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RESUMO 
 
Este trabalho busca analisar os resultados da pesquisa sobre o processo histórico de 
transformação sofrida na formação para o magistério, que inicialmente (séc.XIX) foi 
dirigido basicamente para o sexo masculino e, que, já no final deste mesmo século passa 
por uma transformação gradual, com uma caracterização de uma atividade feminina. Esta 
situação, afirma-se no início do período republicano, com cursos de formação de 
professores voltados para este fim. Pretendemos, com este estudo, avaliar as condições 
em que se processaram tais mudanças na Bahia, assim como discutir a formação 
escolar/profissional oferecida pelos poderes públicos às mulheres, a partir de políticas 
públicas destinadas a esta modalidade de ensino, ou seja, formação de professores. 
Nosso enfoque é para o conjunto destas transformações, particularmente com atenção 
para a situação da Bahia. O estudo deste tema pretende contribuir com a História da 
Educação Brasileira e, principalmente baiana, cujo quadro historiográfico, de recente 
desenvolvimento, ainda possui imensas lacunas. Entendemos que esta discussão 
auxiliará na composição desta historiografia tão carente. 
 
Palavras chaves: Políticas Públicas, Magistério feminino, História Educação Bahia 
 
 



ABSTRACT 
 
This work search’s to analyze the research results on the historical process of 
transformation suffered in the formation for the teaching, that initially (19th century) was 
directed basically for the masculine sex and, that, no longer final of this exactly century 
passes for a gradual transformation, with a characterization of a feminine activity. This 
situation is affirmed at the beginning of the republican period, with courses of formation of 
professors directed toward this end. We intend, with this study, to evaluate the conditions 
where if they had processed such changes in the Bahia, as well as arguing professional 
the pertaining to school formation/offered by being able them public to the women, from 
public politics destined to this modality of education, that is, formation of professors. Our 
approach is for the set of these transformations, particularly with attention for the situation 
of the Bahia. The study of this subject it intends to contribute with the History of Brazilian e, 
mainly bahian Education, whose historical picture, of recent development, still possess 
immense gaps. We understand that this quarrel will assist in the composition of this so 
devoid historic. 
 
Keys Words: Public politics, feminine Teaching, History Education Bahia 
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INTRODUÇÃO 
 
 

A escolha do tema quase sempre passa por impressões e interesses que nos 

tocam de alguma forma. Este estudo sobre o processo histórico de formação da 

mulher para o magistério não foge à regra.  

A idéia da pesquisa está diretamente ligada aos caminhos e espaços que 

percorri dentro da Universidade e, especificamente, da Faculdade de Educação, 

como estudante do curso de Pedagogia. Entre ensino, pesquisa e extensão, num 

primeiro momento, a minha relação ocorreu com a História, ou melhor, com a 

História da Educação, quando cursei esta disciplina nos primeiros semestres do 

curso.  

A partir das aulas, conheci uma maneira mais significativa de aprender História 

com a Professora Sara Martha Dick. Esta experiência me fez perder a “ojeriza” que 

carregava desta disciplina, proveniente de um ensino instrumental dado nas escolas. 

Assim, no intuito de aprender mais, a pensar as questões educativas historicamente 

me propus a ser sua voluntária no Programa de Pesquisa de Iniciação Cientifica 

(PIBIC), na área de História da Educação.  

No período de 2006-2007, estudamos sobre as Políticas Públicas para 

Formação de Professores na Bahia - Primeira República. Ao lidar com as fontes 

documentais, aliada a literatura disponível, esta pesquisa nos forneceu dados e 

materiais que nos deram a indicação das diferenças de gênero existentes no curso 

de formação para o magistério primário, bem como, do número crescente de 

mulheres neste curso, na época, oferecido no âmbito das escolas normais. 

Estas evidências, despertaram em mim o interesse de estudar o tema, dada á 

minha condição de mulher e estudante do curso de formação de professores (as), 

hoje, Curso de Pedagogia que, por sinal, se apresenta eminentemente feminino. 

Assim, permaneci no Programa como bolsista pelo CNPq, e junto com a 

Professora Sara Dick, passei a estudar “O Processo Histórico de Feminização do 

Magistério baiano (1873-1895)”, pesquisa apresentada neste ano. 

