Nessa primeira parte, utilizo como fonte de pesquisa, o Jornal Folha do 

Norte, de modo a pensá-lo como um importante veículo de informação do período e sendo 

referência para o público a quem se destinava. Analiso as recomendações de leituras feitas 

pelo jornal, de modo a pensá-lo também como um transmissor de ideologias e valores com o 

intuito de problematizar as leituras femininas e a constituição da profissão docente como um 

dom para as mulheres. Partindo dessa análise, recorro também a fontes originárias da 

educação, nesse caso os cadernos de matricula, nos quais faço um mapeamento para 
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problematizar quem eram essas normalistas, quais espaços sociais as mesmas ocupavam na 

cidade de Feira de Santana.  

O segundo capítulo desse trabalho discuto sob a análise da história da leitura, de forma 

a pensar a história do livro, suas mudanças e consequências dessas mudanças no campo da 

leitura no Brasil. Em sequência escrevo sobre as bibliotecas escolares e a utilização das 

mesmas como um espaço de construção de saberes, formação de professores, pensando a 

mesma como um lugar de representações e que vem adquirindo novas faces ao longo da 

história. Nesse capítulo, utilizo como fonte a lista dos livros que compunham a biblioteca da 

ENFSA, para pensar a biblioteca, essas leituras, como formas de definir a identidade social 

das normalistas, nesse sentido o diálogo com a bibliografia especifica teve grande 

importância, para pensar a escola normal como uma instituição que visava trazer uma nova 

face ao Brasil.  
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CAPITULO 1 

 
 

JORNAL FOLHA DO NORTE: O QUE PODE E DEVE LER UMA 
NORMALISTA 

 
 

 A Escola Normal de Feira de Santana foi instalada em 1927. Sousa (1999) argumenta 

que a finalidade de sua criação na formação de normalistas1 foi também transmitir valores 

sociais como obediência e  boas maneiras. Além disso, preparava as normalistas, enquanto 

mulheres de sua época para o matrimonio ou para ser uma boa dona de casa.  O objetivo desta 

instituição de ensino era formar professoras capacitadas para lecionar nas escolas do interior 

da Bahia, sendo  a cidade de Feira de Santana o polo disseminador destas profissionais 

inseridos em redes de significados que exprimiam formas de pensar, agir e vivenciar 
o mundo que concebiam a mulher como responsável pelo cuidado da esfera 
representada como doméstica e do magistério como sua extensão; que consideravam 
os professores primários e as normalistas como armas prioritárias para extirparas 
mazelas do país: o analfabetismo e a falta de saneamento e higiene as mazelas do 
país: o analfabetismo e a falta de saneamento e higiene, a serem combatidos pela 
educação sanitária. Para tanto foram criados os batalhões sanitários capitaneados 
pelas educadoras ou confirmada a preponderância de currículos dominados por 
Puericultura, Higiene e Saúde Sanitária nos programas das escolas normais. 
(SOUSA, 2001, p.13) 

 

Feira de Santana era no período um importante entreposto comercial e entroncamento 

rodoviário e foi considerado o local propício para a implantação da Escola Normal. A Cidade, 

que já vinha se destacando em relação às demais pela pecuária e pela agricultura foi 

escolhida, pelo governador Góes Calmon para sediar a instituição. Cruz2 (2004) ao pesquisar a 

implantação desta instituição escolar, encontrou registros da grande comoção da cidade na 

data da sua inauguração, no jornal Folha do Norte,  

Contou com a presença de autoridades e diversos setores da sociedade: o titular da 
diretoria geral da instrução pública do estado da Bahia; corpo docente, já nomeado 
pelo governado do estado; o corpo discente selecionado para compor a primeira 
turma (com vinte e uma alunas, e mais quinze alunos oriundo do extinto grupo 
escolar J.J seabra) ; do seu corpo administrativo e representantes de outros 
segmentos da sociedade. o momento inaugural foi festivo e obrigou o fechamento de 

                                                
1 Sousa (1999) Argumenta na sua dissertação, o ser normalista estava envolto de valores representativos, ou não 
representava apenas uma profissão, mas era considerado um dom para as mulheres. 
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todo o comércio feirense, assim como das repartições públicas3 (CRUZ Pg.13 apud 
Jornal Folha do Norte )   

      A Escola Normal era um espaço envolto em simbologias. As mudanças que ocorreram na 

cidade sob a influência dessa instituição e a cultura que foi construída naquele espaço 

abrangiam as representações do ser uma professora ou aluna da Escola Normal.  

A educação, nessa perspectiva, não se resumia à aprendizagem de conteúdos, mas 
buscava ser uma verdadeira endoculturação, em que novas formas de sociabilidade, 
novas formas de fazer e novos saberes eram desejados. Educar significa, também, 
disciplinar, normatizar, forjar novas atitudes e comportamentos. (SOUSA, 
2001,p.15) 

 

A inserção feminina no magistério fez parte de um contexto histórico do final Século 

XIX e início do século XX, período marcado pelo interesse de abolir as características de um 

governo/país monárquico. Um destes instrumentos foi a educação. A escola assumiu a função 

de transmitir valores, em disputa com a família e as instituições religiosas. À mulher foi 

atribuída a função de educadora, além de responsável pela boa criação dos filhos. A Escola 

Normal, preparadora de professoras, e talvez futuras mães. 

O magistério quando implantado, nos seus anos iniciais, na Bahia, não fora 

direcionado às mulheres. A profissão de professor era direcionada ao sexo masculino. 

Segundo Lima(2006), a criação da Escola Normal voltada para as mulheres se deu a partir do 

anos de 1861, Além dos baixos salários pagos, a profissão de professor era vinculada a ideia 

de sacerdócio, um dom, e deveria ser realizada sem interesses materiais em troca. 

 

 Esse processo de escolarização4 significou a inserção das mulheres no mercado de 

trabalho, de acordo com essa ótica, a presença feminina no espaço escolar como professora, 

também representou uma importante conquista, sendo o caminho para a independência 

financeira de muitas. 

Quanto a origem social das normalistas nesta pesquisa, algumas fontes fazem parte da 

burocracia escolar da ENFSa, uma delas são os cadernos de matrícula que registram a cidade 
                                                
 
 

4  A escolarização representou a medida de educação em massa da população no século início do século XX, 
segundo Sousa, um dos principais objetivos da medida era, civilizar a população através da escola, novos 
costumes, novas regras além da mão de obra mais capacitada. 
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de origem, o nome do pai e o bairro onde moravam as moças na cidade de feira de Santana. A 

partir da análise feita no caderno de matrícula referente ao ano de 1938, levantei 100 (cem) 

nomes de alunas. Foi possível perceber que grande parte das moças residia em bairros 

considerados de elite no período. Raramente encontrei endereços referentes ao distrito de 

Sobradinho e Matinha, os mais distantes e menos favorecidos. Esses registros reforçam que 

nesses anos iniciais essa instituição foi frequentada por um público com maior poder 

aquisitivo. 

 
 
 

Gráfico 1 : residência das normalistas em Feira de Santana 

35%

25%

20%

15%

5%
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1938

Rua Conselheiro Franco

Rua Barão de Cotegipe

Rua Senhor Dos Passos
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OlhosD'Agua e subdistrito de
sobradinho

 
 

Fonte: Livros de matricula da Escola Normal de Feira de Santana. Quadro Elaborado por Jamyli Dias  

A partir do gráfico fica evidente a grande quantidade de normalistas que moravam na Rua 

Conselheiro Franco, em contraponto as que moravam nos olhos D'Agua. Essa evidencia 

problematiza quanto as configurações sociais referentes aos locais que moravam, as localidades 

próximas a escola, assim como a existência de pensionatos, como trabalhado por Bastos (2012) e 

Oliveira 2014). A importância de trazer esses dados é perceber que, apesar da Escola Normal ser 

destinada majoritariamente a moças de família de classe alta, haviam alunas de origem popular, o 

que permite questionar as leituras dessas moças. Quanto a história da leitura e ofício do historiador 

com a mesma, Chartier argumenta,  

A tarefa do historiador é, então, a de reconstruir as variações que diferenciam os 
“espaços legíveis”- isto é, os textos nas suas formas discursivas e materiais- e as que 
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governam as circunstancias de sua “efetuação”- ou seja, as leituras compreendidas 
como práticas concretas e como procedimentos de interpretação 
(CHARTIER,1998,p.12) 

 

O objetivo da Escola Normal era "normalizar" o ensino, formar professoras padronizadas, 

nessa perspectiva, novos ideais de civilização deveriam ser passados através da escola entre eles, 

principalmente a obediência. 

