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RESUMO

O interesse em continuar os estudos sobre a Escola Normal da Bahia e a feminização do
magistério primário originou esta dissertação que teve as seguintes questões orientadoras:
Como foi o processo de organização e funcionamento da Escola Normal da Bahia entre os
anos de 1842 a 1889? Como as constantes reformas no curso normal estimularam a inserção
feminina e contribuíram para o início da profissionalização do magistério primário? E, como
as representações sociais presentes em textos oficiais e de outros tipos contribuíram para
tornar o magistério primário uma profissão cada vez mais feminina? Para encontrar respostas
foi adotada a pesquisa histórica de base documental, que teve como fontes de informações os
relatórios de diretores da instrução pública e da Escola Normal; relatórios e falas de
presidentes da província; revistas e jornais; conferências pedagógicas e legislações. Os
estudos de Scott (1995), Beauvoir (1967), Nóvoa (1999), Julia (2001), Chartier (1991, 2009,
2010), Costa (1988), Conceição (2012), Lombardi, Nascimento e Araujo (2004), Araujo,
Freitas e Lopes (2008), Souza (2001, 2006, 2011), Carla Pinsky (2008) foram essenciais para
fundamentar a discussão sobre feminização, profissionalização e escolas normais. O uso de
dados numéricos possibilitou visualizar empiricamente a inserção das mulheres na Escola
Normal e, posteriormente, nas escolas primárias. A análise evidenciou que de 1842 a 1889
diversas foram às tentativas de criação do curso normal de senhoras; apesar da oferta de
escolarização primária privilegiar o sexo masculino havia uma demanda feminina pela
instrução elementar seja ela pública ou particular; a fala de autoridades sobre a origem
socioeconômica de aspirantes ao curso normal e sobre o apoio financeiro aportado pelo
governo provincial e câmaras municipais revelou que o curso era frequentado por filhos de
famílias com baixo poder aquisitivo; características socioeconômicas da clientela atendida e o
reconhecimento da necessidade de ampliar a oferta de curso primário para as meninas, dentre
outros, foram elementos que tiveram estreita relação com as reformas na escola normal a fim
de que as senhoras adentrassem neste espaço formativo e ingressassem nas escolas primárias
baianas; a baixa remuneração e as condições das escolas, principalmente no interior do estado,
afastavam os diplomados do exercício do magistério. A dissertação também suscita a reflexão
sobre a história da profissionalização dos professores primários.
Palavras-Chave: Escola Normal – feminização – magistério primário.

ABSTRACT

The interest in continuing the studies on the Normal School of Bahia and the feminization of
the primary school gave rise to this dissertation that had the following guiding questions: How
was the process of organization and operation of the Normal School of Bahia between the
years of 1842 to 1889? How did the constant reforms in the normal course stimulate the
female insertion and contributed to the beginning of the professionalization of the primary
teaching profession? And how did the social representations present in official texts and other
types contribute to make primary teaching an increasingly feminine profession? In order to
find answers, historical documentary research was adopted, which had as sources of
information the reports of directors of public instruction and of the Normal School; reports
and statements of presidents of the province; magazines and newspapers; pedagogical
conferences and legislations. The studies of Scott (1995), Beauvoir (1967), Nóvoa (1999),
Julia (2001), Chartier (1991, 2009, 2010), Costa (1988), Conceição (2012), Lombardi,
Nascimento and Araujo , Araujo, Freitas and Lopes (2008), Souza (2001, 2006, 2011), Carla
Pinsky (2008) were essential to support the discussion about feminization, professionalization
and normal schools. The use of numerical data made it possible to empirically visualize the
insertion of women in the Normal School and, later, in primary schools. The analysis
evidenced that from 1842 to 1889 several were to the attempts of creation of the normal
course of ladies; despite the fact that the provision of primary schooling privileged the male
sex, there was a female demand for elementary education, be it public or private; the
authorities' talk about the socioeconomic origin of applicants for the normal course and about
the financial support provided by the provincial government and municipal councils revealed
that the course was attended by children of families with low purchasing power;
socioeconomic characteristics of the clientele served and the recognition of the need to
expand the primary school offer for girls, among others, were elements that had a close
relationship with the reforms in the normal school so that the ladies entered this formative
space and entered the schools primary Bahia; the low pay and the conditions of the schools,
mainly in the interior of the state, removed the graduates from the teaching profession. The
dissertation also provokes reflection on the history of the professionalization of primary
teachers.
Keywords: Normal School - feminization - primary teaching.
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INTRODUÇÃO
O interesse em desenvolver esta pesquisa resulta da inserção no Programa

Institucional de Iniciação Científica da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), no qual foi
desenvolvido um subprojeto que teve por objetivo proporcionar uma compreensão inicial da
feminização do quadro de professores da escola primária baiana.
A participação no Programa através da vinculação ao Grupo de Pesquisa em
Educação e Currículo (GPEC) foi uma oportunidade de estabelecer contato com uma massa
documental resultante de levantamentos realizados pelo grupo tendo como tema o modo de
fazer dos professores e as práticas curriculares em uso nas escolas primárias. A experiência
estimulou o desenvolvimento, em 2014, de uma pesquisa exploratória destinada a evidenciar a
presença das mulheres nas escolas primárias que resultou no trabalho de conclusão de curso
intitulado Feminização do magistério primário da Bahia do fim do Império até a década de
30: um estudo a partir de documentos oficiais.
A continuidade dos estudos iniciados com o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)
deu origem a um projeto de dissertação considerando agora o ingresso feminino na Escola
Normal bem como as constantes reformas pelas quais passou o curso normal, desde sua
criação, tomando como período de referência os anos transcorridos entre 1842, data de
inauguração da Escola Normal e 1888, ano da Abolição da Escravatura, e que antecede a
instauração da República no país.
A pretensão foi a de relacionar as representações sociais sobre a inserção das
mulheres no ensino normal com dados quantitativos que evidenciam seu ingresso na Escola
e, consequentemente, nas salas de aula das escolas primárias. Em linhas gerais, esta
dissertação tem por base a concepção de que estudar relações de gênero exige de todo e
qualquer pesquisador um entendimento não só “[...] da relação entre experiências masculinas
e femininas, mas também, a ligação entre o presente e o passado e as práticas históricas
atuais” (SCOTT, 1995, p. 2).
Nesse sentido, ao olhar o presente é possível perceber que ainda hoje há uma
predominância de mulheres exercendo as funções docentes na Educação Básica no Brasil e
que as razões para esta presença marcante estão contidas no nosso passado pouco explorado
que envolve a inserção das mulheres no ensino primário e nos cursos de formação de
professores. Segundo o INEP, em 2013, nas creches, pré-escolas e anos iniciais do Ensino
Fundamental I existiam, respectivamente, um percentual de 98,05%, 96,6% e 89,5% de
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mulheres trabalhando enquanto professoras. Números estes que mostram como o magistério
primário se constituiu historicamente como uma profissão feminina.
As Notas estatísticas do Censo da Educação Superior de 2015 vêm demonstrar que
“Pedagogia é a área de curso que possui mais mulheres matriculadas na graduação. Entre os
homens, o curso de Direito é o que tem o maior número de alunos” (INEP, 2015, p. 9). Ainda
segundo a mesma fonte, Pedagogia aparece como a campeã nas matrículas entre dez cursos de
graduação de acordo com o sexo, como se vê no Quadro 1.
Quadro 1 – Brasil. Os dez maiores cursos de graduação em números de matrícula por sexo.
2015.
CURSO
FEMININO
CURSO
MASCULINO
608.868
336.764
Pedagogia
Direito
471.674
336.764
Direito
Administração
221.316
248.817
Enfermagem
Engenharia Civil
209.046
149.406
Ciências Contábeis
Ciências Contábeis
181.314
116.573
Psicologia
Engenharia Mecânica
156.458
91.701
Serviço Social
Engenharia Elétrica
142.660
73.077
Gestão de Pessoas
Ana. Desenv. De Sistemas
Fonte: INEP. Notas Estatísticas – Censo da Educação Superior. 2015, p. 10.

O livro Trabalhadoras: análise da feminização das profissões e ocupações,
organizado por Silvia Cristina Yannoulas (2013) constitui-se em um elemento fundamental
para a compreensão das informações apresentadas no quadro 1, isto porque mostra a
persistência histórica da divisão sexual do trabalho, bem como a relação entre a feminização
de determinadas profissões e os atributos femininos, a exemplo, do carinho e cuidado
associados a profissões das áreas de Pedagogia, Enfermagem, Serviço Social e outras áreas.
Diante destes dados, é preciso ressaltar que a nossa primeira Escola Normal, que foi
única por muitas décadas, ainda não foi objeto de estudos sistemáticos na perspectiva de
compreender a profissionalização do magistério e a feminização do professorado primário a
luz do curso de formação de professores percebendo os elementos de construção histórica de
um quadro de feminização do magistério que perdura até os dias de hoje.
Essa lacuna é observada também em estudos realizados em outros estados, que
embora marcados pela investigação da atividade do ensino nas escolas primárias como
profissão feminina, tais como o de Demartini e Antunes (1993), Stamatto (2002), Jane
Almeida (2006) ou que tomam como objeto as escolas normais no Brasil, como é o caso de
Araujo, Freitas e Lopes (2008), Guacira Louro (2012), dentre outros, não apresentam dados
quantitativos que permitam visualizar como evoluiu a inserção das mulheres nas instituições
de formação de professores e nas escolas primárias.
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A maioria dos trabalhos deste cunho apresentam poucos dados numéricos que
comprovem empiricamente o fenômeno da feminização (MAFRA DE SÁ, ROSA, 2015). Isso
acontece, principalmente, pela desconfiança com relação aos dados estatísticos em um modelo
de pesquisa que teima em considerar difícil de aproximar e/ou articular a abordagem
qualitativa da quantitativa. Registre-se ainda a dificuldade de conseguir levantar dados
quantitativos consistentes e coerentes o que faz com que muitas pesquisas que estudam a
feminização estejam carentes de dados estatísticos.
A esse respeito Faria Filho, Neves e Caldeira (2005) afirmam que muitos
pesquisadores em História da Educação têm negligenciado as potencialidades dos dados
numéricos levantados e/ou os desconhecem. Sendo que, se constitui em um grande desafio
localizar dados confiáveis quando se trata de um estudo que precisa recuar muitas décadas ou
séculos. Embora existam estas dificuldades, torna-se imprescindível para os estudos sobre
feminização apresentar dados numéricos em séries temporais, a fim de que estes revelem
como através dos anos ocorreu a inserção das mulheres na escola normal e em sala de aula.
Para

atingir

os

objetivos

pretendidos

foi

necessário

desenvolver

vários

procedimentos:
Descrever o processo de organização e funcionamento da Escola Normal da Bahia
entre os anos de 1836 a 1889, estudando as reformas pelas quais a instituição passou, desde a
sua criação até o final do Império, e realizar esforços para compreender como as constantes
reformas no curso normal estimularam a inserção feminina e contribuíram para o início da
profissionalização do magistério primário.
Dimensionar a feminização das matrículas na Escola Normal e no magistério
primário e articular as informações textuais com o uso das informações estatísticas
utilizando dados sobre matrículas, diplomados e professores em exercício localizados em
relatórios, falas, mensagens de presidentes da província, diretores da instrução e da escola
normal. A iniciativa exigiu uma crítica das fontes utilizadas e a comparação entre os dados
encontrados.
Identificar e discutir as representações sociais presentes em textos oficiais e de
outros tipos que, consequentemente, contribuíram para tornar o magistério primário uma
profissão cada vez mais feminina, considerando que a história das mulheres não se constrói de
forma autônoma e desligada da dos homens, pois estudar a questão de gênero é partir para
observar as relações entre um e outro polo.
Para possibilitar a compreensão de como o ingresso feminino no curso normal
contribuiu para a profissionalização do magistério primário, as proposições teóricas de
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Antonio Novoa (1999) e Dominique Julia (2001), foram fundamentais haja vista que “[...] as
escolas normais produziram a profissão docente, contribuindo para a socialização dos seus
membros e para a gênese de uma cultura profissional” (NOVOA, 1999, p. 18).
O processo histórico de profissionalização do magistério primário deriva do conjunto
de normas e valores que foram atribuídos a atividade do ensino, com a criação de um corpo de
conhecimentos e técnicas necessárias para orientar esse ser e fazer. (NOVOA, 1999; JULIA,
2001). Segundo Antonio Novoa (1999, p. 15) esse movimento ocorreu em diferentes locais do
mundo e, no caso da Europa “[...] procurava-se esboçar o perfil do professor ideal: deve ser
leigo ou religioso? Deve integrar-se num corpo docente ou agir a título individual? De que
modo deve ser escolhido? Qual autoridade de que depende?”.
Figura 1 - Novoa. Processo de profissionalização do professorado (modelo de análise). 1999.

Fonte: Novoa, 1999, p. 20.

Para Novoa (1999, p. 14) como está bem representado na Figura 1 o processo
histórico de profissionalização do professorado, perpassou por distintas etapas, desde o
exercício do ensino como ocupação principal, a dependência de uma licença estatal para esse
exercício, a formação em instituições específicas e ao pertencimento a grupos, dimensões
essas relacionadas à aquisição de conhecimentos e técnicas, constituição de normas e valores
considerados essenciais para o bom desempenho da profissão e um eixo central relacionado
ao estatuto social e econômico da profissão.
Tal processo teve início com a circulação de idéias sobre o perfil ideal de professor
primário, que influenciariam no processo de recrutamento para ocupar tais postos e se fizeram
presentes na representação social da mulher enquanto normalista e professora.
Segundo Rose Mary de Souza Araujo (2010), as escolas normais constituíram-se na
base da profissionalização do magistério por ser o local de treinamento de professores e da
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aprendizagem das normas e padrões da arte de ensinar. Surgiriam no Brasil, como locais
institucionalizados e autorizados para preparar aqueles que se destinavam ao ensino, sendo
espaços fundamentais para a valorização e reconhecimento da profissão e para a propagação
da necessidade de formação.
No que tange ao estudo da influência da Escola Normal na feminização e
profissionalização do magistério primário baiano, o modelo de análise apresentado na Figura
1 norteou o desenvolvimento desta pesquisa, posto que nele foram representados os elementos
que ao longo do tempo contribuíram para a construção e regulamentação do fazer e ser
professor (a) primário.
Com relação à feminização, Sara Dick, Purificação e Lima (2012) vão esclarecer que
variados são os sentidos atribuídos a este conceito. Para essas autoras o processo de
feminização diz respeito ao
[...] aumento do número de professores do sexo feminino, a natureza e a
prática docente, passando por questões da expansão da mão de obra feminina
e mudanças das características econômicas da sociedade brasileira ou mesmo
de referencial psicanalítico, até os que consideram este um processo
ocorrendo sob a liderança masculina. (DICK, PURIFICAÇÃO, LIMA, 2012,
p. 2).

Estudos como os de Flavia Werle (et.al., 2017) e o de Jane Almeida (1998)
complementam a concepção de feminização apresentada pelas autoras. Para Werle (2017, p.
1) os processos de feminização do magistério se relacionam e podem ser entendidos como
elementos que estruturaram argumentos do governo do Rio Grande do Sul, por exemplo, a
fim de justificar o ingresso feminino no magistério primário para escolas do sexo masculino.
Jane Almeida (1998, p. 64), ao realizar uma análise da inserção feminina no
magistério primário, a partir da imprensa periódica educacional demonstra que a feminização
no Brasil “[...] aconteceu num momento em que o campo educacional se expandia em termos
quantitativos” e alerta que a produção da profissão de professora não foi aceita pacificamente,
de modo que todo pesquisador que se dedica a estudos dessa linha deve ficar atento às
complexidades envolvidas no processo.
A concepção de gênero enquanto uma categoria útil para análise historiográfica da
educação primária baiana e da Escola Normal, também foi adotada nesta pesquisa. Com base
nas pesquisas de Beauvoir (1967), Scott (1995), Costa e Conceição (2001), Bourdieu (2002),
dentre outros, podemos observar como tal categoria passou a ser utilizada como um princípio
analítico que permite rejeitar os determinismos biológicos que justificavam os atributos de
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acordo como o sexo, além das características que determinam os papéis sociais de cada
indivíduo de acordo com o sexo.
Nesse sentido, a obra O Segundo Sexo II: A experiência vivida, de Simone de
Beauvoir foi essencial para a compreensão da construção do papel social da mulher e dos
processos de exclusão. A categoria de gênero foi de suma importância para o
desenvolvimento deste trabalho, pois foram justamente as representações sociais de gênero
que estiveram em jogo, nas definições das mudanças na estrutura da Escola Normal que foi
criada, inicialmente para formar professores, mas que com o passar dos anos teve o seu
público transformado, por conta dos novos papéis sociais que estavam sendo construídos nas
novas sociedades.
É nesse sentido que Joan Scott (1995, p. 2) considera que o trabalho do pesquisador
com base na concepção de gênero deve responder as seguintes perguntas: "[...] como é que o
gênero funciona nas relações sociais humanas? Como é que gênero dá um sentido a
organização e a percepção do conhecimento histórico?". Além do mais, nesta pesquisa o
conceito de gênero foi empregado em função do desejo de desenvolver um estudo sobre as
relações sociais entre os sexos, rejeitando o uso da "[...] validade interpretativa da idéia das
esferas separadas e defende[endo] que estudar as mulheres de forma isolada perpetua o mito
de que uma esfera, a experiência de um sexo, tem muito pouco ou nada a ver com o outro
sexo" (SCOTT, 1995, p. 3).
Conceição (2012) com seu estudo sobre os colégios-internatos ajudou a refletir sobre
o papel dos internatos na educação de meninos e meninas, bem como sobre os critérios de
funcionamento desse tipo de instituição e forneceu elementos essenciais para a compreensão
do porque o Palacete Cerqueira Lima situado no Corredor da Vitória, em Salvador/BA, sediou
os Internatos Normais entre os anos de 1860-1870. Silva (1999), Sousa (2001, 2006, 2011)
também foram fundamentais para compreender o momento histórico que atravessava a
província da Bahia entre os anos de 1836 a 1888, de modo a vislumbrar como a escola seria
tomada como objeto de interesse das autoridades tendo em vistas a formação do novo
cidadão.
O conceito de representação social em Roger Chartier (1991; 2009; 2010) foi
essencial para a melhor compreensão da feminização da Escola Normal e do magistério
primário na Bahia. No que tange a análise dos documentos, Chartier auxiliou a entender como
os textos podem ser apreendidos e compreendidos como suportes de uma prática social que
produziu usos e significações diferenciadas nos homens e mulheres que frequentaram a
Escola Normal.
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A obra desse autor faz refletir sobre como “dispositivos formais – textuais ou
materiais - inscrevem em suas próprias estruturas as expectativas e as competências do
público a que visam”, e no caso dos sujeitos históricos desta pesquisa, as fontes em suas
diferentes estruturas, seja um relatório, uma imagem de um prédio ainda existente, revistas,
etc, são portadores de representações sobre o ser mulher, normalista e professora. Em síntese,
com base no conceito de representação social foi possível perceber nos documentos “as
práticas que visam a fazer reconhecer uma identidade social, a exibir uma maneira própria de
ser no mundo, a significar simbolicamente um estatuto e uma posição” (CHARTIER, 1991, p.
183).
Foram básicos para fundamentar a discussão sobre a inserção das mulheres na
carreira do magistério primário, bem como da emergência das escolas normais, os trabalhos
de Costa (1988), Lombardi, Nascimento e Araujo (2004), Dias (2008), Araujo, Freitas e
Lopes (2008), Rocha (2008), Villela (2008), Sá e Sá (2008), Almeida (1998; 2006; 2011),
Louro (2012), Barros e Oliveira (2016).
A abordagem metodológica adotada por este trabalho é a histórica de base
documental, que permitiu relacionar a história da educação primária baiana, com o ingresso
feminino nos cursos de formação, bem como nas salas de aula enquanto profissionais da
educação a partir de diferentes fontes documentais. Trata-se de uma pesquisa na qual a
pesquisadora procurou, manuseou e examinou fontes manuscritas ou não, que são vestígios do
passado.
A legislação do período foi confrontada com os demais documentos utilizados tendo
por base a concepção de que as leis “[...] contribuem decisivamente, para a produção de certas
identidades profissionais ou não’’ (FARIA FILHO, 1998, p. 15). Ao passo que demarcam as
normas para o exercício da função, repousam sobre um modelo de formação para o professor
primário, além de estabelecer marcações de gênero, ao instituir que esta ou aquela cadeira
cabe a um professor deste ou daquele sexo. Ou seja, as leis registram os elementos de
regulação do trabalho do professor1.
O uso da pesquisa documental se justifica porquê os documentos testemunham o
passado, possibilitando a observação das mudanças dos papéis sociais, discursos e legislações
vinculadas ao magistério primário, educação da mulher e formação dos professores (as),
sendo que muitas vezes esses documentos representam “[...] a quase totalidade dos vestígios

1

Para Pereira (2009, p. 11) “essa regulação tinha como objetivo adequar essa atividade às novas exigências da
sociedade estimulando a reprodução de comportamentos considerados adequados à eficiência que os novos
tempos exigiam”.
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da atividade humana em determinadas épocas” (SÁ-SILVA, ALMEIDA, GUIDANI, 2009, p.
2).
Para a construção da análise dos documentos houve o aporte teórico de: Rodrigues
(1982) que aborda a questão dos documentos enquanto fontes e registros que materializam e
conservam a oralidade em formato escrito até os dias atuais; Le Goff (1990) e Meneses (1992)
que fundamentam a compreensão do documento enquanto suporte da memória e história;
Bacellar (2010) que vai dar conta dos cuidados a serem tomados pelos pesquisadores que
trabalham com fontes documentais; Carla Pinsky (2008) que alerta para a necessidade de um
método bem delineado a fim de estabelecer as premissas para criticar e analisar as fontes, bem
como saber que cada tipo de documento exige um tratamento específico; Werle (2004) e
Villela (2010) que vão dar pistas para o desenvolvimento do trabalho com relatórios de
presidentes da província, de diretores da instrução, bem como das obras memorialísticas ou
resumos históricos; Faria Filho (1998) que elucida o uso da legislação escolar como fonte de
pesquisa. Esses e outros autores auxiliaram no estabelecimento de uma base metodológica
para a análise das fontes históricas, que à medida que eram localizadas, foram reagrupadas,
analisadas para uma crítica e estabelecimento de relações e submetidas à contextualização das
informações nelas contidas.
Esta dissertação esta dividida em quatro capítulos: a introdução na qual são
apresentados os objetivos e os pressupostos teóricos desta pesquisa de mestrado; O segundo
capítulo que trata dos tipos de documentos utilizados como fontes, discutindo suas
possibilidades e limitações, bem como dos modos de realizar a crítica a partir do momento em
que foram considerados fontes; O terceiro capítulo versando sobre o processo de ingresso
feminino no curso de formação para professores enquanto ouvintes logo no primeiro ano de
funcionamento, relaciona o ingresso com a demanda de escolas primárias para meninas e por
fim, analisa o Plano de uma Escola Normal Primária para professoras, projetado pelo
Conselho de Instrução Pública em 1846; O quarto capítulo apresenta os desdobramentos
decorrentes da presença de mulheres enquanto ouvintes no curso normal, desde a criação do
curso especial, em 1848, até a criação da Escola Normal de Mulheres em regime de internato;
O quinto capítulo quanto a demanda pela formação de mulheres professoras que é relacionada
com o êxodo masculino da Escola Normal e com a necessidade de criação de escolas
primárias para meninas. Este capítulo também é atravessado pelas questões relativas à
coeducação, a criação das escolas mistas, e de aulas noturnas para adultas.
Em seu conjunto esta dissertação representou um esforço para elucidar questões
relativas à evolução da feminização da Escola Normal da Bahia e do magistério primário, bem
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como ao início da profissionalização do magistério primário, ampliando assim os
conhecimentos em relação à educação feminina, e à construção da escola primária da Bahia
em tempos de Império.
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2
FONTES PARA O ESTUDO DA FEMINIZAÇÃO DA ESCOLA
NORMAL DA BAHIA
A pesquisa documental foi o método que possibilitou o encontro com documentos
portadores de sentido para o estudo da feminização da Escola Normal da Bahia. A esse
respeito, Ulpiano Meneses (1992) recorda que as fontes documentais materializam uma
memória, por serem objetos produzidos de acordo com as demandas do seu tempo.
Nesta dissertação textos, imagens, dados quantitativos, entre outros elementos
encontrados nas fontes documentais foram examinados para observar as funções e
significados anteriores desses materiais e identificar em que medida constituíam-se em
objetos-portadores-de-sentido para o estudo da feminização da escola normal. (MENESES,
1992, p. 12). Trata-se, pois, da articulação entre o passado e o presente, de modo que os
documentos tornam-se suporte de uma memória e de uma história. A memória pode estar
expressa em diversos suportes, não somente no material escrito, haja vista que o documento
enquanto fonte histórica pode apresentar-se no formato escrito, iconográfico, sonoro, etc. (LE
GOFF, 1990).
Uma vez que nem sempre as fontes existem ou estão disponíveis nas condições
idealizadas pelo pesquisador, cabe a ele encontrar uma base documental condizente com o seu
objeto e problema de pesquisa ou adequar sua proposta ao conjunto de fontes localizadas.
Dado o recorte temporal desta pesquisa e o trabalho de levantamento documental que vem
sendo realizado com e pelo Grupo de Pesquisa em Educação e Currículo (GPEC), diversos
escritos e imagens, foram localizados e tomados como testemunhas de uma história da
educação na Bahia.2
Por conter informações que dão a conhecer processos relacionados com o objeto de
estudo desta dissertação é que falas/relatórios de presidentes da província, relatórios de
diretores da instrução e escola normal, artigos publicados em revistas, teses apresentadas em
conferências pedagógicas e a legislação educacional foram tomados como fontes para
estabelecer um link com o passado (KARNAL, TATSCH, 2011). Trata-se do corpo de

2

O Grupo de Pesquisa em Educação e Currículo (GPEC) coordenado pela Profª Drª Elizabete Conceição
Santana vem, desde 2007, localizando fontes documentais que deram origem a produção de projetos e trabalhos
científicos, tais como obras de referência, artigos, livros, monografias, dissertações e teses que contribuíram e
fornecem pistas para pesquisas voltadas ao estudo da construção da escola primária e o curso normal na Bahia.
Encontra-se no prelo a última obra de referência elaborada pelo Grupo, o Catalogo de fontes documentais Modos de Fazer na Escola primária: presença e influência da escola normal e de suas anexas (1854-2006), que
reúne uma listagem de documentos localizados pelo GPEC em distintas instituições arquivísticas do estado da
Bahia.
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documentos de diferentes tipos que permitiram estabelecer relações e o encontro de
evidências.
Para Rodrigues (1982, p. 143) as fontes primordiais são aquelas que “[...] devem de
princípio, merecer mais fé que outros”, justamente por possibilitar o acesso a evidências e
respostas ao problema proposto. Cabe salientar que o primeiro encontro com essas fontes
derivou do trabalho desenvolvido pelo GPEC para localizar fontes documentais que dão conta
de narrar uma história das escolas primárias e da formação de professores na Bahia3.
Esses materiais se constituem em fontes ricas para a história da educação na Bahia.
Mas porque chamá-los de fontes? Como realizamos tal enquadramento? Henry Rousso vai
dizer que fontes são
[...] todos os vestígios do passado que os homens e o tempo conservaram [...]
e que o historiador de maneira consciente, deliberada e justificável, decide
erigir em elementos comprobatórios da informação a fim de reconstituir uma
sequência particular do passado, de analisá-la ou de restituí-la a seus
contemporâneos sob forma de uma narrativa. (ROUSSO, 1996, p. 86).

Para Leandro Karnal e Flavia Tatsch (2011) a fonte ou documento histórico é a pedra
fundamental da organização do pensamento histórico. Preserva a memória e nos torna
acessível o ocorrido em outros períodos, fazendo referência a outros modelos de organização
social. Logo, todos os documentos localizados pelo GPEC constituem-se em documentos
históricos por conter informações, pensamentos, normas, juízos de valor dos sujeitos do
passado, constituindo-se nas fontes mais acessíveis que testemunham essa história. Vale
ressaltar que o levantamento das fontes exigiu dedicação por parte das pesquisadoras
envolvidas. Em alguns momentos esse processo foi dificultado pelas péssimas condições de
conservação ou arquivamento, pois muitos documentos se encontravam em acervos ou maços
cuja temática não tinha relação direta com a educação.
Da experiência desenvolvida no grupo de pesquisa e nos levantamentos
complementares para o preparo desta dissertação veio a compreensão de que a pesquisa
documental assemelha-se a um processo de garimpagem, no qual o pesquisador localiza
documentos nos acervos e arquivos, submetendo-os a um tratamento específico, para
posteriormente construir as narrativas como se fosse um quebra-cabeças, utilizando as
informações presentes nos diferentes suportes. (PIMENTEL, 2011, p. 180).

3

Segundo Rodrigues (1982) a pesquisa histórica fundamenta-se na descoberta de fatos históricos pela busca
cuidadosa de fontes documentais. Tais documentos constituem-se em fontes primordiais por seu caráter de
proximidade ou por ser uma das poucas e raras evidências sobre o objeto de estudo. As fontes primordiais são
aquelas que, dentro de uma série documental estabelecem um diálogo com o passado de modo a aproximar, de
modo mais claro, o pesquisador do fato histórico investigado.
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Carla Bassanezi Pinsky (2008) aponta que o trabalho com as fontes históricas evoca
ao pesquisador a necessidade de desenvolver diversas técnicas para a coleta do material. Para
a autora o pesquisador deve dar um tratamento específico aos documentos a fim de resgatar os
vestígios e testemunhos neles contidos. Ele deve ter, pois, o domínio dos modos de decifrar o
que está sendo registrado nos impressos, analisando as informações que carregam, buscando
ouvir o dito e o não dito, percebendo pontos de vista, angústias, idéias, adquirindo com o
passar do tempo familiaridade com os sujeitos que aparecem nos papéis. Além de sentir o
“[...] peso das restrições da sociedade, [...] deseja-se ler mais documentos para acompanhar
aquela história e o seu desenrolar.” (BACELLAR, 2008, p. 24). Foi com tais cuidados que a
pesquisa documental enquanto método foi adotado nesta dissertação no sentido de possibilitar
o estudo do ingresso feminino na escola normal e magistério primário, bem como da
profissionalização dos professores.
Gráfico I – Bahia. Fontes para o estudo da Escola Normal da Bahia na feminização do
magistério primário. 1836-1889.

Fonte: Gráfico elaborado pela autora a partir das fontes documentais levantadas.

O Gráfico I, mostra a quantidade de documentos oficiais utilizados para o
desenvolvimento deste estudo por tipo e de acordo com o período de sua produção, grande
parte dos quais compõe o acervo do Grupo de Pesquisa em Educação e Currículo (GPEC);
outros foram localizados no Center for Reseach Libraries – Global Center Resources
Network (CRL), site que disponibiliza relatórios, falas e mensagens em formato digital e
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gratuito para pesquisadores. Algumas legislações e relatórios foram localizados no Arquivo
Público do Estado da Bahia, em levantamento complementar.
Para uma melhor compreensão do que as fontes representaram no estudo do objeto
desta dissertação, faz-se necessário uma discussão sobre as características de cada um dos
documentos utilizados.

2.1

Os relatórios como fontes para o estudo da escola normal e da feminização do
magistério primário

As fontes documentais utilizadas para o desenvolvimento desta pesquisa se
constituem em escritos, em sua maioria, de caráter oficial que foram elaboradas de acordo
com um modelo de organização textual pré-estabelecido pela instância administrava à qual o
autor do documento estava subordinado.
Rodrigues (1982) e Bacellar (2008) lembram que é possível desenvolver uma
pesquisa de base documental e histórica fazendo uso de documentos de origens distintas. Para
esta pesquisa foram utilizados documentos de teor administrativo/oficiais, além de outros,
eleitos como fontes por conterem informações sobre a temática estudada. Ao fazer uso de
documentos enquanto fontes de pesquisa deve-se caracterizá-los de modo a perceber, se são
[...] do tipo oficial (por exemplo, um decreto, um parecer), do tipo técnico
(um relatório, um planejamento, um livro-texto), ou do tipo pessoal (uma
carta, um diário, uma autobiografia)? Envolverá informações de arquivos
oficiais ou arquivos escolares? Ou ambos? [...]. (LUDKE, MENGA, 1986, p.
40).

Essa compreensão das características e funções do documento constitui-se em
elemento que enriquece a análise, a partir da crítica do documento, tendo entendimento do
contexto de elaboração do mesmo. Nesta pesquisa os escritos de presidentes da província,
diretores da instrução, diretoras e diretores da escola normal, professoras e professores
primários, leis e regulamentos da instrução que foram tomados como testemunhos cobrem um
período que vai de 1842 a 1889.
Os relatórios de diretores da instrução utilizados foram escritos entre os anos de
1846 a 1885; os relatórios e falas de presidentes da província correspondem a anos que se
encontram no período de 1842 a 1889; os relatórios de diretores e diretoras da escola normal
foram apresentados entre 1860 e 1880; as conferências e revistas pedagógicas cobrem o
período de 1872 a 1880. Embora correspondam a períodos amplos, não constituem séries
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contínuas, uma vez que não foram encontrados exemplares para todos os anos relativos aos
períodos discriminados.
A utilização de relatórios, falas e mensagens de autoridades baianas se justifica pois
esses documentos registram uma oralidade, um pronunciamento em assembleia legislativa,
que foi transformado em texto escrito e, portanto, conservado. Para Bacellar, nesses casos,
(2008) há uma materialização do pensamento dado a fixação do oral no suporte escrito.
Os relatórios, falas e mensagens de presidentes da província eram apresentados em
assembleias contendo informações que davam publicidade aos feitos dos presidentes.
Apresentavam conteúdos e discussões referentes à legislação, debates e medidas políticas,
condições econômicas do estado, além de informações sobre a segurança pública, obras,
saúde e instrução pública, dentre outros. Sendo que “[...] todos os relatórios e quase a
totalidade dos demais textos oriundos da administração pública [...], são produzidos em
obediência à legislação em vigor” (FARIA FILHO, 1998, p. 95).
Esses documentos apresentavam descrições detalhadas sobre o funcionamento dos
diversos setores da administração provincial, incluindo problemas e realizações, além de
dados referentes às dificuldades de implantar as leis e regulamentos em vigência. Segundo
Andrade
[...] os presidentes apresentavam os Relatórios quando necessitavam realizar
uma espécie de ‘prestação de contas’ á Assembleia Legislativa Provincial,
quando, por exemplo, deixavam a presidência. Por sua vez, as Falas eram
apresentadas na reunião anual de abertura dos trabalhos da Assembleia.
Nesse momento, o Presidente discursava diretamente aos legisladores.
(ANDRADE, 2007, p. 167, grifo do autor).

Como se pode observar trata-se de documentos de caráter oficial e técnico que
possuem um modelo de escrita, organização e de conteúdo derivado e estabelecido pela
instância administrativa a qual o presidente da província estava submetido. (BACELLAR,
2008). Ao discorrer sobre o uso dos discursos como fontes, Durval Albuquerque Júnior (2011,
p. 234) apresenta o conceito que clareia o entendimento do porque falas e relatórios de
presidentes e diretores de instrução constituem-se em fontes históricas. Para o autor esses
documentos devem ser vistos como materiais através dos quais o pesquisador pode interrogar
como foi o passado e devem ter o contexto de sua produção, enquanto material escrito,
também interrogado.
Ainda segundo Albuquerque Júnior (2011), os relatórios, falas e mensagens mostram
os sujeitos participantes dos eventos, como se colocavam em cena; torna pública a intenção de
intervenção desses atores; tornam-se prova por dar testemunho sobre os acontecimentos e por
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apresentarem os resultados, os feitos sociais e culturais desejados pelo autor. Os discursos
proferidos nas assembleias apontam para os elementos econômicos, sociais e políticos que
constituem os sujeitos. Enfim, desvendam o que pensavam, o que queriam, o que sentiam os
personagens que moviam a história. (JÚNIOR, 2011, p. 231).
Por esta razão, o autor chama atenção para a necessidade do pesquisador refletir
sobre as condições de produção desses documentos; de vislumbrar as reações provocadas
pelos discursos; de situar o discurso em uma série de outros proferidos, observando as
regularidades; analisar as intersecções entre discursos de pessoas diferentes; bem como de
cotejar as informações neles contidas com outros tipos de fontes. (JÚNIOR, 2011, p. 239242). Esses procedimentos metodológicos foram adotados na análise de documentos nesta
dissertação.
Muitas vezes, em anexo aos relatórios e falas de presidentes da província,
encontravam-se os relatórios do diretor da instrução pública, cargo este que passou por
diversas reformulações tanto de nomenclatura quanto de atribuições. O cargo de Diretor Geral
dos Estudos foi criado, em 1849, pela Resolução de 19 de Novembro, nº 378, com as mesmas
atribuições do Conselho de Instrução Pública criado em 1842 pela Lei de 25 de Maio de nº
172. Em 1870, o Ato de 4 de Março, regulamentado pela Resolução de 16 de Maio de nº
1116, do mesmo ano, reorganizou novamente a instrução pública e fez com que o cargo de
diretor do Liceu fosse exercido em acumulação ao de Diretor Geral da Instrução Pública, que
seria, também, o presidente do Conselho Superior de Instrução Pública (NUNES, 2008).
Mesmo diante de diversas reformulações, ao diretor geral competia inspecionar
todos os estabelecimentos de instrução primária, secundária e normal; coordenar concursos;
autorizar a abertura e fechamento de escolas; além de propor a nomeação de indivíduos
habilitados para o magistério público, bem como remoções, dentre outras atribuições
(CARVALHO, 1873). Cabia ao diretor geral “apresentar até o fim de janeiro o quadro
estatístico de todas as escolas e estabelecimentos provinciais, acompanhado de um relatório
circunstanciado sobre o estado deste ramo do serviço no ano anterior” (CARVALHO, 1873,
Artº 3º, §º 4º, p. 237).
Por isso, os relatórios dos diretores da instrução apresentavam o movimento do setor
educacional no estado, discorrendo sobre reformas e organização da instrução pública
primária, conselho superior, escolas noturnas, condições de trabalho do professor,
funcionamento e matrículas na Escola Normal, instrução secundária, concursos, conferências
pedagógicas, dentre outros assuntos. Esses relatórios eram submetidos aos presidentes da
província, e traziam mapas demonstrativos e informações cedidas pelos diretores (as) do
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Liceu e Escola Normal, inspetores gerais e paroquiais, que descreviam ocorrências relativas
ao ano letivo nas escolas primárias, secundárias e normais, públicas e particulares, auxiliando
o presidente na elaboração dos relatórios provinciais.
Na Bahia o primeiro órgão responsável pela instrução pública foi o Conselho de
Instrução Pública que segundo Vasconcellos (1842; 1843) foi criado com o intuito de melhor
acompanhar o andamento da instrução pública, a negligência dos professores, propor medidas
e reformas para os setores da instrução pública, do Liceu e das instituições privadas de ensino.
Criado em 1842 pela Lei de número 172 de 25 de Maio, o Conselho de Instrução
Pública surgiria devido à impossibilidade ou dificuldade do presidente da província realizar
de modo mais proveitoso a fiscalização do funcionamento das escolas de primeiras letras de
toda a província. Pelo artigo 2º da referida lei competia ao Conselho enviar, anualmente, um
relatório circunstanciado dos estabelecimentos de instrução e aulas públicas, sendo este
documento acompanhado de suas observações ante as necessidades de melhoramento da
Instrução Pública na província. Ao novo órgão cabia: inspecionar os estabelecimentos de
ensino, públicos e particulares; regular os métodos e os materiais de ensino, por isso os relatos
constantes acerca da não aplicação do método mútuo estabelecido em Lei; providenciar
compêndios para as escolas; estabelecer medidas coercitivas para punir os professores e
informar ao presidente da província sobre a conduta dos profissionais da educação; organizar
regulamentos escolares submetendo previamente à aprovação do Presidente a Província, o que
indica porque Gomes, Presidente do Conselho, em seu relatório do ano de 1846, preocupa-se
em fazer uma descrição detalhada das sugestões de reforma ao curso normal.
Para José Silva (1999, p. 79) a criação do Conselho consistiria no “[...] primeiro
momento da organização escolar baiana”, haja vista que, a tarefa de acompanhar o
desenvolvimento do sistema de ensino não mais seria de responsabilidade do presidente, mas
de um conselho formado por seis membros com experiência na área da educação. Para Costa,
(1988, p. 37) com a criação do Conselho de Instrução Pública o estado lançou as bases para a
estruturação do sistema de ensino primário, secundário, e normal, a partir de um órgão
colegiado, sendo que todas as decisões e observações do Conselho deveriam ser submetidas
ao Presidente da Província, em forma de relatório, a fim de que aprovasse ou não suas
disposições, bem como tomasse conhecimento do andamento da instrução pública na Bahia.
Em 1846, o presidente da província, Francisco José de Souza d’Andrea, após
lamentar sobre o estado da instrução primária pública vai salientar que muitas eram as
reformas necessárias. Então, encarregou o Presidente do Conselho da Instrução Pública,
empregado zeloso e inteligente, de fazer suas propostas de reforma. Por esta razão, em
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relatório dirigido a Assembleia Legislativa (1846, p. 22), indica que concorda com às
proposições do Presidente do Conselho, Justiniano da Silva Gomes e, por isso, quando se
trata de falar sobre instrução remete o leitor para o relatório do Conselho que seguia em
anexo, fazendo apenas observações em relação ao conteúdo do mesmo. 4
Tendo em vista as reformas que se faziam necessárias é que, d’Andrea recebe as
propostas do Presidente do Conselho sobre o modo como deveria ser dirigida a instrução na
província, no primeiro Relatório do órgão apresentado a Assembleia Legislativa.
Figura 2 – Bahia. Capa do Relatório apresentado pelo Conselho de Instrução Pública. 1846.

Fonte: Documento localizado no CRL. Disponível em:<< http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/109/>>. Acesso em: 9 Out.
2017.

Justiniano da Silva Gomes, que foi o autor do relatório do Conselho de Instrução
Pública do ano de 1846, cuja capa é apresentada na Figura 2, era professor da cadeira de
agricultura na cidade de Camamú em 1829. Em 1844, o então lente substituto da Faculdade de
Medicina da Bahia prestaria concurso à cadeira de fisiologia, escrevendo uma tese intitulada
de Plano e Método de um curso de fisiologia. Não se tem a informação precisa de quando

4

Na Edição especial do Diário Oficial do Centenário (1923) consta que os primeiros membros do Conselho de
Instrução foram: O Arcebispo D. Romualdo Antonio de Seixas, João Cardoso Pereira de Mello (Diretor do
Liceu), Dr. Alves Portella (Diretor da Escola Normal), Francisco de Paula Araujo Almeida (Lente da Faculdade
de Medicina), Manoel Feliciano Ribeiro Dias e Justiniano da Silva Gomes.
Ao todo, em 1846, o Conselho era composto por seis membros sendo eles: um presidente de outra província do
país e por isto impedido de participar das deliberações do Conselho; um magistrado, e os demais eram
professores de grandes estabelecimentos de ensino na província. (GOMES, 1846, p. 4).
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Justiniano Gomes ingressara no Conselho, mas tendo em vista que este é o primeiro relatório
do Conselho, é provável que tenha iniciado suas atividades na função durante o ano de 1845.
Conforme Justiniano Gomes foi em cumprimento do
[...] § 4º do art. 2º da Lei Provincial nº 172 que, o Conselho de Instrução
Pública tem a honra de enviar, por intermédio do Governo, o Relatório do
ano de 1845, o mais circunstanciado que lhe foi possível, dos
Estabelecimentos de Instrução e Aulas da Província, com as observações que
lhe parecem tender ao melhoramento da mesma Instrução. (GOMES, 1846,
p. 3).