É dessa experiência, que me levou a descobertas, dúvidas e estranhezas 

sobre a presença marcante da mulher nas salas de aula das classes de instrução 

primária, que credito a minha motivação nessa monografia.  
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Com efeito, a presente pesquisa tem como objeto de investigação o processo 

histórico de feminização da formação para o magistério baiano durante o final do 

século XIX. Como são múltiplos os sentidos que podem ser atribuídos ao termo 

feminização, nesta análise, o abordamos além do aumento quantitativo de mulheres, 

no que diz respeito, à freqüência nas Escolas Normais baianas. Buscamos, 

sobretudo, fazer um entrecruzamento do objeto investigado com as diversas 

instâncias: política, econômica e cultural da sociedade que o mesmo encontrava-se 

inserido. 

Entretanto, o que norteia a problematização deste tema é o fato de que na sua 

origem, as escolas normais destinaram-se apenas aos rapazes e, num processo 

gradativo mas, contínuo as mesmas passaram a ter uma clientela 

predominantemente feminina. 

Portanto, o objetivo central deste trabalho foi de analisar de que maneira o 

magistério, na Bahia, tornou-se uma profissão eminentemente feminina no período 

de 1873 a 1895. 

Ao lado deste objetivo, pretendeu-se, ainda, compreender o contexto social, 

político e econômico do país, num plano geral, assim como, da Bahia 

especificamente, durante o período indicado (1873 – 1895), e identificar de que 

modo a formação de professores(as) se expressou na legislação oficial do período. 

No curso do trabalho, avaliamos as transformações sofridas na formação de 

professores (as), no período em tela, buscando entender como, as condições sócio-

econômicas interferiram na mudança de foco profissional masculino.  

Neste intuito, para atender a necessidade de situar o objeto a ser investigado, 

este trabalho tomou como ponto de apoio o período de 1873 a 1895 por apresentar 

marcos significativos na história da formação de professores (as) da Bahia.  

A escolha do marco inicial deveu-se à constatação da Reforma da Instrução, 

de 27 de setembro de 1873 a qual, veio a ser regulamentada pela Resolução n. 

1.561, de 28 de junho de 1875. A partir dela ficou consolidado o que dispunham as 

Reformas especificas das Escolas Normais de 1870, ou seja, que não mais 

existiriam duas escolas sob a forma de internato, mas sim uma para homens em 

regime de externato e outra para mulheres em regime de internato. E o curso 

passaria a ter duração de três anos, para ambos os sexos. 
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Essa reforma se constitui como um ponto de referência de uma nova fase do 

curso normal na Bahia, pois, além de oferecer um programa com a mesma duração 

para homens e mulheres, os homens voltam a estudar em regime de externato. A 

relevância desta mudança, está na adequação do curso aos anseios dos dirigentes 

políticos que, atribuíram à falta de estimulo dos rapazes pelo curso de formação de 

professores, o regime de internato, adicionado aos mesmos, após a criação da 

Escola Normal Feminina.  

Os Relatórios anteriores ao ano de 1873, apontavam a todo o momento para a 

incompatibilidade entre o regime de internato e a “natureza masculina”. Diziam que 

esta, não se adaptava a reclusão. Assim, teremos um olhar atento para os 

elementos que indiquem em que medida o regime de estudo ou a mudança deste, 

provocaram alterações nesta realidade. 

O marco final deste recorte temporal historiográfico é a Lei nº. 117 de 24 de 

agosto de 1895. Esta Lei, já no período republicano vai propor uma nova 

organização do ensino normal que passa a ser ministrado aos sexos masculinos e 

femininos, em um mesmo prédio, embora em salas separadas, aglutinando as 

escolas normais, de homens e de mulheres, em um único curso, agora denominado 

Instituto Normal da Bahia.  

Dessa forma, foi a partir deste recorte temporal - 1873 a 1895 - que fizemos 

uma abordagem contextualizada do objeto a ser investigado. Esse é um período 

marcado por significativas mudanças sociais e políticas que, quando não 

provocaram efetivas alterações, tornaram-se substanciais para o delineamento de 

novos valores, novos padrões de comportamento, novos anseios.  