         Quanto às leituras explicitamente prescritas no ensino normal, Louro (1997) discute que desde 

o período pós-independência Brasileira, criou-se uma política de incentivo a escolarização. Para que 

o Brasil deixasse de ter as características de colônia portuguesa. Teoricamente, todos teriam acesso 

à instrução, mas na realidade era outra prática. Segundo a autora, várias pessoas permaneceram sem 

o acesso à escola. Um dos fatores, a falta de professores capacitados. Apenas os segmentos mais 

favorecidos da sociedade, tinham acesso à educação. Nesse período, foram definidas as 

diferenciações do que seria ensinado a meninos e meninas. Na lei de 15 de outubro de 1827 ficou 

determinado que: 

Ler, escrever e contar, saber as quatro operações, mais a doutrina cristã, nisso 
consistiam os primeiros ensinamentos para ambos os sexos; mas logo algumas 
distinções apareciam: para os meninos, noções de geometria; para as meninas, 
bordado e costura. (LOURO,1997,P.444) 

 

O período do Estado Novo introduziu mudanças na Educação, especificamente no ano de 

1942. A Reforma Capanema, projetada pelo então ministro da Educação Gustavo Capanema, teve 

como principal objetivo, a adequação do sistema educacional as categorias sociais e econômicas do 

país. De acordo com o próprio ministro Gustavo Capanema, citado por Schwartzman, a educação 

deveria servir a nação.  

No entanto, analisando as propostas dessa reforma, são perceptíveis as segregações 

existentes nesse novo modelo proposto. A proposta do ensino secundário foi totalmente diferente do 

ensino médio, que passou a visar um ensino mais tecnicista, já o ensino secundário tinha uma 

proposta de formação integral do aluno, incluindo a formação moral e ética, tendo uma grande parte 

de sua carga horária voltada para o ensino de línguas. Este ensino médio era inadequado para a 

formação de professores, assim o ensino foi de caráter aristocrático, pelo fato de apenas uma 

minoria de alta classe social ter acesso ao mesmo. 

A principal marca do ensino secundário foi a ênfase posta no ensino humanístico de 
tipo clássico, em detrimento da formação mais técnica. Na conferência de 1937 feita 
o colégio Pedro II, o ministro chamava a atenção para a necessidade de “acentuar o 
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caráter cultural do ensino secundário de modo que ele se torne verdadeiramente o 
ensino preparador de elite intelectual do país. Para isso, força é excluir toda a 
preocupação do enciclopedismo, que é de natureza estéril, para que tomem o 
primeiro lugar, no programa secundário, sólidos estudos das clássicas humanidades” 
(SCHWARTZMAN, 2000) 

             O ensino de música era presente na formação das normalistas. A partir da análise da 

listagem dos livros que compunham a biblioteca escolar da escola normal5, existe a presença 

de livros que faziam parte da coleção Biblioteca das moças, não por ser algo essencial para 

ser utilizado como aparato para as normalistas lecionarem, mas já que estar na Escola Normal 

representava uma formação social, uma moça de boas qualidades para casar, deveria saber 

diversos idiomas e ter boas noções sobre música. 

O que representava ser uma normalista? Ou uma boa moça? Como já argumentou 

Sousa (2001) foram criados locais específicos para essas moças frequentarem, como a 

construção de praças e avenidas para que as mesmas pudessem socializar os seus 

conhecimentos. Tais ações reforça a ideia de mobilização da cidade em prol da Escola normal 

defendida por Cruz (2000). Estas profissionais estavam encarregadas de sanar alguns 

problemas sociais, assim segundo a autora, 

Além do estritamente relativo à vida cotidiana intraportões da Escola Normal, 
apresento seus entrelaçamentos com a modernização urbana da Feira de Santana, 
nos anos 1929/40, como a abertura de novas ruas e avenidas, que alimentou a 
emergência de novas sociabilidades públicas para as normalistas e outras moças de 
escol, a exemplo dos passeios pela rua Conselheiro Franco e próximas, dos 
encontros para ouvir as filarmônicas  Eutherpe, Vitória ou 25 de Março em 
apresentações publicas, ou da frequência às  bibliotecas, como a do Colégio Padre 
Ovídio, que emprestava livros para moças e a Municipal. Existiam, também, os 
pontos de assinatura da revista “Annuario das senhoras”, para onde se dirigiam 
muitas vezes ao sair mais cedo das aulas, infringindo os regulamentos.(SOUSA, 
2012, p. 125) 

 

  De acordo com Meyer que discute os processos de difusão de leitura, e as formas 

como as mesmas circulavam não havia um padrão de leitura para as classes sociais, sendo 

assim, muitas pessoas liam, aquilo que não lhes era reservado. Desde o século XIX, o Jornal 

teve uma grande importância na difusão do processo de leitura no Brasil. De início, os 

romances de folhetim, que eram romances divididos em capítulos, exibidos a cada edição do 

jornal, esses romances sofreram bastante influência dos romances franceses, e foram 

disseminados aqui no Brasil pelos imigrantes italianos. Inicialmente, voltado para a burguesia, 

                                                
5A listagem foi realizada pela profª drª Ione Sousa em sua pesquisa anteriormente, pois a biblioteca já não existe 
mais. 
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esses foram difundidos principalmente pela leitura coletiva dos trabalhadores. Aos poucos 

foram adquirindo características que contribuíram para a identificação do leitor com as 

histórias relatadas nos mesmos, assim o processo da leitura era enfatizado no que dizia 

respeito aos romances, dessa forma a partir da análise do jornal, a autora relata o quanto 

alguns romances eram repetidos, facilitando a compreensão dos mesmos, 

Em Filigrana, através das listagens dos livros, transparecia a figura do serão, no 
qual, prolongando a tradição das histórias conhecidas tradicionalmente, dada a alta 
quota de analfabetismo reinante, se imagina a leitura coletiva desses romances 
todos, sabe-se que muita mocinha aprendeu a ler também para ler romances, visto 
como algo perigoso para pais e educadores (MEYER, 1999, p.27) 

 

  O Jornal Folha do Norte é um importante conjunto documental sobre a ENFSA. 

Notícias sobre nomeação de professores, aberturas de vagas entre outras, eram bastante 

valorizadas pelo jornal. Além dessas informações, o periódico descrevia em algumas de suas 

edições, os perfis de normalistas. Descrevendo as características das moças de forma 

poetizada. O Jornal, trazia em suas edições, os livros que estavam, em alta, ou os livros mais 

indicados para serem lidos pelo público de leitura a que o jornal se destinava. 

 Barreiros (2005) em pesquisa sobre leituras femininas discute as práticas de leitura e 

escrita no final do século XIX e início do século XX, se restringindo a moças de elite. Discute 

que as leituras das moças não eram indicadas com o objetivo de participação política, mas ler 

estava entre umas das qualidades da moça de elite e da futura mãe. Havia também um grande 

cuidado com o que deveria ser lido. A autora argumenta que a cada fase da vida das moças era 

reservado um tipo de livro, o romance, por exemplo, era considerado muito perigoso para 

moças com a média de idade de 14 anos, por despertar sentimentos subversivos como as 

paixões.  

Essas orientações comuns de como se educar as mulheres das camadas superiores da 
sociedade se refletiram nas propostas curriculares e nos programas de ensino 
limitado, que, até um passado bem recente, estava instituídos nas escolas normais, 
voltadas exclusivamente para a preparação e atuação delas no magistério. O 
processo de feminização do ofício do magistério comprova o antigo pensamento 
naturalista e biologizante da compatibilização entre os pendores femininos e a arte 
de ensinar. (BARREIROS, 2005, P.50) 

Os livros de cunho moral eram bastante indicados a essa idade. Nos registros da nossa 

pesquisa, as aulas de música e leituras de romances faziam parte da formação das normalistas.  