Nota-se que o Conselho materializava a intenção de estabelecer um controle estatal
do trabalho dos professores primários, por se tratar de um órgão responsável pela inspeção
escolar. O relatório apresentado pelo Conselho a Assembleia Legislativa da Província da
Bahia esta dividido da seguinte forma:
1) Conselho de Instrução no qual indica que o órgão estava funcionando adjacente a uma das
salas da Escola Normal, demonstrando que o Conselho estava a par das ocorrências do curso
normal por estar instalado no mesmo espaço;
2) Estudantes enviados a Europa, supridos pela Província, conforme as Leis 138 e 145;
3) Biblioteca Pública;
4) Gabinete de História Natural;
5) Liceu discutindo em subseções as substituições realizadas, uma resenha da matrícula do
ano de 1837 a 1845, notas dos estudantes e exames;
6) Cadeiras maiores avulsas, que se acham distribuídas por diversos municípios da
Província;
7) Colégios mantidos por particulares;
8) Aulas de geometria e mecânica, aplicados ao arsenal da Marinha;
9) Escola Normal Primária;
10) Plano de uma Escola Normal primária para Professoras;
11) Escolas públicas e particulares para meninas;
12) Resumo dos mapas de alguns professores particulares contendo meninos de ambos os
sexos, do ano de 1845;
13) Escolas primárias de meninos públicas e particulares;
14) Artigos que o governo tem indicado ao Conselho em sua correspondência oficial e que
patenteiam as chagas que tem dilacerado a instrução primária e pública da Província no ano
que findou.
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E ao final das exposições da presidência do Conselho encontram-se, as observações
realizadas por d’Andrea em relação ao exposto no relatório da instrução. Para esta dissertação
chamou atenção os itens de número 9 a 12 porque tratam especificamente do curso normal de
homens e de senhoras e da existência e criação de escolas primárias públicas e particulares
para meninas e/ou recebendo alunos de ambos os sexos.
Cabe salientar que pesquisas realizadas por Villela Costa (1988), Lima (2006; 2012),
Rocha (2008; 2012), Vieira (2013), que tomaram a Escola Normal como objeto de estudo, não
fazem referência ao Plano de uma Escola Normal primária para Professoras evidenciando que
a proposta de Gomes ainda não foi tomada como objeto de análise por nenhuma das pesquisas
que se debruçaram a estudar a escola normal, o seu currículo ou alunado e apontando para o
ineditismo das informações presentes nesta pesquisa de mestrado.
Os documentos escritos pelos diretores da instrução continham também dados
estatísticos apresentados em mapas demonstrativos, que possuíam informações sobre o
processo de inspeção das escolas primárias, indicando a quantidade de alunos nas escolas,
professores (de acordo com o sexo e habilitação), etc, a exemplo do mapa demonstrativo da
Escola Normal da Bahia apresentado na Figura 3.
Figura 3 – Bahia. Tipo de Mapa Demonstrativo das aulas na Escola Normal. 1856.

Fonte: Borges, 1856.

Na Figura 3, do mapa demonstrativo anexo ao Relatório do Diretor Geral dos
Estudos, Abilio Cesar Borges (1856), consta de informações referentes as aulas na escola
normal, com data e lei de criação das cadeiras, nome dos professores que as assumem, os
ordenados recebidos – podendo notar a discrepância entre os salários dos professores do sexo
masculino se comparados ao da única professora da instituição -, além de informações sobre a
quantidade de alunos matriculados e dos que receberam carta de alunos mestres.
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Nota-se a riqueza de informações contidas nesses documentos e, mais uma vez cabe
ressaltar que, eram produzidos em obediência a legislação em vigor, sendo que para Faria
Filho (1998, p. 95), esses escritos significavam e representavam a “[...] própria lei em sua
dinâmica de realização e, portanto, de ordenação das relações socioculturais.”.
Renata Andrade (2007, p. 168) vai sinalizar que, os relatórios e falas de autoridades
políticas e educacionais possuíam por “[...] objetivo convencer seus leitores e ouvintes sobre a
importância da instrução para a Província, bem como para o país”, além de conter críticas,
sugestões e posicionamentos dos seus autores, de modo que esses “[...] emitiam juízos de
valor e buscavam convencer, através do plano discursivo, sobre se a instrução estava ou não
no caminho certo” (ANDRADE, 2007, p. 169).
Figura 4 – Bahia. Página de Relatório da diretoria da Escola Normal de Senhoras. 1871.

Fonte: ROCHA, 1871.

Outro tipo de fonte foram os relatórios de diretores e diretoras da Escola Normal cujo
modelo de escrita é apresentado na Figura 4. Encontrados em anexo aos relatórios de diretores
da instrução, constituem-se em elemento impar para vislumbrar a importância da instituição;
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aspectos do curso teórico e prático; dados de matrícula nas escolas normais; razões para a
procura masculina e feminina; concorrência aos exames de admissão, etc.
De acordo com Werle (2004, p. 17) esses relatórios são
[...] documentos institucionais de natureza eminentemente descritivointerpretativa, que por terem sido elaboradas por uma autoridade instituída
para tanto, adquirem um poder de construção da história institucional na
dimensão de presentificação do passado ausente, com autoridade
inquestionável em si, a verdade, a história que realmente foi, a expressão real
da história daquela instituição escolar. (WERLE, 2004, p. 17).

Os relatórios de diretores (as) das escolas normais também eram produzidos em
observância a uma legislação em vigor. O Ato de 18 de agosto de 1890, em seu capítulo VI,
seção 1ª, art. 175, vai dar conta de que além de punir os alunos (as), assinar as cartas de aluno
mestre, inspecionar o ensino e os métodos aplicados aos professores, competia também ao
diretor ou diretora da escola normal “[...] apresentar ao Diretor Geral, até o dia 20 de janeiro
de cada ano, relatório circunstanciado do ensino no respectivo estabelecimento.”
(SANTANA, MENEZES, MELLO, 2011, p. 50).
Como visto a partir da Figura 4, os relatórios de diretores (as) da escola normal
davam a conhecer os resultados dos exames de admissão; a quantidade de alunos matriculados
nos diferentes anos do curso; o número de alunos repetentes; período de exames finais e
número de aprovados; problemas relativos a regência das cadeiras; bem como versavam,
também, sobre a entrega de cartas de alunas e alunos mestres.

2.2.

Leis de reforma, regulamentos da instrução, livros e revistas como fontes de
informação sobre a escola normal e a profissionalização dos seus egressos
Além dos relatórios, foram utilizadas leis de reforma da instrução e seus

regulamentos a fim levantar informações sobre a organização da Escola Normal e identificar
os mecanismos e estratégias legais que propiciaram entre os anos de 1842-1889 o início da
profissionalização do ofício de professor e a feminização da Escola Normal da Bahia. Faria
Filho (1998) demonstra que a legislação constitui-se em ordenamento jurídico, linguagem e
prática social que vai atuar como dispositivo de conformação das práticas pedagógicas e lutas
políticas.
Neste sentido, a legislação do período de 1842-1889 vai mostrar a relação entre as
práticas legislativas e as suas aplicações no plano concreto, isto porque, a priori, os
documentos demonstram que os acontecimentos em torno da feminização da escola normal e
da profissionalização do magistério primário se relacionavam com as imposições e reformas
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legais, que ordenaram, inspiraram novas práticas, controlaram e formalizaram o trabalho do
professor (a) primário. O Apêndice A consta de uma coletânea dos artigos das leis utilizadas
nesta dissertação de mestrado que fornecem prescrições relacionadas, direta ou indiretamente,
ao ingresso feminino nas escolas normais e, posteriormente, nas escolas públicas primárias.
Mas, antes de considerar tais materiais como fonte da verdade absoluta sobre o
passado, é necessário realizar a crítica desses documentos, confrontando-os com outras fontes,
e vendo que cada tipo de documento traz uma das possíveis leituras sobre o passado. Além do
mais, cabe salientar que muitos desses escritos foram produzidos por homens, de modo que
esta dissertação de mestrado construirá uma história sobre as mulheres a partir das vozes de
homens e do que eles dizem sobre a função social da mulher, fator que exigirá muita atenção
para a percepção das construções de gênero.
Para confrontar ou complementar as informações contidas nos relatórios e falas,
foram usados jornais, revistas e livros produzidos por professores, ex-alunos e diretores da
Escola Normal. Uma das fontes complementares é o livro Escola Normal – Memória
Histórica (1842-1936), escrito pelo professor Alipio Franca, catedrático de Pedagogia e
Legislação Escolar e vice-diretor da escola. Este livro foi produzido em comemoração ao
centenário de criação da instituição.
A obra Memória Histórica, se constituiu em peça importante por contar com
descrições sobre a forma de organização da escola ao longo de diversos períodos, a saber: de
1836 a 1859; de 1860 a 1879; de 1880 a 1899; de 1900 a 1919; de 1920 a 1940. Divisão esta
através da qual o autor vai narrar os anos iniciais de funcionamento da escola, perpassando
pela transformação de internato a externato normal, chegando ao período em que a escola foi
denominada de Instituto e relatando o processo de mudança de local de funcionamento rumo
ao prédio no Barbalho. Para esta dissertação, nos interessaram as narrativas de Alipio Franca
em relação ao período de 1842 a 1899.
O texto publicado na Edição Especial do Diário Oficial do Centenário (1923),
assinado pelo Dr. Alfredo Ferreira de Magalhães, diretor da Escola Normal de 1902 a 1908 e
de 1923 a 1930, também foi utilizado como documento complementar por conter um breve
histórico sobre a Escola Normal e a Instrução Pública Primária.
Obras como essas são resumos históricos elaborados com a finalidade de
[...] relembrar os grandes momentos, apresentado ao público em datas
festivas como a face do passado a ser relembrado. Neles são sumariados e
pinçados elementos considerados relevantes para a história da instituição
escolar, datas em que cursos foram criados ou extintos, em que prédios
foram ampliados, em que novos espaços foram construídos. (WERLE, 2004,
p. 17).
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Por relembrar o passado da Escola Normal enquanto instituição educativa e fornecer
evidências do processo de feminização da escola, tanto o livro como o diário oficial foram
utilizados enquanto fontes complementares para esta pesquisa. A seguir figura das capas
dessas duas obras memorialísticas.
Figura 5 - Bahia. Capa do livro "Memória Histórica" e do jornal "Diário Oficial”. 1936/1923.

Fonte: Acervo do Grupo de Pesquisa em Educação e Currículo (GPEC).

Os periódicos: Revistas da Instrução Pública (1872-1873), A Escola (1880), também
acrescentaram elementos a discussão por conter escritos de ex-normalistas, do sexo feminino
e masculino, sobre o ensino nas escolas normais.
Os impressos carregam em si imagens das práticas sociais, por isso contextualizar o
documento é necessário. Formas de apropriação das representações sociais estão presentes
nesses escritos e é justamente por serem vestígios do passado, com seus juízos de valor e/ou
descrições detalhadas que os relatórios, falas, revistas, jornais, livros e outros, foram
utilizados como fontes essenciais para o desenvolvimento desta pesquisa, sem esquecer que,
embora sejam elementos constitutivos de uma memória coletiva, qualquer que seja o tipo ou
origem do documento este merece ser criticado, desmitificando os significados nele contidos
(LE GOFF,1990).
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As evidências encontradas nas fontes documentais a respeito do movimento de
ingresso feminino na Escola Normal da Bahia começam a ser discutidas no próximo capítulo
cuja construção tomou como objeto de análise o Plano para a Escola Normal Primária para
Professoras, elaborado pelo Conselho de Instrução Pública em 1846, além de apresentar
representações e dados quantitativos sobre a presença feminina nas escolas primárias
enquanto professoras e a demanda por abertura de escolas primárias para meninas.
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3
INTERFACES
NA
FEMINIZAÇÃO
DO
MAGISTÉRIO
PRIMÁRIO: O PLANO DE UMA ESCOLA NORMAL PRIMÁRIA PARA
SENHORAS E A DEMANDA POR ESCOLAS PARA MENINAS (18271846)
É Hahner (2010) que oferece uma explicação da observação que Gonçalves Dias faz
no relatório de 1852, quando diz: “De uma só Escola Normal terei de me ocupar, pois
nenhuma outra existe nas Províncias por mim visitadas. É a da Bahia, cuja criação data de 14
de Abril de 1836” (DIAS, 1852 apud TELES, 1989, p. 43).
Segundo Hahner (2010, p. 317) “a necessidade de um número crescente e qualificado
de professores para cumprir os planos de aprimoramento da educação, considerando a
inadequação do corpo de professores públicos e particulares, promoveu [...]” a criação das
primeiras escolas normais do país: Niterói e Minas Gerais em 1835, Bahia em 1836, Cuiabá
em 1837 e São Paulo em 1846. Entretanto das escolas normais criadas entre os anos de 1835 e
1846, a Escola Normal da Bahia foi à única que lograra êxito, passando apenas por constantes
reformas no currículo, no modelo de organização e funcionamento5.
Para José Carlos Silva (1999) foi a partir da criação das escolas de primeiras letras
nas vilas e cidades mais populosas por meio da Lei de 15 de outubro de 1827 que a formação
de professores passou a ser uma das principais preocupações do período devido ao despreparo
dos profissionais no que tange aos métodos de ensino que deveriam ser empregados. O ato
estabelecia o ensino mútuo para todas as escolas primárias6. Surgia assim a necessidade de
fornecer treinamento específico para que os professores utilizassem o método mútuo de modo
eficaz em suas salas de aula, já que o 5º artigo da Lei determinava: "[...] os professores que
não tiverem a necessária instrução deste ensino [mútuo], irão instruir-se em curto prazo e a
custa dos seus ordenados nas escolas primárias das capitais”.
Após a criação das primeiras escolas primárias, Silva (1999, p. 73) registra a
existência de 28 escolas na Bahia, sendo 6 de ensino mútuo para o sexo feminino. Nota-se que
esses dados fazem referência ao período anterior à criação das primeiras escolas normais no
Brasil. Desse modo, também era necessário fornecer preparação específica às senhoras a fim
de ministrarem o curso primário às alunas de mesmo sexo.
5

De acordo com estudos realizados por Sergio Castanho (2004), Nicanor Sá e Elizabeth Sá (2008), Maria
Hilsdorf (2008) e Villela (2008; 2016), as Escolas Normais de Niterói, Minas Gerais, São Paulo e Cuiabá foram
criadas e em pouco tempo fechadas por distintas razões, sendo recriadas ou tendo novas aberturas de cursos anos
mais a frente quando o ensino normal da Bahia já estava caminhando e fornecendo inclusive professores para os
cursos normais e escolas primárias de outras províncias como ocorreu com a Escola Normal de Niterói em 1859.
6
Segundo Souza e Santana (2009) o método mútuo era caracterizado pela grande quantidade de alunos nas salas
de aula e pela inserção dos alunos mais adiantados enquanto decuriões que ensinavam aos seus colegas, e o
professor os observava.
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Para Sergio Castanho (2004, p. 50), em texto no qual discute acerca da educação
escolar pública e a formação de professores no Império, a determinação do quinto artigo foi à
primeira disposição no sentido de estabelecer um curso de formação de professores para a
educação popular.
Embora a legislação de 1827 aponte para a necessidade de instruir-se no método,
comuns eram os relatos de que professores sem qualificação para ensino estavam trabalhando
nas cadeiras primárias baianas. (ALMEIDA, 1839). Isto porque a Escola Normal da Bahia
criada a partir da Lei de 14 de Abril de 1836, de número 37 – nove anos após a Lei de 15 de
outubro – ainda não estava em funcionamento.
O curso normal foi instalado em princípios do mês de outubro de 1841, na presença
de autoridades civis e militares, inclusive do diretor do Liceu, bem como do presidente da
província. Nele deveriam habilitar-se as pessoas para o ensino nas escolas primárias ao longo
de dois anos de curso. O ato de inauguração
[...] se efetivou no Teatro São João, sob a presidência do Desembargador
Joaquim José Pinheiro de Vasconcellos, Presidente da Província, [...]
cumprindo a disposição do art. 21 da Lei de 37 citada, decretou, a 20 de
janeiro de 1842, o primeiro Regulamento para a Escola, cujas aulas tiveram
início a 26 de março do mesmo ano, no distrito da Sé [...]. (FRANCA, 1936,
p. 13).

A demora na abertura do curso se deu porque, segundo o artigo 4º da lei que criou a
Escola, dois professores deveriam ser enviados a Escola Normal da França a fim de aprender
os princípios dos métodos de ensino, ficando obrigados a traduzir um manual dos métodos
mútuo e simultâneo e escrever o regulamento para a Escola Normal e para as escolas
primárias do estado. (FRANCA, 1936). Também a Escola Normal de Minas Gerais não foi
inaugurada de imediato por conta da mesma necessidade de enviar professores a Europa.
(VILLELA, 2016).
Em 1840, o presidente da província da Bahia, Thomas Xavier Almeida sinalizou em
sua fala na Assembleia Legislativa que os professores João Portella e Manoel Correia Garcia
encontravam-se estudando na Escola Normal francesa. No ano seguinte, ambos regressariam a
capital da Bahia com seus respectivos diplomas de habilitação para o ensino do método
mútuo. (BRITO, 1841; NUNES, 1999).
Autores como Rocha (2008) e Lima (2012) apontam outras razões para a demora na
abertura do curso. Para as pesquisadoras o espaço de seis anos entre a criação (1836) e a
implantação da Escola Normal (1842) foi justificada pela existência de duas revoltas que
ocorreram neste intervalo, a Revolta dos Malês (1835) e a Sabinada (1837), contando
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inclusive com a suspensão ou afastamento da atividade de alguns professores da época que
atuavam em escolas primárias e no Liceu.
Ao longo desta pesquisa, foram localizados no catálogo online de leis do Arquivo
Público do Estado da Bahia (APEB), na Seção Colonial e Provincial, o sumário de atos do
governo que dão conta da suspensão de professores do Liceu e das escolas primárias por
envolvimento nas revoltas que eclodiram no período, sendo possível notar inclusive a
presença de mulheres enquanto professoras:
Ato de 14 de maio de 1838 – suspendendo os professores do Liceu e outros
por ocasião da revolta da capital (p. 55)
Ato de 14 de março de 1838 - Suspendendo os Lentes da Escola de
Medicina, Drs. Jº F. d´Almeida, Vicente Ferreira de Magalhães e Francisco
Sabino da Rocha Vieira por ocasião da revolta da capital (p. 56)
Ato de 23 de março de 1838 – suspendendo a professora da Freguesia de S.
Pedro Candida Mendes da Silva por não ter emigrado por ocasião da revolta
de 1837 (p. 58)
Ato de 7 junho de 1838 – Suspendendo vários professores por não terem
emigrado (p. 61)
Ato de 30 de junho de 1838 – suspendendo o professor da Sé, Manoel
Joaquim da Silva Guimarães por não emigrar (p. 64)
Ato de 5 de julho de 1838 – suspendendo e mandando processar o
professor público de primeiras letras da vila de Porto Seguro, José Martins
Sampaio, por falta de cumprimento de seus deveres e ter influído na sedição
a obstar o exercício das funções do juiz de direito (p. 67)
(BAHIA, 2017).

Segundo Douglas Leite (2006, p. 29; 58), a Sabinada durou quatro meses, de
novembro de 1837 a março de 1838, contando com a participação de profissionais liberais,
pessoas que possuíam cargos públicos como o professor João da Veiga Muniz e outros
professores, bem como militares, comerciantes, artesãos, dentre outros grupos das camadas
pobres da sociedade baiana, que declaravam a independência plena ou provisória da província
em relação ao Governo Central da Corte. 7
Marta Lima (2006, p. 134) ao trazer um retrato da Bahia na década de 1830-1840,
demonstra que a sociedade se estruturava basicamente em torno da produção açucareira e no
antagonismo senhor de engenho/escravo negro, em meio a uma crise e empobrecimento da
economia do estado. Nesse contexto, foi que emergiram as revoltas do Malês (1835) e a
Sabinada (1837/8) constituindo-se em movimentos de “[...] convergência, culminância e
insatisfação vivida por toda a sociedade baiana.”.
7

Para mais detalhes ver: LEITE, Douglas Guimarães. Sabinos e diversos: emergências políticas e projetos de
poder na revolta baiana de 1837. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-Graduação em História Social da
Universidade Federal da Bahia, UFBA, 2006. Ver também: SOUZA, Paulo Cesar. A Sabinada: A revolta
separatista na Bahia (1837). São Paulo, Brasiliense, 1987.
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A preocupação das autoridades do período, tais como o Visconde de Camamú José
Egidio Veloso de Gordilho Barbuda (1828), Thomas Almeida (1839/1840), Paulo José M.
Azevedo e Brito (1841), Joaquim de Vasconcellos (1843) e Francisco d’Andrea (1845/1846),
dentre outros, estava para além das questões referentes às revoltas.
Os presidentes da província estavam preocupados em superar as dificuldades na
implantação da Lei de 15 de outubro de 1827 no que tange à prática do método lancasteriano
nas escolas de primeiras letras. O projeto político educacional do período tinha por objetivo
instruir a população pobre, isto porque, as escolas de primeiras letras
[...] foram implantadas com o franco objetivo de se fornecer educação básica
aos elementos oriundos das camadas sociais mais pobres, de forma a
possibilitar a melhoria na qualidade da mão-de-obra dos trabalhadores
brasileiros. (SILVA, 1999, p. 153).

Devendo as escolas da capital, cidades e vilas populosas ser do ensino mútuo
conforme o quarto artigo da Lei de 1827, e sendo papel da Escola Normal da Bahia habilitar
profissionais para o magistério primário por meio de uma cadeira voltada para o ensino
prático do método, é evidente que a escola foi criada com a intenção de iniciar a
profissionalização do magistério, além de constituir-se no espaço de aprendizagem dos modos
de ensinar através de um método econômico e de abrangência de um grande número de
alunos. (ANDREA, 1846; SILVA, 1999).
A Escola Normal formaria um novo modelo de professor – a priori do sexo
masculino -, de modo a tornar os candidatos ao magistério aptos, capazes e preparados para
esse tipo de atividade, tendo em vista que constantes críticas eram tecidas em relação à
qualidade e competência dos professores que estavam nas poucas escolas primárias existentes
na Bahia.
A partir do que consta no Apêndice B, é possível constatar que ao lado dos objetivos
de formação a lei que cria a Escola Normal estabelecia critérios de acesso ao curso normal e
ao magistério primário; indica o corpo de saberes necessários à formação; traz a exigência da
adoção de um regulamento que controle a organização do trabalho dos professores nas escolas
primárias; trata do currículo das escolas primárias de modo a uniformizar o que seria
ensinado.
Traz, portanto, os elementos e mecanismos que, segundo Novoa (1999) estão
presentes no processo de profissionalização do magistério e dão suporte para que os
profissionais tenham uma licença oficial para exercer a profissão e adquiram uma formação
profissional especializada por meio das escolas normais. Elementos estes atravessados pelas
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dimensões das técnicas e conhecimentos necessários para orientar o fazer do professor
primário, que, portanto, seria aprendido na escola normal, instituição responsável por fornecer
perspectivas teóricas, saberes, valores e normas éticas que vão orientar o processo educativo.
A criação da Escola Normal da Bahia se insere em uma tentativa de homogeneizar e
unificar os saberes práticos e teóricos da instrução primária, a partir do estabelecimento de um
conhecimento especializado para a atuação. Conforme Villela (2016), foi a partir da Lei de
1827 e com as consequentes criações de escolas normais pelo país que se constituiu um novo
perfil de professor primário, com a demarcação do que ensinar (conteúdos para a escola
primária) e do como ensinar (método de ensino).
As críticas existentes quanto ao desempenho dos professores era reflexo das
mudanças ocorridas no setor educacional ao longo dos anos, isto porque, no que tange ao
Brasil, após a expulsão dos jesuítas, bastava apenas que o mestre escola ou professor leigo
soubesse ler para assim ensinar aos educandos que tinha em mãos, aspecto este que trouxe
consequências à instrução primária8.
Como a Escola Normal da Bahia não foi implantada de imediato, Joaquim
Vasconcellos, Presidente da Província em 1842, vai afirmar que tal criação parecia mais
dispendiosa do que proveitosa, pois não havia habilitado um professor para as cadeiras
primárias, sendo algumas delas exercidas, interinamente. O general Francisco José Lima
Soares d’Andrea, sucessor de Vasconcellos, afirmava que, mesmo com os investimentos, no
que tange a criação do curso de formação, muitos dos professores das escolas primárias
continuavam com “[...] a falta de assiduidade no cumprimento de suas obrigações, negligentes
uns, displicentes outros. Alegando enfermidades verdadeiras ou falsas, roubando à mocidade
ou lhe retardando o gozo da verdadeira instrução”. (D’ANDREA, 1843 apud TELES, 1989, p.
47).
A Lei 37/1836 surge em um contexto de preocupação com as formas de trabalho dos
professores e como meio de assegurar um controle a partir da regulação do ofício. Era
necessário uniformizar as práticas educativas, acabando com a diversidade de métodos e
modos de fazer a partir de uma organização do trabalho docente, sem falar que grande
também era a inquietação das autoridades com a taxa de instrução da população. Como
8

As aulas eram pouco frequentadas, com escolas e professores de “péssima qualidade”, sendo a Reforma de
Pombal “[...] fatal para o ensino”, haja vista que, as escolas eram regidas por profissionais descritos por Sá Teles
como “incompetentes” se comparado com toda organização da Companhia de Jesus em relação ao ensino.
Professores estrangeiros sem preparação, ex-escravos, egressos de guerra e padres-mestres passaram a assumir as
poucas escolas existentes com métodos de ensino considerados “[...] autoritários, violentos e antipedagógicos.”
(TELES, 1989, p. 78).
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evidência o Apêndice B, a lei estabelecia que o curso normal teria duas cadeiras uma voltada
para a aprendizagem do método mútuo e outra para a cultura geral, a fim de fornecer ao
professor primário os conhecimentos teóricos do currículo da escola primária estabelecidos no
artigo 19 e os saberes práticos para a profissão.
A Escola Normal possuía um currículo prescrito com a intenção de unificar as
práticas nas escolas primárias de meninos e meninas, por meio da adoção de um método de
ensino e da demarcação dos conteúdos a serem trabalhados. Ainda segundo Villela (2016), a
[...] criação das escolas normais marcou uma nova etapa no processo de
institucionalização da profissão, balizado por um duplo movimento: de um
lado, o controle estatal se fez mais restrito; de outro, os docentes, de posse de
um conhecimento especializado, melhoravam o seu estatuto profissional.
(VILLELA, 2016, p. 100-101).

Novoa (1999) denomina este movimento de estabelecimento dos saberes
especializados. Durães (2011) e Araujo (2010) vão chamar de institucionalização de regras
para conduzir o trabalho do professor em sala de aula. Desse modo as determinações legais do
2º e do 19º artigos da Lei de 37, apresentados no Apêndice B, vão construir a cultura
profissional, de modo que os aspirantes ao curso normal aprenderiam neste espaço os
conteúdos e “[...] métodos para melhor ensinar as crianças” (DURÃES, 2011, p. 468), no caso
o método de ensino mútuo. Receberiam aulas voltadas para o ensino da leitura, caligrafia,
saberes matemáticos, dentre outros, necessários para o novo modelo docente que estava sendo
elaborado a partir das prescrições legais.
Além de propor a formação de professores do sexo masculino para as escolas de
primeiras letras, a Lei de criação do curso normal baiano também prescreve um curso especial
para as mestras, em dois dos seus artigos:
Artº 16 As mestras de Instrução Primária serão admitidas a um curso
especial da Escola Normal.
Artº 17 O Curso Normal para as Mestras, limitar-se-á as matérias de ensino
primário, ajuntando-se o Desenho Linear, e as prendas que servem á
economia doméstica. (PARAÍZO, AMARAL, BARAÚNA, 1836, p. 124) 9.

Para Marta Lima (2006) estes dois artigos apontam para o caráter ambíguo da
proposta de formação para as mulheres, isto porque, por um lado, apresentava uma das
primeiras tentativas de ampliar a escolarização feminina e, por outro, reproduzia os valores da
sociedade vigente, sexista, de modo a reafirmar as prendas e economias domésticas como
elementos que compõem a função e educação da mulher. Portanto, na Lei de nº 37,
9

Artigos alterados pela Resolução de 2 de Agosto de 1850, nº 403.
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encontram-se mecanismos que regulamentam e organizam a Escola Normal a partir de uma
concepção de educação pautada na segregação dos sexos.
Conforme a Lei, as mestras que desejassem ingressar no curso normal seriam
admitidas em um curso especial, entretanto, de 1842 a 1844, a documentação consultada
mostra que a Escola Normal da Bahia atenderia de imediato ao público do sexo masculino,
mas segundo Marta Lima (2006, p. 31; 120) a Escola Normal contava “[...] já em seu primeiro
ano de funcionamento com uma aluna matriculada”. Até 1850 surgiriam diversas tentativas de
criação deste curso especial ou modalidades de inserção das senhoras, sendo que, no ano de
1845, tem-se notícia de que a escola receberia algumas senhoras como ouvintes em um total
de dezessete alunos. (LIMA, 2006, p. 181).
Em 1846 o Presidente do Conselho de Instrução Pública, Justiniano da Silva Gomes
apresentou um relatório no qual afirmava não ter notícia do número de alunos mestres que
estavam em exercício nas escolas primárias e, revela que a escola normal era pouco
frequentada, sendo que as aulas eram ministradas “[...] em dias alternados às discípulas e
discípulos: no ano que se acabará duas foram as ouvintes, e o número de discípulos pouco
excedeu aos 6.” (GOMES, 1846, p. 37).
Ainda informou que muitos dos alunos habilitados pela Escola não aplicavam nas
salas de aula o método mútuo e com base em uma exposição acerca das escolas normais,
escolas primárias públicas e particulares para meninos e meninas, vai propor algumas
reformas, inclusive o plano de um curso normal para senhoras. Esse relatório é objeto de
análise nas próximas seções deste capítulo.

3.1

As escolas primárias de primeiras letras para meninos e meninas no relatório do
Conselho de Instrução Pública do ano de 1846

Para compreender o processo de inserção feminina nas escolas normais, faz-se
necessário observar como se realizou primeiramente o ingresso das meninas nas escolas
primárias públicas e particulares, das quais, ao longo do tempo, as mulheres passariam a ser
professoras.
A escolarização das mulheres em todo o mundo sofria restrições, era diferenciada da
educação fornecida aos homens. Diversos autores, tais como Lins (2003), Leite (2006), Del
Priore (2012), entre outros, apontam como a visão sobre a educação feminina durante muito
tempo foi restrita à formação para cumprir o papel de filha, esposa e mãe.
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No Brasil durante o período colonial a educação possuía um caráter elitista e era
destinada de modo exclusivo ao público masculino. Sendo as primeiras instituições
educacionais vinculadas aos jesuítas, as mulheres não tinham acesso a esses espaços. (LINS
2003; DEL PRIORE, 2012). A educação da mulher era limitada ao espaço do lar e, por isto, a
gama de conhecimentos a serem ministrados a ela deveria estar relacionado às atividades
realizadas no ambiente doméstico, o que justifica a ênfase na existência de uma disciplina
intitulada de prendas domésticas. Logo, mesmo quando esse acesso à escola lhe é permitido,
demarcações de gênero vão condicionar o processo de escolarização feminina. Vale ressaltar
que,
[...] do ponto de vista legal, a primeira notícia sobre a educação da mulher
aparece a partir do Ato Adicional à Constituição de 1824. As mulheres, até
então, eram educadas por suas famílias e, em alguns casos, encaminhadas a
conventos para serem resguardadas ou ‘guardadas’ na perspectiva de um
casamento. (LIMA, 2006, p. 114).10

Informação que corrobora com o que Lins (2003), Leite (2006) e Del Priore (2012)
vão afirmar. Segundo as autoras as primeiras instituições a receberem mulheres enquanto
alunas foram os conventos, acolhendo senhoras de camadas privilegiadas ou constituindo-se
em instituições voltadas para a caridade em relação à população pobre, mas que por possuir
um regime de internato e propostas educativas voltadas para a moral e religiosidade faziam
“[...] emergir um perfil feminino perfeitamente alinhado com os ideais da sociedade baiana”.
(LINS, 2003, p. 10).
Na Bahia, o primeiro convento para a reclusão e educação de moças foi o
Recolhimento do Santo Nome de Jesus ou Recolhimento da Misericórdia, datado de 1716, o
qual foi considerado, em 1846, pelas autoridades baianas como possível local de instalação do
curso de formação para professoras, de modo a ofertar uma educação diferenciada para as
reclusas. Inicialmente o Recolhimento da Misericórdia acolhia a três grupos de mulheres.
O primeiro grupo era o das chamadas ‘porcionarias’, composto por viúvas ou
solteiras de boa reputação, que pagavam seu alojamento e alimentação durante a estadia no
Recolhimento. O segundo grupo era formado pelo grupo de mulheres que ficavam alojadas na
instituição enquanto os maridos estivessem ausentes da Bahia a negócios. E o terceiro grupo
formado por mulheres de honra ameaçada. (WOOD, 1985, p. 259 apud LINS, 2003, p. 28).

10

De acordo com o décimo artigo do Ato Adicional competia as Assembleias Legislativas Provinciais legislar
sobre a instrução pública promovendo e criando estabelecimentos próprios. Foi a partir deste ato que as
províncias do país ampliaram a criação de escolas públicas primárias para meninos e meninas, bem como as
escolas normais para a formação e aprendizagem do ensino mútuo por parte dos professores que se
candidatassem.
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Ainda na colônia, no mesmo século de criação do Recolhimento da Misericórdia,
outras instituições congêneres foram fundadas, tais como o Convento de Nossa Senhora das
Mercês (1737), o Recolhimento de Nossa Senhora da Soledade (1739), o Recolhimento de
São Raimundo, dentre outras, destinadas a estabelecer um controle sobre as mulheres e “[...]
prepará-las para os papéis sociais que deviam desempenhar” (LINS, 2003, p. 29).
Foi no Império (1822-1888) que surgiram os primeiros registros de escolas públicas
para o sexo masculino ou feminino. No Brasil, segundo Hahner (2010, p. 314-315):
[...] a primeira legislação a respeito da educação feminina data de 1827,
quando o parlamento Imperial, [...] determinou o estabelecimento de escolas
primárias para a população de todas as cidades e vilas, tanto para meninas
como para meninos, mas que, na realidade, só existiu no papel, porque se
restringia, apenas, á criação de um pequeno número delas. (HAHNER, 2010,
p. 314-315).

Na Bahia, esse cenário não era diferente. As escolas de primeiras letras foram criadas
para atender aos pobres, com o intuito de melhorar a qualidade da mão-de-obra baiana. José
Carlos de Araujo Silva (1999, p. 153) chama atenção para o significado de ser aluno pobre, ao
dizer que o eram, porém nem tanto. A pobreza dizia respeito à carência de recursos para
enviar os meninos e meninas a uma aula particular, mas nem tanto para uma aula pública.
Ainda de acordo com a pesquisa de mestrado de Silva (1999), um documento de José
Egydio Cordilho de Barbuda, o Visconde de Camamú, elaborado em 1827, vai dar conta da
quantidade de escolas primárias que foram criadas na Bahia pela Lei de 15 de Outubro. Este
documento foi explorado por José Carlos em sua dissertação sobre o cotidiano nas escolas de
primeiras letras de 1827 a 1852 e aponta para a
[...] existência de 22 escolas de primeiras letras nas seguintes freguesias: Sé,
São Pedro, Sant’Anna, Santo Antônio Além do Carmo, Pilar, Praia, Rua do
Paço, Vitória, Penha e Brotas.
Em relação a distribuição por sexo, encontramos referências a escolas
femininas, que também deveriam ser providas conforme o art. 7º do decreto
de 15/10/1827. Reporto-me a existência de 06 escolas, todas funcionando
pelo método de ensino mútuo. (SILVA, 1999, p. 73).

Aparentemente, em 1827, todas as 16 escolas para o sexo masculino eram providas
por professores de igual sexo. A partir da Lei de 1827, a educação feminina passaria a ser
apresentada como uma necessidade social, haja vista que até o início do século XIX, o tema
não tinha muita importância, pois a educação escolar não era necessária para alguém que
deveria apenas cumprir as suas funções de ser uma boa filha, mãe e esposa.
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Além do mais, as normas impostas pela sociedade “[...] impediam as mulheres de
ocupar espaços sociais, exercerem a liberdade individual e seus direitos como cidadãs, e não
eram propriamente benevolentes quanto ao excesso de instrução para o sexo feminino.”
(ALMEIDA, 2008, p. 139).
Silva (1999) ao discorrer sobre a criação das escolas de primeiras letras na capital e
no Recôncavo vai demonstrar que o ensino particular superava em número o ensino público e
que forneciam inclusive instrução para as meninas concorrendo com as aulas de instrução
pública. Justiniano Gomes, em 1846, no relatório do Conselho de Instrução Pública aponta
que grande era a procura feminina pela instrução particular, de modo que haviam freguesias
na Cidade “[...] que tendo três escolas públicas, contam de seis particulares e mistas, contendo
um e outro sexo” (GOMES, 1846, p. 50) e complementa afirmando que a instrução pública
primária estava em mal estado. Aqui na Bahia, tomando o caso das escolas particulares, dados
do Quadro 2 vão demonstrar a proporção de meninas inscritas enquanto alunas nas aulas para
meninos ministrados por professores.
Quadro 2 – Salvador. Resumo dos mapas de alguns professores particulares, que registram
matrículas de meninos de ambos os sexos na Capital, nos anos de 1845 e 1846.
Professores

Meninas

Meninos

Estanislao Honorato da Costa

8

28

Antonio José da Costa

11

11

Antonio Rodrigues de Souza

14

40

Manoel Pinto da Silveira

18

18

Manoel da Paixão Brasileiro

8

32

Ricardo Dultra de Andrade

3

6

Antonio Soares d’Albergaria

2

8

Augusto Rozendo Soares d’Andrade Souza

4

26

Martiniano da Costa Gomes

4

37

Galdino Eustaquio de Figueredo

16

--

Meninas

Meninos

D. Adelayde Maria Alves

3

--

D. Guilhermina de Barros Seixas

22

--

D. J. Francisca Moreira dos Santos

68

--

181

206

Professoras

TOTAL

Fonte: Elaborado pela autora com base em Gomes (1846).