Entre o processo de desagregação da Monarquia e o advento do regime 

republicano, emergia dos discursos oficiais a necessidade de construção de uma 

imagem do país que afastasse seu caráter colonial, inculto e primitivo. É certo, que 

os mesmos homens e grupos sociais continuavam rearticulando as suas posições 

nos jogos de poder da sociedade. Entretanto, novos dispositivos e estratégias foram 

criados, com o fim de apresentar transformações nas práticas sociais, mesmo que 

estas se expressassem mais na aparência do que na essência.  
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Neste cenário, a educação ganha importância e “ao menos no plano das 

aspirações e nas proposições teóricas efervescentes na fase final do regime 

monárquico, já encontrara o seu lugar a tese de que o professorado merecia preparo 

regular” (TANURI, 2000, p. 67). É diante deste quadro, que a formação das 

mulheres-professoras ganha importância.  

Vale ressaltar que este estudo, ao indicar a mulher como agente histórico vem 

encontrando espaço, a partir de uma visão mais ampla da pesquisa histórica, 

impulsionada desde os anos 30 do século XX, sobretudo, com a publicação da 

Revista dos Annales, na França. Os historiadores dos Annales romperam com 

“diversos dos alicerces da historiografia tradicional (...),abandonaram a narrativa 

exclusiva dos feitos dos grandes homens, buscando dar visibilidade a novos 

personagens históricos” (GATTI JÚNIOR, 2002, p. 9). 

A critica possibilitou a inserção de novos elementos teórico-metodológicos - 

que até então, tinham passado despercebidos na construção das narrativas 

históricas - permitindo a discussão sobre temáticas e grupos sociais por muito tempo 

excluídos do seu interesse. “Pluralizam-se os objetos da investigação histórica, e, 

nesse bojo, as mulheres são alçadas à condição de objeto e sujeito da história” 

(SOIHET, 1997, p.275). 

Assim como a História da Educação Brasileira, enquanto campo de pesquisa, é 

de recente desenvolvimento (década de 80, século XX), a presença de tais estudos 

neste campo, é ainda muito discreta, principalmente quando se trata de pesquisas 

de gênero relacionadas à educação. 

No que se refere à História da Educação, o impulso inicial pode ser atribuído a 

trabalhos como os de Guacira Louro (1997, 2007), que também desenvolve análises 

relacionadas à categoria de gênero. Segundo a autora, o conceito de gênero, tal 

como classe, precisa levar em conta as múltiplas relações sociais estabelecidas 

entre homens e mulheres. Isto significa que, a utilização desta categoria na pesquisa 

histórica da educação, implica admitir que as diferenças sexuais são construções 

simultaneamente sociais, históricas e biológicas.  

Assim, para a concretização desta pesquisa, dentro da concepção apresentada 

acima, o ponto de partida foram as fontes documentais (fontes primárias), 

compostas pelas Falas de Presidentes da Província e, por Mensagens do 
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Governador do Estado, Relatórios, Leis e Atos, coletados no Arquivo Público do 

Estado da Bahia, Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, Biblioteca Central, além 

de outras bibliotecas. As informações destas fontes, bem como, a interpretação das 

mesmas, possibilitou o estudo da questão da formação de professores e professoras 

e do modo como esta questão se expressou na legislação. Junto com as fontes 

primárias, trabalhamos, também, as fontes secundárias, literatura disponível sobre a 

questão, especificamente, as quais favoreceram as análises da situação econômica, 

social política e ideológica, do período estudado. 

A monografia encontra-se organizada em três capítulos. O primeiro aborda o 

contexto social, político e econômico nos níveis local e nacional e as iniciativas do 

poder público, referentes à educação, inclusive à formação das professoras; o 

segundo capítulo delineia a trajetória do curso normal da Bahia, desde a sua criação 

até os anos que antecedem o recorte temporal deste trabalho; no terceiro capítulo 

apresentamos a análise sobre o processo de feminização da formação do magistério, 

com base nas reformas educacionais ocorridas no período de 1873-1895.  