 

1.1 O sucesso dos romances de m.delly e a sua presença na biblioteca das moças. 
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A biblioteca das moças é um dos pontos principais nesse trabalho. Analisar os livros 

que eram lidos pelas normalistas é também analisar de que forma as mesmas deveriam ser 

instruídas. Dessa maneira a biblioteca das normalistas era diferenciada, os livros de romance 

utilizados pelas mesmas faziam parte da coleção "Bibliotheca das moças" criada na década de 

1920. M.Delly, foi uma das autoras mais famosas da coleção "biblioteca'' das moças, pseudônimo 

usado por Jeanne Marie, que em seguida, no início do século XX, se tornaria apenas "Delly". Segundo 

Russo (2012), Marie produzia vários livros por ano, atingindo assim cerca de vinte e nove títulos no 

Brasil, ao total são cerca de 105 livros espalhados por vários países. A notoriedade que as obras da 

autora ganhou está bastante conexo  a facilitação obtida  pelos meios que indicavam os livros, 

principalmente os jornais, além disso, preço dos mesmos  que se encontrava de uma certa forma 

acessível.  Essa coleção verde teve publicação efetuada pela editora nacional, mas desde a década de 

20 os primeiros romances que faziam parte da coleção da autora chegaram ao Brasil, esses que, de 

acordo com Russo eram importados de Portugal. 

Os romances começaram a ser editados na França a partir de 1920, estas obras 
pertenciam a um casal de irmãos franceses que usavam o pseudônimo de M.Delly. 
São romances que, aprovados pela Igreja Católica, passaram a ser editados, 
simultaneamente, em Portugal em uma coleção denominada de Biblioteca das 
Famílias. Esta coleção chega ao Brasil, importada de Portugal, em 1924.Em edições 
baratas, vendidas em livrarias e em bancas de jornal, teve grande aceitação, 
principalmente entre jovens normalistas. Estas obras eram presença constante nas 
bibliotecas das Escolas Normais, recebiam aprovação de professores e da Igreja para 
a sua leitura além de serem consideradas romances de família: leitura para senhoras 
e senhoritas cuja moral cristã seria conveniente preservar. (CUNHA, 1995 apud . 
LANG, 2005,p.4)  

 

 O contexto em que viveu um sujeito histórico, diz muito sobre os seus modos de pensar e agir. 

M.Delly, foi nascida na França, viveu entre o final do século XIX e início do século XX. Apesar de a 

autora ter uma biografia escassa, alguns fragmentos retirados do trabalho de Russo (2012) nos permite 

conhecer um pouco melhor dos porquês a mesma e tornou uma das escritoras favoritas no que diz 

respeito a essa produção literária direcionada a mulheres. Principalmente no que se refere ao 

catolicismo e a imprensa adepta ao mesmo, assim os modos de vida da autora refletiu bastante no 

gênero de sua escrita. 

Marie recebeu a educação usual da época para uma moça de uma família de boa 
renda, tendo frequentado o convento Retraite à Vannes... Marie era tímida, 
reservada e sonhadora... Ela tocava piano de forma talentosa e preferia a leitura a 
bailes, recepções e visitas. Lia claro, o tipo de leitura permitida a mulheres de boas 
famílias, especialmente os romances das escritoras Zenaide Fleuriot (1829-1890), 
Marie Marshall (n. 1831) e, principalmente, Marlitt (1825-1887), uma escritora 
alemã cujos heróis eram belos, viris, corajosos e nobres, que protagonizam grandes 
aventuras. (RUSSO, 2012, p.11). 
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A grande ênfase dada aos romances de M.Delly, pode ser percebida até mesmo na 

quantidade de trabalhos produzidos sobre a mesma, em contraponto aos outros autores. Seus 

livros são anunciados em várias edições do jornal Folha do Norte. Esses fatores podem estar 

ligados ao conteúdo presente na obra da autora, quando na facilidade de aquisição das obras 

da mesma, que circulara em grande quantidade no Brasil.  

Todas essas características influenciaram bastante no caráter das obras de M.Delly, 

ainda que a autora tenha vivenciado situações consideradas como subversivas em seu tempo, 

como por exemplo, se recusar a permanecer freira, o ambiente de leitura em que fora criada 

contribuiu bastante para tais aspectos de produção literária. 

 O Jornal Folha do Norte foi um importante mediador de notícias entre a Escola 

Normal e a alta sociedade feirense do período. Assim, é apropriado analisar as indicações de 

leituras que o mesmo veiculava, e o que recomendava a leitura. Além da “coleção para as 

moças” também circulava no jornal a coleção policial e a bibliotheca das creanças. Na seção 

denominada ‘livros novos' havia uma lista de diversos livros. Na análise dos jornais do 

período entre 1936 a 1946 fica evidente que as indicações de livros se repetiam no mesmo 

ano. Nas edições dos jornais, foram encontrados não apenas livros ‘'comuns'', mas uma 

listagem correspondente aquela "Bibliotheca das moças", que indica o público a quem era 

destinado o jornal. Assim como a influência desse meio de comunicação na difusão de novos 

padrões de comportamento feminino. Nas edições deste jornal correspondentes ao ano de 

1936, foram encontrados os seguintes títulos:  

  

  
Bibliotheca das moças 
 
Dyvonne- Joujou casa        4.000 
Dyvonne- O segredo do destino      4.000 
Le Maire- Idillo interrompido     4.000 
Mathilde Alguoperse  -  A marquessa Sabina    4.000 
Guy de Champfleury - A condessinha           4.000 
Guy de Champfleury -Noiva de uma tarde     4.000 
La Miere - Alma intrépida        4.000 
La Miere - A flor da felicidade           4.000 

                                         Emmanuel Soy- A jovem quasi princesa    4.000 
M. Delly- Miséria dourada       4.000 
 M. Delly - Marísia 4.000 
M. Delly - Um sonho que viveu      4.000 
M. De Lilleu - A heroína do Brasil     4.000 
M. Delly - Minha vida pela tua         4.000 
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M. Miriam- Um legado                4.000 
Jean de Colombo - O vento das montanhas    4.000 
R. Ardel - O peccado das mães        4.000 
A. Drayar - Margarida       4.000 
Mathilde Alanio - as rosas reflorescem    4.000 
Jacqueline Riviór -Almas sofredoras    4000 
Louis Derthald - o despertar do amor   4.000                                                  
(Jornal Folha do Norte N, 3706-24)                                                
 
 

Logo ao lado dos títulos dos livros é colocado o valor dos mesmos: 4.000 mil Réis, 

quantia de dinheiro que revelava o público a quem esses livros da biblioteca das moças eram 

destinados: As mulheres de elite da sociedade Feirense. Tinham suas histórias semelhantes às 

dos contos de fada, com herói e mocinha além do final feliz, sempre trazendo de forma direta 

ou indireta, padrões de comportamento esperados de uma moça, prepará-las para o 

matrimônio.  

Segundo Kirchner (2002), na década de 1920, houve uma grande influência dos 

romances Franceses e Ingleses no Brasil. Essas publicações passavam pelas ‘'estratégias 

editoriais'', para atender as exigências do público,  

Ordenando leitores e leituras, através da montagem das coleções, das 
mudanças dos formatos, ou da própria especialização da editora, a expansão 
da indústria inventa o público e enquadra textos e leitores às suas prescrições 
tomando para si o direito de saber o gosto e as necessidades do 
público.(KIRCHNER, 2002, p.3) 

"E em meio as normalistas estaria diretamente vinculada às recomendações feitas nos 

Jornais e revistas católicas "como leitura sã" (TOLEDO, 2001). No ano de 1937, o jornal 

trazia livros diferentes em suas edições,  

 

Bibliotheca das moças 

G. Chambery - Irmãos na dor   3.500 
Mme. Delly - A cascata rubra    4.000 
Mme. Delly - O lyrio da montanha   4.000 
Maurice Bedel - O amor na scandinava   0000 
Guy de Champfleury  - Beijo ao luar    4.000 
M. Miére - O segredo de Marianna   3.000 
A. Floury - Confissão reveladora      8.00 
M. Miére - Flor da felicidade         4.000  

                                   (N, 158 - 8)   Jornal Folha do Norte correspondente ao ano de 1937.) 
 