Em resumo, os mapas de alguns professores particulares demonstravam que tais
escolas recebiam discípulos de ambos os sexos. Embora existisse uma recusa à coeducação,
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alguns professores públicos e particulares recebiam alunos e alunas em suas aulas. Com base
nessas informações do Quadro 2, nota-se que a procura feminina por escolas particulares era
consideravelmente alta, tendo em vista que na capital, em 1846, existiam apenas 9 escolas
públicas primárias para meninas e 12 em outros municípios da província.11
Ressalta-se ainda o dado referente ao professor Galdino Eustaquio de Figueredo que
figurava como mestre de meninas, tendo em suas aulas particulares dezesseis alunas. Por toda
a província essa realidade se repetia, pois concorriam com as cadeiras públicas para meninas
as aulas particulares cujos professores recebiam alunos e alunas. (GOMES, 1846, p. 47).
Em seu relatório, o presidente do conselho traz informações sobre a escola de dona
Joanna Francisca Moreira dos Santos, na capital, que “[...] além da instrução primária reúne o
ensino das Belas Artes, e das artes domésticas especiais ao sexo.” (GOMES, 1846, p. 49).
Sendo seu colégio datado de 1835, anterior à criação do curso normal, acolhia desde aquele
período alunas externas e em caráter de internato as que passavam o dia recebendo as lições,
configurando-se em outro ponto de acesso à instrução de meninas.
Para Gomes (1846, p. 50) a concorrência entre as escolas particulares e as escolas
públicas, ocasionando a baixa frequência nas cadeiras públicas ocorria porque os professores
davam motivo para que os alunos diminuíssem a frequência e refluíssem para as escolas
particulares, mas estas “[...] não apresentam boas condições para o ensino do que as públicas,
em mais de um sentido. Contudo estas aulas particulares são muito frequentadas, e são três
vezes mais numerosas do que as públicas.”.
Constantes eram as reclamações sobre as escolas primárias públicas, inclusive de que
em razão do número de alunos algumas chegavam a recebê-los nos sótãos e corredores e em
outras não existia sequer um discípulo. Mesmo com essa problemática, em 1846, existiam na
capital vinte e seis escolas para meninos e nove para meninas evidenciando que as escolas
para meninas representavam apenas 1/3 em relação às do sexo oposto. Quantidade
insatisfatória diante da necessidade apontada pelo presidente do conselho, visto que “[...] um
sem número de meninas refluíam para as escolas particulares, exclusivas para meninas, como
para as que contêm meninos e meninas exercidas por professores particulares.” (GOMES,
1846, p. 45).
O Presidente do Conselho chama atenção, também, para o não envio de relatórios de
professores contendo dados de matrícula e o programa de ensino das escolas públicas e

11

Estudos como o de June Hahner (2010; 2011) apontam para o fato de que a coeducação era considerada como
um mal irremediável, de modo a não ser tolerável educar meninos e meninas no mesmo espaço, sem a separação
dos sexos.
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particulares, o que contribuía para o Conselho de Instrução desconhecer a real necessidade de
escolas para meninos e meninas. Entretanto os dados quantitativos e qualitativos apresentados
no relatório mostram uma significativa procura feminina pela instrução, seja ela no ramo
público ou particular, e aponta para a evidência de que em alguns casos “[...] até por abuso, as
escolas públicas de meninos as recebem mediante estipêndio, ou seja, por qualquer outro
motivo.” (GOMES, 1846, p. 45, grifo nosso).
Por esta e, por outras razões, o Conselho considerava ser necessário criar cadeiras
públicas para meninos e meninas em distintos municípios, ou reorganizar as existentes em
alguns deles devido ao índice de reclamações recebidas. Cabe salientar que de 1840 para 1844
os dados apurados mostravam uma redução da frequência nas escolas públicas de 1415 para
849 alunos. Esta redução era reflexo da concorrência entre as escolas públicas e particulares,
bem como da prática de que alguns professores públicos que não enviavam os relatórios a
que estavam obrigados pelos artigos 17 e 49 da Lei de 20 de Janeiro de 1842.
Ao longo de todo o texto o relator aponta como as escolas particulares concorriam
com as públicas em relação à inserção de meninas, inclusive nas escolas de meninos. A
coeducação não era tolerada pelo Conselho, o que era reflexo de uma sociedade marcada pelo
patriarcado e divisão sexual dos papéis. O desgosto do Conselho de Instrução Pública em
relação à presença de meninas em escolas para meninos ou regida por professores, fica mais
evidente no seguinte trecho: “[...] nos lugares onde existam professores públicos ou
particulares, supondo-se legalmente autorizados não simpatiza [o Conselho] com as aulas
exercidas por professores para ensinar meninas.” (GOMES, 1846, p. 47, grifo nosso).
Este discurso de Justiniano Gomes mostra como a coeducação era vista como uma
atividade suspeita ou “[...] desaconselhável às elites brasileiras, como em outros países
católicos, ela era aceita apenas por uma questão econômica” (HAHNER, 2011, p. 469). Além
do mais, a justificativa para a recusa à coeducação se dava por conta de existirem escolas para
meninas sendo regidas por professoras, logo não era necessário que as alunas frequentassem
as escolas para meninos. As meninas deveriam receber instrução somente de senhoras.
Segundo Hahner (2010, p. 316) a presença feminina, inclusive nas escolas
particulares era vista como um aspecto negativo e nem sempre “[...] foi muito bem aceito
entre os pais”. Não era desejável a instrução feminina, era preferível a mulher ser educada
para ser agradável ao homem, por isto a ênfase no ensino moral e nas prendas domésticas,
bem como o desejo de que frequentassem cadeiras exercidas por professoras.
Entretanto era sabido o número pequeno de escolas que atendiam ao sexo feminino e,
por esta razão, o próprio Presidente do Conselho, com receio da promiscuidade de um
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ambiente misto, vai afirmar ser possível pensar em escolas que acolham meninas, mesmo
sendo regidas por professores, quando o número de alunos do sexo masculino for reduzido.
Mas não era qualquer professor que poderia receber essas alunas em suas aulas. Para
assumirem uma cadeira frequentada por meninos e meninas, os professores deveriam
apresentar uma idoneidade especial, como relata o Conselho, além de providenciar a
separação dos alunos e alunas realizando diferenciação de horários ou de local de estudo entre
as classes.
A coeducação possuía, portanto um caráter ambíguo, recebendo apoios e restrições
por parte das autoridades, sendo que somente seria aceita por conta de que a manutenção de
escolas exclusivas para cada sexo, em algumas localidades, acarretava custos altos ao
governo. Propostas como a de Gomes (1846) sobre a organização e funcionamento das
escolas primárias para meninas, eram concebidas concomitantemente ao surgimento dos “[...]
defensores da tese da vocação natural da mulher para o magistério” (SFORNI, 1997, p. 744) e
vão se intensificando à medida que tal representação torna-se um consenso social. A
feminização do magistério e a instituição do curso de formação de professores constituíram-se
em partes do mesmo projeto educacional e social, que defendia mudanças em prol da inserção
de meninas enquanto alunas nas escolas primárias.
A procura feminina pela instrução primária e, posteriormente pelo curso normal, era
tão evidente que havia casos de professores públicos que recebiam estipêndio, ou seja,
cobravam um valor determinado a fim de que as alunas pudessem frequentar suas aulas. Para
o Conselho, tal ação constituía-se em um verdadeiro abuso “[...] que se tem espalhado até
pelas escolas públicas exercidas por professores na capital de receberem estipêndio pelas
discípulas, e já mesmo pelos discípulos, para ter separado da massa da escola.” (GOMES,
1846, p. 47).
Separação que aponta para as distinções no conteúdo e tratamento de alunos e alunas
de acordo com a origem socioeconômica dos mesmos. Diante deste quadro, onde professores
acolhiam alunas devido ao evidente movimento de procura pela instrução, pensando nas
dificuldades encontradas para a aplicação do método mútuo e na necessidade de formação dos
professores e professoras, o Conselho de Instrução Pública vai propor a reforma do curso
normal de homens já existente e a criação de um curso para senhoras, justamente com o
intuito de suprir as necessidades de professoras para fornecer instrução primária às meninas.
Cabe salientar que é evidente o interesse das famílias de meninas pela presença delas
em escolas particulares e públicas e que as escolhas profissionais das três professoras
particulares contabilizadas no relatório do Conselho de Instrução mostram que essas mulheres
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não eram “[...] alienadas ou inteiramente conscientes e críticas” (PIZA, 1994, p. 86) e, que
existiu uma série de tentativas para superar as restrições na instrução feminina e na escolha do
magistério enquanto profissão de mulheres.
É tanto que, estudos realizados a partir de documentos oficiais datados de 1870 a
1930 apontam que as perspectivas femininas no que tange ao ingresso no curso normal
passavam por razões como abraçar a carreira ‘por vocação’; ampliar os estudos no curso
normal; e até ter um emprego seguro e aceito socialmente que lhes garantisse a subsistência.
(ANJOS, 2015).
Os dados analisados nesta dissertação, que busca relacionar as representações sociais
sobre o magistério com dados quantitativos que reflitam a inserção das mulheres no curso
normal e nas escolas primárias, forneceram a evidência de que a demanda feminina pela
instrução primária, seja ela pública ou particular e a inserção no curso normal como alunas,
são elementos que vão impulsionar a criação do plano de uma escola normal para senhoras.
A proposta de criação do curso normal feminino datada de 1846 não pode ser
justificada apenas como uma tentativa de formar professoras para as escolas primárias
femininas, nem como resultado de uma dimensão cultural que empurra as mulheres para as
profissões demarcadas pela vocação, mas como um movimento apoiado em um senso de
realidade que leva mulheres a utilizarem o acesso e a ampliação dos estudos como uma
estratégia de sobrevivência. Isto porque o magistério seria uma profissão socialmente aceita e
devido a circunstância de que muitas das alunas e alunos do curso normal eram de origem
pobre, como fica demonstrado ao longo deste estudo. (PIZA, 1994, p. 86-87).
Simone de Beauvoir (1967, p. 37) traz a tona o exemplo de mulheres que escaparam
da servidão feminina, a exemplo de atrizes, escritoras e professoras. O que nos faz pensar
sobre o ingresso feminino na carreira de professoras primárias como mecanismo de ascensão
social e autonomia, no que tange ao sustento e escape aos modelos de submissão. Para
Beauvoir (1967) a busca feminina pela ampliação dos estudos constitui-se em tentativas de
conquistar espaços.
Tendo em vista essas colocações, antes de iniciar a discussão acerca da proposta de
criação do curso normal para senhoras, é interessante discorrer sobre as reformas defendidas
por Gomes para o curso normal de homens que estava em vigor desde o ano de 1842.

3.2

A Escola normal de homens no relatório do Conselho de Instrução Pública de 1846
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Embora a Lei de 37 de 14 de Abril de 1836 em seu artigo 2 determinasse o corpo de
saberes necessários ao futuro professor a partir das cadeiras que compreendiam o curso, três
anos após a criação da Escola Normal da Bahia ainda não se tinha notícia dos seus resultados
práticos, não sendo possível quantificar o número de discípulos formados pela escola e já em
exercício no magistério primário12.
Em síntese, existia uma cadeira de prática voltada para a aprendizagem dos modos de
fazer e uma teórica diretamente ligada aos conteúdos presentes no currículo da escola
primária. Mesmo com esta organização, Justiniano Gomes (1846, p. 37) considera que a parte
prática do curso não estava sendo executada, de modo que a Escola não preenchia o fim
atribuído na Lei que era o de habilitar pessoas para o magistério das escolas primárias.
Tal problemática não era exclusiva da província baiana. Em Minas Gerais, por
exemplo, a Escola Normal de Ouro Preto criada em 1835 também recebia críticas por não
preparar “[...] adequadamente os professores para o trabalho pedagógico” (BARROS,
OLIVEIRA, 2016, p. 3), sendo uma preocupação constante das autoridades do país o nível de
instrução dos candidatos ao professorado primário.
Estudos realizados por Heloisa Villela (2016, p. 107) revelam que o interesse das
autoridades em relação aos métodos de ensino estava voltado para ordenar, controlar e
disciplinar a população, de modo que o alvo dos dirigentes não era a instrução do povo, mas o
desenvolvimento de um ensino com alto potencial disciplinador, desenvolvendo atitudes de
respeito à hierarquia e ordem.
E foi tendo em vista a aprendizagem dos métodos de ensino que Justiniano Gomes
propôs que a Escola Normal da Bahia tivesse uma organização curricular semelhante a das
escolas normais francesas. Por isso, apresenta o programa da Escola Normal Primária de Paris
demonstrando o quão distante estava o currículo da escola normal baiana, ao contar com
apenas duas cadeiras, quando a escola normal francesa possuía outra distribuição e
organização curricular. O programa da Escola Normal Primária de Versailles apresentado por
Gomes (1846) contava com as seguintes cadeiras:
1. De Pedagogia, História e Geografia, redação de atos civis, escrituras
públicas, &c. Preenche esta cadeira o atual Diretor.
2. De instrução religiosa: o Professor é um pároco e o capelão da Escola.
3. De Leitura e Gramática.
4. De Aritmética, Geometria e Desenho Linear.
5. De Física e Química.
12

As cadeiras de que tratam o segundo artigo da Lei nº 37/1836 são: “[...] uma de Ensino Mútuo, na qual se
ensinará praticamente o método de Ensino Mútuo; outra em que se tratará da Leitura, da Caligrafia, Aritmética,
Desenho Linear, princípios de Religião Cristã, Gramática Filosófica da Língua Portuguesa com exercícios de
análise e imitação dos clássicos”. (PARAIZO, AMARAL, BARAÚNA, 1836, p. 121).
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6. De Cultura e prática dos Jardins.
7. De Escrituração e Contabilidade: um Professor, que é o Administrador
do Estabelecimento.
8. De Música.
Escolas primárias anexas para prática.
1. Escola primária superior.
2. Escola pelo método simultâneo.
3. Escola pelo ensino mútuo. (GOMES, 1846, p. 38).

Nota-se que o currículo da escola normal francesa era mais extenso e estava longe do
que vinha sendo praticado nas escolas baianas. Além do mais a aprendizagem dos afazeres
ligados diretamente com a prática ocorria a partir da escola primária superior, da escola pelo
método mútuo e da escola pelo método simultâneo.
A comparação da proposta de reforma do Conselho com estabelecido pela Lei de nº
37 de 14 de Abril de 1836 evidencia que o plano de estudos da Escola Normal da Bahia era
simplificado, até pela existência de apenas dois professores, o advogado e também diretor da
instituição João Alves Portella e o professor da segunda cadeira Bellarmino Gratuliano de
Aquino. Com a proposta de reforma do Conselho nota-se uma ampliação desse programa,
com o desdobramento das disciplinas e a extensão do curso para três anos, de modo a uma
aproximação do modelo francês.
Diante da impossibilidade de transplantar tal e qual o sistema francês para a realidade
baiana, o Presidente do Conselho de Instrução Pública propõe a reforma e ao longo do
relatório vai apresentando sugestões de como usar os recursos disponíveis para aproximar
nossa escola normal do plano de estudos adotados na escola de Versailles. Usando as
informações registradas no relatório sobre a proposta de Gomes e as medidas que deviam ser
adotadas para viabilizá-las foi elaborado o Quadro 3.
A cadeira de Pedagogia que compõe o quadro das disciplinas teóricas surge como a
primeira alteração curricular em relação à Lei nº 37 de 14 de abril de 1836, haja vista que
estavam previstas apenas duas cadeiras, uma para a aprendizagem do ensino mútuo e outras
de cultura geral. Segundo Durães (2011, p. 468, grifo do autor) “[...] através das escolas
normais, o poder público buscava instituir uma cultura profissional mediante o ensino dos
princípios da Pedagogia”, disciplina que viria a fornecer o corpo de saberes, técnicas e
instrumentos que asseguraria a reprodução de normas e valores com vistas a uniformizar o
trabalho dos candidatos ao magistério, ao mesmo tempo em que se constituía em elemento da
profissionalização docente (NOVOA, 1999).
Nesse ponto, a reforma proposta pelo Conselho viria a dar ao curso elementos mais
direcionados aos modos de fazer do magistério público primário, seja através da cadeira de
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Pedagogia, ou das escolas anexas nas quais o (a) candidato(a) ao ensino público colocaria em
prática os métodos de ensino aprendidos ao longo do curso ministrado pelos professores e
diretores da Escola Normal.
Quadro 3 – Bahia. Elementos presentes no programa da escola normal de Versailles e
na proposta de reforma do Conselho de Instrução datada de 1846.

BASE TEÓRICA DO CURSO

B
A
S
E
S

PROPOSTA DE REFORMA DO CONSELHO DE INSTRUÇÃO
Programa da Escola Normal
Primária de Versailles
Pedagogia, História e Geografia,
redação de atos civis, escrituras
públicas, &c. Preenche esta
cadeira o atual Diretor.

O Primeiro Professor e atual
Diretor seguirá o mesmo
programa de Versailles.

Instrução religiosa: o Professor é
um pároco e o capelão da
Escola.

Instrução Religiosa.

Leitura e Gramática.

Associada ao professor da
cadeira complementar.

Aritmética,
Geometria
e
Desenho Linear.
De Física e Química.
De Cultura e prática dos Jardins.

Aritmética,
Geometria
e
Desenho Linear.
-Lições de Botânica aplicada
Lavoura (para o curso dos
homens).

Escrituração e Contabilidade:
um Professor, que é o
Administrador
do
Estabelecimento.
De Música.

Escrituração e Contabilidade.

Escola primária superior.
BASE PRÁTICA

Conteúdos curriculares

Escola pelo método simultâneo.
Escola pelo ensino mútuo.

Possibilidades de aplicação sugeridas
pelo Conselho de Instrução
À tarde, os alunos receberão lições
teóricas dos Professores Normais em seus
respectivos anfiteatros.

Será dada por um Eclesiástico da escolha
do Exm. e Rvd. Prelado, tirado do
número dos professores das cadeiras
maiores avulsas.
Professor também responsável pelo
ensino de Escrituração e Contabilidade, e
que se ocupará também do ensino de
gramática.
Pelo professor a princípio nomeado
Monitor (o que já existia).
-Ao ser estabelecido no Colégio dos
Órfãos poderá este ensino ser ministrado
através do Horto Botânico existente
naquele espaço, imitando a Escola
Normal de Versailles.
Pelo Professor Complementar o qual se
ocupará também do ensino de Gramática.

Música Elementar.

Pelo Artista que se oferecer a dar este
ensino - José Pinheiro da Silva Lobo se
ofereceu para ensinar conforme o método
de Vilheu.
Das escolas anexas a Escola Normal se extrairá uma classe dos discípulos
mais adiantados para formar a Escola Superior.
Escola pelo Método Simultâneo.

Os normalistas frequentarão estas
escolas
primárias
anexas,
acompanhados do diretor para
Escola pelo Método Mútuo.
praticar os métodos de ensino
determinados.
Os exercícios práticos serão realizados nas escolas anexas pela manhã

Fonte: Quadro elaborado pela autora com base no relatório de Gomes (1846, p. 39-42).

Além dos aspectos anteriormente descritos, o Quadro 3

aponta a inclusão de

disciplinas voltadas para a cultura geral, ou melhor, para os saberes que constituíam o

56

currículo das escolas primárias, de modo a ampliar as aprendizagens e fornecer as bases para
o ensino.
Cabe aqui observar também o quanto a Lei nº 37 e esta proposta de reforma do
Conselho mantinham através do ensino religioso o vínculo da igreja com as instituições
públicas. Segundo Silva (1999, p. 43), as primeiras escolas de instrução primária funcionaram
em espaços religiosos e, nesse sentido, a presença de uma disciplina de cunho religioso no
curso de formação docente reforçava “[...] o papel da Igreja na fiscalização e no controle da
instituição escolar, de seus mestres e alunos”.
Esses elos se encontravam no próprio embasamento legal, de modo que o
Regulamento para as Escolas pelos métodos simultâneo e mútuo-simultâneo da Província da
Bahia (1842), sancionado e publicado pelo Presidente da Província Joaquim José Pinheiro de
Vasconcellos, em seu art. 45, por exemplo, vai sinalizar que a função da escola primária não
era apenas a aprendizagem da leitura e também da escrita, mas o ensino dos princípios de
moral e religião:
Na educação dos meninos, não levamos tão somente em vista ensinar-lhes a
ler, escrever e calcular &c., mas também ensinar-lhes e fazer-lhes apreciar as
verdades da Religião, ministrando-lhes uma educação Cristã que os ponha
em estado de preencherem todos os seus deveres para com sua família, para
com os outros homens, e para consigo mesmos. (VASCONCELLOS, 1842,
art. 45).

Por isso a ênfase na formação moral do professor, a fim de que este contribuísse para
a formação de uma mentalidade moral e religiosa comum a toda a população. Elementos de
padronização de comportamentos de professores e alunos estavam presentes em
Regulamentos ou em propostas de reformas como as expostas até então. Sendo que o
Regulamento de 1842 foi responsável por determinar a leitura diária da sagrada escritura, a
presença de quadros com motivos religiosos em sala, o aprendizado da doutrina cristã paralela
ao da leitura, escrita e cálculo, regulando desde a conduta “[...] do professor em sala de aula
até a proibição de que se ausentasse da freguesia onde lecionava sem a permissão do
presidente da província, passando pela ida a missa aos domingos, orçamentos das escolas,
formas de avaliação e meios de punição dos alunos”. (VILLELA, 2016, p. 125).
Mesmo que autores como Novoa (1999) e Julia (2001) apontem que a criação de
instituições para a formação de professores - enquanto etapa da profissionalização -, se situa
em um movimento no qual o Estado substitui a Igreja no controle do ensino, percebe-se pela
inclusão da disciplina Religião Cristã no currículo da Escola Normal da Bahia, na proposta de
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reforma do Conselho de Instrução e no Regulamento de 1842, que o vínculo com a Igreja
ainda se mantinha muito forte.
Diante desses elementos que normatizam e organizam o trabalho do professor
primário ressurgem as questões: quem deveria ser esse professor? De que sexo? Sendo
homem ou mulher quais aprendizagens iriam compor o curso? Respostas para essas questões
podem ser encontradas nos textos que indicam as qualidades almejadas para os futuros
professores da instrução primária baiana.
Na proposta de Gomes os candidatos ao magistério seriam admitidos no curso a
partir dos dezesseis anos de idade, sendo antes examinados pelo Liceu em relação aos
conhecimentos de aritmética, geografia, desenho, física e química, botânica, contabilidade e
princípios de direito, tendo o curso duração de três anos. A respeito da criação do internato
normal de homens no colégio baiano dos Órfãos de São Joaquim, o presidente do Conselho,
afirmava que, assim como são por toda a Europa serviria este curso “[...] de segundo grau ou
complemento da instrução primária [...] e, como para dar mais um fio á tão Pios internos,
abriria a nobre carreira do magistério aqueles desvalidos, que mostrassem vocação para o
ensino.” (GOMES, 1846, p. 40).
Tal proposta corroborava com o exercício da filantropia pela Igreja Católica voltada
para a educação dos pobres. Podemos afirmar que uma das razões para a escolha do Colégio
dos Órfãos reside no discurso da instrução como caridade cristã que, formalizado pelas
autoridades baianas, inclusive por Justiniano Gomes, via nessa possibilidade uma dupla
vantagem à administração provincial: “[...] uma divisão de responsabilidades e de ônus
financeiro com outros setores, notadamente as instituições religiosas e caritativas,
pretendendo-se de alguma forma eximir-se de seu dever”. (SILVA, 1999, p. 43).
Além do mais, o Colégio dos Órfãos possuía espaço amplo para que pudessem ser
desenvolvidas as lições de Botânica aplicadas a Lavoura, como pedia a proposta de reforma
com base no modelo francês. Cabe salientar que, “[...] mais do que formar professores, as
escolas normais, produziram a profissão” (NOVOA, 1999, p. 18), ou seja, indicavam os
modos de fazer na profissão ao estabelecer o corpus de saberes necessários para atuar, bem
como a frequência aos cursos normais viriam a ser critério de recrutamento de professores
primários.
Por esta razão, tanto o segundo artigo da Lei de 14 de Abril de 1836, quanto as
proposições de Justiniano Gomes estavam voltadas para a construção dos saberes,
conhecimentos e técnicas necessários aos professores para o ensino dos meninos nas escolas
de primeiras letras, de modo a estabelecer um suporte legal para o desenvolvimento do
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trabalho dos professores primários, frente às constantes críticas que emergiam das autoridades
em relação ao desempenho daqueles que se dedicavam ao exercício do magistério primário.
Em relação aos critérios de acesso ao magistério, a proposta do Conselho indica que
o provimento das cadeiras primárias exigia do candidato a maioridade legal ou as habilitações
previstas pelo artigo 7 da lei de número 172 de 1842, segundo o qual, os candidatos deveriam
ter bom comportamento moral atestado pelo vigário e outras autoridades da região de origem;
certidão de folha corrida; não estar adoentado ou com moléstia contagiosa; e apresentar a
certidão de que frequentou a Escola Normal, tendo aprovação nas matérias ensinadas.
Complementando a disposição, o artigo 25 da mesma lei vai apresentar o significado
do termo habilitado, tão utilizado ao longo desta dissertação, a saber: “entende-se por
habilitado o que se mostrar com os requisitos expostos nos art. 7 § 1º, 2º e 3º, e apresentar
carta de exame nas matérias que se propuser ensinar, ou qualquer outro documento que ateste
sua idoneidade para o magistério”. (VASCONCELLOS, COUTO, BARAÚNA, 1842, p. 3).
Antonio Novoa (1999) considera essas exigências como representativas de etapas da
profissionalização, que é a tentativa de realizar a mutação sociológica na qual o professor
leigo é substituído pelo aluno mestre. É por esta razão que as escolas normais
[...] ocupam lugar central na produção e reprodução dos corpos de saberes, e
do sistema de normas da profissão docente, desempenhando um papel
crucial na elaboração dos conhecimentos pedagógicos e de uma ideologia
comum, [...], e para a gênese de uma cultura profissional. (NOVOA, 1999, p.
18).

Cultura profissional expressa no desejo de que o novo(a) professor(a) seja habilitado
e competente para o ensino, domine conhecimentos pedagógicos e metodológicos capazes de
orientar melhor a aprendizagem dos alunos, além de possuir um corpo de saberes morais,
intelectuais e religiosos voltados para a prática. Assim, vão surgindo as normas do modo de
fazer e ser professor e professora primária em tempos do Império, sendo a Escola Normal da
Bahia o lugar desta formação.
Essa constituição de saberes para a prática do ensino não deveria ser exclusiva ao
homem, mas deveria ser acessível às mulheres também como foi previsto em Lei no ano de
1836. Porém como acompanhamos até então, poucas foram as mulheres que ingressaram no
curso feminino entre os anos de 1845 e 1846, chegando a um total de 9 senhoras como
ouvintes. (GOMES, 1846; LIMA, 2006).
Tendo em vista a sua percepção da necessidade de inserir a mulher neste espaço de
formação, é que após realizar a exposição sobre as disciplinas que levariam o curso normal a
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ser um reflexo da escola normal de Versailles e discorrer sobre a proposta do internato de
homens associado ao Colégio dos Órfãos, Justiniano Gomes vai discorrer sobre o plano de
uma escola normal primária para professoras baianas.
Cabe salientar que esse plano não foi tomado como objeto de estudo em nenhuma
das pesquisas que se dedicaram a estudar a escola normal na Bahia e também não foi referido
em documentos como os escritos em comemoração ao centenário da instituição. Propostas
como essa da criação de um curso de senhoras surgiriam também em outras províncias, como
foi o caso da Escola Normal de Niterói (RJ), na qual a partir de 1859, houve
[...] a criação de um curso especial para mulheres (que estudariam em dias
alternados a dos homens), no qual as normalistas aprenderiam todas as
matérias do curso masculino, com exceção de álgebra, e a geometria se
limitaria ás noções mais elementares. Por outro lado, seu currículo incluiria
‘os trabalhos de agulha’ e ‘prendas do exercício doméstico’. (VILLELA,
2016, p. 11).

A respeito do curso especial projetado pelo Conselho para a Escola Normal Primária
de Senhoras, cabe indicar que o documento aponta que deveria incluir disciplinas ditas
‘feminis’, sendo, pois obrigação da Diretora a ser escolhida, a elaboração “[...] dentro do
prazo de um ano [d]os Estatutos e o programa dos estudos” (GOMES, 1846, p, 43). A
principal diferença entre os dois cursos normais residia no seu aspecto curricular, enquanto o
curso de homens era completo, contendo inclusive as disciplinas de física e química, o curso
feminino deveria ser o mais próximo possível do currículo das escolas primarias. Isto porque
a Lei baiana de n. 172 de 25 de Maio de 1842 previa que através do curso primário as
meninas também deveriam aprender a cozinhar, bordar, e demais princípios da economia
doméstica, enquanto o curso para meninos seria composto por disciplinas voltadas para o
ensino das noções de peso e medidas nacionais, dentre outros.
Ainda com base em Demartini e Antunes (1993), essa diferenciação curricular nas
escolas normais baianas derivava da Lei de 15 de Outubro de 1827, a qual em seus artigos 6ª e
12ª prescrevia legalmente as diferenciações quanto às disciplinas que seriam ministradas nas
escolas primárias por mestres ou mestras. Os primeiros ensinariam a ler, escrever as quatro
operações de aritmética, prática de quebrados, decimais e proporções, as nações mais gerais
de geometria prática, a gramática da língua nacional, e os princípios de moral cristã e da
doutrina da religião católica e apostólica romana. Já as mestras com a exclusão do ensino de
geometria e a limitação do de aritmética as quatro operações, ensinariam as economias
domésticas as suas alunas.
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Por esta razão a coeducação nas escolas normais em todo o Império e parte da
República foi amplamente debatida. A discussão sobre a possibilidade ou não de adotar a
educação conjunta dos dois sexos girava em torno da necessidade de pensar sobre como
deveria ser a educação das jovens em idade de contrair matrimônio, o que “[...] duplicava o
perigo moral e higiênico” (ALMEIDA, 2007, p. 64) e fundamentava os discursos dos
conservadores, de modo a combater os sinais de uma educação ministrada a ambos os sexos
no mesmo espaço. Por esta razão, cabe atenção especial ao plano de criação de uma escola
normal primária para senhoras proposto por Gomes.

3.3

O plano de uma escola normal primária para professoras no relatório do Conselho De
Instrução Pública de 1846
Segundo pesquisas realizadas por Jane Almeida (2008), Dick, Purificação e Lima

(2002) a destinação de mulheres para a educação de crianças, começou a ser aventada no final
de 1800 e perdurou até o século XX, quando obteve os resultados mais visíveis, ocasionando,
consequentemente, a feminização das escolas normais e do magistério primário. Através de
ideias simbólicas transmitia-se a representação de que as mulheres deveriam ser professoras
de crianças na mais tenra idade.
Entretanto, os primeiros professores primários do Brasil foram os jesuítas que
desenvolviam trabalhos voltados para ensinar a ler e escrever, bem como de orientação para a
vida espiritual. A despeito dessa atuação, os jesuítas não foram os responsáveis por organizar
um sistema escolar no Brasil, pois possuíam por objetivo dominar ideologicamente a
população a partir da religião. “Naquele momento, a educação não poderia ser considerada
como escolarizada, pois estava voltada muito mais ao trabalho da catequese do que
propriamente ao trabalho da instrução” (LIMA, 2006, p. 115; STAMATTO, 2002).
A inserção das mulheres no magistério primário, seja como alunas ou como
professoras, vai ocorrer a partir do momento em que a
[...] educação que a princípio, foi negada sob o pretexto de que demasiados
conhecimentos seriam inúteis, até mesmo prejudiciais, a frágil constituição
física e intelectual feminina, posteriormente, se revelou algo desejado,
quando as mulheres passaram a ser vistas como as principais responsáveis
pela normalização da família e da Pátria. (ALMEIDA, 2011, p. 147).

No país as escolas normais foram mola propulsora da feminização, entretanto, o
ingresso feminino nessas instituições não se deu de modo pacífico e imediato, mas constituise em um processo longo e repleto de tensões e ajustes aos anseios femininos e da sociedade.
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Foi somente a partir da década de 1860/70 que a discussão sobre os cursos normais e inserção
feminina foram fazendo emergir a abertura de tais espaços.
Dados sobre o ingresso das mulheres nas escolas normais do país foram
sistematizados no Apêndice C, constituído de um quadro informando a época de criação das
escolas e o período de criação do curso de senhoras, ou seja, o período em que cada
instituição recebeu alunas em seu curso, por meio de uma seção feminina ou por classes
mistas.
Pelos dados apresentados no referido Apêndice e nos estudos feitos por Araujo,
Freitas e Lopes (2008), Guacira Louro (2012), dentre outros, o ingresso feminino nas demais
províncias do país, se deu de modo tardio, a partir de 1868 e 1869, como no caso das escolas
normais do Rio de Janeiro, Alagoas e Rio Grande do Sul, que criaram um curso separado
associado a instituições religiosas, ou em seções mistas com alunos e alunas separados em
sala ou por meio de horários alternados.
Ao contrário do que ocorreu nas escolas normais do país, o processo de inserção
feminina na Escola Normal da Bahia começou a se desenvolver antes mesmo da criação
concreta de um espaço específico para acolher tais senhoras. A inclusão do público feminino
no curso de formação de professores primários a partir de um curso especial ficou
determinada pelos artigos 16 e 17 da Lei de 14 de abril de 1836 de número 37.
De acordo com Lima (2012, p. 154) desde o seu primeiro ano a Escola Normal da
Bahia tinha alunas matriculadas, mas não havia um local adequado para abrigar alunos e
alunas separadamente. Realidade que não mudou, nos anos seguintes, pois, em 1845 verificase a inclusão de duas alunas estudando em dias alternados. Os estudos de Lima (2006; 2012) e
o relatório do Conselho referem-se a essas alunas como ouvintes, mas o emprego deste termo
não corresponde a um conjunto de pessoas que se encontram na sala de aula sem um vínculo
de matrícula com a instituição. As alunas e alunos eram assim chamados, pois a Lei nº
37/1836 afirmava ser responsabilidade do presidente da província observar a conduta dos
ouvintes do curso normal.
Do mesmo modo a presença dessas alunas é reflexo das prescrições legais do
Regulamento para as escolas pelos métodos simultâneo e mútuo - simultâneo para se
observar na Escola Normal, de 20 de janeiro de 1842, que em seu terceiro artigo autorizava
que a cadeira complementar recebesse alunos e alunas em dias alternados, tendo o curso
duração de duas horas.
Diante da dificuldade em determinar um espaço e pelo diminuto número de
professores da Escola, haja vista que o diretor dava as lições de ensino simultâneo, o segundo
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professor as de princípio de religião cristã, leitura e gramática da língua portuguesa e, o
monitor ficava encarregado de dar as lições de desenho linear, caligrafia e aritmética, é que o
Regulamento para as escolas normais de 1842 autorizou que homens e mulheres ouvissem as
mesmas lições alternando apenas os dias.
Nota-se que nenhum dos professores ministrava disciplinas ditas adequadas ao
público feminino conforme determinava o artigo 5º da Lei de nº 172 de 1842 ou 12º da Lei de
15 de outubro de 1827. A presença de alunas mestras e a inadequação do currículo do curso
normal vai ser ponto de discussão no relatório de Justiniano Gomes, de modo a dar um lugar
privilegiado à temática. A proposta de um Plano de uma Escola Normal primária para
Professoras é apresentada em uma seção específica no documento por ele enviado à
presidência da Província.
Segundo Lima (2006, p. 31)
[...] a partir da admissão de mulheres no curso de magistério na Bahia, o
problema enquanto a segregação dos sexos, que vedava a presença de
homens e mulheres na mesma sala teria de ser resolvido, para que ambos
pudessem frequentar a escola.

O curso especial para mulheres previsto pela Lei nº 37 de 14 de Abril de 1836 foi
reelaborado pelo Conselho de Instrução Pública a fim de dar forma e aplicação às prescrições
legais em uma tentativa de continuar a receber alunas, em espaços diferentes, bem como
qualificar mulheres para atender a demanda crescente pelo número de meninas nas escolas
primárias em um momento em que a coeducação não era tolerada.
Por esta razão, Gomes (1846, p. 40) tece críticas sobre a organização do curso
normal baiano e, comparado-o ao da Escola Normal primária d’Academia de Paris,
considerou vantajosa a conversão da escola normal em dois internatos, o primeiro associado
ao Colégio dos Órfãos de São Joaquim, a fim de abrir a carreira do magistério aos
“desvalidos, que mostrassem vocação para o ensino”. O segundo internato está em sua
proposta de um Plano de uma Escola Normal Primária para professoras, para habilitar as
mulheres, assim como estavam obrigados os professores públicos, de acordo com o artigo 11
da Lei de nº 37.13
A razão para a proposição de tal curso, não se encontrava apenas na necessidade de
por em prática a prescrição da referida Lei, mas na evidência de que o Conselho de Instrução
Pública não era favorável à presença de pessoas de ambos os sexos em escolas regidas por
13

Projetos como este do curso normal primário para senhoras, seriam vistos em outros estados. Em 1840, na
Província de São Pedro do Rio Grande do Sul surgiu a intenção de criar um curso normal associado ao
Recolhimento das meninas desvalidas, ideia que não foi concretizada por conta das revoltas instauradas na
região. (WERLE, 2008, p. 137).
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homens, sendo que esses não ensinavam as senhoras assuntos referentes à economia
doméstica. Em nome do Conselho, Justiniano Gomes propõe a criação da escola normal para
as senhoras no Recolhimento da Misericórdia. (GOMES, 1846, p. 43). “Era necessário educar
a infância e, para educar a infância, é preciso educar a mulher, formar a mãe de família, tanto
intelectual quanto moralmente.” (HAHNER, 2010, p. 317).
Mas porque o Recolhimento da Misericórdia foi o local escolhido para tal criação?
As justificativas aproximam-se das referentes à escolha do Colégio de Órfãos para o público
masculino, isto porque o Recolhimento da Misericórdia ou Santa Casa da Misericórdia da
Bahia possuía como função a administração de um hospital, concedia dotes auxiliando jovens
a contraírem matrimônio, recolhia damas, realizava funerais e asilava pobres, dentre outras
atividades. (RICUPERO, 2017, p. 11).
Segundo Leonice Lins (2003, p. 28-29) o Recolhimento do Santo Nome de Jesus,
como também era conhecido, correspondeu a uma “[...] necessidade social premente,
proporcionando um lugar de reclusão para moças cuja honra estivesse ameaçada”.

A

instituição inspirou a criação de outras semelhantes, como foi o caso do Recolhimento de
Nossa Senhora da Soledade (1739), destinado a receber prostitutas arrependidas e moças.
Além do mais, a Santa Casa se configurava como uma possibilidade das jovens terem acesso
à educação moral e religiosa, fugir da convivência com os maridos e/ou assumir cargos
gerenciais na instituição.
A criação de um curso para mulheres neste espaço corresponderia, de certo modo, a
dois pontos de vista: o da abertura de espaços de profissionalização para mulheres numa luta
pela vida, ou seja, pela subsistência e o de formar e inserir as senhoras do recolhimento no
magistério primário, diante da resistência a coeducação. A esses anseios aliava-se o ganho na
redução dos gastos para a manutenção do prédio onde funcionaria a escola.
Em resposta a sugestão de criação da Escola Normal para professoras, o Presidente
da Província, Francisco José de Andréa, afirmou concordar “[...] muito com a proposta do
Conselho em ser criada esta Escola dentro do Recolhimento da Casa da Santa Misericórdia”.
(D’ANDREA, 1846, p. 62). Tal proposta justifica-se porque as instituições que ofereciam
educação para mulheres órfãs e abandonadas, ou recolhiam senhoras, possuíam como objetivo
prepará-las para desenvolver atividades relacionadas ao cotidiano do lar, sendo que, muitos
homens iam procurar esposas para casar nesses locais. (LOURO, 2012).
Justiniano Gomes lamentava a ausência de professoras na Escola Normal, tendo em
vista que o ensino era feito por homens e, portanto, não eram ofertadas aulas de coser, bordar
e economia doméstica para as poucas alunas que frequentavam este espaço formativo. Essa
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crítica do Presidente do Conselho, em relação às disciplinas que deveriam compor o curso
feminino, relaciona-se com os princípios da educação feminina em Rousseau, disseminados
na Bahia.
Entre esses princípios que foram estudados por Marta Lima (2006) em sua tese
estavam a necessidade de ensinar as prendas domésticas, como costurar, bordar e rendar, bem
como de que as meninas deveriam aprender a desenhar. A partir dessas disciplinas seria
possível constituir nas alunas o aprendizado de sua condição sexualmente diferenciada. Para
Beauvoir (1967, p. 8) “ninguém nasce mulher: torna-se mulher” e, nesse sentido, esses
conteúdos surgem como mecanismos que vão construir esse ser feminino, o ser professora.
A diferença sexual implicava uma diferença curricular. As mulheres não poderiam
aprender todas as matérias ensinadas no curso masculino, de modo a desejar-se na sua
educação uma maior ênfase nas disciplinas voltadas para a aprendizagem das artes do lar. E,
no caso da menina, desde os doze anos, sua educação e sua sexualidade já se apresentam
específicas e diferenciadas, de modo que “[...] desde seus primeiros anos a sua vocação lhe é
imperiosamente insuflada” (BEAUVOIR, 1967, p. 10).
Como já foi ressaltado propostas de criação do curso feminino associadas a
instituições religiosas foram feitas em outros estados, como por exemplo, na Escola Normal
do Rio Grande do Sul, que ao dar formação as mulheres pobres e órfãs oriundas do Colégio
Santa Teresa, por volta de 1840, contribuía para a profissionalização de mulheres que eram
discriminadas socialmente. (WERLE; DORNELLES; AUZANI, 2001, p. 7-8). E, mais a
frente, em 1877 na Escola Normal de Aracaju (SE), sediada inicialmente no Asilo Nossa
Senhora da Pureza, com o intuito de “[...] oferecer uma profissão ás jovens órfãs que não se
casavam, [e] oportunizava a ampliação de estudos para jovens não internas.” (FREITAS,
2003, p. 31). O mesmo ocorreu na Escola Normal de São Paulo que instalaria uma seção
feminina associada ao Seminário de Nossa Senhora das Graças, em 1875.
Antes de propor a criação da escola normal primária para professoras, Justiniano
Gomes (1846, p. 42) aponta que, pela Lei 37 de 14 de Abril de 1836, as professoras primárias
já em exercício nas poucas escolas existentes ficaram obrigadas a habilitar-se pela Escola
Normal assim como os professores e, que isto acontecia em dias alternados, de modo que em
um dia lecionava-se aos discípulos e no outro as discípulas. Tendo em vista que entre os anos
de 1845 e 1846 existiam cinco ouvintes do sexo feminino, supõe-se que estas provavelmente
seriam as mulheres que ocupavam algumas das “[...] 9 cadeiras primárias públicas para
meninas distribuídas pelas Freguesias da cidade.” (GOMES, 1846, p. 45).
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De acordo com a Lei nº 172 de 25 de maio de 1842, citada por Gomes (1846, p.43), o
ensino “[...] dos discípulos deve ser distinto e separado das discípulas, criando Professoras e
separando-as por habilitações diversas” e como a escola só possuía professores do sexo
masculino, estes não poderiam lecionar as disciplinas voltadas à índole das alunas, de modo
que para o Conselho, não era conveniente que “[...] as senhoras que se destinam ao magistério
continuassem a seguir a Escola Normal dos Professores.” (GOMES, 1846, p. 43).
Segundo o relatório do Conselho, foi o Regulamento da Escola Normal de 20 de
janeiro de 1842 que modificou a organização da escola, de modo a permitir que homens e
mulheres recebessem a mesma habilitação para o exercício do magistério, com ênfase apenas
nos horários diferenciados para as lições diárias. Entretanto a Lei de número 172 enfatizava
que deveria existir uma diferenciação curricular na escola primária, diferença esta que deveria
também estar expressa na Escola Normal. Reforçando o vínculo existente entre os dois ramos
do ensino, o artigo 5º da Lei de 25 de maio de 1842, nº 172 determinava que o currículo das
escolas primárias deveria compreender disciplinas diferentes de acordo com os sexos.
Nas escolas de meninos o currículo seria composto pelas disciplinas de instrução
moral e religiosa, as artes de ler, escrever e contar, elementos de gramática portuguesa,
desenho linear, noções de pesos e medidas. Já nas escolas de meninas, o currículo prescrito
era o mesmo com exceção das cadeiras de pesos e medidas nacionais, e desenho linear que
seriam substituídas pelas de coser, bordar e economia doméstica, próprias à índole feminina.
Por isso, Gomes (1846) critica o modo como a escola estava organizada, seja quanto a
organização das disciplinas que não correspondiam ao que previa a Lei 172, ou por permitir
que homens e mulheres estudassem no mesmo espaço como determinava o Regulamento da
Escola.
Essa ênfase na separação dos sexos e na inconveniência de homens ensinarem
senhoras e meninas é característica de uma sociedade na qual a Igreja possuía fortes
influências no que tange as divisões sexuais dos papéis. Para Almeida (2007) as
aprendizagens femininas sofriam influências dos costumes religiosos, por isto, na fala
conservadora de Justiniano Gomes nota-se o destaque dado às disciplinas voltadas para a
aprendizagem da costura simples, trabalhos de agulha e bordados e da necessidade de uma
professora para ensinar isso às alunas mestras.
Podemos observar um duplo movimento: no primeiro momento a inserção feminina
nas escolas públicas e particulares com o despertar da necessidade de ampliar as
oportunidades de estudo para as mulheres, incluindo propostas de criação de escolas e a
demanda por formação de professoras. No segundo momento, os defensores da moralidade
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colaborando para a criação de um curso separado, em consonância com a percepção da
necessidade de cadeiras públicas primárias voltadas para o sexo feminino e de professoras
para supri-las.
É nesse contexto que o Conselho vai se posicionar de modo contrário à presença
feminina no mesmo espaço físico onde se realizava o curso normal para professores e propõe
“[...] a criação de uma Escola Normal primária para Senhoras no Recolhimento da
Misericórdia, onde existe já uma escola primária para as suas Recolhidas” (GOMES, 1846, p.
43). Tal instituição teria o intuito de abrir a profissão para as senhoras que se encontravam
naquele asilo.
Leonice Lins (2003, p. 29) vai demonstrar que os recolhimentos e conventos
representariam a primeira forma de institucionalizar uma instrução para mulheres, sendo que a
inserção nesses espaços era “[...] também uma forma de controlar as mulheres e prepará-las
para os papéis sociais que deviam desempenhar”. No caso em questão, de abrir a carreira do
magistério enquanto profissão a mulheres estigmatizadas, principalmente porque, segundo a
autora, o Recolhimento da Misericórdia também oferecia reclusão para jovens cuja honra
estava ameaçada (LINS, 2003, p. 28).
O Recolhimento criado em 1716 configurava-se como uma instituição que visava o
controle do comportamento feminino, mas de acordo com Ione Varin e Ivani da Silva (2014,
p. 251) a partir de 1822 até 1850 o Recolhimento enquanto espaço de formação e guarda de
meninas órfãs e pobres
[...] viu-se alvo de várias críticas ao longo desse período, não apenas pelo
comportamento de suas reclusas, mas por não oferecerem uma formação que
se julgava adequada para torná-las futuras mães e esposas ou mulheres utéis
a sociedade caso não alcançasse o estado de casadas.