Por fim, compreendendo que a História da Educação baiana ainda carece de 

estudos que preencham as lacunas existentes, o presente trabalho pode vir a 

contribuir para a composição do quadro historiográfico da educação baiana. 
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1. Cenário Baiano: tecendo teias 

 
Para analisar historicamente as políticas públicas criadas para a formação dos 

(as) professores (as) baianos, com um olhar mais atento para àquelas que 

contribuíram ou até impulsionaram as mulheres a recorrer e permanecer na 

profissão docente como maioria, torna-se oportuno analisá-las em sintonia com o 

contexto político, econômico e cultural da época. Parece-nos importante trazer luz às 

condições socioeconômicas da Bahia, como uma alternativa de entender a formação 

escolar e profissional oferecida pelos poderes públicos ao sexo feminino, na esteira 

das circunstâncias em que se desenvolveram, sobretudo, numa fase de 

transformações pelas quais a sociedade estava passando (1873-1895). 

O período aqui analisado é marcado por significativas mudanças que abalam, 

gradativamente, as bases da estrutura social do Brasil, entre o final do século XIX e, 

inicio do século XX: o fim do escravismo e do poder baseado na exclusividade da 

terra. O cenário brasileiro encontrava-se numa fase de transição de uma sociedade 

rural-agrícola para urbano-industrial, que tem como sustentáculo as conquistas 

industriais e financeiras do sudeste, dinamizadas pelo domínio da produção e 

comercialização do café. 

1.1 Condições socioeconômicas da Bahia 

 
Diante deste quadro, vários foram os elementos que marcaram os últimos anos 

do Império e as primeiras décadas de instalação do projeto político-republicano que, 

quando não provocaram efetivas alterações, tornaram-se substanciais para o 

delineamento de novos valores, novos padrões de comportamento e porque não, 

novos anseios. Dentre tais transformações, podemos apontar aquelas resultantes da 

extinção da escravatura, da afirmação do projeto de imigração, da expansão da 

economia cafeeira e da aceleração dos processos de industrialização e urbanização. 

Porém, são tendências que se concretizaram com mais urgência no Centro-Sul 

do país, já que, no Nordeste, o modelo de sociedade escravocrata e 

predominantemente rural, não se abalou de imediato. Na verdade, a Bahia, que 

desde o período colonial exercia liderança no âmbito da produção e exportação do 

açúcar, e gozava de prestígio político no eixo Norte-Nordeste, perde o seu posto na 
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medida em que São Paulo, como o maior produtor de café, alcança o auge da 

economia, atendendo aos interesses estrangeiros. Como analisa Quadros: 

No último quartel do século XIX, a Bahia tinha uma economia de 
exportação diversificada, baseada no açúcar, cacau, fumo, café e 
algodão, mas para nenhum desses produtos havia suficiente 
demanda que impedisse a estagnação geral da economia baiana 
(QUADROS, 1977, p.8). 

 

Mesmo com os novos estímulos trazidos pelo movimento republicano, a 

sociedade baiana conserva a sua composição econômica ancorada na atividade 

agro-exportadora e de subsistência, portanto, subordinada aos comandos da 

economia internacional dominante. O poder continua concentrado nas mãos de 

proprietários de terras e da metrópole, que determinavam a dinâmica do 

desenvolvimento econômico e social da época.  

Junto a isso, o estado não só carecia de transportes para satisfizer as 

necessidades do mercado, como não possuía maquinário atualizado, utilizando 

energia a vapor na indústria quando já existia energia elétrica. Esta tradição regional 

de organização e produção oligárquica aumentava cada vez mais o abismo entre 

Nordeste e Sul. 

Em decorrência da sua desfavorável posição no mercado, a Bahia, que ocupou 

lugar de destaque entre as mais ricas províncias como maior produtora de açúcar, 

passou a suprir a falta de mão-de-obra da produção cafeeira, fornecendo escravos 

ao Sul, mesmo após a supressão do tráfico, em 1850 (Lei Eusébio de Queirós). Esta 

foi uma estratégia que se mostrou mais vantajosa para os empobrecidos senhores 

de engenho, pois “em muitos casos os escravos representavam valor maior que as 

terras e melhoramentos dos engenhos (...). Foi calculado que, no período de 1850 a 

1880, o Nordeste forneceu 90.000 escravos ao Sul, principalmente a São Paulo” 

(QUADROS, 1997, p. 9-10). 