. 
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Nas edições seguintes do ano de 1937, a quantidade de livros sugeridos diminuiu bastante, 

no entanto a divisão entre leituras a cada gênero permanecia. A coleção "Bibliotheca da moças" 

subdividida em duas partes; os livros de lançamento, que possuíam um preço mais elevado e os livros 

que já haviam sido anunciadas anteriormente, além da "Bibliotheca das creanças", alguns com preço 

mais elevados, como elencado:  

Livros novos 

                                 A venda na secção de papelaria desta <folha> 

Bibliotheca das moças 

 B. de Spinosa- Tratado político    10.000 
Farriure -qual a origem do homem   7.000 
A.valjean- Fhlins      8.000 
J.Marlbourgh -Rafhael 8.000 
Pousada - Recordações 5.000 
Maximo Gorki - Os degenerados 5.000 
Rodruigues Mery - O problema da Raça 5.000 
Geo London -2 meses com os bandidos   5.000 
Feuillet - romance de um moço pobre    5.000 
London - Segredo do crime   2.500 
Young - Ouro Fatal   2.500 
 

Grandes aventuras 

G. Chambrery -. Os mysterios da casa dos sonhos   3.000 
Stevenson - O médico e o monstro  8.000 
S. Bellamy - O roubo dos 100 milhões de dólares  5.000 
Franklin Lewis - O diamante amldito  3.000 
Sir Barwleh - A vingança de zíngaro  3. 000 

  

Bibliotheca da moças 

M. Delly -  Corações inimigos 4.000 
M. Delly - Orietta 4.000 
M. Delly - Lady shesbury 4.000 

                                         Suzanne Marlit - Helena a raposinha 4.000 
                        (Jornal Folha Do Norte (8959 - 14) (4190 - 1-1)) 
 

 

Ao analisar a lista acima, percebemos que o jornal não indicava apenas romances, mas 

também livros escolares. Além das coleções citadas acima, as edições dos anos de 1937 e 38 

irão trazer a "Collecção policial". 
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Investigando as coleções publicadas nas edições do jornal, Folha do Norte percebi que 

através desses anúncios são transmitidos normas, padrões a serem seguidos. Segundo Lang 

(2005), ocorreu uma ampliação do mercado de livros no Brasil a partir da década de 1920, 

processo que teve início com as importações de romances estrangeiros. Segundo a autora, o 

próprio jornal “O Estado de São Paulo" teve uma grande participação na expansão do público 

leitor, fazendo a realização de inquéritos para, a partir daí, observar quais pessoas estavam 

dando notoriedade à leitura desses romances no Brasil. Toledo (2001) afirma que certamente 

o público de leituras era composto majoritariamente por mulheres e discute sobre as 

“estratégias editoriais’’ criadas na produção desses livros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 2 

 

 CONSTRUINDO REPRESENTAÇÕES: PRÁTICAS DE LEITURA E FORMAÇÃO 
DE BIBLIOTECAS NO BRASIL 

 

 

De acordo com Márcia Abreu(2000), vivemos em uma época de grande incentivo a 

leitura, no entanto as pessoas leem muito pouco se compararmos com a quantidade de 

material que é produzido. Segundo a autora, no século XVIII, a leitura era vista como um ato 
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danoso, não somente no ponto de vista moral, mas era considerada por alguns médicos como 

um perigo a saúde. O ato de ler era temido principalmente pelo fato de acreditar se que os 

leitores iriam imitar, copiar o que estava sendo lido, por isso os romances foram bastante 

perseguidos. Além dos romances, os livros de ordem religiosa e política também eram vistas 

como iminências. Por isso Abreu justifica que por um período a Escolarização de pessoas 

vindas de classes populares não foi vista com bons olhos, pois o acesso à educação 

consequentemente levaria ao questionamento e incômodo. 

Uma história abrangente da leitura e dos leitores deve, assim, considerar a 
variação, de acordo com o tempo e o local, das condições de possibilidade e 
das possibilidades e efeito de tal invenção e criação em nosso mundo, a 
imaginação do leitor pode mobilizar simultaneamente os deferentes e 
sucessivos modos de inscrição e transmissão da palavra escrita que 
herdamos do passado: manuscrito, impresso e comunicação eletrônica. É 
impossível saber como os leitores vão combinar, no futuro, essa pluralidade 
de possibilidades. Podemos imaginar que durante um longo tempo essas três 
formas de cultura escrita irão coexistir e cada uma terá sua preferência de 
acordo com os gêneros e usos. (ABREU,1999, p.31)  

 

2.1 Primeiros passos: algumas considerações sobre a história da leitura 

 

De acordo com Lajolo(1996), discutir sobre história da leitura é um exercício de alteridade, 

pois, o leitor está constantemente visitando outros cenários históricos, outros escritos 

produzidos em contextos grande parte das vezes diferentes do seu. "sua identidade é 

escorregadia" (LAJOLO, 1996, p.28)). 

 

Toda história supõe, em seu princípio esta liberdade do leitor que desloca e subverte aquilo 

que o livro lhe pretende impor. Mas esta liberdade leitora é jamais absoluta. Ela é cercada 

por limitações derivadas das capacidades, convenções e hábitos que caracterizam, em suas 

diferenças, as práticas de leitura. (CHARTIER,1998 p.75) 

 

A história da leitura pode ser apreendida a partir desses pressupostos colocados pelo 

historiador Chartier, a leitura adquire as mais diversas representações e sentidos a depender 

do contexto em que se insere, esses sentidos são definidos pelos seus leitores. A partir dessa 

reflexão de Chartier (1998 p.76), que propõe que na investigação desta temática 

historiográfica sejam consideradas as rupturas, essas que não estão apenas na leitura 
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propriamente dita, mas também nas formas do leitor lidar com a mesma. Reconhecer as suas 

modalidades diversas e variações múltiplas é o objeto primeiro de um projeto de leitura 

empenhado em capturar, nas suas diferenças, as identidades entre os leitores e sua arte de 

ler. (Idem)  

  A Chartier interessa especialmente a representação da passagem de uma leitura 

pública, em voz alta e com gestualidade, a uma leitura silenciosa. Esta, se antes era 

contraindicada para a saúde tornou-se durante século XVIII um exercício necessário para 

manter a ordem da sociedade, ainda que fosse restrito a uma minoria, ou delegada aos 

eclesiásticos, o livro acaba assumindo o papel de levar os ensinamentos religiosos, sendo 

assim essa relação com o livro sofre mudanças medida que ocorrem modificações no aspecto 

desse livro e no leitor, e a história da leitura, que surge como um campo de estudo da história 

cultural, defende que: 

  A leitura não é somente uma operação abstrata de inteleção; ela é engajamento do 
corpo, inscrição num espaço, relação consigo e com os outros. Eis por que deve-se 
voltar a atenção particularmente para as maneiras de ler que desapareceram em 
nosso mundo contemporâneo. Por exemplo, a leitura em voz alta, em sua dupla 
função: comunicar o texto aos que não o sabem decifrar, mas também cimentar as 
formas de sociabilidade imbricadas igualmente em símbolos de privacidade - a 
intimidade familiar, a convivência mundana, a convivência letrada. (CHARTIER, 
1998, Pag.16) 

 

As formas de leitura realizadas pelas normalistas da ENFSa é a temática central deste 

trabalho, investiguei de que forma a leitura pode ter sido utilizada por esta instituição para 

formar futuras professoras e mães, no contexto nacionalista dos anos 1930/1940, marcado 

ainda pela perspectiva higienista-racial. 