É provável que, o Recolhimento tenha sido escolhido enquanto local para instalação
do curso normal de senhoras a fim de criar padrões de comportamento, reconstruir a imagem
das mulheres internas enquanto futuras professoras, oferecendo-lhes uma educação moral e
religiosa, destinando-as a cumprir os papéis de gênero demarcados pela sociedade. Por isso,
também a preocupação com a instrução moral e religiosa ou com a organização do curso na
instituição, a fim de moldar as senhoras ali reclusas instituindo e atribuindo-lhes papéis.
(SILVA, VARIN, 2014, p. 246).
A decisão de criar esse curso em regime de internato no Recolhimento da
Misericórdia também deriva do fato deste tipo de instituição possuir práticas educativas que
envolviam a formação integral e moral das educandas, bem como pelo isolamento em relação
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ao mundo de modo a estabelecer um controle sobre as saídas, “[...] do tempo de férias, entrada
de jornais, correspondência, controle de livros e revistas e da intervenção de pessoas
estranhas” (CONCEIÇÃO, 2012, p.14). Bem como por proporcionar a separação entre os
sexos no curso normal, tendo em vista que, para os ideais de combate a promiscuidade,
homens e mulheres, não possuíam a mesma constituição e por isto estas não poderiam receber
a mesma educação que os homens, tampouco se ver compartilhando do mesmo espaço
(LIMA, 2006).
Essas características do internato, enquanto modelo escolar foram valorizadas no
plano de organização da Escola Normal primária para Senhoras no Recolhimento da
Misericórdia. O plano incluiu uma seção de visitas à instituição a serem realizadas por uma
Comissão de Inspeção de aulas para meninas, após o estabelecimento do curso normal no
local, com o intuito de verificar:
[...] se as casas das Aulas apresentam as proporções necessárias ao número
das discípulas;
Se na vizinhança não há o que possa prejudicar à saúde e moral das
discípulas;
Recomendar a prática da Vacina;
Velar que não se inflijam castigos e outras torturas, que prejudiquem a
saúde, e ofendam aos bons costumes, e incompatíveis com a doçura
Evangélica;
Se se prática exatissimamente a instrução Religiosa;
Atenderem, para prevenir-se, a menor tendência à relaxação dos bons
costumes, e a que se lhes não inculquem princípios errôneos, relativos a
educação que ao mesmo tempo recebam as discípulas; (GOMES, 1846, p.
44-45, grifo nosso).

Nota-se aqui mais uma vez a ênfase no conteúdo religioso, pois a recomendação de
verificar “se se prática exatissimamente a instrução religiosa”, significa reforçar a função da
igreja como construtora da imagem da mulher e de controle dos costumes.
“Além das habilidades consideradas ‘inatas’ para cuidar das crianças, as mulheres
professoras deveriam demonstrar honestidade, boa conduta e respeito aos padrões morais da
época” (FREITAS, 2003, p. 28-29), por isso a preocupação com a vigilância dos costumes das
educandas e da vizinhança do Recolhimento, instituição esta que viria a forjar a mulherprofessora ideal para a sociedade vigente.
A preocupação com o ensino e prática “exata” da religião tem estreita relação com a
necessidade de combater nas internas do Recolhimento os comportamentos que são
prejudiciais a sua honra, de modo que a religião era vista como “[...] responsável pelo
treinamento e controle da sexualidade feminina” (LIMA, 2006, p. 107). A religião, bem como
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o modo de organização da instrução e educação de meninas e senhoras, vão estar ligadas à
construção social da moral feminina que “[...] se impõe, sobretudo, através da disciplina
incessante, relativa a todas as partes do corpo e, que faz lembrar que se exerce continuamente
através da correção quanto aos trajes e penteados” (BOURDIEU, 2002, p. 32) e modos de ser
a partir da naturalização da ética, por isto a preocupação com a vizinhança, com a preservação
dos bons costumes e com o ensino religioso.
Razões pelas quais se toma o Recolhimento enquanto local de instalação do curso
normal feminino com o intuito de naturalizar a moral de submissão da mulher, adequando as
internas aos costumes da sociedade voltados para a inclinação e a docilidade, bem como
abrindo as portas para a profissionalização.
Conforme Villela (2016, p. 104), tratava-se de uma visão conservadora, de modo que
os objetivos das escolas normais, tanto a de homens como a de senhoras, estariam voltados
para a construção de hábitos morais nas classes populares, por meio da instrução pública
primária. A escola normal com seu caráter de internato “[...] formaria aqueles homens a quem
caberia por missão elevar o nível intelectual e moral da população, unificando padrões
culturais e de convivência social”. Por isto a preocupação com a índole dos candidatos ao
curso e com as disciplinas, notando-se a ênfase no ensino moral a ser ministrado por um dos
Eclesiásticos do Recolhimento encarregado, pois, de dar “[...] instrução moral e religiosa ás
discípulas” (GOMES, 1846, p. 44), bem como o internato de homens associado ao Colégio
dos Órfãos viria a possuir como professor de instrução religiosa, o Reitor do colégio.
Nítida era a preocupação com a formação moral religiosa dos futuros professores e
professoras, presente, inclusive, na escolha da diretora da Escola Normal Primária para
Senhoras: “O Conselho para Diretora desta Escola poderá indicar uma Senhora idônea, a qual
proporá a sua escolha” (GOMES, 1846, p. 43). A idoneidade remete à imagem que se tem ou
deseja-se que a pessoa tenha diante da sociedade.
Logo, grande parte das exigências curriculares e ou de organização da escola através
da proposta de internato “[...] recaiam muito mais nas condições morais dos indivíduos do que
em sua própria formação intelectual” (VILLELA, 2016, p. 106). E, nessa direção, tanto a Lei
de nº 37 de 1836, quanto à proposta de Reforma do Conselho faziam menção ao bom
comportamento. A idoneidade exigida para a direção do internato de Senhoras, bem como as
restrições e precauções tomadas em relação ao modo como a instituição deveria funcionar,
revelam o conjunto de normas e padrões de comportamento enaltecidos no período histórico.
A saber, respeito, honra, bons costumes, seriedades definiam em tese o perfil, não só do
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diretor ou diretora do curso normal, mas do novo professor primário a ser forjado pela e na
Escola Normal da Bahia. (NOVOA, 1999).
Ivani Silva (2011) estudando o mesmo Recolhimento em sua pesquisa de mestrado
intitulada Porta Adentro: formação e vivências das recolhidas do Santo Nome de Jesus, de
1716 a 1867, aponta como o recolhimento foi tendo seu projeto educacional constituído,
sendo que por volta de 1844 intensificou-se a discussão sobre o futuro das internas de idade
mais avançada, período próximo ao do início do funcionamento do Conselho de Instrução
Pública e da sugestão lançada para instituir o curso normal primário para senhoras baianas na
referida instituição.
De 1844 a 1867 a preocupação com a formação doméstica, moral e, principalmente,
a educação para o trabalho das alunas mais velhas se intensificou, especialmente das que não
contraíam matrimônio. Diante disto, muitas das alunas passaram a ser empregadas no
Hospital da Santa Casa, a servir em estabelecimentos rurais ou a fazer renda, coser, bordar e
tecer para as fábricas da vizinhança. Foi justamente no período no qual surgia a necessidade
de procurar ocupações para as recolhidas de maior idade – acima de dez e doze anos – que o
Conselho de Instrução Pública lança a proposta do curso normal associado ao Recolhimento,
proposta que foi aprovada pelo Presidente da Província, a fim de garantir um emprego a essas
senhoras. A real preocupação estava na modificação do comportamento das alunas, pois viam
no “[...] exercício do trabalho uma forma de adequação dessas mulheres a um comportamento
esperado” (SILVA, 2011, p. 187).
Entretanto a proposta de uma Escola Normal Primária para professoras associada ao
Recolhimento do Santo Nome de Jesus não chegou a efetivar-se. A pesquisa de Ivani Silva
(2011) também não apresenta dados referentes a esta tentativa de articular o curso normal de
senhoras ao Recolhimento. Mas cabe observar que a proposta do Conselho surge justamente
no período em que as discussões sobre uma ocupação para as internas se fazia forte. Tratavase de uma ação contextualizada e de acordo com as demandas do seu tempo. Porém os
documentos consultados e os estudos que se debruçaram sobre o Recolhimento e a Escola
Normal na Bahia dão conta de outros desdobramentos para a tentativa de instituir o curso de
senhoras.
O primeiro relatório do Conselho analisado neste capítulo dá a conhecer realidades
até então desconhecidas ou que não foram tomadas como objeto de análise pelos
pesquisadores que se dedicaram a estudar a escola normal baiana. Autores como Villela
(2016, p. 114), por exemplo, afirmam que “apesar de algumas escolas como a da Bahia e a de
São Paulo preverem, desde o seu nascedouro, uma seção feminina, esta nunca foi
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verdadeiramente criada e não houve uma só mulher cursando os estabelecimentos nessa
primeira fase”, mas o plano de uma escola normal primária em 1846, bem como a presença de
mulheres na Escola Normal da Bahia nos anos de 1845 e 1846 e, mais adiante, a existência de
um curso ministrado por uma monitora, evidenciam a presença feminina no curso normal da
Bahia, em período anterior a criação desses espaços em outras escolas normais do Brasil.
Cabe salientar que a proposta de criação de internatos, bem como de acolher alunos
pobres, iria ser retomada, dez anos mais a frente, por Abílio Cesar Borges, o Barão de
Macaúbas, que ressaltava a importância da formação de professores primários a partir dos
internatos normais, principalmente, para atender jovens pobres advindos do interior.

71

4
DE UMA SEÇÃO FEMININA AO INTERNATO NORMAL DE
SENHORAS (1847-1869)
As primeiras décadas de existência da Escola Normal da Bahia foram marcadas pela
predominância de alunos do sexo masculino. Segundo Moura Magalhães (1848, p. 12) de
1842 a 1847 a matrícula foi de 68 homens e 14 senhoras.
Tendo em vista que o plano de uma Escola Normal Primária para Senhoras associada
ao Recolhimento da Misericórdia não se efetivou, a solução encontrada foi a de atribuir a uma
professora primária que possuísse um bom desempenho a missão de educar as senhoras que
buscavam o curso normal.
O Desembargador e Presidente da Província, João José de Moura Magalhães
determinou por Ato de 16 de outubro de 1847 que os alunos matriculados no curso normal
frequentassem uma escola primária da capital para a aprendizagem prática dos métodos e que,
enquanto não fosse criada uma sessão feminina, as senhoras que desejassem ser professoras
fossem dispensadas das aulas no prédio da escola e se “[...] habilitassem numa escola pública
desta Capital, designada pelo Conselho de Instrução, que foi a da freguesia de São Pedro
[...]”, ficando obrigadas a prestar exame vago na Escola Normal a fim de poder exercer o
magistério. (MAGALHÃES, 1848, p. 12; FRANCA, 1936, p. 15).
No Ato de 1º de fevereiro de 1848, Anna Joaquina dos Santos Bonnati foi nomeada
como monitora da escola de meninas da freguesia de São Pedro, dando lições de teoria e
prática14. Foi a primeira mulher professora na Escola Normal, ao ser encarregada de dar aulas
de lição complementar e práticas as alunas que desejavam ingressar no curso. Permaneceu
sendo professora de gramática e ciências e, diante das reformas da Escola, passou a ser a
diretora do Internato Normal de Senhoras entre os anos de 1861 a 1880. (MAGALHÃES,
1848; MADUREIRA, 1851).
Neste mesmo ano em que Bonnati foi nomeada como monitora do curso normal de
senhoras, Moura Magalhães (1848, p. 12) noticiou que o curso normal de homens apresentava
decréscimo na matrícula, pois
[...] sendo a matrícula do 1º ano de 33 alunos, foi em decréscimo tal, que no
último ano apenas se matricularam 4 alunos. A vista disto é claro, que a
vocação ao magistério não pode atrair grande número de alunos a Escola

14

Cabe salientar que nos documentos localizados não há uniformidade no que tange à escrita do nome da
primeira professora de práticas da Escola Normal. Em Alguns documentos aparece Anna Joaquina dos Santos
Bonnati, com duas letras ‘n’, e em outros com duas letras ‘t’. Optou-se por preservar a grafia semelhante a
encontrada na obra Memória Histórica de Alipio Franca.
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Normal pelas insignificantes vantagens que ele oferece. (MAGALHÃES,
1848, p. 12).

Para o presidente da província a baixa procura dos homens pelo curso normal era
reflexo da má remuneração ofertada aos professores primários, bem como das condições de
trabalho, pois muitas escolas sofriam com a falta de compêndios e utensílios, além da
negligência de alguns professores, sendo necessário intensificar a fiscalização, principalmente
nas escolas do interior cujos trabalhos eram mais difíceis de se acompanhar.
Tendo em vista esta realidade, Moura Magalhães (1848) determinou que o ensino das
práticas deveria ser desenvolvido nas escolas públicas de melhor desempenho: as da freguesia
da Sé e de Santo Antonio para os alunos mestres; e a da freguesia de São Pedro para o de
senhoras. Assim como a escola primária para a prática das normalistas foi escolhida por conta
da alta frequência, a dos homens também foi escolhida por igual motivo: “A da Sé
frequentada regularmente por 90 alunos, a de São Pedro por 85, a de S. Antonio por 80 [...]”
(MADUREIRA, 1851, p. 3).
Casemiro de Sena Madureira, Diretor Geral dos Estudos, também dá a conhecer que
não se praticava o método mútuo nas escolas visitadas, de modo que a própria prática de
métodos no curso normal não vinha sendo executada, com exceção da escola de senhoras, no
qual a monitora nomeada dava lições de teoria e prática a quatro alunas. No ano anterior, em
1850, o Vice-Presidente da província da Bahia, Dr. Álvaro Tibério de Moncorvo e Lima
sancionou a Resolução nº 403 de 2 de Agosto de 1850 que estabeleceu o curso normal para
senhoras de que tratava o art. 16 e 17 da Lei n. 37 de 1836.
De 1850 a 1860, em todo o Brasil “[...] as mulheres passariam a ter uma participação
mais efetiva na esfera pública, aumentando a necessidade de instrução e sua consequente
demanda” (VILLELA, 2016, p. 115), razão pela qual surgiram as leis autorizando e
regulamentando a criação do curso de senhoras, tomando os cuidados necessários para evitar
a promiscuidade e a coeducação. Conforme a Resolução nº 403, na Bahia, o curso teórico para
o sexo feminino seria ministrado no mesmo prédio da Escola Normal dos Homens em dias
alternados, embora as alunas recebessem aula também de professores do sexo masculino. E o
curso prático seria ministrado por professora em prédio separado, porém sujeito ao mesmo
diretor, sendo que para ambos os sexos o curso normal teria duração de dois anos.
No mapa demonstrativo das aulas da Escola Normal datado de 1856, verifica-se que
Anna Joaquina foi designada pelo artigo 3 da Resolução n. 403 para ser professora de
Práticas de métodos e ensino de prendas domésticas, passando a exercer o cargo a partir de
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17 de setembro de 1850. De 1847 a 1860 figurou como a única professora da instituição, mas
este quadro tenderia a mudar, como indicado no Apêndice D que consta de um quadro
listando as mulheres que foram professoras e/ou diretoras da escola normal.
Quando diretora do Internato de Senhoras e professora da cadeira de Ciências das
escolas abrangendo métodos contou com D. Mathilde Emilia Leão e D. Emilia Flora de Costa
Guimarães como professoras das cadeiras de Gramática da língua vernácula, escrita e
leitura; e Aritmética aplicada aos usos da vida, cálculo, sistema métrico, desenho linear e
geografia, respectivamente. (D’OLIVEIRA, 1864; FRANCA, 1936). 15
Figura 6 – Bahia. Retrato da professora Anna Joaquina dos Santos Bonnati. 1936.

Fonte: Franca, 1936.

A introdução de Bonnati como professora – bem como das demais no decorrer do
tempo – é resultado da recusa à coeducação, de modo que as disciplinas deveriam ser
ministradas por pessoas do mesmo sexo. Essa norma vai gerar, na criação dos internatos,
abertura profissional para as mulheres que se tornam as responsáveis pela educação das
futuras professoras primárias. Casemiro Madureira, Diretor Geral dos Estudos, vai revelar:
Respeito a Lei [nº 403], mas parece que os costumes do país, ainda não
abonam a necessidade da separação dos sexos, e que muitas moças com
vocação para o magistério tem todavia repugnância de receber lições dos
Professores, e não recusam receber as teorias de uma Professora [...].
(MADUREIRA, 1851, p. 10).

15

A disciplina na qual Anna Bonnati iniciou seus trabalhos na Escola Normal era voltada para o ensino da
prática em uma escola primária. Ao longo dos anos, a denominação desta cadeira foi sendo alterada de acordo
com as reformas, por isto, diferentes nomenclaturas para a cadeira de prática ocupada pela professora entre os
anos de 1847 e 1880.
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A fala de Madureira (1851) mostra que esse posicionamento contrário às classes para
educação conjunta dos dois sexos ou regidas por professores do sexo oposto, era resultado
não somente da orientação religiosa, mas dos medos e riscos em relação aos costumes e
disciplina escolar. Mais uma vez, cabe indicar que o funcionamento em dias alternados e com
professores do sexo oposto não surgiu para promover a igualdade, pretendia ao mesmo tempo
preservar valores arraigados na sociedade, economizar recursos e abrir oportunidades de
estudo para as mulheres.
Para Hahner (2010), a coeducação também desempenhou um papel na feminização
da instrução primária no Brasil, inclusive nas reformas que iriam surgir no curso normal, de
modo a impulsionar o aumento da presença feminina e a tender para a diminuição do público
masculino. Com o passar dos anos e persistindo os problemas referentes ao acesso à carreira,
baixos salários, péssimas condições de trabalho e a precariedade das escolas primárias, houve
um decréscimo significativo da presença masculina no curso normal, como se observa no
Quadro 4, no qual constam dados referentes à matrícula entre os anos de 1848 e 1868.
Quadro 4 - Bahia. Matrícula por sexo na Escola Normal da Bahia. 1848-1868.
Ano de referência do
Sexo
Total
dado
Abs.
% Fem.
Masculino
Feminino
68
15
83
18
1848
1852

42

14

56

25

1858

49

22

71

48

1860

27

29

56

52

1868

8

20

28

71

Fonte: Dados extraídos de: Magalhães (1848); Madureira (1852); Barreto (1859); Pinto (1861); Martins
(1869).

Para João José de Moura Magalhães (1848) o desejo de dispor de professores
habilitados deveria ser acompanhado de um tratamento conveniente. No entanto, em toda a
parte havia professores mal remunerados, que recebiam vencimentos inferiores ao de outros
servidores do setor público, como deixa claro o presidente ao dizer que:
[...] não sei porque fatalidade em todas as partes comparativamente com os
demais funcionários do Estado, os Professores Públicos são muito mal
pagos, como se os educadores da Mocidade, os encarregados do Sacerdócio
Civil, merecessem menos consideração que outras classes de Servidores.
(MAGALHÃES, 1848, p. 10, grifo nosso)16.

16

Há um quadro de desvalorização da profissão docente em face a outras áreas de trabalho. Desvalorização esta,
apontada por Jane Almeida (2006, p. 147) como tendo raízes na divisão classista de nossa sociedade e não na
feminização do magistério.
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Vale ressaltar que o presidente traz à tona a questão do magistério enquanto um
‘sacerdócio’. Segundo Stamatto (2002, p. 84), essa concepção e o caráter missionário do
magistério primário advêm dos jesuítas que concebiam tal atividade como árdua, nobre e que
necessitava de um ser abnegado.
A comparação do magistério primário ao sacerdócio, em 1848, se dá “[...] não apenas
no sentido da manutenção da fé católica [...], mas também, na forma do exercício da
profissão, o sacrifício pessoal em prol de um ideal maior” (STAMATTO, 2002, p. 84), diante
de um quadro de deficiência das escolas primárias e condições do trabalho docente.
Abilio Cesar Borges, Diretor Geral dos Estudos na Bahia, em longo texto sobre o
estado da instrução primária, após defender a criação de remunerações mais vantajosas para
os professores primários, vai descrever as qualidades morais e intelectuais que deveria possuir
o aspirante ao professorado, entre elas: severa moralidade, sentimentos elevados de religião
moderação e humildade, educação moral e religiosa, sendo que a essas se acrescentaria a
cultura intelectual também ministrada no curso normal 17. E defende a proeminência das
qualidades religiosas no perfil do professor, ao dizer que:
[...] a boa marcha da sociedade está principalmente dependente da educação
moral e religiosa do povo, [...] E porque tão eminente missão é sem
remédio cometida aos mestres primários, cujas doutrinas devem formar
para os discípulos uma espécie de atmosfera moral em que vivam e
desenvolvam. (BORGES, 1856, p. 12, grifo nosso).

A esse respeito Novoa (1999, p. 16) nos mostra que as normas da profissão foram
largamente permeadas pelas crenças religiosas, de tal forma que “[...] mesmo quando a missão
de educar é substituída pela prática de um ofício e a vocação cede lugar à profissão, as
motivações originais não desaparecem.”. Tal concepção tem estreita relação com os critérios
para admissão ao curso normal. No artigo 10º da Lei de n. 37 de Abril de 1836, vemos a
questão do limite de idade para o candidato, bem como a formação inicial na escola primária,
entretanto, um ponto que merece atenção é a questão do ‘bom comportamento’.
Tendo em vista a ocorrência de revoltas com a participação de professores do Liceu e
do ensino primário, este artigo e a fala de Borges (1856) demonstram a preocupação constante
17

Segundo Conceição (2012, p. 94-95) Abílio Cesar Borges era “Filho de Miguel Borges de Carvalho e de
Mafalda Maria da Paixão. Nasceu no povoado de Macaúbas, então pertencente à pequena Vila de Rio de Contas
(Bahia). Formado em medicina na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro (1847). Foi diretor geral do ensino
na Bahia (1856), membro do Instituto Histórico e Geográfico da Bahia, fundou em Salvador o Ginásio Baiano
em 1858, o Colégio Abílio da Corte, em 1871, no Rio de Janeiro, e em 1881 a filial deste na cidade de
Barbacena em Minas Gerais. Teve como alunos no Ginásio Baiano, dentre outros, os intelectuais Rui Barbosa,
Aristides Spínola, Castro Alves, Plínio de Lima e Cezar Zama. Foi agraciado com o título de Barão de
Macaúbas, além de outras honrarias”.
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das autoridades com o ‘bom comportamento’ do futuro professor, sugerindo agregar novas
características intelectuais e morais ao perfil desses profissionais. Isto evidência de certo
modo uma vigilância sobre o comportamento do professor.
Outra fala do diretor geral dos estudos demonstra como as leis estavam presentes no
cotidiano dos sujeitos. Em especial, as disposições do 10º artigo da Lei nº 37 de 14 de Abril
de 1836, além de indicar que, tanto os professores quanto as professoras deveriam inspirar no
aluno o amor as instituições e o respeito às autoridades, evidencia que deveriam destinar-se a
“[...] este importante sacerdócio, homens tais que inspirem confiança inteira por sua
discrição, por sua probidade e piedade, tendo-se sempre diante dos olhos – que a eles se vai
incumbir os fundamentos da sociedade por vir”. (BORGES, 1856, p. 12-13, grifo nosso).
Segundo Villela (2008, p. 32) a ênfase na boa morigeração, isto é, nos bons
costumes, na boa educação e modo de viver, relacionava-se com a preocupação das
autoridades com a posição ideológica dos professores primários em um período caracterizado
pela intranquilidade política e revoltas nas províncias. O bom mestre seria aquele que possuía
formação profissional, cultura geral, moral e religiosa, conhecimentos específicos e a
experiência profissional. Além desses pontos vinculados ao conjunto de normas que vão
produzir as características da profissão, o artigo 21 da Lei nº 37 vai dar conta dos suportes
legais para a organização do trabalho docente: compêndios para uso nas aulas, tempo de
duração das lições e do curso primário, estabelecimento de férias, etc.
No entanto, mesmo sendo uma determinação legal que para ensinar nas escolas
primárias o candidato tivesse frequentado a Escola Normal e, portanto, apresentasse carta de
aluno mestre, os que resolviam dedicar-se a profissão passavam por dificuldades relativas aos
níveis salariais e a interinidade do cargo.
Em 1853, por exemplo, Casemiro de Sena Madureira, Diretor Geral dos Estudos,
indica que a Escola Normal da Bahia formava hábeis profissionais, muitos deles já
empregados no magistério primário, entretanto, aponta algumas razões pelas quais os jovens
do sexo masculino deixavam de buscar a escola tendo em vista o trabalho futuro. Segundo
Madureira (apud FRANCA, 1936, p. 17-18) o caráter de “[...] interinidade das Cadeiras tem
ainda desanimado muitos jovens, alias hábeis e bem preparados, de entrar para a Escola
Normal receosos de terem um emprego que não lhe assegura o futuro, que não lhe da ânimo
na velhice”. 18

18

A prática da interinidade a pessoas sem habilitação foi autorizada a partir de 1849 por Francisco Gonçalves
Martins, que devido ao número insuficiente de normalistas autorizou que candidatos sem habilitação assumissem
as cadeiras interinamente.
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Abilio Cesar Borges, em 1856, argumenta que embora a lei procurasse prover o
magistério primário de pessoal habilitado pela Escola Normal, era de lastimar os valores
salariais ofertados aos professores primários, de modo a atrair cada vez mais indivíduos
incompetentes e sem zelo pelo ensino, pois muitos dos professores habilitados pela escola, ou
abandonavam as suas cadeiras ou estavam ao mesmo tempo em outras atividades mais
rentáveis, como fica claro na fala abaixo:
Qual será o moço de alguma habilidade e morigeração que em qualquer
ramo de indústria, ou em qualquer outro emprego público de menos
responsabilidade, e de três a seis horas de trabalho diário, não ganhe o duplo
e mais destas quantias?
E acaso, esse moço, por mais que a natural vocação o chame ao
magistério, quererá nunca, jamais fazer parte dele, assim reduzido a um
ordenado que não chegará para bem satisfazer suas primeiras necessidades
da vida, quanto mais para vestir-se com decência, e ter uma casa mais ou
menos limpa em que habite?
E qual será a razão porque ordinariamente os Professores públicos do
interior da Província, curando pouco do exercício do magistério, empregamse em negócios, especulações, advocacia, lavoura, etc? É porque imperiosa
lei da necessidade tem mais força do que quantas leis fazem os homens – é a
lei das leis -.
É porque 400$rs, para nada chegam, muito principalmente se tem o infeliz
Professor a seu lado mulher e filhos que vestir e alimentar.
E, porque será que alguns Professores desta Cidade empregam-se em um ou
outro mister alheio ao magistério, como sejam – escrever para cartórios,
casas de comércio, etc.?! (BORGES, 1856, p. 9, grifo nosso).

Por esta razão, Abilio vai defender o aumento dos ordenados dos professores e
professoras, além da concessão de outras garantias a fim de que permaneça no magistério
primário o pessoal habilitado como pede a Lei de número 37. Todos esses pontos registrados
no Apêndice B e discutidos, até aqui, mostram como a lei vai inspirando novas práticas e
apropriação de sentidos por parte dos sujeitos, bem como nos remete a pensar sobre a
aplicação ou não da lei enquanto instrumento da profissionalização do magistério primário na
Bahia.
Dominique Julia (2001, p. 24) afirma ser fundamental estudar a profissionalização
tendo por base a reflexão a respeito de “[...] como e sobre quais critérios precisos foram
recrutados os professores de cada nível escolar? Quais são os saberes e os hábitos requeridos
para o futuro professor?”. Além de ser necessário também pensar sobre: como e diante de
qual realidade surgiram tais critérios de ordenação da prática do professor primário? Quem
deveria ser esse professor? Qual o gênero da profissão? Que elementos influenciaram no
recrutamento de pessoal deste ou daquele sexo para o nível primário?
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Atrelado à imagem do magistério como um sacerdócio e à ênfase no bom
comportamento moral e religioso, o discurso das autoridades baianas passaria a afirmar a
importância dos professores formados pelas escolas normais e abriria chances para o ingresso
feminino neste espaço. Entre os anos de 1848 e 1868 a formação das professoras passou por
diferentes reformas. Em 1848, a formação consistia em apenas um curso prático com
monitoria, em 1850, passou a ocorrer em um curso teórico e prático cujas lições teóricas eram
ministradas no mesmo prédio onde estudavam os homens, em 1860, a formação passa a ser
feita em um internato.
Paralelo ao início do processo de ingresso feminino, que vinha ocorrendo desde o
período de 1845 a 1851, a inserção do sexo masculino na profissão de professor primário era
objeto de discussão, sendo que as dificuldades relativas ao abandono ou provimento de
cadeiras referidas por Abilio Cesar Borges, também se dava em relação às professoras.
De acordo com Casemiro Madureira, em 1854, muitas cadeiras primárias para o sexo
feminino, do interior do estado, continuavam vagas por conta dos ordenados mesquinhos
ofertados aos professores e dos valores insuficientes para o aluguel das casas e sustento: “[...]
o mesquinhoso ordenado de quatrocentos mil réis não convida uma Professora habilitada a
deixar sua família, nem chega para estabelecer-se com economia separada.” (MADUREIRA,
1854, p. 4). E complementa afirmando que, diante das altas frequências que possuíam, deveria
ser elevado a quinhentos mil reis os ordenados das professoras das escolas de Nazaré e
Valença, por exemplo, dando-lhes gratificações pela casa.
A questão salarial também estava presente na fala de outras autoridades. Por
exemplo, o Presidente da Província, Desembargador João Lins Vieira Cansansão de Sinimbu
(1857, p. 38-39)19, refletindo sobre a demanda por ‘bons professores primários’, vai sinalizar
ser de urgente necessidade a habilitação do professorado, mas antes de tudo seria necessário
dar melhores vencimentos aos mesmos, caso contrário continuaria o magistério primário
perdendo candidatos para outras áreas, onde com menores habilitações se conquistava
maiores vantagens e vencimentos. Embora refletisse sobre a necessidade de melhorar a
modesta situação do professorado primário e o seu módico pagamento, o presidente evidência
a impossibilidade de tal feito diante da situação econômica da província.
Em contrapartida, assim como ocorreu com a Escola Normal do Rio Grande do Sul,
as autoridades baianas buscavam adotar “[...] estratégias discursivas de convencimento da
população, reafirmando a importância de recorrer às professoras habilitadas pela Escola

19

Presidente da Província da Bahia de 1856 a 1859 atuou fortemente no combate ao tráfico negreiro.
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Normal” (WERLE; DORNELLES; AUZANI, 2001). Constantes eram as críticas à presença
masculina no magistério, tendo em vista o despreparo e a falta de zelo destes profissionais.
Casos de abandonos de cadeiras eram relatados, de modo que não se cumpria sequer o ano
letivo.
Francisco Xavier Paes Barreto, Presidente da Província, vai sinalizar que muitos
desses professores não abraçavam a profissão por vocação, mas por não ter outro meio
lucrativo de manter-se, e quanto ao trabalho de muitos professores que não possuíam
habilitação, diz que:
Há deles que desviam os discípulos para o seu serviço pessoal, há anos; há
outros que escandalizam os costumes; há os que nunca estão no lugar do seu
ensino; que dão férias quando querem; que castigam brutalmente, enfim,
algum há que na própria sala de aula impõem silêncio aos alunos para que
não perturbem a lição do jogo de parar, em que o professor com outros ali
estão ocupados. (BARRETO, 1859, p. 9).

Para Guacira Louro (2012) esse contexto de abandono das salas de aulas primárias
pelos homens e do ingresso feminino nas escolas normais se dava pelo movimento de
urbanização e industrialização da sociedade brasileira, que viria a ampliar as oportunidades de
trabalho para os homens e mulheres.
Paes Barreto (1859) evidência a constante preocupação da sociedade com a
moralização dos costumes. Sendo o professor o difusor de uma boa conduta, era inadmissível
a existência de comportamentos transgressores como esses vindos de profissionais que
ocupavam as cadeiras primárias. Abilio Cesar Borges citando casos de professores que
abandonavam as cadeiras e extraviavam a mobília escolar, tentou solucionar as constantes
queixas ao propor a construção de casas escolares nos lugares cuja frequência de alunos era
grande, isto porque
Mais uma vantagem de não menor valia oferecem os edifícios especiais, e é
que além do caráter de importância que tomaria as funções do
magistério, entrando para eles mestres e discípulos, e saindo também
juntamente, as horas marcadas no regulamento, não teriam os
Professores ao pé de si mulher e filhos, e muitos outros objetos domésticos,
que lhes roubassem a atenção, e os distraíssem das suas obrigações, nem
iriam continuamente ao interior da casa, deixando acéfala a escola,
administrar este ou aquele serviço, e até largamente dormir, como sei que
muito acontece. (BORGES, 1856, p. 17, grifo nosso).

Logo, as casas escolares deixariam de ser a residência dos professores e passariam a
funcionar enquanto uma instituição escolar, separando o mundo doméstico e familiar do
mundo do trabalho a ser desempenhado na sala de aula. Tais representações sobre o
comportamento dos professores e organização da escola primária nos levam a pensar sobre
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quem seria o professor ideal para as escolas primárias. Qual perfil deveria ter? Paes Barreto
responde a essa questão demonstrando que se buscavam profissionais com um perfil diferente
daquele encontrado nas escolas: “Este professor deve ser alguém imune aos erros, vícios e
imoralidades que toma conta da vida das pessoas, deve ser alguém superior a própria prática.”
(SFORNI, 1997, p. 752).
Em contrapartida ao modelo profissional apresentado pelo Presidente da Província,
Paes Barreto (1859) e pelo Diretor Geral dos Estudos, Abilio Cesar Borges, em 1856,
Casemiro Madureira, Diretor Geral da Instrução Pública, em 1854, já vai dar notícia de
professoras que cumpriam bem o seu trabalho, cujas escolas eram bem frequentadas,
merecendo, inclusive, gratificação por isto:
Nos exames das escolas primárias de meninas, distinguiram-se duas
discípulas da Professora da Sé Cora de Souza e Oliveira, com que provou ela
a sua capacidade e energia ao magistério, em que dois anos entrou. Merecem
muito conceito as Professoras das freguesias de São Pedro, da Conceição, do
Pilar e de S. Ana por sua capacidade intelectual e comportamento.
[...]
As casas de educação mais notáveis por seu crédito e número crescido de
alunas são as de D. Maria Ana Pinto e D. Joana Francisca Moreira dos
Santos. (MADUREIRA, 1854, p. 8-10).

A instrução da mulher passou a ser um dos tópicos em pauta no pensamento liberal
como mecanismo que visava aperfeiçoar a mulher, posto que a esta caberia a orientação moral
das crianças. (SFORNI, 1997, p. 748). Outras falas na província e no país atribuíam à
docência uma aproximação com a maternidade, funcionando como uma autorização social
para que a mulher exercesse a profissão de professora. Segundo Almeida (2011, p. 147), do
início do século XIX até a metade do século XX a “[...] educação que a princípio foi negada
sob o pretexto de que demasiados conhecimentos seriam inúteis, até mesmo prejudiciais, à
frágil constituição física e intelectual feminina, posteriormente, se revelou algo desejado [...]”.
Tendência esta característica de diversas regiões do país frente a demanda pela
melhoria da qualidade do ensino. Substituir os maus profissionais era uma demanda
emergencial para o período. Habilitar os professores e professoras surgia como um
imperativo, a fim de dotar as escolas com pessoal vocacionado e formado para o bom
desempenho de suas atividades. Em 1856, Abilio Cesar Borges, então Diretor Geral da
Instrução, afirmava ser “[...] de irrecusável interesse social a maior ilustração e cultura das
mães de família para saberem o que devem querer que seus filhos sejam” (BORGES, 1856, p.
13).
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Esta fala ilustra bem o pensamento que se fortalecia entre 1850 e 1870 – o de colocar
a mulher como objeto de atenção pública, seja por meio das escolas primárias, seja por meio
do curso normal. O interesse social pela ilustração da mulher residia no poder a ela atribuído
no que tange ao desenvolvimento moral e a formação de bons cidadãos (HAHNER, 2011), e
influenciaria a reforma a ser realizada na escola normal.
Abílio Cesar Borges tece vários comentários em torno do modelo de formação
adotado em alguns países estrangeiros e defende que a formação de professores deveria ser
feita em regime de internato, proposta que foi aceita na reforma introduzida em 1860. O
regime de internato deveria ser adotado nas escolas normais porque por meio deste modelo
educativo alunos e alunas receberiam a educação das faculdades morais e espirituais, bem
como seriam instruídos de modo a apreender os saberes necessários para a prática na escola
primária:
A educação e a instrução tinham por fim o aperfeiçoamento moral, mas não
deviam ser confundidas. Enquanto a instrução (educação teórica) tinha como
objetivo principal o desenvolvimento e ilustração do intelecto, a educação
(educação prática), ao contrário, tinha como fim a direção das inclinações,
da vontade, das paixões, a fim de que o indivíduo concorresse para o
desenvolvimento da sociedade como um elemento de moralidade, de
respeito e obediência as leis. (CONCEIÇÃO, 2012, p. 55).

Embora tenha ficado apenas um ano no cargo de Diretor Geral da Instrução Pública,
Abilio Cesar Borges foi um grande incentivador da formação de mestres para a escola
primária. Concebia que a vocação de educar era um dom e que a verdadeira preparação do
mestre deveria ser por meio das escolas normais em seu caráter de internato. Para o Barão, as
escolas normais em caráter de externato, como até então se encontravam, eram “[...] escolas
frequentadas por indivíduos desclassificados, [...] muitas vezes ociosos, frequentadores das
ruas e dos cafés” (apud SAVIANI, 2000, p. 43), que procuravam o magistério por conta da
facilidade e garantias do serviço público, mas recusavam ir trabalhar nas escolas das cidades
do interior. Demonstrava assim, uma preocupação com a índole e moral dos que se
destinavam a docência.
“Desse modo, com a criação de internatos normais, eles receberiam gratuitamente
jovens pobres do interior, os quais, terminando o curso, voltariam para as respectivas
cidades, vilas ou aldeias para reger as escolas tendo uma vida simples, mas feliz.” (BORGES,
1882 apud SAVIANI, 2000, p. 43, grifo nosso). Embora tais ideias de Borges tenham sido
apresentadas no Congresso Pedagógico Internacional, realizado na capital da Argentina em
1882, ano no qual as escolas normais existentes na Bahia já funcionavam em regime de
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externato, as ideias do ex-diretor da instrução haviam influenciado na constituição da Escola
Normal da Bahia enquanto internatos desde o ano de 186020.
Isto porque, em 1858, havia fundado o Ginásio Baiano, colégio em regime de
internato, instalado em Salvador, que era tomado como exemplo de estabelecimento de
ensino, tal como foi o caso da Província de Sergipe. Para o Inspetor Geral das Aulas de
Sergipe, João Machado “[...] esse renomado estabelecimento de ensino podia ser citado como
um internato em que existiam zelo, dedicação, pontualidade, ordem, aplicação, bons mestres e
asseio” (CONCEIÇÃO, 2012, p. 55).
O Relatório sobre a Instrução Pública da Província da Bahia datado de 1856 e escrito
por Abilio Cesar Borges dá indicativos da sua influência na criação dos internatos normais.
Abilio abre o relatório tomando como base a experiência da reforma da instrução pública na
França, realizada a partir de visitas a instituições particulares e examinando seus respectivos
professores, depois visitando os liceus e colégios primários municipais, removendo,
despedindo e jubilando diversos professores, trazendo ao magistério francês “homens que
podiam honrá-lo e purificá-lo” (BORGES, 1856, p. 8).
Reconhecendo não ser possível tomar tais medidas na Bahia, mas tendo por objetivo
ter bons e excelentes professores nas escolas, cita duas medidas capitais a serem tomadas: 1º)
remunerações satisfatórias e penalidades correspondentes; 2º) habilitações intelectuais e
morais, acompanhadas de uma maior severidade dos exames sendo este segundo ponto a
cargo da Escola Normal da Bahia (BORGES, 1856, p. 8-9).
Para ele, o professor deveria receber uma formação que o capacitasse para ensinar
aos seus alunos o amor às instituições, à religião, o respeito ao monarca, e habilitações morais
e intelectuais forjadas na Escola Normal. No caso na educação das mulheres, o diretor dos
estudos considerava que a “[...] ilustração e a moralidade do sexo feminino acha-se ainda mais
intimamente vinculado as purezas dos costumes. Haja boas mães que haverão bons filhos e
bons cidadãos” (BORGES, 1856, p. 13) e, por isso, enquanto preceptoras, as mulheres
deveriam possuir conhecimentos práticos em artefatos, prendas domésticas e música.
Mas, para obter professores e professoras hábeis e dedicados caberia ao governo
abandonar o argumento da pobreza da província, pois “[...] desperdício é continuar ao longo
dos anos e dos séculos a semear um areal que nada sabe produzir” (BORGES, 1856, p. 14).
Nesse sentido e, no que tange a Escola Normal da Bahia, o Diretor dos estudos revelou que

20

A proposta de Abilio Cesar Borges surgiu com a intenção de formar professores para lecionar no interior do
estado. (SAVIANI, 2000).
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muitos dos alunos ingressavam no curso com pouca ou nenhuma preparação, apresentando
dificuldades por não dominar a gramática da língua vernácula.
Para ele, esta realidade era defeito da lei que não obrigava os aspirantes a passarem
por provas antes de ingressarem na Escola. E a Escola Normal era falha por conceder carta de
alunos mestres a aspirantes que já ingressavam no curso com deficiências em sua formação,
de modo que ao julgar o aproveitamento dos alunos seriam reprovados quatro quintos ou
cinco sextos deles. Para Borges (1856, p. 43-44)
[...] seria necessário muito encruecimento de coração para se reprovar a
tantos indivíduos, pela maior parte pobríssimos e de fora da Capital,
depois de um curso de dois anos, quanto tem eles feito despesas enormes
relativamente aos seus haveres. (BORGES, 1856, p. 43-44, grifo nosso).