Contudo, esta prática, por volta de 1880 foi formalmente abolida, por não 

atender mais os interesses dos fazendeiros paulistas, assim como, do Nordeste que 

sem efeito, estabelecia impostos de exportação sobre a “mercadoria”. Deste modo, 

as grandes despesas com transportes interprovinciais, os preços proibitivos 

decorrentes da escassez da “mercadoria”, o escoamento dos escravos para o Sul, 

levou as províncias do Nordeste a movimentar-se em favor da abolição. Além disto, 
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a existência da escravidão representava um entrave à política sulista em prol da 

emigração européia. (ibidem). 

Com a abolição da escravatura (1888), o trabalho livre ganha expressão na 

sociedade e a imigração cresce substancialmente, principalmente no Sul/Sudeste, 

desfazendo a barreira que existia à política de imigração e ao progresso econômico. 

Segundo Nagle: 

A imigração foi elemento importante na alteração do mercado de 
trabalho e das relações trabalhistas e representou nova modalidade 
de força de trabalho, qualitativamente diferente daquela formada nos 
quadros da produção escravagista. (...) Resumidamente, o processo 
imigratório teve inequívocos antipatriarcalistas, ao colaborar para a 
transformação de muitos aspectos da sociedade patriarcal que 
continuam presentes mesmo depois de implantado o regime 
republicano (NAGLE, 2001, p.37). 

 

Vale ressaltar, que a relação imigração-urbanização já foi estabelecida pela 

bibliografia; mas, atualmente os autores a explicam, não somente pela expulsão dos 

imigrantes do campo para servir às plantações de café no oeste paulista, mas 

também porque eles escolhem ir para a cidade para exercer as atividades industriais 

e artesanais que já praticavam nos seus países de origem. Com o êxito obtido, tanto 

nas cidades quanto no campo, muito se tornaram pequenos e médios proprietários, 

formando a camada de empresários industriais. Verifica-se também a formação do 

proletariado urbano pelos imigrantes estrangeiros, assim como pela migração do 

trabalhador nacional, além do processo de marginalização dos ex-escravos. 

(HILSDORF, 2005). 

Esta é uma fase, que mesmo não modificando as bases econômicas do Brasil 

como um todo, distingue-se por provocar alterações no setor social, no que diz 

respeito, às contribuições trazidas pelos imigrantes que além da sua mão-de-obra 

capacitada, introduz novas idéias que estremecem a formatação da sociedade 

brasileira. Muitos deixaram marcas nos diferentes setores – político, econômico, 

social e cultural – criando uma nova dinâmica para as relações sociais, como por 

exemplo, a efetiva participação no desenvolvimento da consciência de classe do 

operariado e a liderança exercida nas lutas por melhorias de vida e de trabalho. 

Na Bahia, como em outras províncias do Nordeste, as poucas experiências de 

estimulo à imigração falharam. Dentre os diversos fatores, destacam-se “os 
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preconceitos das sociedades tradicionais, a impossibilidade de adquirir terras, a 

ameaça de epidemias ou de doenças endêmicas, a existência de um sistema de 

trabalho baseado na escravidão e a perda de vantagem econômica perante o Sul”. 

(QUADROS, 1977, p.10-11). A saída encontrada foi a coexistência do trabalho 

assalariado com o trabalho semi - escravo. 

Na tentativa de adequar-se aos “novos tempos”, a Bahia não logra êxito, 

chegando às primeiras décadas do século XX, com algumas fábricas e oficinas, 

muito aquém das exigências de uma sociedade que se modernizava. Com isso, o 

modelo de economia permanece o mesmo e a república que trazia novos estímulos 

à prosperidade, torna-se uma conquista para a aristocracia paulista.  

Mantidas as raízes de uma sociedade rural e patriarcal, a Bahia também perde 

influência política à medida que São Paulo lidera a economia sob investimentos 

estrangeiros e evolui para uma estrutura de sociedade capitalista, com inovações 

tecnológicas, rumo à modernização. Esta base de economia cada vez mais sólida 

garante a São Paulo, influências nas decisões políticas.  

Embora o processo de desagregação da Monarquia e o advento do regime 

republicano representassem um movimento de idéias democráticas e federalistas, 

não passou de rearticulação do poder. Os clãs rurais e os grandes latifúndios, bases 

materiais do sistema político coronelista continua e ganha mais força com a “política 

dos governadores”, através do qual o sistema eleitoral republicano se corrompia 

para atender os interesses da oligarquia cafeeira.  