A discussão sobre leitura não é uma tarefa apenas para historiadores, segundo Lajolo, 

o campo da pesquisa sobre a história da leitura está cada vez mais amplo, a Antropologia, a 

Psicologia e tantas outras áreas se debruçam sobre a temática. Nesse sentido Lajolo discute 

em uns de seus trabalhos a memória de leituras. Nesse aspecto contempla a inquietação 

presente nessa pesquisa, quais livros eram utilizados pelas normalistas e as representações 

construídas. Lajolo (1996) destaca a importância do espaço escolar na construção da história 

da leitura. Pois o diálogo entre professor e aluno era realizado a partir da leitura. 

Segundo Chartier, referente à parte técnica da produção dos livros, desde o século XV 

a mudança do aspecto da forma da leitura facilitou bastante a difusão da mesma. Neste 
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sentido, a imprensa moderna, ou como denominou, a "invenção de Gutenberg"(Chartier,1945, 

76) foi um divisor de águas no processo de desenvolvimento do ato da leitura. Sendo assim os 

espaços sociais de leitura foram ampliados,  

Não se podia dai inferir que todos os leitores lessem forçosamente sentados no 
interior de um gabinete ou de um salão. Eles podiam ter práticas de leituras mais 
livres que que não eram consideradas legitimamente representáveis. Os leitores de 
livros pornográficos liam talvez com uma única mão. Segundo a expressão de 
Rousseau. Uma questão importante para o trabalho histórico é medir a possível 
distância entre, de uma lado, aquilo que é licito representar e, de outro, os gestos 
efetivos, as práticas reais. (CHARTIER, 1945, p.79) 

 Em consonância, a história da leitura também trabalha com representações, nesse sentido, a 

análise imagens e outras fontes que registrem a prática não carregam verdades absolutas, mas 

são interpretações de sujeitos sobre tal, ou mesmo a criação de uma memória sobre 

determinada realidade. Dessa forma tudo é passível de problematização 

Este historiador argumenta que a leitura em rolo e manuscrita a tornava mais custosa e 

mais difícil de ser realizada. Neste sentido, o impresso contribuiu de forma satisfatória para a 

descolonização dos espaços para leitura, representado bastante pelos gabinetes ou lugares 

reclusos. Do século XVI em diante, era comum nos quadros a representação de pessoas lendo 

em paisagens ao ar livre. Chartier argumenta que as mudanças trazidas pela impressa, 

principalmente a capacidade de rápida reprodução do material, levou ao surgimento de tais 

hábitos, 

A história das práticas da leitura, a partir do século XVIII, é também uma história da 
liberdade na leitura. É no século XVIII que as imagens representam o leitor na 
natureza, o leitor que lê andando, que lê na cama, enquanto, ao menos na iconografia 
conhecida, os leitores anteriores ao século XVIII liam no interior de um gabinete, de 
um espaço retirado e privado, sentados e imóveis. O leitor e a leitora do século 
XVIII permitem-se comportamentos, mais variados e mais livres -ao menos quando 
são colocados em cena no quadro ou na gravura.(CHARTIER,1999,p.78) 

 

O jornal, assim como o livro passou por esse processo de difusão especialmente 

quanto ao formato. Assim quando o jornal adquire um formato e uma distribuição ampla, 

quando ele é vendido na rua a cada número, ai ocorre  o que você diz. Quer dizer uma 

atitude mais livre: O jornal é carregado, dobrado, rasgado lido por muitos. 

(Chartier,1999,p.78)  

Em conformidade com Chartier, a criação de Gutenberg não impediu que as outras 

formas/ formatos de textos deixassem de existir. Assim como não foram as únicas 

responsáveis pelas mudanças no próprio ato de ler. Mas essas consequências foram 
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vicissitudes das formas de pensar, novos tempos, novas necessidades. Processo denominado 

pelo autor como revoluções da leituraa6 A primeira delas ocorre na Idade Moderna, quando a 

escrita era feita apenas com o intuito de registrar, denominada como modelo monástico, logo 

depois virá a segunda revolução, marcada pela escrita Escolástica, que tinha como fim o 

trabalho intelectual, ou de disseminação de ideias. O texto eletrônico, a terceira revolução no 

campo da leitura, não apenas por expandir e facilitar o acesso ao texto, mas por criar uma 

"Biblioteca Universal" e pôr em responsabilidade do autor, do escritor, todas as etapas que 

anteriormente eram realizadas por diferentes pessoas. O ledor também tem o domínio de 

interferência no texto, podendo criar outros materiais a partir do mesmo. Portanto são diversas 

as possibilidades, assim como o livro o meio eletrônico pode ser utilizado de diversas 

maneiras. Nesse aspecto, Chartier ressalta a importância da coexistência dos diversos tipos de 

leitura, reforçando o argumento de que a inovação tecnológica dos textos eletrônicos não 

extinguiu a cultura do impresso. Por fim, Chartier argumenta o quanto a leitura muda de 

acordo com os contextos históricos,  

Os gestos mudam segundo os tempos e lugares, os objetos lidos e as razões 
de ler. Novas atitudes são inventadas, outras se extinguem. Do rolo antigo ao 
códex medieval, do livro impresso ao texto eletrônico, várias rupturas 
maiores dividem a longa história das maneiras de ler. 
(CHARTIER,1998,p.77) 

  

Outro autor que investigou as práticas da leitura foi o sociólogo Bourdieu (2001). Ele 

informa que a palavra leitura adquiriu um significado universal, não estando dessa forma 

atrelado apenas ao ato de decodificar textos escritos.  

E a universalização de uma maneira particular de ler, que é uma instituição 
histórica. Pens, por exemplo, na leitura que podemos chamar de estrutura, a 
leitura interna que considera um texto nele mesmo, que constituiu como 
auto-suficiente e procura nele mesmo sua verdade, fazendo abstração de tudo 
que está a seu redor (BOURDIEU, 1998, p.233) 

 

Se na Idade Média existia uma oposição entre o leitor e o escritor, esta relação sofreu 

mudanças. Nas palavras de Bourdieu:  

 “O auctor é aquele que produz ele próprio e cuja produção é autorizada pela 
auctoritas, a de auctor, o filho de suas obras, célebre por suas obras. O lector é 

                                                
6Consiste no processo denominado pelo autor como as diversas formas de escrito que são 
inventadas paralelas as inovações tecnológicas.  
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alguém muito diferente, é alguém cuja produção consiste em falar das obras dos 
outross(BOURDIEU, 1998, p.232) 

 

  

2.2 A formação da leitura como prática coletiva no Brasil  

 

Segundo Zilberman (1996) a utilização do livro didático nas escolas teve grande 

importância na transformação da leitura em uma prática coletiva no Brasil, sendo um dos 

principais instrumentos de ensino utilizado nas escolas, essa indústria tem um apoio estatal, o 

que faz com que a produção seja bastante lucrativa, 

O livro didático interessa igualmente a uma história da leitura porque ele, talvez 
mais ostensivamente que outras formas escritas, forma o leitor. Pode não ser tão 
sedutor quanto as publicações destinadas à infância (livros e histórias em 
quadrinhos), mas a sua influência é inevitável, sendo encontrado em todas as etapas 
da escolarização de um indivíduo: é cartilha, quando da alfabetização; seleta, quando 
da aprendizagem da tradição literária; manual, quando do conhecimento das ciências 
ou da profissionalização adulta, na universidade. (ZILBERMAN, 1996, p.121) 

 

Partindo desse ponto de vista, percebemos que a utilização do livro por grande parte 

da população estava ligada a massificação da educação, que veio como uma necessidade da 

Revolução Industrial. Processo que foi bastante marcado no século XIX, acompanhados das 

revoluções burguesas, e no Brasil, no século XX, com a política Varguista de modernização 

do país, que trazia a necessidade de contratar trabalhadores qualificados.  