Dito isto acerca da origem social dos estudantes da Escola, o diretor dos estudos
complementa, defendendo que a Província deveria prover meios para que os estudantes
pudessem estudar, se alojar, e sobreviver de um modo mais favorável, fazendo jus as
condições de sustento ao longo do curso, bem como do preparo para serem admitidos. “Isto só
porque a lei [de 1836] não lhes prescreveu a salutar condição de apresentarem-se
suficientemente preparados para receberem esta instrução superior”. (BORGES, 1856, p. 44).
Neste período e conforme o 10º artigo da Lei de nº 37 de 1836, para ser admitido ao
curso normal bastava ter sido aprovado em aula primária pública ou particular e dar provas de
bom comportamento. Facilidade esta que explica o porquê que a Escola possuia 62 alunos no
curso de homens, sendo 37 do primeiro ano e 25 do segundo e 16 alunas, sendo 7 no primeiro
e 9 no segundo ano. Embora revele que muitos professores primários davam atestado a alunos
que muitas vezes nem ‘sabiam nada’, Abilio Cesar Borges (1856, p. 44) considerava que
muitos alunos saiam da Escola Normal “[...] convenientemente habilitados e todos conservam
sempre alguma parte das doutrinas que ouviram”.
Revelando ter visitado a escola no dia 11 de Abril de 1856, onde procurou assistir as
aulas de método, gramática filosófica e tendo conversado com o professor Manoel Correia
Garcia, concebeu um Plano de reorganização da Escola Normal em três cadeiras, ao longo dos
dois anos de curso.
E se, se pusesse em prática minha proposta de criação de uma Escola Média
e que se exigisse do aspirante, além do seu curso, o conhecimento do Latim,
e do Francês. Então eu diria que havíamos tocado no desideradum: um
completo Professorado primário.
As moças aspirantes, afora o exame de gramática da língua nacional
procedido da mesma forma que para os aspirantes deveriam ser obrigadas a
prestar exame de suficiência em Música e nas diversas prendas domésticas.
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No mais sujeitas ao mesmo curso e mesmo exercício. (BORGES, 1856, p.
46-47, grifo do autor).

Tendo como objetivo uma melhor preparação dos aspirantes a Escola Normal, o
diretor dos estudos também propôs que: a prática de métodos fosse realizada na mesma aula
do professor incumbido do curso teórico sobre métodos; a Escola Normal enviasse
anualmente um relatório dos trabalhos desenvolvidos; fosse proferido um discurso no início
dos trabalhos anuais e no encerramento com sessão solene; houvesse atribuição de prêmios
aos alunos e alunas de bom desempenho. Ao invés de extinguir a Escola Normal, como
recomendavam algumas autoridades, a Diretoria dos Estudos queria a melhoria e a
reorganização da escola, tomando os exemplos da Alemanha, Áustria, Inglaterra e França,
onde a presença dos colégios-internatos era marcante.
Segundo Conceição
Na França, o modelo colégio-internato teve um grande desenvolvimento,
sobretudo a partir do século XVIII até grande parte do século XIX. Neste
século, o internato se tornou um fenômeno geral, sendo praticado na
Alemanha, como na Inglaterra. (CONCEIÇÃO, 2012, p. 32-33).

As observações de Abílio Cesar Borges revelam ser o criador do Ginásio Baiano um
conhecedor dos critérios higiênicos e médicos recomendados para este tipo de instituição
naquela época. Enquanto mentor e diretor do Ginásio Baiano, uma instituição para o sexo
masculino, Abílio tinha conhecimento teórico e prático das condições necessárias para o bom
funcionamento de um internato, no que diz respeito a idade de acesso, local apropriado para
funcionamento, permissão ou não da saída de alunos, etc. Suas indicações foram
contempladas no termo de contrato para a fundação das escolas normais em regime de
internato, bem como no seu funcionamento ao longo dos dez anos, antes da Reforma proposta
por Martins.
4.1

Os internatos normais e o ingresso feminino no curso normal
Dentre outras irregularidades, os presidentes da província, Francisco Xavier Paes

Barreto (1859), Manoel Messias de Leão (1859), Herculano Ferreira Penna (1860)
ponderaram ser pontos cardiais de uma reforma na Instrução Primária: a edificação de casas
para as escolas; a criação de escolas primárias por paróquias; habilitação dos professores para
o magistério constando da reorganização da Escola Normal; bem como a fiscalização do
ensino a fim de evitar os descasos de muitos professores.
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Segundo Antonietta Nunes (2018), esses e outros elementos estiveram presentes na
reforma liberal que promoveu grande reestruturação do ensino na província da Bahia,
realizada pelo Diretor Geral da Instrução Pública, João José de Oliveira, no período de 1860 a
1862. Foi Antonio Costa Pinto que autorizou a realização dessas reformas na instrução
pública primária e secundária e, do curso normal na província da Bahia, sendo responsável
pela Lei 844 de 3 de Agosto de 1860 que em seu artigo 4º, parágrafo sexto autorizou a criação
de uma “escola normal para alunas mestras separadas da do outro sexo”, ambos em caráter de
internato.21.
A Lei 844 de 3 de Agosto de 1860 deu as bases para o Regulamento Orgânico de 28
de Dezembro de 1860 escrito por Dr. João José Barbosa de Oliveira, Diretor dos Estudos.
Regulamento este que transformou o ensino na província, pois em suas disposições criava e
organizava: critérios de classificação das cadeiras primárias; formas de acesso por meio de
concurso; classificação de professores e seus vencimentos; reforma do liceu e aulas avulsas; o
Conselho de Estudos e as atribuições deste e do diretor geral dos estudos, além de trazer
novas características ao curso normal de forma que a escola adentrou em uma nova fase.
Pelo Regulamento Orgânico de 1860 as Escolas Normais foram transformadas em
internatos, sendo uma para cada sexo, com curso teórico e prático com duração de dois anos22.
O Dr. Francisco Pereira d’Almeida Sebrão foi nomeado diretor do internato normal e dava
aulas de ciências das escolas abrangendo métodos. O cargo de diretor foi posteriormente
ocupado pelos professores Joaquim José da Palma, que lecionava gramática da língua
vernácula, escrita e leitura, e José Lourenço Ferreira Cajaty das cadeiras de Aritmética
aplicada aos usos da vida, cálculo, sistema métrico, desenho linear, recitação e geografia.
(NUNES, 1999).
Por meio do Ato do Governo da Província de 19 de Fevereiro de 1861, em
conformidade com o quinto artigo do Regulamento Orgânico, foram nomeadas para o
Internato de Senhoras a professora D. Anna Joaquina dos Santos Bonatti como vice-diretora
da escola e como mestras adjuntas a ex-professora da cadeira pública primária de Jacobina D.
21

Antonio da Costa Pinto (1802-1880) chegou a ser Ministro do Supremo Tribunal de Justiça (1870) e, governou
as províncias de Minas Gerais em 1836, Pernambuco em 1848 e a Bahia de 20 de março de 1860 a 1º de julho de
1861.
22
Pai de Rui Barbosa, João José Barbosa de Oliveira (1818-1874) era estudante de medicina em 1837 quando a
Sabinada estourou na Bahia. Assim que as tropas legais chegaram à Bahia, José D’Oliveira foi preso e
processado, juntamente com outros familiares, sendo absolvido posteriormente. Não exerceu a profissão de
médico por muito tempo, pois seu engajamento era com a política. Ocupou o cargo de Diretor Geral dos Estudos
na Bahia, desde janeiro de 1858 permanecendo no cargo até 1868, quando na presidência de Francisco
Gonçalves Martins foi substituído interinamente pelo Cônego Francisco Pereira de Souza. Enquanto diretor geral
José D’Oliveira foi um liberal que lutava pela difusão do ensino público, sendo descrito por Martins (1870)
como o defensor do talento pobre. (NUNES, 2018).
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Maria da Glória e a normalista D. Mathilde Emilia Leão. Para professora da escola anexa
removida para a freguesia da Vitória foi nomeada D. Florentina Laurentina de Barros Gondra.
Em 20 de agosto, estando ausente, a professora Maria da Glória foi substituída pela
normalista D. Florência Maria da Rocha. Nota-se com esta organização que ambas as escolas
teriam professores de igual sexo regendo as cadeiras, com exceção apenas da disciplina de
religião que era ministrada nos dois estabelecimentos pelo Capelão Padre Themotheo Martins
Valverde.
O Regulamento Orgânico da Instrução também deu as bases para a reorganização
dos estatutos da escola originando o Regulamento Geral das Escolas Normais, datado de 10
de Abril de 1861 que determinava: o processo de admissão ao curso normal mediante petição
declarando poder pagar ou não a pensão; o período de realização dos exames de admissão; a
função da comissão de vigilância dos internatos; a quantidade de alunos a serem admitidos
nos cursos; o enxoval de alunos e alunas; o programa de ensino nas escolas com a distribuição
das disciplinas ao longo da semana, a rotina envolvendo alimentação, asseio, oração e
descanso, dentre outras disposições transitórias.
Quanto aos processos de admissão, o regulamento da escola deixou prefixado o mês
de junho para os aspirantes solicitarem junto a diretoria geral de estudos a inscrição no curso,
sendo responsabilidade da comissão de vigilância analisar os nomes, naturalidade, qualidades
e documentos apresentados pelos candidatos.
No caso do aspirante que fosse requerer o benefício da gratuidade pelas câmaras
municipais e da província, seria entregue a diretoria geral um resumo constando das
informações previstas no artigo 24 do Regulamento Orgânico de 1860. Ainda, segundo o
artigo 26 desse mesmo regulamento, a solicitação da pensão paga pelas câmaras deveria vir
acompanhada de um atestado de pobreza.
No curso normal seriam admitidos dez candidatos de cada sexo, entretanto,
D’Oliveira (1861) vai apontar que em seu primeiro ano de funcionamento o internato teve
uma procura e matrícula maior do que o determinado pela legislação, isto porque no internato
de homens se matricularam doze alunos, sendo sete do primeiro ano e cinco do segundo. No
internato de senhoras não era diferente, a matrícula foi de sete senhoras no primeiro ano e seis
no segundo.
Do total de vinte e cinco alunos matriculados nas duas instituições, nove alunas e
quatro alunos pagavam a pensão “a sua custa”, o que para João D’Oliveira era sinal da
confiança das famílias. Esse pagamento indica, inclusive, que alguns aspirantes,
possivelmente, eram do interior e, até, de outras províncias (Quadro 5).
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Quadro 5 – Bahia. Relação dos alunos e alunas do internato que pagam pensão. 1861.
Matriculados
Internatos

1º
ano

2º
ano

Alunos quanto ao pagamento de pensão

Total
Pagam pensão
Relação nominal

Senhoras

7

6

13

Homens

7

5

12

Elisa Maria Lino
Cristina Luiz Blandy
Edeltrudes Herculana Requião
Amelia Rosa Guimarães Carvalho
Leonidia Candida de Carvalho
Joaquina Francisca da Silva Borges
Rosalina Joana de Carvalho Matta
Ignez Maria Barbosa
Maria Magdalena da Silva Rego
João Antonio de Vasconcellos
Antonio José de Morais
Caetano Mauricio Rodrigues
Manoel Theophilo da Silva

N

Não pagam
pensão

9

4*

4

8*

14
11
Total
25
13
12
Fonte: Quadro elaborado pela autora com base nas informações contidas no relatório da instrução pública escrito
por D’Oliveira (1861).
*O nome dos alunos não foi declarado no referido documento.

Quem seriam os alunos restantes cujos nomes não foram declarados no relatório?
Provavelmente os doze alunos restantes seriam aqueles de pobreza comprovada,
subvencionados pela província ou câmaras, perfazendo um total de quatro alunas e oito
alunos. A presença desses alunos de origem humilde foi prevista no Regulamento Geral para
as Escolas Normais, segundo o qual desde o exame de admissão os alunos deveriam indicar se
tinham ou não condição de pagar as pensões. As câmaras municipais que fossem
subvencionar aspirantes enviavam ofícios sinalizando a concessão do benefício, sendo que os
alunos somente seriam admitidos mediante a entrega de documento comprobatório emitido
pela repartição competente. (PINTO, 1861)
Para João D’Oliveira os números correspondentes à matrícula no curso eram
satisfatórios porque os internatos observavam o princípio da separação dos sexos. A esse
respeito, o diretor geral tece críticas à antiga organização da escola normal, afirmando ser esta
instituição frequentada promiscuamente por alunos de ambos os sexos, isto porque em 1859,
dos 26 alunos do primeiro ano 14 eram raparigas, e dos 30 do segundo ano, 15 o eram.
Defendendo a organização da Escola Normal em internatos D’Oliveira (1861) abraça
o conceito de vocação sinalizando que, se outrora o curso normal formava rapidamente, em
contrapartida, poucos alunos e alunas eram aproveitados por conta da demora na vacância das
cadeiras, de modo a esquecerem os aprendizados adquiridos ao longo do curso normal. Com a
atual organização da escola os ingressos passaram a ser mais severos, além do mais com o
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caráter de internato não tentariam “[...] entrar aqueles, que tiverem mais ou menos decidida
vocação, e não tantos fugitivos da guarda nacional”. (D’OLIVEIRA, 1861, p. 3).
Tal representação nos mostra que muitos dos homens que até então frequentaram a
escola normal o faziam também para fugir de suas obrigações quanto ao alistamento na
guarda nacional, além de apontar que na concepção das autoridades envolvidas na conversão
dos externatos em internato, exigir que os alunos residissem no lugar traria a garantia de que
ingressariam nas escolas aspirantes que viessem a se inserir no magistério primário. Para
auxiliar na admissão dos normalistas ao magistério primário, D’Oliveira indica que seria
imprescindível reservar um número de vagas via concurso para serem dadas a alunas e alunos
mestres.
Cabe salientar que essas informações são frutos de um relatório solicitado pelo
Presidente da Província Antonio Costa Pinto ao diretor geral da instrução com intuito de
poder avaliar a aplicação do Regulamento de 1860. Embora os internatos normais tivessem
apenas quatro meses de funcionamento na época do relatório, desde a publicação do
regulamento, D’Oliveira se dedicou a fazer uma breve exposição acerca do funcionamento
das instituições. De acordo com sua apreciação havia sinais de como as senhoras estavam se
inserindo e de como a escola possuía uma boa popularidade graças à fé que suas bases e
organização inspiravam, de modo a possuir um aluno de “província estranha”.
Comparando os externatos normais com a nova organização da escola, D’Oliveira
mostra que esta procura significativa se dava pelo caráter de internato, pois sendo a escola um
local de reclusão inspirava e produzia bons frutos, e
[...] a nova regra, um certo recolhimento, o método dos estudos, o ensino
mais aturado, os três anos dentro d’uma atmosfera toda escolar, imagem da
vida que espera os professores, certa facilidade, por tudo isso, de se lhes
imprimir à mente e o coração uma certa direção, a facilidade de se calcular,
de se conhecer o engenho de cada um, e de cada um os dotes d’alma, a
vocação e o tipo – todas essas coisas colocam os internatos atuais muito
acima do passado normal, tão criticado e, certamente, ao menos de certos
anos a esta parte, tão pouco fecundo. (D’OLIVEIRA, 1860, p. 8).

Os internatos normais da Bahia por seu caráter de recolhimento inspiravam os alunos
para os estudos e posterior atividade no magistério primário, seja por forjar um aluno mestre
bem habilitado ou porque era de conhecimento público e de base legal a necessidade dos dois
cursos teóricos e práticos serem separados de acordo com os sexos, assim como se
recomendava à escola primária a diferenciação curricular por meio da Lei 172 de 25 de Maio
de 1842. Além do mais, segundo o diretor geral, a promiscuidade dos sexos no antigo
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externato normal era condenada, tanto por autoridades oficiais como pela população, por isso
eram recorrentes os reclames por uma reforma na escola normal.
Tomando o exemplo de países como a França, indicou que esses se esforçavam para
ter estabelecimentos normais exclusivos para alunas mestras, aponta que muitos alunos
mestres formados pelo externato normal eram reprovados, por unanimidade, em concursos, de
modo que a qualidade do curso era atestada pelo despreparo dos candidatos ao magistério. Por
esses e outros relatos apresentados em seu relatório, o diretor da instrução mostra que o
sistema de externato estava reprovado pela larga experiência de 20 anos e complementa
afirmando que a criação dos internatos trouxe à província as mais animadoras esperanças.
(D’OLIVEIRA, 1861, p. 10).
Instalados em uma região afastada do centro da cidade de Salvador os internatos
normais foram modelos de instituição no qual as famílias confiavam, seja por possuir um
alojamento ou por proporcionar instrução aos seus filhos e filhas. Constituíam-se em lugares
salubres, com cômodos vastos e arejados característicos de um grande internato, por isto era
procurado por alunos da capital, do interior e de outros estados. Os alunos eram submetidos a
uma vigilância constante, severa disciplina, os mestres observavam os alunos, a instrução se
dava com regularidade e a educação moral também era praticada de modo constante. 23
Na origem dos internatos no Brasil encontra-se o modelo de organização das
universidades francesas, onde jovens procuravam mestres para instruí-los e um local para se
instalar. “A criação de internatos também foi pensada e efetivada com o objetivo de promover
as escolas normais em algumas províncias” (CONCEIÇÃO, 2012, p. 57). Foi o que ocorreu
com a Escola Normal da Bahia, de modo a estabelecer um controle sobre os internos e
internas e constituir uma oportunidade de estudos para os pretendentes oriundos das cidades
do interior.
Tendo em vista a recusa à coeducação duas questões estavam postas ao
funcionamento dos internatos. A primeira relativa ao local de instalação e a segunda aos
professores que iriam ministrar o curso teórico para as senhoras. O exercício da docência no
Internato Normal de Senhoras deveria ser restrito às pessoas do mesmo sexo o que gerou
aberturas para o campo profissional das mulheres. Neste período o internato de senhoras,
como já foi dito, estava sob a direção da professora Anna Joaquina dos Santos Bonnati, que
23

Apôs o Regulamento Orgânico de 1860, os internatos normais foram instalados no Palacete Cerqueira Lima,
situado no Bairro da Vitória em Salvador. Em 1863, sendo as escolas anexas pouco frequentadas os internatos
foram transferidos para a Freguesia de São Pedro (o de mulheres) e para a Freguesia de Santana, a fonte das
pedras (o dos homens). Posteriormente o Palacete foi adquirido pelo governo de Francisco Martins, a fim de
funcionar como residência para os presidentes da província. Atualmente, no prédio funciona o Museu de Arte da
Bahia. (NUNES, 1999, p. 128-129).
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iniciara os seus trabalhos na instituição como professora de práticas em 1847. (FRANCA,
1936, p. 29). Deste período em diante, outras mulheres passariam a ocupar o cargo de
professora e a direção da referida instituição, como recomendava Abílio (1856) 24.
A decisão sobre o local de funcionamento dos internatos teve por base os critérios
para o bom funcionamento de um colégio-internato. Segundo Conceição (2012) o local
apropriado para a instalação de um internato seria aquele longe de focos de infecção ou
umidade, longe dos grandes centros, com árvoredos e rios próximos para banho dos internos,
arejadas e bem iluminadas, em colinas (lugares altos quando possível), com boa água corrente
e ventilação regular.
Muitas casas antigas, palacetes e chácaras foram utilizados para o estabelecimento de
instituições do tipo, a exemplo do casarão onde funcionava o Colégio de meninas da Baronesa
de Geslin, no Rio de Janeiro (Figura 7).
Figura 7 – Rio de Janeiro. Colégio de Meninas Francês Baronesa de Geslin (1).

Fonte: Conceição, 2012.
1.
A fonte não indica a data da imagem.

O casarão do Colégio da Baronesa de Geslin foi adaptado para acolher o internato de
meninas por ser um prédio espaçoso, arejado graças a quantidade de janelas no edifício e que
possuía uma grande área arborizada ao fundo, possibilitando passeios ao ar livre. Muitos
proprietários de casarões e palacetes anunciavam o aluguel ou venda de suas dependências
com o intuito de possibilitar a instalação de internatos nestes espaços. Ao estudar os colégios24

Um marco referencial em relação às demais escolas normais do país, já que a Bahia contava com uma
professora no curso normal desde 1847, enquanto as demais escolas do Brasil receberiam mulheres como
docentes somente a partir de 1860. (VILLELA, 2008; BARROS, OLIVEIRA, 2016; SÁ, SÁ, 2008). Cabe
ressaltar que, na Bahia, somente em 1918, com a Lei de Nº 1293 de 9 de Novembro de 1918, em seu artigo 142,
todas as cadeiras do curso normal passaram a ser exercidas por homens ou senhoras sem distinção. Leis
anteriores como a Lei de 24 de Agosto de 1895, Nº 117 prescreviam que o pessoal docente deveria ser do sexo
masculino, com exceção das disciplinas peculiares ao sexo feminino.
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internatos no Brasil (1840-1950), Joaquim Tavares da Conceição fornece informações que
tem estreita relação com a instalação dos internatos normais na Bahia.
Desde o século XIX, em muitas cidades brasileiras era comum o uso de casas
residenciais adaptadas para o funcionamento de internatos. Segundo o autor, em 1859, o
Correio Sergipense recebia anúncios de distintas casas oferecidas para a instalação de
colégios-internatos e
[...] em Salvador, o Colégio S. João, dirigido pelo Dr. Francisco Pereira
d’Almeida Sebrão, anunciava aos interessados, inclusive de outras
províncias, que o estabelecimento estava localizado na estrada da Vitória, no
antigo ‘Palacete de Cerqueira Lima’, com [...] ótimos cômodos, e muitos
arranjos, que oferece esta casa para um estabelecimento de educação, o
aprazível do sítio, e sua posição sadia e retirada. (CORREIO SERGIPENSE,
1859 apud CONCEIÇÃO, 2012, p. 140).

Este prédio foi alugado para a instalação dos internatos normais da Bahia. Alípio
Franca (1936) dá indicativo de que para a execução do Regulamento Orgânico, o internato de
homens foi instalado neste prédio da Vitória e o de senhoras no prédio ao lado. O encontro do
Termo de contrato feito entre a Diretoria Geral dos Estudos e o Dr. Francisco Pereira de
Almeida Sebrão, para a fundação das Escolas normais primárias, pela quantia de dezesseis
contos de reis até dez normalistas em cada internato veio comprovar que o internato
funcionou naquele local, que atendia aos preceitos higiênicos e médicos. Como se vê na
Figura 8, o palacete era um prédio vasto e arejado com um jardim arborizado e espaçoso,
além de oferecer excelentes acomodações. Sua localização atendia aos preceitos higiênicos
descritos por Conceição (2012).
Figura 8 – Salvador. Palacete Cerqueira Lima na Vitória. (1).

Fonte: NARCISO. Disponível em: << http://www.vanezacomz.com.br/2015/09/exposicao-100-anos-da-avenidasete-de.html>>. Acesso em: 15 Abr. 2018.
1.
A fonte não indica a data da imagem.
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O contrato foi firmado no governo do Presidente da Província, Antonio da Costa
Pinto, no dia cinco de fevereiro de 1861, na Diretoria Geral dos Estudos, estando presentes o
Diretor Geral dos Estudos, Dr. João José Barbosa d’Oliveira, o dono do estabelecimento, Dr.
Francisco Pereira d’Almeida Sebrão, e os secretários Antonio Américo Barbosa d’Oliveira,
Salustiano Pinto da Silva e Lourenço de Souza Marques.
Entre as vinte e nove cláusulas do contrato firmado, ficou determinado que o Dr.
Francisco Pereira d’Almeida Sebrão deveria “fornecer as casas, serviço e fundação dos dois
internatos das Escolas Normais primárias para ambos os sexos” (D’OLIVEIRA, SEBRÃO,
D’OLIVEIRA, 1861, p. 1), devendo realizar as reformas e adaptações necessárias a fim de
separar o Colégio São João das dependências que faria parte dos internatos.
Em 1820, o Palacete estava situado na Vitória que era um bairro afastado do centro
de Salvador, onde se notava a existência de muitas casas com jardins e de chácaras com
espécies frutíferas e ornamentais. A região era muito frequentada pelos estrangeiros,
justamente por ser afastada do centro e por ter bonitas habitações rodeadas de jardins25.
Ainda segundo Jan Mauricio O. Van Holthe, em 1859, quando o Imperador D. Pedro II
passou pelo local, demonstrou satisfação em relação à paisagem ao dizer que se concentravam
no morro da Vitória,
[...], os mais belos jardins da Bahia, as mais vastas e encantadoras extensões
de sombra, [...] muito bonito por causa das belas chácaras com lindos
edifícios, principalmente de estrangeiros, que dão a este bairro o aspecto das
Laranjeiras, no Rio de Janeiro. (VAN HOLTHE, 2002, p. 30).

Já pelo modelo de edificação, o Palacete constituía-se em um casarão arejado e
extenso, tendo a renovação de ar, ventilação e iluminação de modo satisfatório justamente
pela presença de janelas grandes e em quantidade, além de estar em uma região alta, próxima
ao mar possibilitando os banhos higiênicos de mar e a natação dos internos, com vegetação
regular para os passeios ao ar livre entre as árvores do jardim e quintal. Logo, o Palacete
Cerqueira Lima, apesar de ser uma casa adaptada, preenchia os requisitos necessários para o
funcionamento de um colégio internato.
Como podemos ver a partir das Figuras 9 e 10, e das informações a respeito do bairro
da Vitória, o palacete utilizado para a instalação do curso normal estava situado em uma
região reservada, afastada do centro da cidade e, portanto, longe de movimentações
25

Para mais detalhes sobre a região da Vitória e urbanização de Salvador em meados do século XIX, ver: VAN
HOLTHE, Jan Mauricio Oliveira. Quintais Urbanos de Salvador: Realidades, Usos e Vivências no século
XIX. Mestrado (Dissertação). Universidade Federal da Bahia (UFBA). Faculdade de Arquitetura. Programa de
Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo. Salvador: Bahia, 2002.
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constituindo-se em um prédio salubre, que proporcionaria momentos de calma, higiene física
e moral aos internos.
Figura 9 – Salvador. Fragmento de uma ilustração do Morro da Vitória visto da Barra.
1835. (1).

Fonte: Salvador Antiga. Disponível em:<< http://www.salvador-antiga.com/vitoria/vitoria-barra.htm>>. Acesso
em: 31 Jan. 2018.
1.
Ilustração do artista britânico Gore Ouseley.

Figura 10 – Salvador. Região da Vitória com sua Igreja. 1870. (1).

Fonte: Salvador Antiga. Disponível em: <<http://www.salvador-antiga.com/barra/cemiterio-ingles.htm>>.
Acesso em: 31 Jan. 2018.
1.
Obra de Guilherme Gaensly.

O isolamento e clausura que se buscava alcançar através da localização tinham “[...]
por objetivo instaurar um universo pedagógico caracterizado pela separação do mundo, em
um espaço específico de internamento e neste os internatos eram submetidos a uma vigilância
constante, ininterrupta.” (CONCEIÇÃO, 2012, p. 27). A pedagogia da vigilância, como
denomina Conceição (2012) pode ser observada nas 2ª, 11ª, 15ª e 20ª cláusulas do contrato
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que vão demarcar a separação do mundo externo, o isolamento e o direcionamento dos
estudos de homens e mulheres. Segundo o Termo de Contrato, cabia ao Dr. Sebrão , o
proprietário do imóvel:
[...] 2º Levantar um muro de separação no grande pátio do edifício, não
impossibilitando a Escola o uso da escada que deita para o quintal, separar a
porção da varanda cedida, fechar todas as portas e comunicações entre a
parte da casa cedida e o Colégio, e fechar, no andar superior o grande arco
da entrada que fica em frente da escada central do edifício, em ordem a que
os dois estabelecimentos fiquem bem distintos, separados e
incomunicáveis, salvas as ocasiões de atos religiosos.
[...]
11º Ceder para a Escola Normal a entrada e portão do lado Sul, ficando tão
somente para serventia do seu Colégio a do lado Norte.
[...]
15º Levantar um muro de altura suficiente, entre a dita roça e a casa do
Sr. João Manoel de Seixas, e a prolongar ou alterar o do outro lado,
separando-a do que pertence do mesmo Dr. Francisco Pereira de Almeida
Sebrão, de modo que dê suficiente resguardo a dita escola das mulheres,
vedando comunicação e devassamento da vizinhança.
[...]
20º Levantar os portões e cercas, que requisitadas forem na casa e roça
evitando-se sempre a possibilidade de comunicação para fora; assim
como fazer dentro da casa as divisões necessárias para dormitórios, vivenda
de professores e pessoas empregadas. (D’OLIVEIRA, SEBRÃO,
D’OLIVEIRA, 1861, p. 1-3, grifo nosso).

Todas essas exigências correspondem ao desejo de fazer com que o internato de
homens e de senhoras atendesse as recomendações médico-higiênicas para o funcionamento
destes tipos de estabelecimentos. As cláusulas mostram como o Internato Normal estava
separado de possíveis comunicações com outros espaços ou pessoas estranhas, de modo a
garantir que, existisse um isolamento entre os prédios dos dois internatos, como se fossem
edifícios distintos.
E, em relação ao internato de senhoras, os itens do contrato mostram a preocupação e
ênfase no resguardo das alunas, restringindo o acesso de estranhos. Isto revela que o internato
foi tomado como modelo favorável a educação feminina, posto que garantia a reclusão
favorecendo o “[...] adiantamento e correção dos defeitos de uma menina” (CONCEIÇÃO,
2012, p. 35), uma vez que regula as comunicações, a alimentação, os horários de estudo e
demais atividades cotidianas.
As exigências contratuais relativas à organização dos internatos masculinos indicam
que “[...] também deviam ser evitados contatos dos alunos com pessoas do sexo feminino e as
visitas ao internato de pessoas que não fossem religiosas, a fim de se evitar os pecados contra
a moral e as más influências do mundo exterior.” (CONCEIÇÃO, 2012, p. 42). É também por
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esta razão que a cláusula 18 do referido contrato determinava que o Dr. Sebrão fornecesse
pessoas do sexo feminino para realizar os serviços na escola de senhoras.
Cabia ao Dr. Sebrão ceder para a Escola Normal de Homens parte do lado Sul da
casa da Vitória que contava com três salões, quartos, salas, varandas, jardim e terreno ao lado
da cozinha, salão do refeitório, quintal e fornecer a “[...] casa e a roça contígua, pertencente ao
Desembargador Antonio Cerqueira Lima asseada e pronta para a Escola Normal de
mulheres.” (D’OLIVEIRA, SEBRÃO, D’OLIVEIRA, 1861, p. 3). Pelos termos do contrato,
parece que os alunos homens foram privilegiados, isto porque partilhavam da área mais
extensa da casa cedida, enquanto as senhoras ficavam com a casa contígua ao colégio.
A preocupação com as condições higiênicas do Internato Normal era o eixo central
do termo de contrato de modo que quanto à alimentação caberia ao Dr. Sebrão
responsabilizar-se pelo funcionamento de um refeitório com os devidos utensílios, louças de
vidro e comida em horários diferentes para os normalistas, professores e funcionários de
acordo com o sexo e função das pessoas, sendo a alimentação sã e abundante, como
determinavam as prescrições médicas e constituídas de “peixe fresco ou salgado ao menos
uma vez na semana, afora os dias da semana santa, que serão de comida magra.”
(D’OLIVEIRA, SEBRÃO, D’OLIVEIRA, 1861, p. 2).
Quanto aos dormitórios, esses seriam instalados nos quartos ou salas grandes de
modo que também em conformidade com as prescrições deveriam possuir camas de ferro,
colchões, travesseiros, toalhas, lençóis e acomodações proporcionais ao número de ocupantes.
As instalações deveriam ser separadas de acordo com o sexo para professores (as),
empregados (as) e alunos (as), conforme as cláusulas 4º e 16º Termo de Contrato.
Esta separação tinha estreita relação com a necessidade de evitar a promiscuidade. A
esse respeito Conceição (2012, p. 27) nos mostra que as regras indicavam que “[...] nos
dormitórios, cada pensionista tinha sua cela, espaçada das outras [...] por uma divisória de 2
metros e fechada por uma cortina”. Três cláusulas estavam voltadas para ações referentes ao
asseio, e manutenção da higiene na Escola Normal. Caberia a quem cedia o imóvel para
aluguel:
8º Encarregar-se de todo o serviço interno e asseio da Escola, quer em
relação aos alunos, professores e empregados internos, quer em relação ao
trabalho das Escolas nos dias ordinários, ou nos de solenidade.
[...]
10º Dar ao lado Sul da casa, latrinas separadas das que ficarem pertencendo
ao seu Colégio, obrigando-se ao maior asseio e as necessárias cautelas
higiênicas.
[...]
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23º Construir as latrinas que forem indispensáveis mantendo-as no maior
asseio e decência, mediante as cautelas higiênicas. (D’OLIVEIRA,
SEBRÃO, D’OLIVEIRA, 1861, p. 2-3).

Nota-se que as prescrições seguiam as recomendações para a higiene do ambiente e
asseio do corpo de modo que as próprias latrinas seguiam o sistema inglês e eram instaladas
em local separado do edifício onde funcionaria a escola (CONCEIÇÃO, 2012). Apesar de se
configurar em um espaço salubre, também se fazia necessário a existência de enfermarias no
local. Por isso, também caberia ao Ex-Diretor do Colégio São João fornecer médico e todos os
elementos necessários para o tratamento de alunos, professores e empregados que se
apresentassem doentes em alguma ocasião.
Além desses aspectos referentes ao funcionamento da escola e alojamento dos
alunos, também havia a necessidade de estabelecer espaços para a vivência da doutrina e
moral religiosa. Por isto as cláusulas 13º e 24º referiam-se à manutenção de uma Capela com
imagens e parâmetros precisos para as ocasiões de culto, seja por parte dos alunos ou das
alunas dos Internatos Normais. E, por fim, havia a necessidade de não empregar no serviço
das duas escolas senão pessoas de conhecida moralidade, mantendo-as sempre, regular e
decentemente vestidas e limpas, e despedindo-os quando requisitado for. (D’OLIVEIRA,
SEBRÃO, D’OLIVEIRA, 1861, p. 4).
A organização do espaço e do trabalho pedagógico voltada para a manutenção da
higiene moral e religiosidade constitui-se em estratégia para disciplinar, vigiar e busca
impedir possíveis comunicações perigosas criando um espaço moralmente aceito para a
educação de homens e mulheres.
Pensar na organização do prédio adaptado para a instalação do Internato Normal de
Homens e de Senhoras, seja a partir de imagens ou do Termo de Contrato, evidencia como as
autoridades do período, em especial o Presidente da Província e o Diretor Geral dos Estudos,
buscaram organizar a instituição tendo por base as premissas de um edifício-internato modelo,
embora este fosse instalado em um palacete originalmente não destinado ao ensino.
O prédio estava dotado de “[...] cozinha com todos os apetrechos, refeitório
espaçoso, vestiários, [...] sala de estudo, sala de classes, [...] enfermaria, capela [...]”
(CONCEIÇÃO, 2012, p. 96) correspondendo às orientações médicas e higiênicas, além de ser
um casarão belo com arquitetura neocolonial. A Figura 11 apresenta marcas das reformas
sofridas ao longo dos anos quando o prédio foi enriquecido com elementos oriundos da
demolição de solares e igrejas da região.
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Figura 11 – Salvador. Palacete Cerqueira Lima em meados do século XX.

Fonte: Amo a história de Salvador. Disponível em: << http://www.amoahistoriadesalvador.com/palacetecerqueira-lima-atual-museu-de-arte-da-bahia-meados-do-seculo-xx/>>. Acesso em: 31 Jan. 2018.

Mas o que essas reflexões acerca do prédio dos Internatos Normais, tem a ver com o
ingresso feminino no curso normal? A resposta é simples, diante de todas essas características
que se referiam aos requisitos de um bom colégio-internato, o Internato Normal de Senhoras
se configurou como uma instituição confiável para onde muitas famílias da capital e,
principalmente do interior, enviavam suas filhas, justamente pela garantia de alojamento e
instrução em um único local e, em alguns casos, valendo-se da gratuidade como previsto no
Regulamento de 1860.
José Barbosa d’Oliveira (1863, p. 4), Diretor Geral dos Estudos, vai indicar que
muitos dos alunos e alunas que frequentavam os internatos neste período eram de camadas
menos favorecidas, ao chamá-los de filhas do povo e homens desamparados de fortuna, que
ao
[...] voltarem aos seus campos, as suas famílias, aos seus colegas de trabalho
impregnados da cultura moral, tenaz e sistemática, incessante [...] cálcula-se
facilmente que tão extensa disseminação de bons costumes não dará de um
senão polimento geral da sociedade, começando pelas camadas onde o crime
vem tanta vez da ausência de toda luz. (D’OLIVERIA, 1863, p. 4).

A presença destes alunos de origem pobre era reflexo do Regulamento de 22 de Abril
de 1862, que substituiu o Regulamento de 28 de Dezembro de 1860 e determinou novos
critérios para admissão de aspirantes. O acesso seria mais criterioso, já que pelo artigo 13 do
Regulamento de 1862 a aluna ou aluno seria admitido provisoriamente durante cinco meses a
fim de comprovar sua aptidão nas aulas práticas e teóricas e, de acordo com o artigo 24 as
pensões seriam pagas a cada trimestre com o valor de 100§000, mas o número de pensionistas
seria ampliado. Segundo o primeiro parágrafo do artigo 24,
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O aspirante ou aluno que se não puder propor a pagá-la por inteiro, recorrerá
para isto, preenchidas as formalidades dos § do artigo 10, a Câmara do seu
Município, depois da outra, e finalmente a uma das sete mencionadas dos §1
e 2 do art. 32 pedindo pensão ou porção dela de que carecer para ser
admitido a Escola Normal. (LEÃO, 1862, p. 10).

As câmaras municipais enviavam um ofício com o valor a ser pago por seus
candidatos e esses pensionistas seriam preferidos nas cadeiras das cidades. Quando indeferido
pela autoridade municipal o pedido de auxílio, o candidato poderia solicitar a pensão ainda ao
governo, mas em ambos os casos deveria comprovar pobreza através de atestado do pároco,
da presença de três pais de família que os conhecessem, sendo o seu pedido avaliado,
posteriormente, pela Comissão de Vigilância dos internatos. O regulamento de 1862 indica
que havia uma quantidade considerável de pensões a serem subvencionadas pelas câmaras, o
que justifica mais uma vez a fala de D’Oliveira fazendo referência aos filhos e filhas do povo
que eram alunos dos internatos.
De acordo com o artigo 32 as Camaras deveriam auxiliar da seguinte forma:
§ 1º A Capital estabelecerá anualmente oito pensões inteiras para alunos
mestres.
§ 2º As da Cachoeira, Nazaré, Maragogipe, Santo Amaro, Feira de Santana e
Valença responsabilizar-se-ão por oito meias pensões.
§ 3º As outras comarcas da Província estabelecerão as porções delas que
poderem.
[...]
Art. 33 O Governo, a requerimento delas provando impossibilidade
temporária de cumprirem integralmente o § antecedente, 1ª parte, adiantará,
sendo urgente, até metade da despesa, por empréstimo que se amortizará em
prestações. (LEÃO, 1862, p. 12, grifo nosso).

Estas disposições e o exposto no artigo 27 do regulamento de 1862 que desobrigava
de pagar a matrícula trimestral o aluno ou aluna que tivesse bom desempenho moral, religioso
e nos estudos, foram razões para a instituição ser cada vez mais procurada por homens e
mulheres das classes menos favorecidas. Essas legislações liberais vão ser criticadas por
Martins (1869; 1870) ao reformar mais uma vez as escolas normais e chamar os antigos
legisladores e diretor geral da instrução de defensores da infância pobre, já que propuseram
disposições que isentavam os alunos do pagamento das pensões ou contribuíam para o
aumento do número de alunos pensionistas ocasionando gastos para o governo da província
criticados pelo autor da reforma de 1870.
Esses desamparados de fortuna estariam com o encargo de levar instrução de
qualidade para suas comarcas, diante das dificuldades de nomear e designar normalistas
residentes na Capital para ensinar nas cidades do interior. Além do mais, Oliveira (1863)
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mostra que impregnados de cultura os professores e professoras formados pelos internatos
estariam disseminando bons costumes entre a população pobre e colegas de profissão que
aprenderiam com os alunos mestres os modos de fazer no dia a dia.
Cabe mais uma vez ressaltar que os documentos dão indicativos de que durante um
determinado período de funcionamento a Escola Normal da Bahia constituiu-se em espaço de
formação para homens e mulheres pobres da sociedade baiana, que tinham suas pensões,
parcial ou totalmente, pagas pelo governo municipal (FRANCA, 1936, p. 28).
Essa característica não era desconhecida das autoridades, pois, ao tratar do enxoval
que os aspirantes deviam apresentar quando ingressavam no internato, o Regulamento Geral
das Escolas Normais (1861), indica artigos compatíveis com os modos de vida dos
ingressantes evidenciando a benevolência da legislação ao determinar que alguns itens eram
fornecidos pela Província para aqueles alunos e alunas que não os pudessem levar.
Se o pagamento das pensões constituía-se em barreiras para o acesso de famílias
pobres aos internatos, os regulamentos e leis de reforma, até então referidos, dão indicativos
da intenção de ampliar as oportunidades de instrução para as mulheres e homens de distintas
origens sociais.
A proibição do uso de peças de ouro ou objetos de luxo, expressa na lista de itens do
enxoval para ingresso no curso normal surge como mecanismo que visava diminuir a
distância ou diferenciações entre as alunas e alunos de origens sociais diversas. A presença de
vestidos de chita entre os itens do enxoval reforça mais uma vez que muitas das alunas
também eram de classes menos favorecidas (Apêndice E).
Segundo Monteiro (2012, p. 115) o uso de peças de chita era associado a crioulas ou
mulheres negras, mas ao longo dos anos passou a ser usado no vestuário das mulheres pobres
trabalhadoras, que não acompanhavam as mudanças da moda.
Alípio Franca também relata que a instituição era procurada por mulheres advindas
de outros cantos do estado, ao dizer que:
Esta instituição é boa para o recolhimento das Senhoras que se dedicam ao
magistério; e que saem do seio de suas famílias; principalmente as do
Recôncavo, as quais ficam em confiança, para se instruírem tanto no que
respeita ao intelectual como no moral, parte esta muito importante para
aquelas que têm que ser preceptoras das gerações futuras. (FRANCA, 1936,
p. 33).

Fica expresso com esta fala que o Internato Normal de Senhoras era moralmente
adequado e socialmente aceito para o direcionamento do público feminino, sendo parte dele
constituído de mulheres pobres. Diante desta procura, o professor Franca, ao citar o relatório
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da diretoria do Internato de Senhoras, indica que Anna Bonnati solicitava constantemente ao
Presidente da Província mais atenção para com a referida instituição.
Para a diretora fazia-se necessário que a presidência dedicasse vistas paternais e
ilustradas para o curso que formava as aspirantes ao magistério. Isto porque a instituição “[...]
encarregava-se da melhor educação das mães de família, muito e muito influentes, sem dúvida
nos melhoramentos, nos destinos, no porvir, enfim na comunhão social.” (FRANCA, 1936, p.
31). Nota-se com essa fala que a concepção de mulher enquanto mãe começava a fundir-se
com a de educadora, isso porque “[...] a instrução da mulher é justificada, já que dela
dependeria em grande escala a adequação dos futuros cidadãos ao mundo do trabalho.”
(SFORNI, 1997, p. 748).
Na fala da diretora novos aspectos são ressaltados: a questão da vocação e o preparo
dos aspirantes ao curso. A respeito da vocação para o ensino, Bonatti aponta que muitas
alunas
[...] aproveitavam, mostrando algumas dedicação e gosto para o
magistério, satisfazendo todas mais ou menos as suas obrigações, quando
incumbidas de reger a cadeira primária anexa, onde praticam em dias
determinados. Sobre a moralidade, a não ser um ou outro gênio forte ou
algumas faltas de educação doméstica, que tenho ainda de combater em
muitas, infelizmente, nenhum fato notável sei em seu desabono. (BONNATI
apud FRANCA, 1936, p. 31-32, grifo nosso)26.