Como afirma Bobbio (2007), oligarquia significa etimologicamente “governo de 

poucos”. Deste modo, se mantém uma estrutura social de dominadores e dominados, 

onde a renda nacional permanece concentrada em poucas famílias elitistas e a 

mudança se restringe à classe social que passou a ser ocupada pelos grandes 

cafeicultores paulistas, antes representada pelas elites cariocas e nordestinas. 

No entanto, em meio a alterações e permanências, o final do século XIX e 

início do XX, assistiu a um certo movimento intelectual e ideológico de idéias sobre 

federalismo, democracia e educação para todos. Idéias estas, positivistas e liberais, 

advindas do meio intelectual, nortearam o pensamento de se construir um país livre 

do regime de trabalho escravo e da arcaica estrutura jurídico-politica monárquica. 

Nesse sentido, em resposta às mudanças da sociedade, os debates giram em torno 
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da organização de um sistema nacional de instrução pública, com base em 

propostas de leis ou na criação de escolas. Emergia a tendência de considerar a 

escola como solução para os diversos problemas enfrentados pela sociedade. 

No entanto, apesar de o Império mostrar interesse em organizar o sistema 

educacional até então não existente, as iniciativas deixaram a desejar, no que se 

refere, à implementação de um projeto educativo que abrangesse a maioria da 

população brasileira. Os poderes públicos privilegiaram a nobreza, empenhando-se 

na oferta do nível secundário e superior. Enquanto à população, “o período Imperial 

termina e apenas 10% tinham acesso à escola” (VIEIRA e FARIAS, 2003, p. 67). 

Nesse clima, com a Abolição da Escravatura e a Proclamação da República, 

pensava-se que o sistema nacional de ensino seria organizado e o governo central 

assumiria a responsabilidade de prover a nação de escolas, não só de forma 

quantitativa, como qualitativamente. Contudo, não foi o que ocorreu. A Constituição 

de 1891, conserva a descentralização proveniente do Adendo Constitucional de 

1834, atribuindo á União o compromisso com a educação superior e 

responsabilizando os estados pelo ensino primário, secundário, inclusive pelo ensino 

normal.  

Dessa forma, caberia aos estados atender a necessidade de difusão da 

instrução, mediante a disseminação de escolas primárias. Com isto, verifica-se a 

permanência de um sistema educacional elitista, além da pouca atenção dada à 

educação elementar. Conforme Fernando de Azevedo: 

É, como se vê, a anarquia que se estabeleceu no ensino do país, 
com essas descentralizações que, além de reduzirem as 
possibilidades de um sistema de educação nacional, deixavam a 
mercê das políticas nacionais e orçamentos locais a educação 
primária que reside à base de toda organização democrática do 
ensino. A Constituição (...), quebrou a unidade do ensino público e 
anarquizou-o, por subordiná-lo a interferências diversas e 
contingências, dependentes até da situação econômica das diversas 
circunscrições da República (AZEVEDO, 1976, p.119). 

 

A Constituição também estabelecia a laicidade do ensino administrado nos 

estabelecimentos públicos (art. 72, n 6). Porém, tendo por base esta política de 

suposta neutralidade, desinteressada as escolas regidas segundo as concepções 
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católicas continuariam a se expandir, dominando, até mesmo, as próprias escolas 

públicas, apesar da supressão do ensino religioso. 

Na realidade, esta Constituição que, no seu arcabouço jurídico, proibia o direito 

do voto aos analfabetos, e, portanto, aos pobres, explica as razões das 

manifestações em torno da expansão da educação, como forma de se alcançar o 

“progresso” tão almejado pelos ideais republicanos, os quais estavam atrelados, 

dentre outros fatores, à capacitação da população para exercer a prática do voto, e à 

intenção de formar o homem progressista, ou seja, o cidadão ativo.  

Comungando com a análise feita por Hilsdorf sobre a proposta republicana de 

escola, ela seguia as seguintes tendências: 

(...) ser oferta antecipatória, na medida em que a escola era pensada 
como parte de uma totalidade, de um projeto político que se 
antecipava às reivindicações de outros setores da sociedade; ser 
dualista, pois, embora fosse preciso fornecer ensino a toda a 
sociedade, não se tratava de oferecer todo o ensino para toda a 
sociedade; ser preocupada com a extensão da escola elementar, 
reivindicando a alfabetização das massas. Assim, o projeto 
republicano pensa e oferece a escola nos moldes dos cafeicultores, 
antes que outras diferentes camadas sociais a reivindicassem nos 
seus próprios moldes; propõe ensino elementar e profissional para 
as massas e educação cientifica para as elites “condutoras do 
processo” e reivindica ampla educação popular (HILSDORF, 2005, p. 
61-62). 