Segundo Lajolo(1996) a inserção da leitura no ambiente doméstico foi consequência 

da valorização da família. Essa era uma das principais ideologias da burguesia, a valorização 

família e o estabelecimento da leitura no âmbito familiar, 

A família é miniatura da sociedade idealizada pela burguesia, pois contrapões a 
força da ideologia que sustenta a fragilidade de seu poder político. Seu âmbito de 
atuação é privado, ficando a esfera pública por conta e risco da economia de 
mercado. Sendo a privacidade o espaço que lhe é destinado, a torna-se uma entidade 
política que se singulariza por sua despolitização. (LAJOLO, 1996, p.15) 

Nesse aspecto, a autora aponta que a indústria e consequentemente o capitalismo foi o 
percussor dessa "democratização da leitura", 

Se é certo que os leitores sempre existiram em todas as sociedades nas quais a 
escrita se consolidou enquanto código, como se sabe a propósito dos gregos, só 
existem o leitor, enquanto papel de materialidade histórica, e a leitura, enquanto 
prática coletiva, em sociedades de recorte burguês, onde se verifica no todo ou em 
parte uma economia capitalista. Esta se concretiza em empresas industriais, 
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comerciais e financeiras, na vitalidade do mercado consumidor e na valorização da 
família, do trabalho e da educação. (LAJOLO, 1996, p.16) 

 

2.0 A biblioteca e a inserção da leitura na escola e os livros que compunham a biblioteca 

da ENFSa 

 

Trabalho não pretende apenas demonstrar as leituras indicadas para a formação das 

normalistas, nos projetos de Biblioteca escolares propostos entre 1928 e 1946, mas investigar 

sobre as possíveis burlas à ordem estabelecida pela instituição, como faz Sousa (2012), que 

problematiza em seu trabalho as incumbências esperadas das normalistas e a imagem social 

que as mesmas deveriam preservar:  

Os argumentos para tantos cuidados eram múltiplos. Entre eles que uma professora, 
ou normalista deveria ser uma mulher culta, publica, participativa com uma missão - 
formar novos e necessários cidadãos da Pátria Brasileira. Estava exposta a uma 
extrema visibilidade social. Por isso deveria, e devia demonstrar competência 
profissional e dar exemplo moral. Por isso, deveria ser ilibada, preservada das 
impurezas transmissíveis pelo contato com as brincadeiras do masculino. (SOUSA, 
2012, p.133) 

 

Esta historiadora, através da perspectiva da história cultural da educação, e a partir 

dos conceitos de apropriação e representação, discutiu inicialmente problemáticas que 

perpassam esta investigação. 

Baseando-me nas propostas de Chartier considero que, ainda que todas as/os lessem 

os mesmos livros, cada um/a poderia fazer uma interpretação, uma apropriação, do que foi 

lido. Ao discutir os processos de apropriações e significados construídos na prática da leitura, 

Chartier ressalta alguns fatores preponderantes nesse processo,  

Reconstruir em suas dimensões históricas esse processo de "atualização" de textos 
exige, inicialmente, considerar que as suas significações são dependentes das formas 
pelas quais eles são recebidos e apropriados por seus leitores (e editores). Estes 
últimos, de fato, não se defrontam jamais com textos abstratos, ideais e desprendidos 
de toda a materialidade: manejam ou percebem objetos e formas cujas estruturas e 
modalidades governam a leitura (ou a escuta) procedendo à possível compreensão 
do texto lido (ou ouvido). (CHARTIER, 1999p. 12) 

 

Então, ainda que o objetivo naquele contexto fosse modernizar, disciplinar, moldar 

através da educação e da leitura, no intuito de formar, boas mães e esposas esse poderia não 



30 
 

ser o objetivo de toda/os as/os alunos/as da ENFSa, inclusive porque existiam rapazes, apesar 

de serem ampla minoria.  

A utilização do livro no espaço escolar foi bastante criticada por muitos considerarem 

o livro um objeto de memorização e repetição de saberes. Vidal (2000) argumenta que a 

Escola Nova, que se fez presente no Brasil a partir da década de 1920 apontava outro ponto de 

vista que ia de contra as características citadas acima. Portanto, segundo os pressupostos de 

Vidal, o saber encontrado no livro não se oferece mais a memorização: emulava a produção 

de novos saberes (Vidal, 2000, p 22.) 

A Escola Nova representou a leitura como uma experiência que produz subjetividades, 

dessa forma o leitor não é subordinado a o livro. O uso do livro pode ser empregado de 

diversas maneiras em sala de aula, ou ter várias representações, podendo ser de uma simples 

memorização de conhecimentos a formação de novas experiências, esse último argumento é 

colocado por Anísio Teixeira7·. Esse pensamento vai de encontro as práticas de representações 

e apropriações colocados pela história cultural. A biblioteca até então era direcionada a 

formação de professores, e a Escola Nova propiciou a abertura a outros públicos, 

principalmente as crianças, nesse sentido, Vidal aborda as mudanças ocorridas no aspecto 

físico da biblioteca, para que a mesma se tornasse um espaço agradável e acolhedor para o seu 

público  A biblioteca da escola deve ocupar sala especial, tanto quanto possível ampla, 

convenientemente iluminada, arrumada e ornamentada com gosto de modo que se constitua 

ambiente agradável, onde as crianças se sintam a vontade, se sintam no que é 

seu.(PROGRAMA DE BIBLIOTECAS DO RIO DE JANEIRO1934,99177-179, Apud 

VIDAL).  

No manuseio das fontes, especialmente da lista da biblioteca8 da ENFSa, fica 

evidenciado que o acervo não era composto apenas pelos romances que faziam parte da 

coleção da biblioteca das moças, foram verificados que outros tipos de livros  faziam parte do 

acervo bibliográfico. Importante ressaltar que ainda em 1997 quando a referida lista foi 

elaborada, neste acervo foram encontrados livros com datas pertencentes ao período de 

implantação da mesma, 1938. 

                                                
 
8 A lista foi elaborada pela professora Ione Sousa em sua pesquisa de mestrado, no ano de 1997. 
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A seguir segue alguns dos títulos dos livros que faziam parte da coleção biblioteca das 

moças referentes inseridos na lista: 

23 de março de 1935 Nº1340 

 

Biblioteca das mocas 

 

Florence Eveline - Almas em flor 
May Christie- Amor impaciente 
Concórdia merrel- O selvagem 
G . chambery- A sobrinha do director  do livro 
G . chamtpleme- A castelã de Upton 
Gui de chamtpleme- O Amor vence 
Elina glym- o homem e o momento 
Nirta - a soberana 
Guy chamtpleme - Money 
Condessa de La grange- Anjo de bondade 
T . Trilby- Uma moça de hoje 
Abel risse- A caminho da felicidade 
Jean webster- O querido inimigo 
Eliana de Porter- Polyam 
Dudevant- Enfim unidos 
Rick- Os dois orfhãos 
Stael- Idicyo de primavera 
Sandeau- Herança inesperada 
Eliana H.Porter- pollyanna, moça 
Kate Douglas wilggin- sonho de moça 
May cristie- Alegria de viver 
M. Delly - Escrava... ou rainha. 
 

 

Grande parte dos livros existentes na lista supracitada encontravam-se presentes nas 

seções de anúncios do Jornal Folha do Norte, ainda assim, podemos perceber a existência do 

grande número de romances de M.Delly.  

Sendo a biblioteca como um espaço de formação de saberes para as futuras 

professoras, além desses livros de romance havia outras categorias de livros que faziam parte 

da formação das mesmas. A biblioteca agregava outros livros que faziam parte dos 

conhecimentos gerais, não podemos deixar de destacar a existência de livros de cunho 

religioso e livros de ensino de música, todos esses aspectos também faziam parte da 

construção da imagem da Normalista, uma mulher dotada e ao mesmo tempo frágil como 

discute Cruz (2009) em seu trabalho, em que partindo de uma imagem consolidada sobre as 

estudantes no Jornal Folha do Norte, o autor demonstra os desafios enfrentados pelas 
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professoras após a formatura, tomando destinos que muitas vezes fugia daquele esperado pela 

sociedade, que padronizava comportamentos e características. A normalista era a moça frágil, 

educada e que tem uma missão a ser cumprida. Nesse aspecto, se formos analisar as 

características de cada romance presente na lista, percebemos que grande parte deles 

principalmente o citado acima (M.Delly), trazem personagens que possuem características 

semelhantes às qualidades esperadas de uma Normalista. 