O uso do termo “algumas” referindo-se a dedicação aos estudos e afazeres na escola
anexa, mostra que nem todas as alunas que frequentavam o curso normal apresentavam a
‘dedicação’ esperada, seja pelas dificuldades em acompanhar o curso, ou por encarar esse
espaço apenas como estratégia de resistência e inserção social a partir da ampliação dos
estudos.
Quanto às expressões “gênio forte” ou “falta de educação doméstica” é pertinente
observar que o Internato de Senhoras era um espaço que visava padronizar os costumes das
mulheres, isto fica expresso no trecho “que tenho ainda de combater”. Combate que revela a
intenção educativa da instituição: modificar os comportamentos morais das alunas,
direcionando sua índole, sentimentos e costumes.
Por isso, a diretora da instituição vai reclamar que o ensino de Aritmética, por
exemplo, poderia ser reduzido à aprendizagem das operações em inteiros, quebrados e
decimais, regra de três simples e composta, regra de companhia e regra simples composta de
juros, dando lugar a disciplinas que eram importantes para a carreira a que se destinam.
26

Trecho da correspondência oficial e relatórios da Diretoria do Internato Normal de Senhoras transcrito por
Alípio Franca (1936) em seu livro Memória Histórica.
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Embora reconhecesse que muitas das alunas aspirantes ao ensino normal
ingressavam mal preparadas quanto à leitura, escrita e outros conhecimentos básicos para
avançar na aprendizagem dos conteúdos que deviam ser ensinados na escola normal, como
literatura, por exemplo, Anna Bonatti considerava ser conveniente limitar o ensino de
Aritmética, pois pouco proveito teriam as normalistas ao gastar “[...] o tempo com regras de
liga, progressões, etc., de que nunca terão de fazer aplicação, mesmo nos usos da vida
particular”. (apud FRANCA, 1936, p. 32).
A fala de Bonnati encontra raízes na representação social de que a educação feminina
deveria ser restrita a manutenção do seu recato, de modo que saber ler e escrever não se
constituía na preocupação central para a instrução feminina, haja vista que, as prendas
domésticas corresponderiam às aprendizagens mais urgentes, tendo em vista que fazia parte
dos espaços frequentados e tidos como naturais ao sexo feminino. (SILVA, 2011, p. 138).
Essa restrição quanto às disciplinas que deveriam ser aprendidas, bem como a escassez de
cadeiras primárias para meninas, estava na base dos relatos sobre o desempenho das alunas ao
longo do curso normal. Muitas alunas entravam mal preparadas, de modo que era de
[...] lamentar que as aspirantes ao magistério entrem para a Escola Normal
tão mal preparadas nas primeiras letras; lutam durante o curso com grandes
dificuldades, sem jamais atingirem o preciso desenvolvimento das ideias,
salvo uma ou outra, por exceção de muito talento. Nem devem estas casas
reduzir-se a condição de Escolas de meninas, ensinando-se as primeiras
letras; devem sim ser Escolas de aperfeiçoamento, onde venham as mesmas
estender a esfera de conhecimentos adquiridos ali na sua infância, tenham
ou não em mente entrar depois no professorado. (BONATTI apud
FRANCA, 1936, p. 32, grifo nosso).

Além de apontar para as dificuldades enfrentadas pelas alunas, a diretora do Internato
de Senhoras, Anna Bonatti, deixa claro que algumas alunas entravam no curso normal para
ampliar os estudos e nem sempre com a pretensão de ingressar posteriormente no magistério
primário. A Escola Normal teve um papel importante na luta das mulheres baianas e foi
utilizada pelas mulheres como uma estratégia de ampliação dos estudos, já que de 1842 a
1869 poucas eram as possibilidades de instrução para o sexo feminino. Foi também meio de
adquirir uma formação profissional que dava acesso a um emprego.
Portanto, ainda que as meninas enfrentassem dificuldades para um bom desempenho
no curso, o Internato Normal de Senhoras era procurado e bem frequentado. O mesmo não
acontecia com o Internato Normal de Homens que matriculava e diplomava poucos
candidatos. Em consequência disto, segundo registro de Manoel Maria do Amaral, VicePresidente da Província, em 1864, grande parte das escolas primárias eram regidas por pessoal
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sem as habilitações necessárias, o que gerava constantes remoções de professores do sexo
masculino.
A escola normal para homens funcionando como internato não surtira o efeito
desejado e as causas para isto, derivavam do seu formato. Segundo o vice-presidente, em
1863, o curso estava sendo frequentado por apenas um aluno: “Sendo o curso de três anos já
no passado os professores não tiveram a quem lecionar no primeiro e segundo anos, e os do
segundo e terceiro estavam nas mesmas circunstâncias, tendo os do primeiro unicamente, o
aluno de que falei” (AMARAL, 1864, p. 11).
Em decorrência dessa ausência do público masculino no Internato Normal de
Homens, eram desnecessárias as despesas feitas com a manutenção da referida instituição. O
mesmo não podia ser dito a respeito do Internato Normal de Senhoras, que tinha um bom
desempenho principalmente no que tange ao ensino das práticas na escola de primeiras letras.
Como solução para a baixa frequência do público masculino, o Vice-Presidente da Província,
Manoel Amaral, autorizou a convocação de novos aspirantes, dispensando-lhes a
apresentação dos documentos necessários para a admissão em um determinado prazo, a fim
de aumentar o número de alunos.
Além dessa medida, o prédio do curso normal de homens foi transferido da Freguesia
da Vitória para a Ladeira das Fontes das Pedras, na freguesia de Santana, em uma tentativa de
atrair candidatos ao curso para professores. Em oposição, o curso de senhoras recebia um total
de onze alunas, sendo três no primeiro ano, quatro no segundo e quatro no terceiro e foi “[...]
também transferido da freguesia da Vitória para o Portão da Piedade na Freguesia de São
Pedro” (CHAVES, 1864, p. 3), a fim de funcionar em uma localidade próxima ao do
funcionamento da escola anexa.
Mesmo com tais medidas ainda não havia reflexos substanciais da transformação na
qualidade do professorado. Ao descrever o lamentável estado das escolas primárias baianas,
carecendo de livros, mobílias e prédios escolares, Luis Antonio B. de Almeida, Presidente da
Província, vai afirmar que, “[...] infelizmente, em toda a parte, os mestres não possuíam a
convicção e conhecimentos do sacerdócio que desempenham” (D’ALMEIDA, 1865, p. 16),
sendo que em 1866, tinha-se a notícia de que inclusive nas escolas particulares, pessoas
exerciam clandestinamente a profissão, sem possuir a habilitação para desempenhar tal
função. Mesmo porque tudo indica que aumentava o número de cadeiras primárias e os
diplomados na escola normal ainda eram em pequena quantidade. Além do mais nem todos
assumiam cadeiras.
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Para que a instrução primária tivesse uma melhoria significativa e fosse bem
distribuída era conveniente: edificar casas escolares, fornecer mobílias adequadas, criar
cadeiras para ambos os sexos de acordo com a demanda de alunos, além de “[...] retribuir-se
ao professor de modo que ele não considere o magistério não só como um modo oneroso de
vida a falta de um outro mais suave” (DANTAS, 1866, p. 33), caso contrário, a instrução
continuaria a passar por grandes dificuldades.
Os presidentes da província, em suas falas, deixavam clara a ideia de que, a
transformação da antiga escola normal em internatos, custou caro à província, isto porque
[...] o internato normal de homens, que [...] começara o ano com 10
discípulos, terminou com 4, por terem 3 sido reprovados e 3 perdido o ano.
O das mulheres, que principiara o ano com igual número finalizou com uma
aluna a menos, a qual concluiu os seus estudos obtendo carta. (DANTAS,
1866, p. 3).

O reflexo desses números era percebido nas escolas primárias. Das mais de duzentas
casas escolares, apenas 50 eram para o sexo feminino, o que diante das proibições impostas à
coeducação, resultaria na existência de mais normalistas habilitadas do que o número de
escolas para meninas que as pudessem comportar.
A procura do curso normal pelas senhoras em relação aos homens era notadamente
superior, de modo que, em 1868, dos 28 alunos matriculados nas duas escolas, apenas oito
eram do sexo masculino. (D’OLIVEIRA, 1868). As reclamações eram constantes. O pequeno
número de alunos matriculados no internato de homens justificava sua fama de dispendioso
em relação aos resultados esperados. Havia outros caminhos para os homens, os que queriam
ou podiam prosseguir estudos encontravam oportunidades no Liceu e nos colégios
particulares para o sexo masculino.27
O mesmo não se podia dizer em relação ao internato de senhoras, que pelo
crescimento da sua matrícula apresentava outras necessidades,
[...] a casa, na verdade, já não é suficiente para tão crescido número de
alunas internas, carecendo, por conseguinte de mais e maiores cômodos,
máxime para os dormitórios. As alunas não se banham na cozinha, ao menos
que eu saiba, mas em uma saleta destinada a esse fim e contígua aquele
cômodo; não sendo possível a condução de água de banhos para pavimentos
superiores, com tantas escadas a subirem-se, com tantas pessoas ao
banharem-se diariamente. Não há no Internato pessoal de criados o bastante

27

Deve-se considerar também a criação de oportunidades para inserção dos homens nas diversas atividades
econômicas e a atração exercida pela formação no Liceu. O reflexo desses aspectos na demanda masculina pela
Escola Normal ainda está por ser investigado.
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que se prestem para semelhante serviço. (BONATTI, 1865 apud FRANCA,
1936, p. 35-36)28.

Embora, o curso de senhoras fosse bastante procurado por candidatas da capital e do
recôncavo, problemas ligados ao espaço para acomodar tantas pessoas surgiam,
principalmente os referentes à insalubridade do prédio, tendo em vista que, se comparado ao
da Vitória, a descrição apresentada por Franca (1936) mostra que o curso de senhoras estava
instalado em um prédio de proporções impróprias para a quantidade de alunas, com número
insuficiente de criados para fazer a limpeza.
Também os locais de asseio pessoal já não correspondiam às regras referidas por
Joaquim Conceição (2012) em sua tese de doutorado que buscou compreender a implantação
e funcionamento dos colégios-internatos na realidade brasileira, a partir das teses das
Faculdades de Medicina de Salvador e no Rio de Janeiro. Suas descobertas indicaram a
constante preocupação com a higiene escolar e, neste caso, o internato de senhoras já não
correspondia aos requisitos médicos recomendados para o bom funcionamento de colégios
internos, principalmente no que diz respeito ao local, disposição dos cômodos, asseio e
quantidade de pessoas por metro. Mesmo não correspondendo aos critérios médicos e
higiênicos, se comparado ao internato de homens, o de senhoras atendia a um número maior
de alunas matriculadas entre os anos de 1861 e 1869, quando a escola funcionou como
internato (APÊNDICE E).
Se a Escola Normal de Senhoras atraia cada vez mais candidatas, o mesmo não
acontecia com o internato de homens, de modo que, ao longo período de 1861 a 1870,
enquanto a escola de senhoras diplomava 37 alunas mestras, a de homens dava conta de
apenas 16 alunos habilitados ao longo dos anos em que funcionou como internato.
(FRANCA, 1936, p. 36).

28

Trecho do relatório do Internato Normal de Senhoras sob a administração de Anna Bonnati, transcrito por
Alipio Franca (1936, p. 30-36) em sua obra memorialística.
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5
FEMINIZAÇÃO DOS EXTERNATOS NORMAIS E CRIAÇÃO DE
ESCOLAS PRIMÁRIAS MISTAS: DUAS VERTENTES DE UM MESMO
PROJETO (1869-1889)
Defendidos enquanto espaço para a implantação de cursos secundários e de
instituições particulares, os internatos brasileiros também foram alvo de constantes críticas
construídas a partir dos critérios para o bom funcionamento e higiene deste tipo de instituição
educativa.
No caso dos internatos normais na Bahia alguns problemas afetavam o seu
funcionamento, a saber: questões relativas à localização dos prédios; divisão do espaço
interno; organização pedagógica e aproveitamento dos alunos; além da presença de alunos
ditos ‘internos’ que se ausentavam das dependências da escola para trabalhar e regressavam
posteriormente.
Um ferrenho crítico desses internatos foi o Presidente da Província Francisco
Gonçalves Martins, que em extensos relatórios datados dos anos de 1869, 1870 e 1871 expôs
opiniões conservadoras para justificar a conversão do internato normal de homens em
externato, e a manutenção do internato de senhoras29.
Um dos primeiros problemas apontados pelo presidente diz respeito aos constantes
atrasos referentes aos alimentos destinados ao estabelecimento que atendia às senhoras. Os
cuidados com a alimentação tinham destaque no discurso médico-higiênico da época que era
respeitado pelas autoridades com vistas a uma boa higiene nos internatos e a manutenção da
saúde dos internos, havendo, inclusive, recomendações sobre a necessidade de uma
alimentação variada e a quantidade de refeições diárias tidas como suficientes.
(CONCEIÇÃO, 2012). A realidade no curso normal de senhoras não era esta.
Relatos mostravam que a alimentação não tinha variedade e era insuficiente, de
modo que a comida era pouca, de má qualidade e fora do tempo, sendo que muitas alunas
chegavam a passar mal e sofrer de fome ao longo da estadia na escola (FRANCA, 1936, p.
35). Segundo Martins os abusos condiziam com o mal estar vivenciado pelas alunas e, por
isso, resolveu cessar o suprimento de alimentação a cargo da Província, tendo em vista que
29

Francisco Gonçalves Martins, “[...] político de destaque nacional foi o mentor de uma reforma educacional na
Bahia que pretendeu combater o que ele chamou de ‘atraso na instrução’. Esteve na presidência da província por
duas vezes, de 1848 a 1852 e de 1868 a 1871. Além de ser político e proprietário de terras, Martins foi acusado
de ser um dos grandes traficantes de escravos, conforme o jornal O Guayacuru denunciou em 1851. No jornal, o
político foi chamado de ‘o rei dos negreiros’, pois era visto com traficantes e também responsável pelo
transporte de africanos para o seu engenho, o São Lourenço. Ele também foi Ministro no gabinete presidido pelo
Visconde de Itaborai e, segundo Bulcão Sobrinho, foi grande no Império, sendo comendador na Ordem de Cristo
e conselheiro de sua Majestade”. (O GUAYACURU, 1851 apud SANTOS, 2017, p. 3, grifo do autor).
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nas “[...] contas se notava um refinamento de gêneros escolhidos, incompatível com a
natureza do estabelecimento; e que mesmo famílias ricas não poderiam manter” (MARTINS,
1870c, p. 1), alertando para um desvio de dinheiro que custava caro aos cofres públicos.
Outro ponto considerado essencial para o bom funcionamento dos internatos era o
asseio, em especial os banhos, haja vista que “[...] os cuidados com a higiene pessoal indicado
pelos médicos também faziam parte das recomendações ou conselhos contidos nos escritos
sobre educação.” (CONCEIÇÃO, 2012, p. 98). Entretanto no Internato Normal de Senhoras,
além dos reclames em relação à alimentação, existiam os referentes à falta de água e a
necessidade de novas acomodações frente ao crescente número de alunas.
Para além dessas questões vinculadas a higiene dos internatos, outra preocupação
recorrente no discurso das autoridades era referente ao fato de que o modelo de colégiointernato promovia perversões. Em relatório datado de 1869, o Barão de São Lourenço,
Francisco Gonçalves Martins vai atentar para a frequência nos cursos e revela que alguns
estudantes do sexo masculino, por questões de sobrevivência, ausentavam-se do Internato
Normal. Este contato de alunos internos com o mundo externo rompia com a concepção de
enclausuramento e poderia causar males físicos e morais.
As dificuldades financeiras para a manutenção dos cursos separados somaram-se às
observações constantes do discurso de legisladores, políticos, juristas, sanitaristas, higienistas,
engenheiros e educadores, de modo que o Presidente da Província extinguiu os internatos
normais de homens e reformou o de senhoras, argumentando que
[...] em ambos os internatos a frequência foi de 38 alunos, que descontados
os dois que perderam o ano por moléstia, e um que foi reprovado, obtendo-se
apenas dentre eles dois professores, e 8 professoras, número minimamente
escasso, muito inferior as necessidades crescentes do ensino, e que não
compensa as elevadas despesas, os sacrifícios que custa a Província.
(MARTINS, 1869, p. 27).

A fala de Lourenço em um período de transição do trabalho escravo para o livre,
aponta que diversas eram as tentativas de ampliar a escolarização das camadas populares na
Bahia. Por isso, a manutenção dos internatos não compensava as despesas, por não formar
professores para as escolas primárias tal e como a realidade exigia.
Os documentos vão apontar que muitos dos professores continuavam sem a devida
habilitação. Segundo o presidente, dos 265 professores 169 eram substitutos, 33 interinos e
apenas 60 vitalícios, sendo que o número cada vez mais diminuto de alunos formados pela
escola normal prometia o desaparecimento dos habilitados entre o professorado primário.
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Esses professores substitutos eram nomeados sem concurso, sem exame para atestar
capacidade, de modo que muitos adentravam no magistério por corresponder à vontade dos
inspetores paroquiais e dominantes da região. Desse modo, foram “afugentados da profissão o
mérito e as habilitações” (MARTINS, 1870 d, p. 2) e a escola normal de homens via cada vez
mais o decréscimo na matrícula do curso. Por esta razão,
Martins propôs uma reforma apresentando o interesse em melhorias na
Instrução Pública e convocou uma equipe de representantes políticos e
educacionais visando o aprimoramento da formação e do trabalho docente, a
criação de mais escolas e a redução do analfabetismo, com ênfase na
liberdade de ensino. (SANTOS, 2017, p. 2).

Embora realizasse reformas na Escola Normal, o Barão de São Lourenço teve
posição favorável em relação à liberdade de ensino, de modo a não exigir mais as cartas de
habilitação fornecidas pela Escola Normal para os candidatos às cadeiras primárias públicas e
particulares. A justificativa para tal ato “foi a baixa capacidade governamental de manter e
expandir uma rede de escolarização” (SOUSA, 2006, p. 103), bem como que os internatos
normais forneceram um número reduzido de alunos e alunas mestras para as escolas
primárias.
Dentro de um conjunto de estratégias, tais como a ampliação das oportunidades de
ensino através de escolas primárias e aulas noturnas; intensa fiscalização do trabalho dos
professores e da criação de punições; regulamentação dos mapas escolares e, tendo em vista o
interesse em habilitar a futura mão-de-obra, as escolas normais da Bahia, enquanto local de
formação dos professores e professoras, passaram por nova reforma a fim de se adequar aos
anseios da época. Se era necessário educar o pobre de modo a transformá-los em cidadãos
morigerados, moralizados e habilitados no saber ler, escrever e cálculos, a Escola Normal era
vista como local que prepararia os professores para dominar os princípios necessários para
ensinar os alunos.
Segundo Ione Celeste de Sousa (2006) os professores e professoras formados pela
escola normal seriam técnicos interventores entre o sujeito sujo, pobre, malfeitor, menos
moralizado, cheio de vícios, e o sujeito ordenado, moralizado e higiênico. Por isso a
preocupação com o curso normal, em especial, com os alunos da escola de homens e com os
professores primários como um todo, já que esses seriam formadores do novo cidadão, do
trabalhador.
O Barão de São Lourenço a partir da Resolução n. 1116 de 16 de Maio de 1870,
tendo em vista os baixos resultados alcançados pelos internatos normais, resolveu que estes
não continuariam a funcionar do mesmo modo, decretando que:
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Art. 1 Fica suprimido o internato da escola normal para homens, e
substituído por um curso de igual escola, que se concluirá em dois anos,
frequentado por alunos externos, como sucedia com os que estavam na
antiga Escola.
Art. 2 Esta escola funcionará no convento de S. Bento, por concessão do
Rev. Abade que facultou os cômodos necessários. (MARTINS, 1870b, p. 2).

Nota-se a ênfase mais uma vez nos vínculos com a religiosidade cristã na escolha do
local de funcionamento da escola. O presidente da província justifica a resolução de nº 1.116
de Maio de 1870, discorrendo sobre os altos custos em relação à quantidade de alunos
habilitados nas referidas escolas e, comparando as despesas em relação ao internato de
senhoras e de homens vai apresentar quão volumosas estas eram:
Repartida a despesa do Internato de mulheres no ano de 1867 a 1868 e 1º
semestre de 1868 a 1869 pelas 30 alunas que frequentam, custou cada uma
delas a província 587$816; e a despesa geral de todos os anos repartidos
pelas 71 alunas matriculadas desde seu começo em 25 de Abril de 1861,
demonstra que custou cada uma delas á Província 1:766$633.
[...]
Distribuída a despesa do Internato de homens no ano de 1867 a 1868 e 1º
semestre de 1868 a 1869, pelos oito alunos que frequentavam as aulas,
custou cada um deles a Província 1:758$612, e a despesa geral todos os
anos, repartida pelos 43 alunos matriculados desde seu começo, faz conhecer
que cada um deles custou à província 2:864$163. (MARTINS, 1869, p. 28).

Em suma, os gastos com os internatos eram elevados, mas os resultados práticos e
necessários ao dito progresso da instrução eram poucos. Vale ressaltar que, para Martins, um
dos empecilhos para a frequência era de ordem socioeconômica. Muitos dos estudantes eram
pobres, necessitavam prover a subsistência através do trabalho remunerado, até atingir o grau
de normalistas. Ainda segundo Martins a experiência com o internato normal de homens
provou que pelo
[...] diminuto número de matrículas, essa instituição não foi bem aceita pela
população, não querendo os candidatos ao professorado sujeitar-se á passar
três anos encerrados em um internato, como estudantes de Colégio, quando
alguns são casados e tem família, á cuja subsistência é necessário prover
com o seu trabalho e esforços até alcançar a carta de habilitação e a
nomeação para uma cadeira de cujo ordenado se mantenham. (MARTINS,
1969, p. 29, grifo nosso).

Esta fala evidência que muitos alunos advinham de camadas pobres da sociedade
baiana, mas também traz à tona a evidência de que o funcionamento do curso normal de
homens em caráter de internato não era compatível com a índole masculina, mostrando como
a sociedade baiana estava divida quanto às diferenças entre espaços femininos e masculinos.
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Se para os homens o enclausuramento do internato não foi produtivo, para as
senhoras configurou-se em possibilidade de estudo e emprego. Essa realidade constituía-se no
jogo de oposições que segundo Bourdieu (2002) foi responsável pela divisão entre as
atividades de acordo com o sexo. O fato dos alunos do sexo masculino ‘não aceitarem’ bem a
instituição se dava tanto pela origem social e necessidade de subsistência, quanto pelas
questões de gênero.
A origem social dos alunos e alunas constituía-se em um problema e o presidente da
província afirmava que a instituição não foi ‘bem aceita’, porém resta-nos refletir sobre que
parte da sociedade baiana não aceitou este formato de instituição. De acordo com os estudos
realizados por Joaquim Conceição (2012, p. 13), embora tenham sido defendidos e utilizados
para a instrução pública, o internato funcionava como “[...] modelo para a formação de uma
elite dirigente masculina e na escolarização feminina, sobretudo, na metade do século XIX”.
Sem contar que muitas escolas normais atendiam ou passariam a atender á meninas e meninos
das famílias abastadas, como foi o caso da Escola Normal de Sergipe (O Atheneu Sergipano).
Essa característica de atendimento da elite, atribuída aos internatos pode estar por
trás do discurso conservador de Martins. Pontuando acerca da inutilidade do internato normal,
ele demonstra que esta instituição não servia a classe abastada, de acordo com os padrões de
estabelecimentos deste tipo no país. O internato recebia muitos alunos pobres e este mal
deveria ser combatido. Uma contradição, pois ao mesmo tempo em que a Escola Normal não
poderia ser povoada por alunos pobres, as ações governamentais estavam voltadas para a
escolarização desses através das escolas primárias e noturnas 30.
Para Conceição (2012, p. 16, grifo nosso) os internatos constituíam-se em local de
transmissão de saberes, espaço simbólico de confirmação cultural, de formação de uma classe,
de modo que a “[...] educação dispensada nos internatos constituía-se em privilégios de
classes ou de posições ricas, segmentos que podiam fazer face aos dispêndios do
internato”. A ênfase no trecho ‘fazer face aos dispêndios do internato’, não é por acaso, na
verdade pretende chamar atenção para o elemento que Martins buscava combater: a presença

30

Para mais detalhes sobre a escolarização da população pobre no final do Império ver: SOUZA, Ione Celeste
de. Escolas ao povo: experiências de escolarização de pobres na Bahia – 1870 a 1890. Tese. Doutorado em
História Social. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2006. Ver também: SANTOS,
Jucimar Cerqueira dos. O estabelecimento das escolas noturnas para adultos na Bahia no final do século
XIX. Cadernos do CEOM – Cultura e Sociedade, Vol. 30, n. 46, Jun/2017; SANTOS, Jucimar Cerqueira dos.
Escravizados e libertos nas escolas noturnas baianas no final do século XIX. EBR-Educação Básica Revista,
vol. 2, n. 1, 2016; SILVA, José Carlos de Araujo. O recôncavo baiano e suas escolas de primeiras letras
(1827-1852): um estudo do cotidiano escolar. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal da Bahia, Faculdade
de Educação (FACED), 1999.
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de alunos que não conseguiam pagar pelos seus estudos na instituição ocasionando gastos
para a província.
Por esta razão, via-se no discurso de Martins a idéia de que os internatos normais
fugiam do modelo padrão desse tipo de instituição escolar, justamente por ocasionar gastos ao
governo. De um modo geral, era necessário ofertar “escolas sem onerar os cofres públicos”
(SOUSA, 2006, p. 103). Logo, a origem socioeconômica dos alunos teve estreita relação com
a sustentabilidade do internato.
Segundo Ione Sousa (2006, p.11) “os pobres, os populares até 1888 eram os
escravos, os livres, os libertos, os ingênuos; os brancos pobres, brasileiros ou estrangeiros.”.
O que nos leva a supor que os alunos pobres que frequentavam a Escola Normal talvez
estivessem dentro dessa classificação apontada pela autora, sendo inclusive ‘mulheres e
homens de cor’31.
Concorrendo com as necessidades de subsistência, a existência de poucas garantias
quanto ao acesso às cadeiras primárias constituiu-se em um problema que afastava os homens
do curso normal. “Professores substitutos e interinos eram nomeados pelo governo sem
rigorosa escolha, algumas vezes por simples indicação de inspetores paroquiais, e mesmo por
estes diretamente, sem que tenham garantias suficientes de sua moralidade, habilitação,
vocação e prática [...]” (MARTINS, 1869, p. 30).
Entre esses havia profissionais que não possuíam sequer domínio de caligrafia,
apenas liam e escreviam, com muita dificuldade, desconheciam os métodos de ensino,
características pelas quais o presidente os classifica como professores perniciosos. Esses
professores eram assim considerados porque diante do projeto de escolarização era
inadmissível que o professor não dominasse os preceitos básicos para o ensino: ler, escrever,
contar, religião cristã e os métodos de ensino.
Ainda, segundo o Barão de São Lourenço, havia a necessidade de ampliar o número
de escolas para meninas no interior. Abraçando as representações de que às mulheres deveria
ser entregue o ensino primário, afirmava ter a Província uma “divida sagrada” com a
educação feminina, isto porque
Em uma província de 63 vilas e 296 arraiais ou aldeias, e uma população
aproximada de 1,200,000 almas, por mais estreita e severa que seja a
31

Vale ressaltar que, até a década de 70 do século XIX, os escravos não tinham autorização para frequentar as
aulas públicas. Por exemplo, “a matrícula de escravizados em escolas noturnas baianas do final do século XIX
foi uma questão que variou conforme o posicionamento do presidente da província de cada época” (SOUSA,
2006, p. 12), sendo que em 1872 o professor João José de Andrade Dantas acolhia em suas aulas oito alunos em
condição de escravizados.
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economia, deve haver em cada uma das maiores povoações uma cadeira,
pelo menos para o sexo feminino. Havendo porém somente 54 cadeiras, das
quais 11 em uma só Cidade, a da Capital, restam 43 que para 62 cidades e
vilas é evidente que 19 destas não as tem, e jazem no esquecimento
deserdadas da sorte como se não tivessem iguais direitos. (MARTINS, 1869,
p. 33).

O Barão ainda complementou, afirmando que, sem a instrução da mulher a educação
primária não poderia progredir, pois das mães de família dependia o futuro da sociedade
baiana. Segundo Silva (2008), tal concepção correspondia à ideologia que defendia ser o
papel da mulher fundamental para a formação dos futuros cidadãos e dirigentes, de modo que
a sua instrução deveria ser pautada no saber científico veiculado nas escolas normais.
Um discurso contraditório, pois ora julga ser necessário investir na instrução da
mulher a fim de que cumpra o seu papel, ora se vê lamentando os efeitos do internato de
senhoras, por acolher alunas pobres de modo a criticar a Lei 844 de 3 de Agosto de 1860 que
deu bases para o Regulamento Orgânico de 28 de Dezembro de 1860 ao dizer que “a intenção
do legislador foi certamente de preparar professoras para as escolas, e por excesso de zelo, ou
complemento de providências eficazes, quis proteger o talento pobre que se dedicasse a
semelhante profissão” (MARTINS, 1870a, p. 56, grifo nosso).
Para ele a Escola Normal constituiu-se no local onde pais que não podiam dar uma
educação excepcional as suas filhas valiam-se da gratuidade para garantir a ampliação de seus
estudos. A conversão da escola de senhoras em internato, se não produziu muitos frutos frente
ao sacrifício financeiro da província, “não foi tão fatal como sucedeu com o internato de
homens” (MARTINS, 1870c, p. 1).
O presidente julgava que a escola normal formou mais professores para a escola
primária em seu caráter de externato do que como internato nos dez anos de funcionamento,
além de apontar que alunos da escola normal eram requisitados em outros estados do país, tal
qual ocorreu com Fillipe José Alberto Jr que, sendo professor de prática das escolas anexas e,
tendo domínio do método Castilho, veio a ser, em 1859, diretor da Escola Normal de Niterói.
Diante da demanda por pessoal docente qualificado, reformar os internatos normais
era uma urgência e o fato do internato de homens formar em média um professor por ano
trouxe como consequência um retrocesso no ensino primário, “[...] retrogradando a Província
nesta parte a épocas muito anteriores a criação das Escolas Normais.” (MARTINS, 1870b, p.
1). O internato de senhoras, porém, produziu muito mais benefícios para as senhoras,
principalmente no que tange a ampliação dos estudos, além do mais
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[...] com a Escola Normal para o sexo feminino desenvolveu-se a
capacidade natural que ele tem para os estudos, e professoras muito hábeis
se ufanavam com o título de normalistas, ocupando desde logo grande
número de cadeiras. (MARTINS, 1870 c, p. 1).

Ao tratar o trabalho feminino no magistério como capacidade natural da mulher o
presidente mostra como foram naturalizadas construções sociais sobre o papel feminino na
sociedade. Tratava-se, pois, de representações disseminadas em revistas e documentos oficiais
com a intenção de estabelecer cada vez mais uma divisão sexual do trabalho de modo que o
magistério primário passou a ser visto cada vez mais como uma atividade feminina.
O reflexo de representações como essas podiam ser percebidas dentro e fora do
internato normal de senhoras. Das 269 escolas primárias em todo o estado, 50 cadeiras eram
regidas por normalistas, o mesmo não se podia dizer em relação às escolas primárias para
meninos, das quais 124 estavam a cargo de profissionais sem as habilitações necessárias,
como podemos ver no Quadro 632.
Quadro 6 – Bahia. Professorado baiano e suas respectivas habilitações de acordo com o sexo.
1871.
Condição de exercício da
Professores
Professoras
função
TOTAL
Abs
%
Abs
%
Normalistas*
87
64%
50
36%
137
Sem habilitação**
124
94%
8
6%
132
TOTAL
211
58
269
Fonte: Dados extraídos de Rocha, 1871.
*Normalistas: professores com carta de alunos mestres ou alunas mestras e, portanto, formados pela Escola
Normal. ** Profissionais em exercício nas cadeiras primárias, mas que não possuíam diploma conferido pela
Escola Normal.

Para o Barão de São Lourenço (1870c), essa presença de normalistas nas escolas
primárias, bem como o número de matriculadas e diplomadas pelo internato de senhoras,
tinha uma razão: a gratuidade para frequentar o curso normal. Segundo o presidente da
província, em 1870, das 21 alunas pertencentes ao 2º e 3º ano, apenas uma pagava a pensão
no valor de 100$300, importância esta que não supria sequer os gastos com alimentação. Esta
realidade provavelmente foi reflexo do Regulamento de 22 de Abril de 1862, que oferecia
garantias as aspirantes e alunos de bom desempenho e pobreza comprovada.
As alunas que frequentavam a escola eram de famílias pobres e, o internato era uma
instituição procurada por muitas jovens do interior, justamente por que
Se, pois uma família na posse de poucos recursos pode mediante algumas
solicitações, obter a instrução da filha sem nada a despender, ainda com
32

O termo habilitado faz referência ao candidato (a) ao magistério que tendo estudado na Escola Normal possuía
todas as habilitações oferecidas no curso e obteve o diploma de aluna ou aluno mestre.
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direito de ser empregada, como não correr a aproveitar-se de semelhante
vantagem? A proporção, pois que esta se fazia conhecida crescia a
concorrência, principalmente do interior da província. (MARTINS, 1870c, p.
1, grifo nosso).

Considerando dispendioso continuar a aceitar o grande número de alunas gratuitas,
tece críticas a João José Barboza d’Oliveira, o diretor geral que estava em exercício, no ano
de 1860, dizendo que o mesmo teve a intenção de ‘proteger a infância pobre’ ao abrir o curso
para receber alunas gratuitamente. E, tendo em vista o pequeno número de escolas primárias
para meninas, bem como as diferenças curriculares e sociais, o quadro referente ao
desempenho das normalistas ao longo do curso era este:
[...] das 21 alunas que devem frequentar o 2º e o 3º ano, apenas 4 tem a nota
de muito ou bastante inteligência; 6 trazem a apreciação de – pouca
inteligência; e 11 apenas de – alguma; dizendo-se de muitas que tiveram
pouco ou algum aproveitamento. (MARTINS, 1870c, p. 1, grifo do autor).

Esta realidade era reflexo da qualidade do ensino ministrado para as meninas na
escola primária, de modo que muitas candidatas ingressavam sem o domínio das primeiras
letras, lutando ao longo do curso normal para concluí-lo, com muita dificuldade.
Em vista dessas considerações sobre o funcionamento dos internatos e das demandas
por professores habilitados, o Barão suprimiu o internato de homens e manteve o internato
para senhoras, limitando o número de alunas gratuitas de modo que estas provassem e
justificassem o nível de pobreza, além de instituir diferentes classes de alunas, que na reforma
de 1873 foram mais especificadas. (ROCHA, 1870 apud FRANCA, 1936, p. 32; MARTINS,
1870c, p. 2).
O limite para o número de alunas gratuitas também tem origem no pensamento
conservador de que “[...] a vida dos internos nos colégios era capaz das piores influências pelo
alojamento de uma grande quantidade de meninos de toda origem social e, também porque era
impossível que o mestre cuidasse da formação das virtudes do aluno” (CONCEIÇÃO, 2012,
p. 30). Era a chamada mistura de gente de toda sorte. Sem contar que, ao obter um número
maior de alunos particulares ou subvencionados pela província e municípios, seria mais fácil
manter o internato de senhoras.
A preocupação com a manutenção financeira do internato fica expressa nos seguintes
artigos da Resolução de 16 de Maio de 1870:
Art. 7º No Internato serão recebidos com preferência a concorrência
particular as moças que forem enviadas pelas comarcas municipais,
cujas pensões sejam por elas pagas com recursos próprios ou agenciados
entre seus munícipes. Estas alunas depois de habilitadas serão preferidas as

114

cadeiras dos respectivos municípios, precedido pedido de referidas
comarcas.
Art. 8º A pensão de cada aluna é provisoriamente fixada em 25$ mensais
para sua alimentação, igual quantia pagando o Governo por suas
pensionistas. As externas pagarão somente a matrícula de 10$, que será
igual. (MARTINS, 1870c, p. 2, grifo nosso).

De acordo com o modo de pagamento da pensão, as alunas do curso normal de
senhoras eram classificadas da seguinte forma: as subvencionadas pelos municípios e governo
chamadas de pensionistas cuja pensão dava direito a instrução, alojamento e alimentação e as
particulares externas, que não tendo a necessidade de residirem na escola pagavam apenas o
valor referente à matrícula.
Outro ponto que ainda demandava solução era a instrução primária das meninas.
Continuava grande a desproporção entre escolas de meninos e meninas, sendo que muitos pais
não enviavam suas filhas para estudar em escolas com professores o que reclamava o aumento
de escolas regidas por senhoras, tendo em vista que esta era uma medida adotada, inclusive,
pelos Estados Unidos da América, dentre outros países. (ROCHA, 1872).
Em 1872, o texto publicado no editorial da Revista da Instrução Pública, ao discutir o
progresso do ensino nos Estados Unidos, vai demonstrar que os resultados ali alcançados
eram devidos à presença de mulheres na direção das escolas americanas. As mulheres
possuíam uma influência positiva sobre o resultado das escolas primárias, já que era vocação
delas a educação de crianças.
O editorial da revista apresenta dados referentes à presença feminina nas escolas
americanas, demonstrando que em 1869, este ramo do serviço já estava a cargo das mulheres:
“No estado de New York os quatro quintos das escolas são dirigidos por mulheres. Em 1869,
contavam-se em Massachusetts 5540 mestras e 497 mestres; em New York 2057 mestras e
202 mestres”. (EDITORIAL, 1872, p. 104).
A veiculação de dados como estes em uma revista de circulação entre os professores
primários e demais pessoas da sociedade baiana, condiz com o que afirma Chartier (1991) a
respeito do papel da imprensa na construção e disseminação das representações sociais. Para o
autor sentidos são criados e disseminados em jornais, revistas, livros, enfim em diferentes
suportes, de modo a constituírem-se em objetos que auxiliam na apropriação de
representações sobre a articulação entre o papel da mulher e o exercício do magistério.
As representações sociais acabam sendo expressas em números que possibilitam a
mensuração da sua apropriação por meio dos sujeitos, de tal modo a tornarem-se cada vez
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mais práticas sociais. É isto que fica nítido no Quadro 7 que oferece dados quantitativos sobre
o professorado primário e suas respectivas habilitações no ano de 1872.
Quadro 7 – Bahia. Professorado primário baiano e suas respectivas habilitações. 1872.
Condição de
Professores
Professoras
exercício da função
Alunos mestres
Não habilitados
Alunas mestras
Não habilitadas
Vitalícios
75
30
35
2
Interinos
4
6
1
-Substitutos
10
84
16
6
TOTAL
89
120
52
8
Fonte: Dados extraídos de: ROCHA, 1872, p. 13.
*Não Habilitado é o professor (a) sem formação pela Escola Normal.

Com o aumento significativo de alunas mestras nas escolas primárias, o Presidente
da Província e Desembargador João Antonio de Araujo Freitas Henriques (1872, p. 71)
sinalizou que os internatos e externatos normais eram muito procurados e que o número de
aspirantes tenderia a ser maior do que nos anos anteriores, sendo as mulheres responsáveis
pelo aumento da matrícula total33.
Assim como as alunas possuíam dificuldades, os alunos do Externato de Homens
continuavam a enfrentavam problemas frente a quantidade de disciplinas, a duração do curso
e a origem socioeconômica, isto
[...] porque, pertencendo quase todos os aspirantes ao professorado as classes
menos favorecidas da sociedade, tem de ocupar o pouco tempo que lhes resta
das lições em prover aos meios de subsistir no dia seguinte. (ROCHA, 1872,
p. 38).

O diretor geral da instrução pública Rocha (1872) cita o caso de um aluno que
trabalhando a noite e tendo que durante o dia comparecer as aulas normais para as lições, não
conseguia, pois, acompanhar o andamento das disciplinas, não se habilitando para o exercício
da profissão. Casos como esse justificam a baixa matrícula no curso normal e mostram porque
alguns candidatos sem habilitação ingressavam nas escolas primárias.
Para o diretor, situações assim poderiam ser evitadas caso a duração do curso fosse
aumentada para três anos, possibilitando uma melhor distribuição das disciplinas, menos
fadiga e melhores chances de conciliação com a necessidade dos aspirantes trabalharem. Com
relação ao curso de senhoras, Rocha (1872) vai sugerir a criação de um curso normal
33

Uma consequência desta constante e crescente procura pelo Internato Normal de Senhoras foi o fato de que a
casa onde estava instalado não tinha as acomodações compatíveis com a procura, sendo necessário procurar
outra casa mais adequada, pois além do espaço reduzido, faltavam mobílias para tão crescente número de alunas
matriculadas.
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intermediário para as aspirantes se prepararem de modo mais sólido nas primeiras letras e
conhecimentos matemáticos (ortografia, caligrafia, gramática, contabilidade, etc). Sugestão
esta que se tivesse sido implantada teria diminuído as dificuldades das alunas, entretanto,
como não foi posta em prática, ao longo dos anos posteriores reclamações em relação ao
preparo das aspirantes foram constantes.
Em 27 de Setembro de 1873 ocorreu uma nova reforma na instrução pública e no
curso normal, e instituiu também as conferências pedagógicas iniciadas em 12 de Dezembro
de 1876, configurando-se em espaços onde professores em exercício refletiam sobre as
questões necessárias para a prosperidade da instrução pública34.
Figura 12 – Bahia. Programa da Conferência Pedagógica. 1875.

Fonte: Carvalho, 1876.