 

Como podemos comprovar, tais tendências expressam o conteúdo 

contraditório do pensamento educacional da época, pois ao tempo em que vislumbra 

a necessidade de expansão ou extensão da escola elementar mantém sua principal 

característica elitista e dualista. 

1.2 Iniciativas do poder público, referentes à educação 

 

O desejo de construção de uma nova sociedade, se desenvolve no conjunto de 

transformações educacionais, sobretudo a partir da segunda metade do século XIX -

período conhecido como o Segundo Reinado. Várias reformas educacionais foram 

criadas, embora o referencial teórico nos apresente certo fracasso das propostas, 

em instituir uma política nacional de educação. Para tal situação contribuíram tanto a 

falta de infra-estrutura institucional para apoiar sua condução, quanto a indiferença 
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política das elites, oriunda do seu interesse em se manter no poder, através da 

hegemonia econômica e social.  

Nessas circunstâncias, podemos extrair que as forças políticas predominantes 

no Império e na República, fossem elas liberais, democráticas ou conservadoras, 

procuraram fixar um modelo de escola mais adequado à conformação da sociedade, 

de modo que, o poder das classes dominantes fosse mantido, a partir da oferta de 

uma educação de qualidade destinada às elites. Assim, o nível superior sempre foi 

prioridade, pois este seria o meio de formar os quadros que dariam suporte ao 

aparelho administrativo que se buscou implantar após a Independência no país. É 

nesse bojo de contradições que novos dispositivos e estratégias foram criados, com 

o fim de apresentar transformações nas práticas sociais, mesmo que estas se 

expressassem muito mais na aparência do que na essência.  

Conforme Faria Filho (2007), os estudos a respeito da educação brasileira no 

século XIX, particularmente, no período imperial, têm demonstrado que havia, em 

várias Províncias intensas discussões acerca da necessidade de escolarização da 

população, especialmente, das chamadas camadas inferiores da sociedade. 

Algumas questões eram postas, como a necessidade e a pertinência ou não da 

instrução dos negros (livres, libertos ou escravos), índios e mulheres e foi nestas 

circunstâncias que as ações das Assembléias Legislativas buscaram ordenar 

legalmente a educação escolar. 

Uma ordenação em que, o acesso da população à escolarização foi submetido 

aos limites políticos e culturais, próprios de uma sociedade desigual, agravada pela 

pouca condição das províncias em investir na instrução. Mas, a instrução era a 

bandeira levantada para a construção de um Estado Nacional que dependia de um 

povo civilizado para a sua composição. “Instruir as ‘classes inferiores’ era tarefa 

fundamental do Estado brasileiro e, ao mesmo tempo, condição mesma de 

existência desse Estado e Nação”. (ibidem, p. 137). 

Nessa direção, seguindo a hierarquia de prioridades no campo da educação 

nacional, a instrução elementar, entre 1822 e 1889, permaneceria como privilégio 

das camadas abastadas que a financiava no próprio âmbito familiar, por meio de 

preceptores. A oferta de escolas elementares, em geral, se deu de forma precária, 

enquanto o ensino secundário proliferou-se por via da iniciativa privada, tendo a elite 
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como clientela, por se tratar de um curso acadêmico e propedêutico, preparatório ao 

curso superior e humanístico. 

Não podemos deixar de considerar a composição da sociedade brasileira entre 

o final do século XIX e inicio do XX. Em linhas gerias, além da camada superior, 

formada pelos grandes proprietários e comerciantes, e das camadas médias, havia 

uma outra, constituída de escravos e de um contingente relativamente grande de 

indivíduos excluídos do sistema econômico vigente e freqüentemente desocupados.  