 

2.1 A Escola Normal e a emergência das bibliotecas escolares no Brasil  

 

Os ideais republicanos se pautaram principalmente na modernização do país. Nesse 

sentido, o governo via na educação uma forma de tirar o Brasil do atraso, ou dos aspectos de 

colônia. Sendo assim, a formação de professores para o ensino primário foi um dos grandes 

incentivos no país.  Entre os séculos XIX e XX foi criado o sistema de Escolas Normais, que 

visava formar professores qualificados para lecionar alfabetizar. A reforma na instrução 

pública na década de 1920 marcou o  incentivo e cuidado com o processo de aprendizagem e 

produção de livros no país, havia todo um procedimento de formação da criança para ler.  

Desde o primeiro ano as crianças já eram habituadas a praticarem leituras na lousa, 

posteriormente a análise nos livros e mais tarde, no ginásio, os exercícios de reflexão sobre as 

leituras. A seleção de livros pelos professores das escolas foi uma ação que passou a ser 

constante.  

Nesse período ocorreram várias reformas na educação, visando a expansão das Escolas 

Normais, que inicialmente, se concentravam no estado de São Paulo, em meio a esse 

contexto, surgem as bibliotecas escolares, que na Escola Normal tem o objetivo de reunir 

saberes pedagógicos que "[...] organizam e constituem a cultura pedagógica representada 

como necessária ao desempenho escolar do seu destinatário, o professor”.( CARVALHO 

2007, p. 18 apud UMA BIBLIOTECA PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES, CIRCULAÇÃO 

DE SABERES PEDAGÓGICOS ENTRE PROFESSORES E ALUNOS DA ESCOLA NORMAL..., 
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2013). Entre os livros9 relacionados especificamente a Educação, foram encontrados os 

seguintes títulos: 

KASEFF. Leoni. Educação moderna: ensaios pedagógicos. R.J. 1533. 
ROQUETE PINTO, Paulo. História natural (assistência ao ensino. Globo. 
1938. 
FORMAÇÃO. Revista brasileira de educação. Ano VI março de 1944 nº 68 - 
Ano X fevereiro de 1946 nº 91. 
ABREU. L. Capistrano. Ensaios e estudo (crítica e história). Livraria 
Briguiet 1ª 2ª e 3ª séries. 
LIMA. Alceu. Brasil. 2ª serie agir. 
HOLLANDA, Ruy. METHODOS (ed. Gráfica) S.P. casa Vitorino excursões 
escolares dos museus Brasileiros. 
FORMAÇÃO. Revista Brasileira de educação. Vol. 5. DASP. Ciências e 
esporte. imp. Oficial vol. 24, 1935. 
MOACYR, Primitivo.  A intrução publica ao estado de são Paulo: primeira 
década republicana (1890-1893) 2º volume. Companhia editora 
nacional.S.P.- R.J. - Recife - Porto Alegre, 1942. 
KANDEL, J.L. educação comparada. Tradução de Nair 7 artes Abu-merhy. 
2ª parte. Companhia editora nacional, 1947. 
TEIXAIRA, Anísio. Educação progressiva (uma introdução a filosofia da 
educação). Companhia editora nacional, 1934. 
CASASANTA, Guerino. Jornais escolares. Companhia editora nacional. 
S.P.R.J. Recife-Porto Alegre, 1939. 
OLIVEIRA, Xavier de. Intercambio intelectual americano. Imprensa 
nacional. R.J, 1930. 
O ensino no Brasil em 1937. Ministério da educação e saúde. Serviço de 
estatística da educação e saúde, serviço gráfico do IBGE. R.j.1943. 
COELHO, J. Augusto. Princípios de pedagogia, Termo III Teixeira e irmão. 
Editores. S.P. 1893. 
SCHMIDT, Isabel Junqueira. Orientação educacional globo, Porto Alegre, 
1942. 
ALVES. Estudos objetivos de educação. 2º vol. Companhia editora 
nacional,1941. 
AGUAYO,A.M. novas orientações da educação. Tradução de Adolfo Packer. 
Saraiva e Cia. S.P,1939. 
AGUAYO.A.M. Didática da escola nova. Companhia editora nacional, 
1932. 

 

De acordo com Válio (1990) o objetivo da criação de escolas era formar ou habilitar as 

crianças nas seguintes modalidades: leitura, escrita, aritmética e religião, um ensino bastante 

direcionado. Sendo assim, alguns elementos "privilegiando as leituras da constituição do 

império e a história do Brasil". (VÁLIO, 1990, p.16)  

                                                
9 Os livros não estão   disponíveis impressos  e  não foram encontrados  digitalizados,  dessa forma 
não foi possível fazer uma análise mais detalhada dos mesmos, ainda assim a partir dos títulos é 
possível analisar direcionamento que se tinha sobre determinados esses temas. 
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A inexistência de professores capacitados para lecionar no interior, foi um dos fatores 

que levaram a criação da Escola Normal. Em Feira de Santana, a instituição foi estabelecida 

no ano de 1927 com a reforma educacional que trouxe novos objetivos para a educação. Ao 

trabalhar as práticas cotidianas na ENFSa, Sousa(2012) discute a partir dos livros de 

burocracia escolar, as delimitações estabelecidas nesse espaço, as formas de se comportar os 

hábitos delegados permite compreender que naquele espaço também se objetivava a formação 

de uma identidade de gênero, pois a demarcação  entre o que representava ser uma moça e ser 

um rapaz eram claramente definidas e reforçadas diariamente. Partindo desse pressuposto, a 

análise dos livros que compunham a biblioteca também vai nesse sentido, a formação de 

identidades que deveriam ser repassadas.  

Segundo Sousa (2012), no processo de formação das normalistas era enfatizada a 

formação moral das mesmas, assim, o ensino de música e religião tinham grande 

proeminência, abaixo seguem alguns dos títulos de livros que tinham esse teor de formação:  

 

DENIS, Léon. O porquê da vida: Solução racional do problema da 
existência. Livraria editora da federação espírita brasileira, 1946. 
CHIACCHIO, Carlos. Cronologia de réu. Casa de rui Barbosa, 1945. 

                           DURAN, Will. História da civilização cristã. Cristo e Cesar. 
CARNEIRO LEÃO, A. Palavras de fé. Livraria Francisco Alves. R.J. (s/d). 
BETHLÉEM. Abbade René. Catecismo da educação. Casa editora de A. 
figueirinhas. Porto Alegre, 1927. 
CLESER. O lar domestico: conselhos para boa direção de uma casa. 
Francisco Alves e Cia. R.J-S.P- Belo Horizonte, 1917.  
TRIBOULET. O romance de Fom-Fom. Revista semanal. Romance histórico 
de Michele zévaco. Num. 158. Fascículo 1. 
FOSDICK, H.E. Virinildade do mestre. (aspectos de um caráter) editora 
mocidade. S.P.1940. 
BARBOSA, Rui. O divorcio e o anarchismo. Editora Guanabara. (s/d). 
PENNEL, Mary e  CUSACK, Alice. Como se ensina a leitura. Trad. Prof. 
Anodyr Coelho. Prof. De pedagogia da escola normal de Porto Alegre.P.A. 
Livrariaglobo, 1935. 
D'AVILA. Carmen. Boas maneiras. Editora civilização Brasileira. S.A. 
1-ALVES, Isaias." Educação e Brasilidade - idéias forcas do estado novo". 
R.J. LIVRARIA José Olympio ed. 
 
SINGIG, Frei Pedro. Pelo mundo do som. Dicionário musical. 
EL TESOURO DEL MAESTRO. Editora labo. S.A. Barcelona- maohi. 
Temas I, II, IV, V. 
ROLLAND.  A viola de Beethoven. Atena editora. S.P. (s/d). 
LUDWIG, Emil. Beethoven. Companhia editora nacional.S.P. 1945. 

 
 Conforme Silveira (2007), a biblioteca também se constituiu um espaço de construção 

de memórias, nesse aspecto, a seleção dos livros que iriam compor a mesma além de estar 
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atrelado ao processo de formação, instrução e formação moral, a seleção dos livros de história 

e geografia poderiam estar ligada construção de uma memória sobre a história do Brasil, os 

fatos que deveriam ser lembrados e como deveriam ser lembrados, quem seria denominado 

como herói ou vilão.  