Nas conferências pedagógicas normalistas discutiam assuntos importantes para o
ensino e, com base no primeiro programa das conferencias pedagógicas apresentado na Figura
12, nota-se que a discussão sobre a educação feminina estava em pauta, seja através do ensino
obrigatório ou das escolas mistas para adultas. Correspondendo a um dos pontos relacionados
no programa das conferências chama atenção o texto escrito pela professora particular D.
Maria Augusta Chaves Santos intitulada de A instrução obrigatória nas escolas desta

34

Para saber mais sobre as Conferências Pedagógicas na Bahia ver: BRANDÃO, Verônica de Jesus. Práticas
curriculares nas escolas públicas primárias: estudo das teses apresentadas nas Conferências Pedagógicas
em Salvador (1913-1915). Dissertação (mestrado). Universidade do Estado da Bahia. Faculdade de Educação.
Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade. Bahia: 2012.
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província pode ser profícua como tem sido nas escolas européias, e nas de alguns estados da
América? Afirmado, quais vantagens? Negando, em que pode ser ela prejudicial?, a partir do
qual defende o ensino obrigatório, em especial, a extensão das luzes às meninas e, inclusive,
propõe a criação de escolas noturnas para adultas35.
Tomando o exemplo de países como a Alemanha, a Suíça, a Noruega, França e
outros países da Europa, Maria Santos defende que a instrução somente se estenderá a toda a
mocidade se o Estado interferir, cumprindo o seu papel e sustentou que a “[...]
obrigatoriedade do ensino, em cumprimento de uma promessa da Constituição, fortificou-se
nesta opinião em virtude da privação das luzes, a que se condena grande parte da população,
especialmente o sexo fraco” (NAZARETH, 1875, p. 2). Um discurso em prol da emancipação
feminina, no sentido da extensão dos estudos as meninas e moças, demonstrando que nos
espaços de fala pública, muitas mulheres defendiam a extensão da escolarização a outras
pessoas de mesmo sexo e levantavam isto como bandeira a ser discutida.36.
Cabe salientar que, a fala da professora Chaves em defesa da obrigatoriedade e da
extensão da instrução as meninas não foi aceita por todos os presentes nesta conferência. O
professor público Miguel M. de Carvalho após a fala da professora considerou o ensino
obrigatório inexequível tendo em vista a vastidão da província.
Em apoio à fala da professora Maria Chaves, o professor particular do Colégio Santa
Teresa, Luiz Alvares dos Santos, “sustentou a eficácia do ensino obrigatório, demonstrando
analiticamente uma das vantagens provenientes da obrigatoriedade” (NAZARETH, 1875, p.
2), no entanto a discussão foi encerrada e encaminhada para o segundo dia da conferência
onde foi retomada.
No segundo dia, tendo em vista a retomada da discussão suscitada pela professora
Maria Chaves em torno do sexto ponto do Programa das conferências que versava sobre a
obrigatoriedade escolar e a extensão das aulas para adultas, os professores Theodoro
Araponga, Argemiro Firmo Caissara, Izidro da Cunha e Mello foram convidados a ler suas

35

O 1º ponto do programa, assim como o 2º e o 7º estimulavam os professores a dissertar sobre os suportes
legais para o exercício do magistério e da organização do trabalho do professor, ou seja, animavam a refletir
sobre questões postas à profissão. De acordo com o registrado na ata da Conferência, a discussão em torno
dessas temáticas não teve tanto embate quanto a abordagem do ensino obrigatório e das escolas para adultas e
mistas, temas de intenso debate em todo o Brasil neste período.
36
Trata-se da Ata das Conferências Pedagógicas do ano de 1875, na qual o professor público Elias de Figueiredo
Nazareth foi secretário e tomou nota dos acontecimentos ao longo das Conferências. Anos mais a frente, Elias
viria a ser professor e diretor da Escola Normal, realizando reformas importantes e que ampliariam cada vez
mais a presença feminina no curso normal a partir de 1911. Segundo Elias Nazareth a lei que limitava a 50
alunos a matrícula no primeiro ano do curso normal foi revogada a partir da Lei n. 864 de 5 de Agosto de 1911, o
que justifica o fato de em 1913 a matrícula passou a ser de 132 alunos, sendo apenas 24 homens. (NAZARETH,
1913).
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dissertações que tratavam do mesmo tema. Após a leitura, o professor particular Raymundo
C. Gomes continuou alegando que o ensino obrigatório não poderia ser aplicado à realidade
baiana e demonstrou-se contrário as aulas para adultas, alegando que seja
[...] pela impossibilidade do Governo socorrer as classes menos abastadas,
[...] já pela distância media entre a maior parte das famílias pobres do
centro e das respectivas escolas; e concluiu mostrando-se também adverso
às aulas para adultas, de que falou a Professora D. Maria Chaves Santos em
sua dissertação. (NAZARETH, 1875, p. 3, grifo nosso).

Mais uma vez a discussão prolongou-se ficando de ser concluída no terceiro dia, com
uma pequena votação acerca da aprovação da obrigatoriedade, e sobre a criação de escolas
noturnas para adultas. Se no segundo dia alguns professores ausentaram-se, neste terceiro dia
se fizeram presentes e puderam participar da votação. Cabe salientar aqui que muitos dos
professores ausentes eram do sexo feminino. Até que ponto a ausência não se constituiu em
um pequeno protesto frente às posições contrárias à extensão da instrução a mulheres adultas?
Enfim, no terceiro dia das conferências pedagógicas,
[...] fez o Presidente do ato a sinopse de toda a discussão relativamente ao 6º
ponto, objeto da dissertação da Professora particular D. Maria Augusta
Chaves Santos, e pondo em votação, que se fez nominalmente, opinaram
pela obrigatoriedade do ensino vinte e um dos professores contra sete.
(NAZARETH, 1875, p. 5).

Mas o que essa discussão sobre a instrução feminina através das conferências
pedagógicas tem a ver com este estudo sobre a feminização da escola normal? Na verdade
essas reflexões possibilitam vislumbrar as relações entre a Escola Normal enquanto espaço
formativo e de movimento feminino em busca da ampliação dos estudos com aquelas e
aqueles professores já formados e no pleno exercício da profissão.
Basta ver que dentre os presentes neste primeiro encontro, existiam professoras do
curso normal e ex-alunas, a saber: Ana Florinda Ribeiro Duarte, Maria Augusta Besuchet,
Emilia Guimarães Costa, Constança Gonçalves Freire, Maria Carolina Gomes, Emilia
Leopoldina Geraque Collet, Izabel Gonçalves da Silva Araujo, Theolinda da Cruz Menezes,
Senhorinha Maria da Conceição, Florinda Moreira dos Santos, entre outras que se ausentaram
no primeiro dia mais se fizeram presentes nos demais dias a exemplo de Anna Joaquina dos
Santos Bonnati e Joanna Maria da Silva.
Outro ponto do programa das conferências que também chama atenção é o quarto
ponto que versa sobre as Escolas Mistas a partir do qual Argemiro Irenio Caissara propôs a
criação de escolas mistas em um momento em que ainda havia restrições a coeducação,
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opondo-se, inclusive, a professores e professoras que se diziam contrários a tal prática.
Quando
Proposto o 4º ponto do programa, que é <<Escolas Mistas>> foram
convidados para lerem suas dissertações na parte relativa ao ponto em
discussão, os professores João Theodoro Araponga, Izidro da Cunha e
Mello, D. Carlota Gracinda do Nascimento, que se opuseram a criação de
tais escolas e Argemiro Izidro Caissara, que emitiu opinião contrária,
fazendo ver que, além da economia que disto provinha ao erário público,
nenhuma inconveniência trazia pelo lado da moralidade desde que fosse
perene e constante a vigilância do mestre. (NAZARETH, 1875, p. 6, grifo
nosso).

Nota-se com este trecho da Ata da Conferência de 1875, que a coeducação ora
recebia apoios, ora sofria críticas e restrições. Discussões como essas e dados contidos em
outros documentos, vão demonstrar que a feminização da Escola Normal e do magistério
primário foi incrementada a partir da abertura de cursos separados por sexo para formar
professores e professoras e pelo reconhecimento de que “[...] se podia confiar a regência das
aulas mistas às mulheres, e não limitá-las a só lecionar nas escolas para meninas” (HAHNER,
2011, p. 468).
Como visto, no programa constavam questões e temas que, segundo Nóvoa (1999, p.
19) constituíram-se em elementos para pensar a identidade profissional. E sobre as
associações de professores e eventos como as conferências, pode-se dizer, de acordo com o
mesmo autor que “trata-se de um momento importante do processo de profissionalização
[...]”, já que as professoras e professores se articulavam, debatiam e passaram a compor um
campo solidário com mentalidade comum, em busca da definição da carreira, melhoria do
estatuto profissional, e da ampliação do direito da educação para as camadas excluídas. E,
principalmente as professoras, muitas delas diretoras ou professoras da Escola Normal,
fizeram deste espaço momento de discussão do direito a educação, seja para meninas em tenra
idade ou para a mulher adulta através das aulas noturnas.
Mas é claro que todo esse movimento pela instrução feminina além de constituir-se
em uma luta das mulheres do período, também fazia parte de um novo projeto de sociedade.
Em 1878, o Presidente da Província, Barão Homem de Mello, indica que o “[...]
aperfeiçoamento da instrução pública depende essencialmente de bom pessoal docente.”
(MELLO, 1878, p. 18). Em meio ao clima político, social e educacional, onde o domínio da
leitura e da escrita se faziam necessários para a constituição do cidadão que vota e trabalha,
constantemente reforçava-se a necessidade de realizar maiores investimentos no Internato
Normal de Senhoras diante do ‘nobre e grandioso’ fim desta instituição. Para Carvalho,
diretor geral da instrução pública este estabelecimento era um
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[...] dos que devem merecer do Governo e dos Poderes Provinciais os mais
sérios cuidados, e as mais dedicadas atenções, pelo nobre e grande fim a
que se destina, qual o de preparar professoras, e estas as mães de
família, de que depende o bem estar e a moralidade da sociedade. Assim
tudo o quanto se fizer em ordem de aperfeiçoar, e a elevar esse importante
estabelecimento á maior altura, será um verdadeiro serviço ao país e pelos
quais as gerações futuras abençoarão os que para isso houverem concorrido.
(CARVALHO, 1873, p. 16, grifo nosso).

Mais uma vez, fica evidente a ideia da professora como uma técnica interventora
capaz de inspirar nos alunos sentimentos de moralidade, morigeração e como a educação foi
voltada para inculcar os hábitos do trabalho, religião cristã, e da construção de uma família.
De modo que a professora formaria um trabalhador mais disciplinado. Para isso nada melhor
do que a mãe-educadora, responsável por fomentar em seus alunos tais princípios37.
Uma das estratégias para colocar normalistas nas cadeiras primárias era o de premiar
os habilitados pela Escola, sendo que se alguma camara municipal subvencionasse as alunas e
alunos estes deveriam reger uma cadeira no município. De acordo com a Reforma da
Instrução de 1873, em seus artigos 38 e 53, haviam quatro tipos de prêmios: da primeira
classe para cada aluno do curso, dois de segunda classe, e um só para a cadeira primária de
terceira classe, prêmio este que deveria ser conferido aos alunos e alunas que se distinguissem
por seu talento, aplicação e moralidade ao longo do curso.
Segundo Carvalho (1877) em observância a essas disposições a Escola Normal da
Bahia em solenidade de encerramento do curso e entrega de cartas de habilitação fez a
distribuição de prêmios a alunas e alunos que
[...] mereceram pela sua aplicação e aproveitamento; cabendo o de 3ª classe
a pensionista da Província D. Carlota Moreira de Castro Amorim e os de 1ª e
2 ª em número de 19 a 4 pensionistas da província, a 2 das Comarcas, a 2
particulares e a 17 externas.
[...] de conformidade com o §1º do art. 38 do Regulamento [de 1873],
resolveu conferir o prêmio de 3ª classe ao aluno do 3º ano Possidonio Dias
Coelho e os de 1º e 2ª a outros dos diversos anos por sua aplicação e bom
desempenho. (CARVALHO, 1877, p. 30.31).

Tais medidas estavam relacionadas com o esforço para tentar consolidar a escola
normal e ampliar sua clientela, representando uma das conquistas do professorado primário.
Entretanto a política de recrutamento de professores primários ainda era incerta: profissionais
eram nomeados por inspetores paroquiais e outras pessoas influentes que dominavam a
região, sem concurso que atestasse a capacidade para o exercício do cargo; professores
37

Segundo Durães (2011, p. 468) “Pestalozzi e Froebel mencionam a necessidade de participação das mulheres
na educação das crianças, seja como mães, seja como professoras”, chegando a criar o conceito de mãeeducadora para referir-se ao papel da professora.
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normalistas eram demitidos livremente e substituídos por pessoas da confiança desses
agentes. Fatores que afugentavam muitos habilitados das escolas primárias do estado.
(MARTINS, 1870d, p. 2).
Contra essas ações e visando dar mais garantias aos normalistas através da
elaboração de uma política de recrutamento do pessoal docente, o presidente da província, por
meio da Resolução de 16 de Maio de 1870, N. 1116, resolveu que
Art.º 25 – Nenhuma cadeira de 1ª classe será provida sem concurso, exceto
se for pretendida por aluno preparado na antiga Escola normal ou no
Internato extinto, ou no atual Externato; mas somente não aparecendo
concorrentes.
Art.º 26 – [...] em igualdade de provas de habilitação no concurso preferemse os que apresentam diploma de normalistas, e dentre estes, os que
houverem sido de aluno ajudante.
Art. º 27 – São dispensadas do concurso as normalistas enviadas ao Internato
por conta das comarcas municipais, e, somente para as cadeiras vagas do
município. (MARTINS, 1870 d, p. 6).

Esse suporte ou licença legal de recrutamento de pessoal para o exercício da
profissão constitui-se em outro elemento que, tanto Novoa (1999), quanto Dominique Julia
(2001) definem como um perfil de competências técnicas, garantindo uma legitimação para o
exercício docente. Como reflexo da manutenção do internato de senhoras e da proposição das
garantias quanto ao acesso à carreira, nota-se que a presença feminina entre os anos de 1872 e
1878 aumentou significativamente como é possível observar no APÊNDICE E que apresenta
dados referentes à matrícula no curso normal de 1845 a 1900.
O crescente ingresso de mulheres no Internato Normal aponta que havia “[...] mais
esperança em preencher todas as cadeiras de ensino primário para meninas com alunas
mestras do que as de meninos com alunos mestres” (MACHADO, 1874, p. 58). Isto porque
era cada vez mais difundida a concepção de que o magistério primário e o curso normal
possuíam o caráter de sacerdócio e de atividade vocacionada. Enquanto sacerdócio, o
magistério deveria ser ocupado por pessoas que demonstravam verdadeira vocação para o
exercício da profissão.
Representação presente na fala de Nunes (1876, p. 6), então Presidente da Província,
para o qual o magistério primário não deveria ser considerado apenas como um meio de
ganhar a vida, de subsistência, “[...] mas sim como um sacerdócio para o qual, além dos
conhecimentos teóricos e práticos das doutrinas do ensino primário, se deve mostrar
verdadeira vocação.” A respeito de representações como estas, Ione Sousa (2006, p. 105)
sinaliza que o magistério foi comparado ao sacerdócio por conta da necessidade de fazer com
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que, seus aspirantes ou aqueles que já estavam no exercício da profissão desenvolvessem as
qualidades do devotamento e da moralidade.
Nesse sentido, qual seria a pessoa ideal para o exercício do magistério primário?
Quem deveria adentrar os muros da Escola Normal a fim de receber formação para tal
‘sacerdócio’? Os discursos de presidentes da província, diretores da instrução e da escola
normal consideravam como naturalmente apropriado às mulheres a inserção no curso de
formação de professores e na atividade de ensino na escola primária. O argumento da
predestinação, da missão, da dedicação exclusiva ao magistério público justificava tal
inserção.
Se outrora, não se ouvia sequer falar em oportunidades de estudo para mulheres, o
que se via em 1873 foi um tímido incentivo à abertura de escolas primárias para meninas,
mistas e noturnas para adultas regidas por professoras, enquanto em relação ao Internato
Normal de Senhoras era
[...] sabido que [...] muitas famílias das menos abastadas da Província
procuram este estabelecimento, para nele dar ensino a suas filhas, vendo que
assim lhes preparam um futuro.
[...]
É, pois evidente, que esta instituição tende a crescer e a aumentar, e que a
proporção, que a instrução for-se desenvolvendo na Província, maior será o
número de alunas que hão de procurá-lo, pelo que cumpre preparar um
edifício com as precisas proporções. (CARVALHO, 1873, p.16-17).

A atribuição do magistério primário às mulheres e os incentivos a sua inserção no
curso normal estavam atrelados às ditas causas naturais que faziam delas seres ideais para
ocupar as cadeiras primárias. Rocha (1871, p.70) aponta que “as senhoras eram naturalmente
inclinadas, pelo privilégio que lhes deu a natureza, ás crianças cuja fraqueza alentam com
seus carinhos, conciliarão perfeitamente os nobres deveres com zelo e dedicação maternal”.
A partir desta representação nota-se que havia uma naturalização do magistério
primário como função feminina associando-o à ideia da maternidade enquanto uma missão e
vocação femininas. Para Ione Celeste (2006, p. 3, grifo do autor) tratava-se do enquadramento
da normalista “[...] enquanto sujeito histórico em sua ‘missão’ de redimir a ignorância e o
atraso do povo brasileiro via escolarização”.
Anna Bonnati, diretora do Internato Normal de Senhoras, também vai apresentar uma
fala associada à representação do magistério primário enquanto verdadeira vocação feminina,
ao relatar que ao longo do curso normal
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[...] no tocante a vocação para o magistério, a julgar pela prontidão e boa
vontade com que se prestem ao desempenho de seus deveres escolares,
parece que as alunas [...] mostram [...] que se preparam e dedicam a árdua
tarefa do ensino primário. (BONNATI, 1870, p. 17).

O ingresso na escola normal e, consequentemente, nas escolas primárias as
colocariam em uma posição respeitável e elevada, devida a quem tinha a missão de ser
educadora da infância. Para Rocha (1871, p. 69) as mulheres seriam as salvadoras do futuro
da sociedade, frente às estratégias de escolarização necessárias ao período. Não se podia
contestar a aptidão feminina para o ensino de crianças e, sendo os horizontes femininos ainda
acanhados, pois lhes era permitido o acesso a poucas carreiras, a inserção no professorado
primário constituía-se em uma “salvação para muitas famílias”. Desse modo as mulheres
achariam sustento frente à “exigências da vida social” e colaborariam com a “moral e o futuro
da sociedade”, tendo sua figura atrelada a Instrução Pública com o objetivo de preparação do
futuro trabalhador.
Diante da situação existente em 1870 e das condições das escolas primárias da
província já descritas anteriormente, o Diretor Geral da Instrução Pública, Francisco Rocha
(1871, p. 71, grifo nosso) afirma que “[...] seria preferível a conversão das escolas do sexo
masculino, nos lugares onde não há para o outro sexo, em mistas regidas especialmente por
professoras”. A preocupação era de não entregar as cadeiras a pessoas sem habilitação, haja
vista que, os relatos de outras autoridades apontavam que esses professores eram perniciosos
por não dominar sequer a leitura e a escrita e, também, de aproveitar a tendência de
crescimento do número de mulheres diplomadas revelada pelas matrículas apresentadas no
Quadro 8.
Quadro 8 - Bahia. Matrícula por sexo na Escola Normal. 1870-1900.
Ano de referência do
dado

Masculino

Feminino

Abs.

1870

27

34

61

Total
% de matrículas
do sexo feminino
55

1880

76

115

191

60

1889

4

132

136

97

1900

5

123

128

96

Sexo

Fonte: Dados extraídos de: Rocha (1871); Barroso (1881); Carrascosa (1889); Devoto (1900);

Vale ressaltar que, nesse período de intensificação das discussões acerca da presença
no magistério primário e no curso normal de pessoas que encaravam o magistério enquanto
sacerdócio e vocação, o número de professoras trabalhando nas escolas primárias, comparado
com o ano de 1870, havia duplicado, de modo que em 1876, dos 488 professores, 288 eram
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do sexo masculino e 119 do sexo feminino. Enquanto a Escola Normal matriculava 128
alunos, sendo 92 do sexo feminino. (NUNES, 1876).
Em termos legais o que teria concorrido para o aumento da presença feminina na
Escola Normal ainda no Império? Que evidências contribuíram para a mudança do quadro
inicial de matrícula? Em conjunto com outros fatores o Regulamento Orgânico de 28 de
Dezembro de 1860, a Resolução nº 868 de 6 de Dezembro de 1862, a de nº 1151 de 23 de
Junho de 1868, a nº 1116 de 16 de Maio de 1870 e a Reforma de 1873 contribuíram para o
aumento das mulheres no curso normal entre as décadas de 60 e 80.
Ampliando as disposições da Resolução de 1870 que reformou os internatos, a
Reforma da Instrução Pública de 27 de Setembro de 1873, além de manter o externato de
homens, limitou no internato para senhoras o número de alunas gratuitas sob a
responsabilidade dos cofres da província, determinando em seu artigo 45 e 46 que o internato
admitisse cinco classes de alunas, sendo estas pensionistas provinciais e particulares, as meio
pensionistas, as externas e as internas, conforme fica detalhado nos parágrafos:
[...]
§1º. São pensionistas provinciais as alunas que, estando nas condições do art.
48, forem subvencionadas pelos cofres provinciais.
§2º. São pensionistas municipais as que forem supridas pelas câmaras
municipais.
§3º. São pensionistas particulares as alunas internas subvencionadas por seus
pais, parentes ou protetores, e sujeitas, sem a menor distinção, a todas as
obrigações, disciplinas e regime do estabelecimento.
§4º. São alunas meio-pensionistas as que, morando fora do internato,
sujeitarem-se a pagar metade da pensão mensal das internas, para terem no
estabelecimento a segunda refeição.
§5º. São externas as alunas que somente permanecem no estabelecimento
durante os trabalhos das aulas.
Art. 46. As alunas internas contribuirão com a pensão mensal de 25$000; as
meio-pensionistas com metade dessa pensão; as externas, porém, pagarão a
matrícula de dez mil réis por cada ano.
§ único. A matrícula de dez mil réis será geral, exceto para as pensionistas
provinciais ou municipais. (CARVALHO, 1873, Art. 45 e 46).

Pela mesma Reforma os alunos do externato ficavam sujeitos apenas ao pagamento
de um imposto anual de matrícula de dez mil réis, igual ao fixado para as alunas do internato.
Por se constituir em uma instituição educativa na qual as alunas moravam e estudavam e pelo
auxílio financeiro prestado as estudantes, o Internato Normal de Senhoras foi considerado um
estabelecimento de qualidade para o recolhimento de moças de família, principalmente
daquelas que vinham do Recôncavo baiano e inspirava confiança e respeito para o ingresso
das alunas.
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Um reflexo dos benefícios da Reforma de 1873 pode ser observado no Mapa
demonstrativo das alunas que frequentaram o Internato Normal no ano de 1875, a partir do
qual podemos ver a quantidade expressiva de alunas que se matricularam no Internato
Normal, chegando a um total de 93, sendo destas 24 subvencionadas pela província, e
comarcas, 22 particulares e 47 externas. No curso normal de homens matricularam-se apenas
36 alunos.
Figura 13 – Bahia. Mapa demonstrativo das alunas do Internato Normal da Bahia. 1875.

Fonte: NUNES, 1876.

Logo, as disposições legais supracitadas facilitaram o ingresso e a permanência
feminina no internato o que contribuiu para a crescente procura pelo curso normal de
senhoras. E sabendo que o acesso feminino a instrução formal foi lento e gradual, a Escola
Normal, constituiu-se em uma das primeiras iniciativas de formação pós-primária para as
mulheres. Isso porque mesmo após a Lei de 15 de outubro de 1827 poucas escolas primárias
para meninas foram criadas. (HAHNER, 2011).
Diante das escassas oportunidades de ensino para meninas, o empenho das famílias
baianas, de diferentes origens sociais, era o de encaminhar suas filhas para a Escola Normal,
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que se constituiu por muitos anos em uma das poucas chances de ampliação dos estudos e
inserção profissional em uma atividade socialmente aceita. A escassez de oferta explica o
aumento constante e crescente da presença feminina na matrícula do curso normal, de modo
que, entre os anos de 1877 a 1879, nos relatórios dos presidentes da província e do diretor
geral da instrução pública passaram a ser constantes as solicitações de transferência do
estabelecimento para outro prédio.
Tendo em vista, a progressiva procura feminina pelo Internato Normal, data de 1877
a aquisição de um prédio com melhores acomodações. Este foi o prédio do Comendador
Geremoabo, arrematado após ser examinado pelos doutores da saúde pública, das obras
públicas, da diretoria da instrução e da direção do Internato Normal de Senhoras que julgaram
ser o prédio mais adequado e de fácil acesso para as normalistas, por situar-se no atual bairro
de Nazaré, próximo a Capela do Sagrado Coração de Jesus, em uma região central da cidade
de Salvador/BA (LUCENA, 1877, p. 56).
Figura 14 - Bahia. Prédio da Escola Normal da Bahia em fotografia do ano de 1936. (1).

Fonte: Franca, 1936.
1.
Em 1936 o prédio já havia sofrido reformas internas e acréscimo de pavilhões construídos em áreas
externas e inaugurados por volta de 1898.

Vale ressaltar que, na época de aquisição do prédio, este necessitava de reparos. Obra
esta sob a responsabilidade da Liga Operária Baiana que carecia de recursos para dar
adiantamento às obras. Segundo Antonio Araujo de Bulcão, a instituição foi “[...] solenemente
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inaugurada no dia 2 de Dezembro de 1879, Aniversário Natalício de sua Majestade o
Imperador” (BULCÃO, 1880, p. 13).
Neste mesmo período em que o curso normal de senhoras passou a funcionar em
prédio próprio, cresciam os discursos voltados para a criação de garantias e melhores
condições de trabalho para os professores, bem como se fortalece o pensamento de que o
magistério primário deveria ser elevado à categoria de um sacerdócio no qual adentrassem
apenas pessoas habilitadas para tanto.
Esse contexto justifica a presença de diversos discursos como o de Henrique P.
Lucena, ex-presidente da província e de outras autoridades, que diante da desigualdade entre
escolas primárias para meninas e meninos na capital e no interior davam preferência à criação
de cadeiras para meninas já que havia vilas e freguesias com população superior a 10.000
meninas cada uma, que não contavam com uma só escola, tais como as localidades de Rio das
Éguas, Vitória, e demais localidades explicitadas na fala do Desembargador Lucena:
Dos mapas juntos pela Diretoria da Instrução Pública ao seu relatório, se
conhece a desigualdade com que é feita pelas diversas freguesias a
distribuição dos conhecimentos elementares. Essa desigualdade se torna
ainda mais notável entrando-se na discriminação das escolas para os dois
sexos. Assim, em 55 freguesias com uma população de quase 400000 almas
e população escolar de mais de 70000 meninos, d’entre os quais mais de
35000 pertencem ao sexo feminino, não há uma só escola de meninas. Há
freguesias com população superior a 10000 almas cada uma, que não
constam em seu seio uma só escola para o sexo feminino, como seja: Rio das
Éguas, com 27000 almas, - Vitória, com 19000, - Brotas de Macaúbas, com
18000, - Sant’Ana do Rio da Dona, com 12000, - Conceição de Feira e Santa
Barbara, com mais de 11000! Há mesmo Vilas, onde não há uma cadeira
primária para meninas, com as da Vitória, Rio das Éguas, Carinhanha,
Soure, Prado e Trancoso: duas delas são, entretanto sedes de Comarca!
(LUCENA, 1877, p. 54).

Para o ex-presidente da província, além de aumentar a quantidade de escolas
primárias para meninas era preciso adotar o ensino obrigatório. Entretanto este não se fazia
possível ou era difícil de implantar devido à desídia dos professores, pela falta de habilitação
de muitos ou porque os pais não tinham dinheiro para providenciar uniformes e enviar os
filhos a escola38. E concordando com o diretor geral da instrução, afirmava que não havia
razão para justificar

38

Para mais detalhes sobre o ensino obrigatório ver: VINAGRE, Shirley Alves da Silva. A obrigatoriedade
escolar na Bahia (1870-1899). Dissertação (mestrado). Universidade do Estado da Bahia. Departamento de
Educação. Campus I. Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade. 2014.
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[...] o fato de se não dar ao mesmo tempo a instrução elementar aos meninos
de um e de outro sexo. [...] sendo preferível na opinião daquele funcionário
que acabasse ela com a injusta desigualdade, criando de preferência cadeiras
do sexo feminino onde só existissem as do outro sexo. (LUCENA, 1877, p.
54).

A Escola Normal da Bahia ocupou um papel importante na formação geral e para o
magistério de homens e mulheres, de 1845 a 1880. E, no caso das senhoras, constituiu-se em
um espaço responsável pela “[...] formação profissional e na elevação cultural da mulher
brasileira” (FREITAS, 2003, p. 33). É necessário salientar que, ao mesmo passo que as
normalistas vão se inserindo no magistério, outros professores e professoras não habilitadas
pela Escola, também se inserem neste espaço, como fica evidente no quadro abaixo.
Quadro 9 – Bahia. Professorado primário baiano e suas respectivas habilitações. 1859-1880.
CAPITAL
Professores

INTERIOR
Professoras

Professores

Professoras

ANO

Total
de
Prof.

Alunos
mestres

Total
de
Profª.

Alunas
mestras

Total
de
Prof.

Alunos
mestres

Total
de
Profª.

Alunas
mestras

1859

20

15

8

8

118

62

14

4

1864

20

20

9

9

94

62

23

17

1878

24

21

20

20

264

71

165

79

1880

28

23

30

27

288

60

187

98

Fonte: D’Oliveira (1859; 1864) e Gonçalves (1878; 1879).

É pena que os documentos e os dados apresentados no Quadro 9 não nos permitam
visualizar quem eram essas senhoras que não possuíam habilitação pela Escola Normal, mas
que estavam em exercício principalmente nas cadeiras primárias do interior. Nota-se pelos
dados apresentados que o magistério primário passou a constituir-se em fonte de subsistência
e autonomia financeira não só para senhoras formadas pela Escola, mas por outras jovens que,
perceberam a abertura desse campo profissional.
Salvador, capital do estado, por ser o local de instalação da Escola Normal, possuía o
quadro de professores primários formado praticamente por alunos e alunas mestras, tendo
uma leve diferença no que tange ao ano de 1880, quando o número de alunas mestras se
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comparado ao de alunos era superior. Enquanto a Capital da Bahia era bem servida, as cidades
do interior diante de alguns problemas já relatados careciam de normalistas.
Das diversas opiniões sobre o que elevaria a qualidade do ensino público, algumas
indicavam a necessidade do ensino ser ministrado pelas mulheres. Barroso (1881, p. 4)
reporta que em 1880 nas 348 escolas do sexo masculino estavam matriculados 14.201
meninos e nas 226 escolas para o sexo feminino estudavam 7.425 meninas e defendendo o
aumento da matrícula nas escolas de meninas, argumentou que era:
[...] tempo de caírem por terra esses antigos preconceitos de que para a
mulher basta saber coser, e entender dos negócios domésticos, como se, irmã
do homem, não tivesse também uma razão que dirigir, uma vontade que
regrar, e paixões que combater.
[...]
Se é verdade que o principal papel da educação pertence á mulher, como
poderá desempenhá-lo, sem primeiro instruir-se?
A mulher é o anjo tutelar da família, d’essa pequena sociedade, que, oculta
quase sempre os olhos da posteridade, é no entretanto a fonte das virtudes,
que brilham mais tarde no mundo, a semelhança d’essas vertentes
desconhecidas, d’onde nascem caudalosos rios, cujas águas abundantes vão
engrossar as do oceano.
[...]
Entendo, pois, que, atenta a população infantil das localidades, se deve
multiplicar as escolas para o sexo feminino. Será talvez o primeiro passo
para uma reforma, que, mais cedo ou mais tarde, há de ser introduzida, de
confiar exclusivamente a mulher a direção das escolas chamadas de 1º
grau. (BARROSO, 1881, p. 14-15, grifo nosso).

Barroso articula em seu texto a necessidade de ampliar a escolarização das meninas
com um discurso corrente na época pautado na atribuição do ensino primário à mulher. Vários
autores, entre os quais Cruz (2012) e Louro (2012) ressaltam que nesses discursos foram
conferidas a atividade do ensino primário características, tais como: paciência, minúcia,
afetividade, doação, dedicação, amor, entrega, dentre outras qualidades, sendo o magistério
concebido como uma predestinação, uma missão.
Sendo objetivo da Escola Normal formar normalistas, a instituição passaria por mais
uma reforma, ampliando as possibilidades de ingresso feminino seja no curso normal ou na
instrução pública, de modo que enquanto Romualdo Barroso esteve a cargo da instrução, a
relação entre a mulher e a educação e a “relação mestre e sacerdócio foi explicitada”.
(SOUSA, 2001, p. 105-106). Romualdo Maria Barroso era favorável a obrigatoriedade do
ensino e defensor do ensino misto, bem como da instrução da mulher por considerar que as
professoras alavancariam o progresso da instrução, justamente por ser o anjo tutelar da
família. Enquanto multiplicadoras da idoneidade, dos bons costumes e regras sociais, as
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mulheres deveriam ter acesso a instrução, por isso foi a favor não só do aumento das escolas
mistas regidas por professoras normalistas, mas também da expansão do ensino normal por
meio da transformação do internato de senhoras em externato e da permanência do externato
de homens.
Como diretor de instrução esteve preocupado com a população que não sabia ler e
escrever visando a ampliar o número de eleitores e formar trabalhadores morigerados, ou seja,
trabalhadores bem educados, de bons costumes e disciplinados. Por isso considerava que a
primeira grande reforma de que necessitava a sociedade iniciaria com a entrega do magistério
primário as mulheres. E, nesse sentido, a Escola Normal seria alvo de atenção das autoridades
como uma das instituições “[...] formadoras e forjadoras de normalistas/professoras”,
encaradas como “as disseminadoras naturais das novas práticas e saberes”. (SOUSA, 2001, p.
15).
Segundo Rocha (1871, p. 71) as boas escolas eram aquelas cujos professores eram
habilitados ou alunos mestres, sendo que o diretor de instrução acreditava também que o
crescimento do “[...] número de escolas regidas por professoras aumentaria em muito a
frequência desenvolvendo-se, portanto mais do que atualmente o ensino”. Ione Sousa (2006,
p. 161) vai demonstrar que desde 1850 gestores e diretores da instrução pública debatiam
acerca da educação ser entregue a professores e professoras formados pela Escola Normal,
sendo corrente entre eles a ideia de que as normalistas estavam aptas ao magistério primário
[...] por terem cursado as disciplinas, tanto as scientificas, como os méthodos
de ensino, como defendera um dos diretores gerais da instrução, o
Reverendo Emílio Lobo, no relatório de 1879, ao afirmar que a instrução
pública tomaria impulso ‘[...] uma vez que aos alunos mestres
exclusivamente fosse cometida a melindrosa tarefa do magistério primário.
(SOUSA, 2006, p. 191, grifo do autor).

Nesse sentido, os normalistas substituiriam os mestres-escola que na maioria dos
casos, não possuíam formação específica para o ensino e com “[...] tempo para dedicar-se
exclusivamente ao magistério” (DURÃES, 2011, p. 471, grifo nosso). Diante desse contexto
nota-se, entre os anos de 1882 a 1885, um aumento significativo de escolas primárias mistas e
para meninas por incentivo da Diretoria da Instrução que estava a cargo de Barroso 39:

39

Segundo Ione Souza (2011) Romualdo Maria de Seixas Barroso foi Diretor da Instrução Pública entre os anos
de 1881 e 1885, substituindo o padre Emilio Freire Lopes Lobo. Ambos enquanto diretores da instrução
refletiram sobre as questões de seu tempo em meio a uma campanha abolicionista no estado e país lançando mão
de estratégias para ampliar o acesso a educação a todos, habilitando homens livres e libertos, bem como
mulheres, a ler, escrever e contar, por meio da criação de escolas noturnas, ampliação de escolas mistas ou para
o sexo feminino e incentivando a formação do professor.
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Quadro 10 – Bahia. Escolas públicas primárias de acordo com o sexo. 1879-1888.

1879
1882
1883
1885
1888

Sexo
Masculino
317
365
362
367
359

Sexo
Feminino
197
233
233
237
240

Mistas

Total de escolas

2
11
21
38
36

514
609
616
643
655

Fonte: Dados extraídos de: Lobo (1880, p. 4); Barroso (1882, p. 37); Barroso (1883, p. 20); Barroso (1885, p.
101); Portella (1888).

A partir desses quantitativos fica evidenciado que as representações traduzem-se em
práticas sociais, já que as escolas mistas foram criadas tendo em vistas as “[...] possibilidades
de aumentar o número de mulheres no magistério” (HAHNER, 2011, p. 269). Por isto,
Barroso defende a instrução da mulher de modo a prepará-la para a grande missão de ser mãe,
esposa e professora pública.
Neste mesmo período em que sob a administração de Romualdo Maria de Seixas
Barroso ocorreu um aumento considerável de escolas mistas, o então diretor da instrução vai
parabenizar Emilia Leopoldina Gerarque Collet, professora de língua nacional no Externato
de Senhoras por abrir uma aula pública noturna para o sexo feminino na sala de prática da
Escola Normal. Barroso considera louvável e feliz a iniciativa de Emilia Collet, experiência
esta que não podia “[...] passar despercebida [...] sobretudo quando é destinada para o ensino
daquelas que tem de fundar no seio da família o reino do amor e do trabalho” (BARROSO,
1882, p. 52).
Inicialmente Collet, como assinava nos seus manuais de exercícios de
caligrafia, muito usados nas escolas primárias, organizou aulas noturnas
femininas na sua residência. Como provavelmente a procura aumentou,
pediu permissão ao Reverendo Romualdo Maria para que as mesmas fossem
ministradas na sala anexa ao Internato, no que consentiu o diretor geral de
Instrução Pública. Este processo de demora e único registro de aula feminina
[noturna] permite afirmar que, se o interesse na implementação de um
sistema de escolarização dos pobres tinha o intuito de formar futuros
cidadãos, estes eram cidadãos homens, sendo, portanto uma prática
masculinizadora. (SOUSA, 2006, p. 201-202).

Embora correspondesse a um discurso ideológico de gênero, tal iniciativa, no que se
refere a ampliação das possibilidades de estudo para mulheres, representam marcos de
conquistas para as mulheres baianas em finais do Império. Ainda pensando na formação das
mulheres, em especial, das prováveis aspirantes ao curso normal, Romualdo Barroso vai criar
uma proposta de Curso de Letras e Ciências para o sexo feminino, que ofertaria ensino
secundário para mulheres das camadas mais pobres.
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Segundo Antonietta Nunes (2008, p. 216) o curso secundário para o sexo feminino
esteve em funcionamento na Bahia desde o ano de 1883, contando com 39 alunas
matriculadas. Funcionou “[...] no prédio das escolas primárias da freguesia de São Pedro e
tinha aulas diárias das 17 ás 21 horas, ministradas por doze senhoras da sociedade baiana que
aceitaram lecionar gratuitamente”. De acordo com o estatuto que o regulamentou, as
disciplinas do curso secundário ofertado às senhoras eram diferenciadas das do sexo
masculino. O Curso de Letras além das disciplinas previstas em lei para um curso secundário,
contava com as de higiene e noções de economia doméstica, noções de direito usual para as
relações de família, desenho de imitação, prendas domésticas e música.40.
De acordo com Sara Dick (2006) as alunas deveriam pagar as despesas com
iluminação e outros serviços prestados ao prédio, sendo que aquelas que não podiam pagar
ficavam desobrigadas de tal ação. O curso de letras e ciências possuía o intuito de “[...]
facilitar as nossas patrícias, sobretudo, as que não podem frequentar estabelecimentos
particulares de instrução secundária, o estudo de diferentes ramos do conhecimento humano”
(BARROSO, 1883 a, p. 64). Interessante é perceber que, tal proposta surge no momento em
que o diretor da instrução pública recebe queixas da diretora da Escola Normal de Senhoras 41,
em relação ao pouco adiantamento das alunas nos estudos de gramática, como sinal do
despreparo das aspirantes ao curso, mas também da benevolência dos exames finais no curso
primário.
Ainda segundo Barroso (1883 a, p. 18), esta realidade se dava porque
[...] a maior parte das meninas, depois que deixam de frequentar as aulas
primárias, conservam-se por dois, três ou quatro anos em suas casas de
ordinário sem aplicação alguma, antes de pretenderem-se matricular na
escola, perdendo, entretanto, muito, ou antes, o melhor do que tinham
adquirido. (BARROSO, 1883, p. 18).

O curso de letras e ciências para o sexo feminino foi proposto por Barroso como uma
tentativa de oferecer uma instrução secundária a uma parcela das meninas que não possuíam
condições de continuar os estudos de imediato, preparando-as melhor para o ingresso na
Escola Normal. Uma tentativa de sanar as reclamações recorrentes acerca das dificuldades de
aprendizagem enfrentadas pelas alunas-mestras ao longo do curso normal e de ofertar um
curso secundário a mulheres das classes menos favorecidas, isto porque, “embora não
houvesse expressa proibição, apenas se matriculavam homens no Liceu Provincial; as
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No relatório de Romualdo Barroso (1883 a, p. 63-65) consta que este curso estava sob a responsabilidade das
Senhoras da Infância Desvalida em seu serviço constante de generosidade pública.
41
Maria Augusta Besuchet.
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mulheres que desejassem cursar o secundário o faziam em escolas particulares.” (NUNES,
2008, p. 216).
As evidências sobre a origem socioeconômica das alunas do curso do Externato
Normal de Senhoras nos mostram como “[...] as escolas normais forneceram as oportunidades
desejadas pelas mulheres sem grandes recursos para estender sua educação além do nível
primário.” (HAHNER, 2010, p. 325).
Para o Barroso, a instrução da mulher gerava um aumento da riqueza social,
principalmente, no que tange a sua missão na família. Muitas localidades permaneciam sem
uma escola pública primária para o sexo feminino. A criação de escolas mistas surgiria como
solução para levar a instrução para as meninas nos lugares onde se fazia necessário.
Citando Francisco José da Rocha (1871), Barroso (1882, p. 47) vai indicar que a
conversão de escolas masculinas em mistas sendo regidas especialmente por professoras
desenvolveria o ensino público. E, com base neste pensamento transforma algumas escolas
em mistas, tendo em vista também as condições econômicas do estado para a criação de
escolas apenas para o sexo feminino.
A coeducação através das escolas mistas surgiria como elemento importante, seja
para ampliação dos estudos primários pelas mulheres, seja pela possibilidade de dar
continuidade aos estudos posteriormente nas Escolas Normais. No entanto, a criação dessas
escolas não correspondia somente a uma oportunidade para meninas e mulheres, por meio de
atos liberais, mas tratava-se de uma economia para as províncias, sendo possível reunir alunos
de ambos os sexos em um único espaço, ao mesmo passo que seria utilizado pelas mulheres
pobres como uma estratégia que “[...] permitia certa liberdade e, ainda, a possibilidade de
adquirir conhecimentos.” (VILLELA, 2016, p. 122).
Em 1880, Antonio Araujo de Aragão Bulcão, Presidente da Província, salientou que
alguns periódicos denunciavam os melhoramentos precisos para a instrução a fim de elevá-lo
ao caráter de perfeição. O encontro do GPEC com a Revista A Escola foi importante para esta
pesquisa, e vem mostrar como a criação de escolas mistas ou a ênfase na boa formação dos
professores constituía-se na base da reforma da instrução.
Leopoldo Reis (1880), em artigo sobre a base da verdadeira educação estimula a
educação da mulher com base na representação de que se a mulher não é bem educada oferece
riscos à sociedade com filhos de igual índole. Tal representação disseminada em uma revista
de circulação entre o professorado primário e escrita, inclusive, por alunos estres fundamentase nos argumentos utilizados por Pestalozzi sobre a importância da educação fornecida pela
mãe aos filhos.
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Com base em Durães (2011, p. 475, grifo do autor), podemos observar como
representações como a de Leopoldo Reis carregam em si a caricatura da mulher como
portadora de condições natas para a educação de crianças, bem como reconhece que “[...]
quando a mãe não tem a devida educação, sua presença pode ser prejudicial”. Para Leopoldo
Reis (1880) a mulher era como uma árvore cujo fruto sustentava a sociedade, porém se a
educação desta era descurada como seria o futuro da nação, se da mulher dependia este
futuro? Em defesa da mulher/mãe como a pessoa perfeita para a função de professora
primária vai justificar a insistência na formação especializada por meio das escolas normais, a
fim de que aprendam os princípios para o ensino e cuidado de crianças.
Para validar tal argumento o redator aponta alguns princípios e disciplinas que
regiam a educação feminina no período e trás a tona em sua fala elementos que se farão
presentes em parte do programa da Escola Normal de Senhoras a partir do Regulamento de
Bulcão, em 1881. Segundo Reis (1880, p. 2),
[...] a mulher que se diz mal educada sabe duas noções de Geografia e alguns
princípios de Gramática; sabe perfeitamente as crenças supersticiosas, mas
ignora a higiene do casamento, as noções de história natural, a educação
física, moral e intelectual.

E, diante deste quadro afirma mais uma vez que se a mulher não recebe uma
educação com tais princípios, tão pouco ofertará ao seu filho, pois somente a mulher é capaz
de fazer da criança um homem ativo, social e empreendedor (REIS, 1880, p. 2). Forte era a
representação de que a instrução elementar enquanto atividade feminina constituía-se em um
projeto de modernização da sociedade. De acordo com esta representação, a mãe-educadora,
acima de tudo deveria “suscitar um autêntico interesse pela aprendizagem e procurar mantê-lo
vivo” (DURÃES, 2011, p. 471).
Por isto, a escola normal passaria por nova reforma em 1881, prevista na fala de
Leopoldo Reis ao propor e pensar nas disciplinas que normatizariam e disciplinariam a
mulher considerada como estéril modelando-a a fim de forjar não só a professora, a
normalista, mas também o novo cidadão. Segundo Ione Sousa (2001, p. 65) representações
como estas revelavam como acreditava-se que formando as mestras formar-se-iam os novos
comportamentos e práticas sociais de uma comunidade.
Ainda no artigo sobre as bases para a verdadeira educação, resurge mais uma vez a
necessidade de investir na instrução de mulheres por que “[...] se cada indivíduo for bem
educado pela árvore que lhe deu o ser, a sociedade será útil; sendo má, como é, ela não poderá
ter nobreza nem luz moral” (REIS, 1880, p. 2). Mas há um diferencial no discurso de Reis, ele
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separa a mulher do professor, mostrando a ambiguidade do papel feminino no período: ser a
esposa bem educada que formava no lar doméstico, e o de professora que conforme muitas
representações encontradas nos documentos e, com base nos estudos de Sousa (2001), Durães
(2011) Louro (2012) era a mãe-pública, a mãe-educadora.
“A presença das mulheres na condição de mães ou de primeiras educadoras dos
próprios filhos seria oportuna porque ali [nas escolas normais] elas aprenderiam o necessário
para o exercício da maternidade”. (DURÃES, 2011, p. 469). Fortalecia-se dessa forma a
representação de que as mulheres, cada vez mais, deveriam ingressar nas escolas normais para
se aperfeiçoar enquanto esposas e mães. Representação esta presente nos relatórios de Gomes
(1846), Borges (1856), Rocha (1871), Romualdo Barroso (1880), dentre outros. As escolas
normais seriam consideradas como locais em que era ofertada a educação para a formação de
mulheres que seriam educadoras dos seus filhos e de outras mulheres. Dessa forma sairiam
das escolas normais boas mestras e mães de família.
Tendo em vista que a mulher e o professor que não são bem educados causam males
ao lar doméstico e a sociedade, Reis (1880) defendia que a instrução feminina e, por
conseguinte, da professora e professor deveria ser constituída de conhecimentos necessários
para que cumpram o seu dever. E diante do exposto acerca do período de 1860-1879, a
Reforma de 1881 é promulgada e nela nota-se a presença de disciplinas correspondentes à
representação de moral e luz exposta por Reis (1880).
Conforme o artigo 126 do Regulamento da Instrução pública assinado por Antonio
Araujo de Aragão Bulcão em 5 de janeiro de 1881, existiria na Capital da Bahia dois
estabelecimentos normais em que receberiam preparação todos os que se destinarem a carreira
do professorado público primário. E, com base no artigo 127 e no Horário das disciplinas da
Escola Normal de Senhoras anexo ao regulamento, podemos ver como as disciplinas citadas
na Revista A Escola, estariam compondo o currículo da Escola Normal42.
Seriam elas: Pedagogia, onde as normalistas aprenderiam sua história, princípios de
organização escolar, metodologia, educação moral, física e intelectual, e legislação do ensino;
Prática de métodos ao longo de todo o curso; Desenho e prendas domésticas compreendendo
o trabalho com as máquinas de costura, corte de vestimentas e preparo de roupas de crianças e
adultas; além das disciplinas de Geografia Nacional, princípios de caligrafia e língua nacional;
as ditas crenças supersticiosas por meio da disciplina de religião e, por fim, as disciplinas de
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A reforma de 1881 já estava em discussão quando da publicação da revista A Escola.
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história universal, química, física. Todas as disciplinas citadas na Revista A Escola que
tinham por objetivo profissionalizar e disciplinar a mulher43.
Ao refletir sobre o destino tradicional da mulher em seu processo de construção
social, Simone de Beauvoir (1967, p. 23) nos faz pensar as novas disciplinas da escola normal
como elementos formadores dessa mulher, onde a partir da aprendizagem seria firmado o
“papel da mãe, da professora e das outras mulheres no plano do convívio social
(aprendizagem) das meninas”. A disciplina de religião, por exemplo, surgiria como elemento
que preenchia as lacunas da educação doméstica, bem como a disciplina de prendas lhes
inculcava modos de ser.
A esse respeito Beauvoir (1967, p. 23) também nos lembra que são estratégias para a
formação da mulher em seu destino social a proposição de virtudes femininas onde “[...]
ensinam-lhes a cozinha, a costurar, a cuidar da casa ao mesmo tempo em que [...] impõe-lhe
regras de comportamento”. Tais representações acerca do potencial formativo das aulas de
prendas para as meninas ficam mais evidentes na fala de Barroso, que defendendo a instrução
primária afirmava que
[...] a escola primária não deve desprezar este ensino, pertence-lhe; é preciso
que eleve-o para tornar compreendida toda a sua importância; é preciso
igualá-lo as outras disciplinas do programa, é preciso mostrar que esta arte
de alimentação, de asseio da casa e das vestes, pode tornar-se fecundas em
resultados higiênicos e morais, e que um dos melhores meios para fazer com
que o marido e filhos amem o lar doméstico, é torná-lo agradável e risonho,
animá-lo com o bom humor, a brandura e a feição da mulher. (BARROSO,
1882, p. 20).

Saberes relacionados com a formação da mulher para o lar/casamento, e que
constituem-se em representações importantes para entender o porque que a mulher deveria
tornar-se professora, ingressando nas escolas normais, já que a mãe integra a filha ao mundo
dito feminino (BEAUVOIR, 1967). Mas Barroso (1882, p. 20) também vem apresentar por
outro lado a ideia de que a disciplina de prendas também deveria compor o currículo da escola
de meninos para que “[...] o futuro chefe da família [...] compreendesse o emprego e o uso de
cada cousa”.
Um relatório datado de 1889 revela que toda essa preocupação com a aprendizagem
de prendas domésticas e uso de máquinas de costura tem estreita relação com as mudanças
43

De acordo com Barroso (1883; 1885) algumas disciplinas deste novo programa tiveram problemas para serem
aplicadas nas escolas normais da Bahia, sendo que as disciplinas de álgebra, geometria, trigonometria, geografia,
cosmografia, ciências naturais em 1885 ainda não haviam sido lecionadas na Escola Normal para senhoras,
sendo o ensino reduzido as matemáticas e ao desenho geométrico.
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econômicas da sociedade baiana e a chegada de indústrias na Bahia. Segundo Manuel do
Nascimento Machado Portella (1889), a demanda pela aprendizagem de corte e costura
também tem relação com a crescente variedade de indústrias têxteis presentes no estado.
Existiam dez fábricas
[...] das quais as de Nossa Senhora da Palma, Bonfim, Modelo, S. Salvador,
Santo Antônio do Queimado, Nossa Senhora da Conceição, e S. Brás, nesta
Capital; Todos os Santos, e Nossa Senhora do Amparo em Valença, S.
Carlos de Paraguaçu em Cachoeira. Nestas fábricas em que funcionam
aparelhos aperfeiçoados, estão empregados cerca de 3000 operários de
ambos os sexos, inclusive menores, que de tenra idade vão se habituando ao
trabalho e mobilizando-se para a vida. (PORTELLA, 1889, p. 152-153, grifo
nosso).

Além das fábricas têxteis existiam as de chapéus também estabelecidos na região,
chamando atenção a fábrica a vapor estabelecida na Água de Meninos “[...] de Sampaio e Cª a
qual ocupa um total de 400 operários entre homens, mulheres e meninos, e dá a produção
anual de 350,000 chapéus de pelo de coelho, lebre e castor.” (PORTELLA, 1889, p. 153).
Logo, a proposta de introdução dessas disciplinas, inclusive nas escolas primárias, além de
revelar questões de gênero, também contemplava a formação do trabalhador e da trabalhadora
de fábricas como essas, razão pela qual para Barroso (1882) meninos e meninas deveriam
receber aulas de prendas e economias domésticas44.
O Regulamento de 1881 determinava que para o ingresso no magistério primário as
candidatas e candidatos deveriam provar a capacidade intelectual por meio da carta de aluna e
aluno mestre e outros títulos reconhecidos pelo governo. O critério da capacidade intelectual
deveria vir associado a moralidade atestada mediante documentos das autoridades do lugar
onde residia o candidato (BULCÃO, 1881, art. 13, inciso I, p. 4). A moralidade e a
capacidade intelectual eram consideradas como as grandezas do futuro preceptor primário, de
modo que para bem educar seus alunos, elementos da moral funcionariam como base para o
desenvolvimento da inteligência das crianças.
Em discurso no ato de entrega dos diplomas a alunos e alunas mestras proferido pelo
Cônego Romualdo Barroso (1883, p. 79), fica cada vez mais evidente a comparação do
magistério primário com o sacerdócio, exigindo dos aspirantes abnegação, sacrifício e muito
amor. De modo que esses normalistas deveriam se sacrificar todos os dias pela infância, amar
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Para ver mais detalhes sobre mulheres trabalhando em indústrias têxteis ver: RAGO, Margareth. Trabalho
Feminino e Sexualidade. IN: DEL PRIORE, Mary (Org.). História das Mulheres no Brasil. Editora Contexto.
10 edª, 1ª reimpressão, São Paulo, 2012.
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e tratar os alunos como filhos e filhas. Sendo a escola normal “fonte disseminadora do saber e
o magistério como um dom e uma missão divina” (SOUSA, 2001, p. 72).
Barroso (1883, p. 80) convocava as normalistas a continuar a obra começada no lar
doméstico agora como professoras, pois enquanto raio de luz, arquitetos do futuro, apóstolos
do ensino, missionários da civilização, dedicavam-se a nação colaborando para o progresso
por meio da escola que acolhia o “[...] verdadeiro berço da nação. O filho do artista, do
operário, do lavrador, todos esses homens que constituem a maioria da nação”. Para Ione
Sousa
[...] esse interesse em educar pobres, adultos trabalhadores estava no bojo
das preocupações das elites na segunda metade do século XIX, sendo um dos
seus intuitos formar um trabalhador livre com algumas características
desejadas, quais sejam, moralidade, civilidade, e as habilidades precisas de
saber ler, escrever e contar, demandadas pelas atividades econômicas que
estavam ampliando-se com novas formas de controle, de mediação, de
estocagem e distribuição. (SOUSA, 2006, p. 181)

A educação escolar passou a ser vista como a principal função da mulher, pois ela
carregava em si o dom de conceber e instruir um filho. Instruir mulheres era torná-las
perfeitas porque quanto mais conhecimentos tivessem, melhor formariam o homem. Formar a
mulher na escola normal era atuar em consonância com a sua natureza, pois:
Não se pode contestar a aptidão da mulher para a educação e instrução das
crianças; e neste país, onde os horizontes são ainda muito acanhados para as
aspirações femininas, onde se pode dizer que a mulher não tem outra carreira
honrosa, além da do professorado, a instituição de tal sistema pode ser uma
salvação para muitas famílias, que, destinando suas filhas a elevada e
respeitável posição de educadoras, nela acharão com certeza abrigo contra as
exigências da vida social, com vantagem para a moral, para os costumes e
para o futuro da nossa sociedade (ROCHA, 1871, p. 69).

Essas e outras falas anteriormente transcritas traziam declarações que naturalizavam
a função da mulher enquanto professora e são frutos da circulação de idéias que estavam
presentes em diversos estados do Brasil, mas mostram também como a sociedade estava
estruturada de modo a abrir espaços para a atuação feminina. (DERMARTINI, ANTUNES,
1993; LOURO, 2012). E foi sob o influxo das condições legais, de crenças e visões sobre a
vocação da mulher e sobre a necessidade de instruir a população pobre que a Escola Normal
da Bahia de 1842 a 1888, foi se tornando cada vez mais feminina de modo que em 1888, as
normalistas representavam 67,0% da matrícula total.
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6

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta dissertação diferenciou-se dos estudos sobre a feminização do magistério

consultados no decorrer do curso de mestrado pelo esforço em articular informações
qualitativas com dados quantitativos apresentados de modo sequencial, o que possibilitou
visualizar como evoluiu no período de 47 anos o ingresso feminino no curso normal e no
magistério primário baiano.
Mas qual a importância de se desenvolver um estudo sobre da feminização da Escola
Normal da Bahia e do professorado primário baiano? A relevância deste estudo reside no
intuito de conhecer novos aspectos referentes à constituição da escola primária e dos
primeiros passos da formação de professores na Bahia, em tempos de Império. Por isto, esta
dissertação buscou dimensionar a feminização das matrículas na Escola Normal e do ingresso
no magistério primário articulando informações textuais localizadas em diferentes fontes
escritas com o uso de informações estatísticas de diferentes anos situados entre 1842 e 1889.
Cabe salientar também que os resultados apresentados são fruto de um trabalho com
uma variedade de fontes documentais que possibilitaram o conhecimento dos processos
envolvidos na feminização da escola normal e o entendimento sobre o que era ser professor
ou professora na Bahia imperial, trazendo a tona dados sobre: papel da formação de
professores; organização curricular da escola primária e do curso normal; condições de acesso
e de trabalho dos professores e professoras; demandas pela escolarização de meninas e
mulheres adultas; reformas na escola normal que foram ampliando as chances de inserção
feminina neste espaço formativo, dentre outros.
Um ponto de destaque deste estudo foi o encontro do plano de uma escola normal
primária para professoras publicado, em 1846, que ainda não fora objeto de análise nos textos
sobre a Escola Normal da Bahia utilizados como referência. A análise do conteúdo do plano
confirmou a presença feminina no curso normal, já no início do seu funcionamento, e tornou
evidente que essa presença não era bem aceita quando acontecia de modo concomitante a do
público masculino, o que gerou no âmbito do governo provincial a primeira proposta com o
objetivo expresso de criar efetivamente a sessão feminina. Mesmo não sendo efetivado, o
plano constitui-se na primeira tentativa de dar forma ao curso especial para senhoras.
Esta dissertação apresentou também novos elementos sobre a demanda das mulheres
e meninas baianas por ensino elementar público e particular; trouxe dados sobre o pagamento
de estipêndio para garantir vagas em instituições primárias públicas e particulares; a
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predominância, por um longo período, da oferta de escolas primárias para o sexo masculino; a
presença de meninos e meninas estudando nas mesmas escolas, a despeito da não aceitação da
coeducação. Evidenciou também que a feminização da Escola Normal da Bahia esteve
relacionada com o fortalecimento da representação da mulher enquanto professora e da
criação de escolas mistas e para adultas. Algumas tensões estavam presentes nesse processo,
tanto que paralelamente foram surgindo discursos de homens e mulheres favoráveis (ou não) a
criação de cursos para as mulheres, secundários e preparatórios para o ingresso no curso
normal.
Vale salientar que a sequência de reformas na Escola Normal e na primária revela a
permanência, por todo o período estudado, de uma proposta curricular de formação
diferenciada de acordo com o sexo.
Foi também evidenciado que homens e mulheres aspirantes ao curso normal
enfrentavam dificuldades para a conclusão do curso e que durante muitos anos a escola foi
frequentada por alunos das classes sociais menos favorecidas que recebiam inclusive
financiamento da província e municípios do interior ou lutavam diariamente para subsistir e
concluir os estudos.
Assim como nos estudos de Costa (1998), Rocha (2008), Villela (2008; 2016), Vieira
(2013), Mafra de Sá e Rosa (2018), dentre outros que trataram de questões de gênero na
profissão docente, ficou evidente que na Bahia muitos homens abandonavam o magistério
primário em busca de profissões mais rentáveis. No entanto, cabe desenvolver um estudo mais
minucioso sobre o campo profissional para o qual esses homens se dirigiam, bem como sobre
aquelas senhoras que concluindo o curso não adentravam na carreira do magistério haja vista
que existiam mulheres que buscavam a escola normal apenas como meio de ampliar os
estudos e não pretendiam assumir a docência nas escolas primárias.
Bem como, existiam normalistas que diante das condições de trabalho nas escolas
primárias do interior do estado, abandonavam suas cadeiras ou simplesmente não concorriam
aos concursos das cadeiras vagas, o que fez com que o governo lançasse diferentes propostas
a fim de levar normalistas para as escolas do interior.
Mas o que esta dissertação tem a acrescentar na vida profissional e no pensamento
dos professores da atualidade? E no campo da historiografia da educação? Ao elucidar
questões postas à origem da formação de professores, o estudo ampliou os saberes acerca da
memória da escola primária e curso normal no estado da Bahia. Trouxe a tona traços da
história da profissionalização de uma profissão; o modo de articulação entre professores do
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passado através de conferências pedagógicas e revistas sobre a instrução; o como as
autoridades do passado pensavam e agiam em prol (ou não) da educação, etc.
Estudos como este, extrapolam o âmbito da temática e da temporalidade estabelecida
pelo recorte temporal por favorecer a reflexão sobre as condições de trabalho e sobre como o
perfil da professora e do professor foram forjados ao longo dos anos. Apontam similitudes e
diferenças. Alertam os atuais profissionais da educação para a influência que as
representações sociais tiveram em diversos aspectos da constituição da profissão docente na
Bahia e para o peso das influências políticas e administrativas na estruturação física e
organizacional da Escola Normal e na definição dos requisitos de acesso e exercício do cargo
de professor.
Saberes deste tipo, constituintes da memória da profissão de professor primário, são
essenciais para formar profissionais críticos, que são conhecedores da sua história e, portanto,
podem usar essa memória para entender o passado e para interrogar o presente de suas
condições de formação e trabalho. E, uma vez que a formação e o trabalho do professor
ocorrem em um contexto educacional que se insere em um contexto maior, marcado por
características políticas, históricas e outras, cabe dizer que a narrativa construída ao longo
desta dissertação estimula também um olhar crítico para a atual situação da educação em
nosso estado e no Brasil.
Pautado nessa relação entre passado, presente e futuro, é essencial estender para os
diversos momentos do período republicano o estudo dos temas e questões que foram objetos
de análise no desenvolvimento da pesquisa que deu origem a este texto.
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APÊNDICE A – BAHIA. A INSERÇÃO FEMININA NA ESCOLA NORMAL COM BASE EM DISPOSIÇÕES
LEGAIS. 1836-1888.
(continua)
ANO

DOCUMENTO LEGAL

1836

Lei de n° 37 de 14 de Abril

1842

Regulamento para as escolas pelos métodos
simultâneos e mutuo - simultâneo para se
observar na Escola Normal de 20 de Janeiro

1847

Alteração ao Estatuto da Escola Normal de 20
de janeiro de 1842, datado de 16 de Outubro

1848

Ato de 1º de fevereiro

1850

Resolução de 2 de Agosto, nº 403

PRESCRIÇÃO
Art. 16. As mestras de instrução primária serão admitidas a um curso especial da escola
normal.
Art. 17. O curso normal para as mestras, limitar-se-á as matérias do ensino primário,
ajuntando-se o desenho linear, e as prendas, que servem a economia doméstica. *
Art. 3. O curso da cadeira complementar terá a duração que por prática se mostrar
necessária no primeiro ano, sendo a de suas lições diárias de duas horas, em dias
diversos para cada sexo.
Art. 2. Enquanto se não estabelecer uma Escola especial para as discípulas, que se
destinam ao magistério, conforme se depreende do Art. 16 da dita Lei Regulamentar,
ficam dispensadas de frequentar a Escola Normal, obrigada porem a frequentar, como
Monitoras, tendo os requisitos do Art. 10 da Lei, uma Escola Pública de meninas, ou
algum Colégio particular desta Cidade designado pelo Conselho de Instrução Pública,
pelo tempo marcado no Regulamento da Escola Normal, e no fim dos estudos serão
obrigadas a fazer exame perante os Professores da dita Escola, ficando assim habilitadas
para concorrerem as Cadeiras de meninas de primeiras letras, na conformidade do Art.
20 da Lei.
Art. 4. Cada um dos Professores perguntará sobre as matérias referidas [no artigo 3]
alternadamente por um quarto de hora.
Art. 5. Os exames das discípulas serão feitos em dias alternados, marcados pelo Diretor
da Escola, como julgar mais conveniente.
Para que a professora d. Ana Joaquina dos Santos Bonatti seja encarregada de dar as
lições de ensino complementar as Discípulas da Escola Normal.**
Art. 1. O curso normal para as alunas mestras, de que tratam os artigos, 16, e 17 da Lei
n.º 37 de 14 de Abril de 1836, será teórico e prático.
Art. 2. O curso teórico será feito no mesmo edifício que o dos homens, mas em dias
alternados pelos mesmos professores.
Art. 3. O curso prático será dirigido por uma Professora, que vencerá o ordenado de
600$00 rs., e se fará em edifício separado do da Escola normal, mas estará subordinado
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1850

Resolução de 2 de Agosto, nº 403

1860

Regulamento Orgânico de 28 de Dezembro de
1860**

1861

1861

Ato do Governo da Província nomeando a
Vice-Diretora e as Mestras adjuntas do
Internato Normal das mulheres, e removendo
várias professoras para diversas cadeiras
primárias, de 19 de Fevereiro

Regulamento Geral das Escolas Normais, 10
de Abril

1861

Projeto de Lei N. 56 sobre a instrução
primária e secundária da província de 3 de
Julho

1870

Resolução de 16 de Maio de 1870, N. 1116

ao Diretor desta.
[...]
Art. 5 O curso normal tanto para homens, como para senhoras, não durará menos de dois
anos.
Reformou as escolas normais, transformando-as em internato.
O Presidente da Província, em vista do que lhe propusera o Dr. Diretor Geral dos
Estudos [João José Barbosa d’Oliveira] na forma do artigo 5º do Regulamento Orgânico
da Instrução Pública, nomeia para Vice-Diretora da Escola Normal, a professora D.
Anna Joaquina dos Santos Bonati; para as mestras adjuntas a professora pública primária
em Jacobina D. Maria da Glória e a normalista Mathilde Emilia Leão; e para professora
da Escola anexa removida para a freguesia da Vitoria D. Florentina Laurentina de Barros
Gonda, professora da Freguesia da Conceição da Praia.
Art. 14. No corrente ano não serão admitidos mais de 10 aspirantes n’uma e n’outra
escola.
Apresenta o enxoval das alunas mestras e dos alunos mestres a ser apresentado no
primeiro dia de entrada no internato, alguns artigos serão fornecidos a custa do internato
as alunas e alunos que não tiverem condições de apresentá-los.
N. 8. Na escola normal de alunas mestras, em lugar as lições de geografia e história, se
ensinarão os trabalhos de costura, consagrando-se-lhes, pelo menos, as horas destinadas
na outra escola aquelas lições.
Art. 9 inciso 1º. As aspirantes ao magistério darão de mais prova prática de suas
habilitações em artefatos e outras prendas domésticas e exibirão: se solteira a certidão de
idade maior de 25 anos, salvo habitando em companhia de seus pais, e parentes, cuja
moralidade seja reconhecida, - se casadas, certidão de casamento, - se viúvas, certidão de
óbito dos maridos; - se separadas destes, certidão de sentença que julgou separação.
Art. 38 e 39. O curso normal terá três anos, ficando extinta a cadeira de prática anexa a
Escola Normal.
Art. 1 Fica suprimido o internato a escola normal para homens, e substituído por um
curso de igual escola, que se concluirá em dois anos, frequentado por alunos externos,
como sucedia com os que estavam na antiga Escola.
Art. 2 Esta escola funcionará no convento de S. Bento, por concessão do Rev. Abade que
facultou os cômodos necessários. (MARTINS, 1870b, p. 2). [...]
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1870

Resolução de 16 de Maio de 1870, N. 1116

1873

Reforma da Instrução Pública de 27 de
Setembro de 1873.

Art. 7º No Internato serão recebidos com preferência a concorrência particular as
moças que forem enviadas pelas comarcas municipais, cujas pensões sejam por elas
pagas com recursos próprios ou agenciados entre seus munícipes. Estas alunas depois de
habilitadas serão preferidas as cadeiras dos respectivos municípios, precedido pedido de
referidas comarcas.
Art. 8º A pensão de cada aluna é provisoriamente fixada em 25$ mensais para sua
alimentação, igual quantia pagando o Governo por suas pensionistas. As externas
pagarão somente a matrícula de 10$, que será igual. (MARTINS, 1870c, p. 2, grifo
nosso).
Art.º 25 – Nenhuma cadeira de 1ª classe será provida sem concurso, exceto se for
pretendida por aluno preparado na antiga Escola normal ou no Internato extinto, ou no
atual Externato; mas somente não aparecendo concorrentes.
Art.º 26 – [...] em igualdade de provas de habilitação no concurso preferem-se os que
apresentam diploma de normalistas, e dentre estes, os que houverem sido de aluno
ajudante.
Art. º 27 – São dispensadas do concurso as normalistas enviadas ao Internato por conta
das comarcas municipais, e, somente para as cadeiras vagas do município. (MARTINS,
1870 d, p. 6).
Art. 45.
[...]
§1º. São pensionistas provinciais as alunas que, estando nas condições do art. 48, forem
subvencionadas pelos cofres provinciais.
§2º. São pensionistas municipais as que forem supridas pelas câmaras municipais.
§3º. São pensionistas particulares as alunas internas subvencionadas por seus pais,
parentes ou protetores, e sujeitas, sem a menor distinção, a todas as obrigações,
disciplinas e regime do estabelecimento.
§4º. São alunas meio-pensionistas as que, morando fora do internato, sujeitarem-se a
pagar metade da pensão mensal das internas, para terem no estabelecimento a segunda
refeição.
§5º. São externas as alunas que somente permanecem no estabelecimento durante os
trabalhos das aulas.
Art. 46. As alunas internas contribuirão com a pensão mensal de 25$000; as meiopensionistas com metade dessa pensão; as externas, porém, pagarão a matrícula de dez
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1873

Reforma da Instrução Pública de 27 de
Setembro de 1873.

1881

Regulamento da Instrução Pública de 5 de
Janeiro de 1881.

(continuação)
mil réis por cada ano.
§ único. A matrícula de dez mil réis será geral, exceto para as pensionistas provinciais ou
municipais. (CARVALHO, 1873, Art. 45 e 46).
Art. 19. O governo sob a proposta do diretor geral, converterá em mista, regida por
professora, a escola ou escolas que não tiverem cada uma pelo menos de matrícula vinte
e cinco alunos e de frequência quinze.
Art. 20. Poderá o governo, quando julgar conveniente, criar, no termo da capital e em
outras quaisquer, escolas noturnas.
Art. 126. Na capital da província haverá dois estabelecimentos, em que preparar-se-ão
todos aqueles que se destinarem à carreira do professorado primário.
Estes estabelecimentos serão externatos, denominados – Escola Normal para senhoras,
Escola Normal para homens.
Art. 127. O curso normal constará do ensino de língua nacional, pedagogia, prática de
métodos, matemáticas elementares, geografia e história, francês, elementos de ciências
naturais, desenho de imitação, doutrina cristã e prendas domésticas, distribuídas estas
disciplinas pelas seguintes:
1ª Língua nacional: gramática teórica e prática, noções de literatura, exercícios de
redação, caligrafia teórica e prática.
2ª Pedagogia: sua história, organização escolar, metodologia, educação moral, física e
intelectual e legislação do ensino.
3ª Prática dos métodos do ensino em todo o seu desenvolvimento.
4ª Matemáticas: elementos de aritmética, de geometria, de álgebra, e de trigonometria.
5ª Geografia e história: cosmografia, geografia geral, elementos de história universal,
geografia e história pátrias e especialmente da província da Bahia.
6ª Língua francesa: leitura, gramática e tradução.
7ª Ciências naturais: elementos de botânica e zoologia.
8ª Física, química e mineralogia: elementos.
9ª Desenho de imitação.
10ª Religião.
Além d’estas, haverá para o curso normal do sexo feminino uma cadeira de prendas
domésticas, compreendendo o uso de máquinas de costura e corte de vestimentas de
crianças e senhoras.
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1881

Regulamento da Instrução Pública de 5 de
Janeiro de 1881.

Art. 128. O curso normal será de três anos.
[...]
§ único. Na escola normal para senhoras dar-se-há em todos os três anos o ensino de
prendas.
[...]Art. 130. Na escola normal para o sexo feminino, todas as cadeiras serão regidas por
senhoras, exceção das de I doutrina cristã, II ciências naturais, III física, química e
mineralogia, IV língua francesa, que serão regidas a 1ª por sacerdote, a 2ª e a 3ª por
respectivos professores do liceu e a última pelo professor que o Governo nomear para a
escola normal dos homens, salvas as hipóteses dos arts. 168 e 330.
[...]
Art. 168. As cadeiras de ciências naturais e de física e química, que em virtude do art.
130, são regidas pelos professores do liceu provincial, e a de desenho, serão na escola
normal do sexo feminino, logo que vagarem, regidas por senhoras, feito o provimento
pela forma estabelecida no artigo antecedente.
[...]
Art. 330. O professor que o governo nomear para a cadeira de francês da escola normal
de homens ensinará esta disciplina na escola normal do sexo feminino, enquanto não
aparecer alguma senhora com as precisas habilitações para a regência da respectiva
cadeira nesta escola.
§ único.O primeiro provimento da cadeira de francês da escola normal do sexo feminino
será feito pelo presidente da província, independente de concurso, mesmo posto em
exercício este regulamento.

*Artigos revogados pela Resolução nº 403 de 2 de Agosto de 1850.
** Não foi localizado pela pesquisadora em suas visitas ao APEB.
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APÊNDICE B – BAHIA. EVIDÊNCIAS DA PROFISSIONALIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO NA LEI DE Nº 37 DE 14 DE ABRIL. 1836.

Fonte: Elaborado pela autora com base em TELES (1989, p. 43-46) e Novoa (1999).
Onde lê-se saberes, leia –se ‘Métodos’.
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APÊNDICE C – BRASIL. ESCOLAS NORMAIS PELO PAÍS DE ACORDO COM
ESTADO E ANO DE CRIAÇÃO. 1835-1952.

NOME DA INSTITUIÇÃO

LOCALIZAÇÃO
(CIDADE/ESTADO)

ANO DE
CRIAÇÃO

LEI DE CRIAÇÃO

SEÇÃO
FEMININA
ou MISTA

Escola Normal da Província
do Rio de Janeiro

Niterói/RJ

1835

Lei nº 10 de 4 de abril de 1835

Escola Normal de Ouro Preto

Ouro Preto/MG

1835

Lei nº 13 de 28 de agosto de 1835

--

Escola Normal da Bahia
Escola Normal de Cuiabá
Escola Normal do Ceará
Escola Normal de São Paulo
Escola Normal Oficial de
Pernambuco
Escola Normal do Piauí
Escola Normal de Maceió
Escola Normal da Província
de São Pedro do Sul
Curso de Estudos Normais
Escola Normal do Paraná
Escola Normal da Província
de Sergipe
Escola Normal do Pará
Escola Normal do Espírito
Santo
Escola Normal de Natal
Escola Normal da Província
do Amazonas
Escola Normal do Município
da Corte
Escola Normal
Escola Normal da Paraíba
Escola Normal Gerônimo
Rodrigues de Souza Morais
Escola Normal
Escola Normal de Caetité
Escola Normal da Barra

Salvador/BA
Cuiabá/MT
Fortaleza/CE
São Paulo/SP
Recife/PE

1836
1837
1837
1846
1864

Lei nº 37 de 14 de abril de 1836
Lei nº 8 de 5 de maio de 1837
Lei º 91 de 5 de outubro de 1837
Lei nº 34 de 16 de março de 1846
--

1845*
1889
1875
1875

Teresina/PI
Maceió/AL
Porto Alegre/RS

1864
1864
1869

Lei nº 565 de agosto de 1864
Lei nº 424 de 18 de junho de 1864
Ato de 5 de abril de 1869

1882
1869

Rio Grande do Sul
Curitiba/PR
Aracajú/SE

1869
1870
1870

PA
Vitória/ES

1871
1873

-Lei nº 238 de 19 de abril de 1870
Artigo 7º do Regulamento Orgânico da
Instrução Pública de 24 de outubro de 1870
Lei nº 669 de 13 de abril de 1871
--

Natal/RN
Manaus/AM

1873
1880

Lei nº 671 de 5 de agosto de 1873
Lei nº 506 de 4 de novembro de 1880

-1880

Rio de Janeiro/RJ

1880

--

--

Florianópolis/SC
João Pessoa/PB

1880
1883

Lei nº 898 de 1880
Lei nº 761 de 7 de dezembro de 1883

---

Goiás
São Luís/MA
Caetité/BA
Barra do Rio
Grande/BA
Uberlândia/MG
Feira de Santana/BA

1884
1890
1895
1895

20 de Abril de 1884
Decreto nº 21 de 15 de abril de 1890
Art. 71 da Lei de 24 de agosto de 1895
Art. 71 da Lei de 24 de agosto de 1895

1884
-1895
1895

1868

Escola Normal de Uberlândia
1924
-Escola Normal de Feira de
1925
Lei nº 1846 de 14 de agosto de 1925
Santana
Escola Normal de Nazaré
Nazaré/BA
1934
-Escola Normal de Vitória da
Vitória da
1952
Decreto nº 15.194 de 20 de março de 1952
Conquista
Conquista/BA
Fonte: LOMBARDI, NASCIMENTO (2004); PEIXOTO (2006); ARAUJO, FREITAS, LOPES (2008);
XAVIER, SÁ (2008); BARROS, BARROS (2010); SANTOS (2011); SOUZA (2012); CORREIA (2013);
MOTA (2015); BARROS, OLIVEIRA (2016); WERLE, DORNELLES, AUZANI, BACKES [et.al] (2017).

-1869
1870
1887
1886
1873

1924
1925
1925
1952
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APÊNDICE D - QUADRO DAS MULHERES QUE FORAM PROFESSORAS E/OU
DIRETORAS DA ESCOLA NORMAL (1).
(Continua)
Nome

Anna Joaquina dos Santos Bonatti

Função
Monitora da escola de meninas da freguesia de São Pedro,
dando lições de teoria e prática (1847 a 1850).
Professora de Gramática e Ciências das Escolas (18631865; 1868-1869).
Diretora do Internato Normal de Senhoras (1861-1880).

Emilia Flora da Costa Guimarães
Mathilde Emilia Leão

Professora de Aritmética e Desenho (1863-1865; 18681869).
Professora de Gramática da língua vernácula, escrita e
leitura (1863-1865; 1868-1869).
Professora de Geografia e História.

Maria Augusta Besuchet (*Carvalho)

Vice-Diretora do Internato Normal de Senhoras (18791880) e Diretora da Escola Normal de Senhoras (18811895).
Vice-Diretora do Instituto Normal (1898-1901).

Maria Amalia Sebrão

Professora de Frances (1881).
Lente de Pedagogia (1881).

Izabel Gonçalves da Silva Araujo
Vice-Diretora da Escola Normal de Senhoras (1881).
Joanna Inércia de Miranda Veras

Professora de Matemáticas (1881-1894).
Professora de Língua Nacional e Literatura (1881-1886).

Emilia Leopoldina Gerarque Collet
Professora da 3ª classe na povoação de Barra (Revis. Inst.
Pub., ano 3, nº 53). – 1872.
Constança Maria Gonçalves Freire
Soares
Maria Guilhermina Passos Batista
Maria Domilia de Amorim Diniz

Professora de Prática de Métodos (1881-1894).
Professora de Prendas (1881).
Professora de Aritmética e Desenho Geométrico (1883).

Maria Adelaide Sobral

Professora de Prendas (1886).

Romana Flavia de Amorim Diniz

Adjunta de Aritmética (1892).

Maria da Conceição Gomes Ferrão
Anna Cotrim de Carvalho
Justina Campos de Carvalho

Professora de Geografia e História (1892).
Adjunta de Frances (1892).
Professora de Piano e canto (1890).
Professora de Química e Física (1892).

Francisca Estephania de Carvalho
Professora de Pedagogia (1893).
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(Conclusão)
Nome
Elisa Amelia Ramos Napier
Angelina Vieira Caldas
Helena da Costa Ladislao
Maria Daria de Azevedo Monteiro
Maria Luiza de Souza Alves
Ritta Spinola de Athayde Abreu
Anna Amalia de Carvalho

Função
Professora de Química e Física (1892).
Professora de Ciências Naturais (1892).
Professora de Economia Doméstica (1893).
Adjunta Interina de Língua Nacional (1894).
Professora da Escola Anexa (1894).
Adjunta da Escola Anexa (1894).
Professora de Ciências Físicas e Naturais da Escola
Normal de Senhoras

**Os dados apresentados no quadro correspondem aos nomes de professoras e diretoras encontradas em alguns
dos documentos levantados para esta pesquisa correspondentes ao período de 1842 a 1900, o que não significa
que foram apenas essas senhoras que estiveram ocupando tais cargos. Provavelmente outras mulheres ocuparam
essas posições, porém a incompletude de alguns documentos não possibilitou dar conta de todas ou quase todas.
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APÊNDICE E – BAHIA. LISTA DE ITENS DO ENXOVAL DAS ALUNAS E ALUNOS
MESTRES DA ESCOLA NORMAL DA BAHIA. 1861.
Númer
o do
Item
1

Itens do Internato
para o de Homens

Quantidade
(total)
10

11
12

Camisa de madrasto
Calças, sendo 2 de
fazenda de lã preta
ligeira e outras escuras
Palitós, sendo dois de
fazenda preta de lã
ligeira
Ceroulas
Meias
Lenços de mão
Camisas compridas
para dormir
Saco para roupa suja
Chambres para ocasião
de banho (os que
podem)
Cobertas ou colchas de
cama
Lençóis de dois panos
Toalhas de rosto

13

Ditas de pés

2
3

4
5
6
7
8
9

10

Itens para o
Internato de
Senhoras
Camisa de madrasto
Vestidos escuros de
chita que não desbote

Quantidade
(total)

3

Vestido branco de
musselina

2

6
12 pares
12
3

Anáguas
Meias
Roupões de dormir
Lenços de mão

4
12 pares
2
6

1
2

Saco para roupa suja
Cobertas ou colchas
de cama

1
2

2

Lençóis de dois panos

4

4
4

Toalhas de rosto
Ditas de pés
Fronhas de 1 ½ palmo
de largura e 3 palmos
de comprimento
Pentes finos e de
alisar

4
4

4

4

Fronhas de palmo de
4
largura e 3 palmos de
comprimento
Gravatas pretas para
2
15
casa
Escovas, pentes, etc.,
-16
sapatos
Roupas de sair – fato
-17
preto e chapéu de pelo
preto
N.B. As peças ou artigos acima, de números 10 a
14 inclusive, serão fornecidos no internato á custa
da Província aqueles alunos, que não tiverem ou
não puderem levar.
14

Escovas de unha e
para dentes
Sapatos
Roupas de sair – fato
preto e chapelinha

6
4

4

---

N.B. As peças ou artigos acima, de ns 9
a 13 inclusive, serão fornecidos no
internato á custa da Província aquelas
alunas, que não as puderem levar.

Fonte: Elaborado pela autora com base no Regulamento Geral das Escolas Normais de 10 de Abril de 1861.
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APÊNDICE F – BAHIA. MATRÍCULA NA ESCOLA NORMAL DA BAHIA ENTRE
OS ANOS DE 1836 A 1900.
(Continua)

MATRÍCULA
FEM.
TOTAL

ANO

MAS.

% FEM.

1845
1846
1848
1852
1853
1854
1855
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1867
1868
1869
1870
1871
1872

14
9
68
42
64
58
62
50
49
41
27
10
11
7
10
10
7
8
10
27
36
38

3
4
15
14
27
27
16
14
22
36
29
13
15
11
12
10
20
20
27
34
28
45

17
13
83
56
91
85
78
64
71
77
56
23
26
18
22
20
27
28
37
61
64
83

17%
30%
18%
25%
30%
32%
21%
22%
48%
47%
52%
56%
58%
61%
55%
50%
74%
71%
72%
55%
44%
54%

1873
1874
1875
1876
1877

38
27
36
42
42

61
71
93
99
101

99
129
141
143

62%
72%
72%
70%
71%

1878
1879
1880
1881

54
61
76
68

92
101
115
125

146
162
191
193

63%
32%
60%
64%

1882
1883
1884
1885

57
51
58
36

134
131
118
111

191
182
176
147

70%
71%
67%
76%
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(Conclusão)

ANO

MASC.

1886
1887
1888
1892
1893
1897
1898
1899
1900

42
37
35
32
44
13
8
4
5

MATRÍCULA
FEM.
116
128
73
207
207
233
198
132
123

TOTAL

% FEM

158
165
108
239
251
246
206
136
128

73%
78%
67%
87%
82%
94%
96%
97%
95%

Fonte: D’Azevedo (1847); Magalhães (1848); Portella (1848); Wanderley (1853; 1855); Borges (1856); Leão
(1858); Barreto (1859); Penna (1860); Pinto (1861); Leão (1862); Albuquerque (1863); Amaral (1864); Almeida
(1865); Dantas (1866); Azambuja (1868); Martins (1869; 1870); Rocha (1871; 1872); Carvalho (1873);
Machado (1874); Lisboa (1875); Goncalves (1875); Carvalho (1877); Lucena (1878); Bulcão (1880; 1881);
Paranaguá (1882); Barroso (1883); Souza (1884); Pimentel (1885); Silva (1886); Mello (1887); Portella (1888);
Espinheira (1889); Dias (1893); Carvalho (1893); Barreto (1898); Carrascosa (1899); Almeida (1901).