 Na lista abaixo, tem-se algumas referências de livros de história e geografia que 

faziam parte da biblioteca: 

 

MADARIAGA. Salvador de. Cristovão Colombo, tradução Godofredo 
Rangel. Coleção biografias. Casa editora Vecchi ltda. R.J. (s/d). 

ALVES CAMARA. Almirante Antonio. Ensaios sobre as construções Novaes 
indígenas do Brasil. 2ª ed. Prof. Alves Camara J. companhia editora 
nacional. S.P - R.J - Recife. 1937. 

TRAVASSOS, Maria. Introdução à geografia das comunicações Brasileiras. 
(ensaios) Prefácio de Gilberto Freyre. Livraria Jose Olympio ed. R.J. 1942.  

JUNQUEIRA, João. Noções de história universal (ajustada ao programa do 
curso fundamental vol. II 1930. BA livraria ed.Mª auxiliadora escolar prof. 
Salesianos. 

BARRETO, Castro. Povoamento e população: política populacional 
brasileira. Prof. José Olympio. 2ª ed. Edição documentos brasileiros, 1957. 

 

2.4-As representações da biblioteca escolar: de depósito a local de lazer 

 

Na Antiguidade, as bibliotecas possuíam estruturas diferentes, pois as escritas eram 

cravadas na pedra. Além disso, a biblioteca tinha um caráter estritamente acumulativo, 

conforme argumenta Schwarcz (2008) a biblioteca de Alexandria, situada ao oeste do Nilo, 

tinha essa particularidade por seu objetivo de acumulo de conhecimento,  

Afinal com a introdução da tipografia, os produtos do prelo deixariam de ser 
reservados, alcançando um âmbito maior de interessados, instalando-se no foro 
privado e também no público.'5 Passariam a conviver com maior intensidade não só 
diferentes formas de leitura como maneiras diversas de encarar essa prática. As 
pessoas liam para salvar suas almas, refinar seus modos, consertar suas máquinas, 
seduzir amantes, informar-se sobre a atualidade, aprender um novo oficio, ou, 
simplesmente, pretendiam se entreter." SCHWARCZ, 2008, p.116) 

 

A mudança do caráter da escrita ou a invenção do impresso contribuiu de certo modo 

para a mudança na representação da biblioteca, apesar de até meados do século XV 

permanecer direcionada aos mosteiros ou para fins religiosos, o livro impresso contribuiu para 
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que o acesso à leitura se tornasse mais barato e que a leitura fosse aos poucos sendo utilizada 

para outros fins e aberta a outras pessoas que não se inseriam na categoria anterior. 

Do mesmo modo que a leitura adquiria outros significados, de grande importância 

para a formação do homem, as bibliotecas também vão adquirindo outros aspectos. Um trecho 

do programa de linguagem do Rio de Janeiro coloca de forma diligente tais mudanças 

ocorridas no aspecto da biblioteca.  

Atendendo ao valor da colaboração e ao gosto que desperta daquilo qual a 
própria pessoa faz , será de toda vantagem que a biblioteca seja arrumada, 
organizada e ornamentada  pelos alunos e com  contribuições suas, isto é, com 
objetos que eles próprios tragam ou, melhor ainda, por eles mesmos feitos. 
((PROGRAMA DE LINGUAGEM  DO RIO DE JANEIRO 1934,99177-179APUD 
VIDAL)  

 

O desejo de que os leitores tornem a biblioteca um lugar em que também se 
identifiquem ainda pode se perceber a intenção tornar a biblioteca um espaço voltado também 
para o publico infantil,  

Em volta da sala ficarão as estantes envidraçadas ou não, conforme as possibilidades 
da escola de preferência embutidas nas  paredes  

(...)Nas prateleiras mais baixas serão colocados os livros que sirvam aos primeiros 
anos e nas mais altas os doas anos mais adiantados. (...)  

No centro haverá mesas próprias para leitura e de duas alturas, pelo menos para 
servir as crianças de diverso desenvolvimento físico. Cadeiras em torno das mesas, 
não sendo necessário, porém, grande quantidade, uma vez que será permitido ás 
crianças sentarem-se livremente pelo chão.( PROGRAMA DE LINGUAGEM  DO 
RIO DE JANEIRO 1934,99177-179,apud VIDAL,.)  

 

Segundo Vidal10 as mudanças ocorridas no âmbito da biblioteca também foram muito 

marcantes na Escola Normal, além da mudança estrutural também havia um intenso controle 

dos livros que iriam fazer parte da biblioteca.  

Todo esse processo foi acompanhado por campanhas de incentivo a popularização dos 

livros, no sentido de torná-los mais acessíveis. O jornal teve um papel fundamental na 

divulgação desses títulos. Apesar do trabalho de Vidal estar voltado para o Rio de Janeiro, 

uma realidade diferente de Feira de Santana, o período tratado pela autora é o mesmo em 

discussão nesse trabalho, dessa forma utilizo a metodologia que a autora utiliza para discutir 

                                                
10 Segundo esta historiadora, esse processo foi marcado principalmente a partir no ano de 1928, para 
isso a mesma utiliza como fontes os livros de aquisições além do caderno de frequência e consultas, 
como a mesma discute em sua obra : Garotas tricolores, deusas fardadas.. 
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quais ideias influenciaram na formação dessa biblioteca e na seleção de determinados livros 

sendo que, 

As bibliotecas escolares são frutos de uma concepção de divulgação, sistematização 
e circulação de ideias pedagógicas, teorias educacionais, cultura escolar ou 
pedagógica que precisam ser legitimadas, seja pela sua relevância, seja pelas 
estratégias de implantação que vêm em forma de legislações, projetos ou novas 
ideias. Com isso, ao longo da história das bibliotecas escolares e de formação de 
professores, esses espaços são considerados espaços privilegiados de concentração e 
veiculação de saberes. (UMA BIBLIOTECA PARA FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES, CIRCULAÇÃO DE SABERES PEDAGÓGICOS ENTRE 
PROFESSORES E ALUNOS DA ESCOLA NORMAL..., 2013). 

 

Os livros que compõem a biblioteca escolar, partindo do pensamento colocado acima, 

dizem muito sobre quem a criou, ou quem participou da sua criação e, sobretudo o contexto 

vivenciado. A característica editorial dos livros, formato, ideais defendidos, todos esses 

fatores elencados são objetos de problematização. A biblioteca criada especificamente para a 

criação de professores tem diz muito sobre essas características e sobre o período abordado 

nesse trabalho, quais conhecimentos deveriam ser adquiridos na escolas, o que a professoras 

deveriam, ensinar, todos esses fatores contribuíram para a consolidação da imagem da 

professora que prevalece nos dias atuais. 
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CONCLUSÃO 
 
 A escola é essencialmente um espaço de formação de sujeitos, espaço onde se constroem 
identidades e criam se embates, pois agrega pessoas vindas de culturas diversas. Nessa 
perspectiva, pesquisar história da educação tem grande pertinência social, pois, por mais que 
se criem regras que proíbam determinadas ideias e comportamentos, as entrelinhas sempre 
vão existir. Além disso, é importante pensar os diversos papéis atribuídos a escola, aos 
professores e problematizá-los, qual o tipo de pessoas que se pretende formar e como se 
pretende formar. Sendo assim, a intenção é também compreender essas estruturas na 
atualidade, pois, mais que se debruçar sobre o passado, o objeto da história é também 
compreender o presente, a problematização do passado permite esse exercício. Sendo assim, 
essa pesquisa permitiu de forma satisfatória para compreender a escola no período abordado, 
pensando o papel da mesma naquele contexto social, a formação de professores para o ensino 
primário. Isso me permitiu pensar a escola nos dias atuais, em que a associação da imagem da 
professora com o sentimento maternal ainda se faz presente. Em contrapartida, a biblioteca 
assumiu representações diferentes, sendo que é hoje um espaço pouco frequentado nas escolas 
públicas, a leitura é uma das grandes deficiências no Brasil.  
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