Entre os excluídos, encontrava-se a população feminina que por um longo 

tempo, permaneceu marginalizada do sistema escolar. A educação feminina prevista 

pela legislação imperial, desde o Decreto de 15 de outubro de 1827, o qual 

determinou a criação de escolas de primeiras letras em todas as cidades, vilas e 

lugarejos (art.1º) e, no art. XI, escolas de meninas nas cidades e vilas mais 

populosas, não se concretiza, de imediato. Nas camadas populares, obviamente 

nem se cogitava da sua instrução, enquanto que, nas camadas superiores e médias, 

elas recebiam em graus variados uma educação doméstica. 

 Processo de expansão da educação 

 

É dentro desse panorama, que a educação ganha importância no intuito de 

desenvolver um sistema educacional no Brasil, já que a maioria da população 

encontrava-se analfabeta. Dentre as medidas mais urgentes, as escolas normais são 

criadas para a formação de docentes, no intuito de garantir o funcionamento das 

escolas primárias já existentes e das que estavam por vir. 

Porém, contraditoriamente à retórica de modernização da sociedade, por meio 

da escola, até meados do regime republicano, não somente a oferta da instrução 

elementar como as Escolas Normais funcionarão de forma precária e irregular, 

resultado da negligência do poder central em provê-las. Mas, é neste contexto, que 

a existência das Escolas Normais torna-se de extrema relevância no processo de 

organização dos sistemas estatais de ensino, o qual implica no imperativo da 

profissionalização docente. A origem dessas escolas próprias para o preparo de 

professores e professoras, está ligada ao processo de institucionalização da instrução pública no 

mundo moderno, que tem por base, a implementação de idéias liberais de secularização e extensão 

do ensino primário a todas as camadas da população.  
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No entanto, é com a adesão dos princípios da revolução francesa, que se consolida a idéia de 

uma escola normal a cargo do Estado, destinada a formar professores leigos. Idéia essa que 

encontraria condições favoráveis no século XIX, quando paralelamente à consolidação dos Estados 

Nacionais e à implantação dos sistemas públicos de ensino, multiplicaram-se as escolas normais. 

Como nos apresenta Villela: 

A experiência com as escolas normais nascia, assim, num momento 
em que a política educacional em várias províncias se caracterizava 
pela busca de uma uniformidade por meio da instrução. O movimento 
de criação das escolas normais inseria-se, segundo alguns dirigentes 
provinciais, numa espécie de cruzada pelo bem comum da sociedade. 
Elas formariam aqueles homens a quem caberia, por missão, elevar o 
nível intelectual e moral população, unificando padrões culturais e de 
convivência social. (VILLELA, 2007, p. 104). 

 

A partir de então, verifica-se uma seqüência de atos e leis de criação e de 

reformas das Escolas Normais, em vários pontos do país: Rio de Janeiro (1835), 

Bahia (1836), São Paulo (1846), dentre os primeiros. Mas, a inauguração dessas 

escolas não aconteceu, com urgência, como, por exemplo, a da Bahia, instalada 

somente em 1842, devido ao envio dos dois professores para fora do país para que 

se preparassem para utilizar os métodos simultâneo e mútuo, “novidade àquela 

época em que o ensino era realizado quase que inteiramente de forma 

individualizada”. (ibidem, p. 105).  

Além do método mútuo, também conhecido como lancasteriano, que os 

normalistas deveriam dominar as escolas normais, nos primeiros anos de 

experiência, possuíam um quadro de disciplinas simplificado. A escola normal do Rio 

de Janeiro contemplava o seguinte currículo: ler e escrever pelo método 

lancasteriano; as quatro operações e proporções; a língua nacional; elementos de 

geografia; princípios de moral cristã (VILLELA, 2007). As exigências para ingresso 

limitavam-se à comprovação de boa conduta e de saber ler e escrever.  

Como observa a autora supracitada, alguns estudos sobre essas primeiras 

escolas revelam muitas aproximações com a escola do Rio de Janeiro. Em relação 

aos currículos, a autora coloca que, nas décadas de 30 e 40, não diferiam do que 

era exigido nas escolas primárias, apenas algumas pequenas diferenças 

constatadas nas disciplinas, por exemplo, das escolas baiana e paulista: 

(...) na escola baiana já aparecia desde o início Caligrafia, o 
Desenho linear, a Gramática filosófica da língua portuguesa com 
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exercícios de análise e imitação dos clássicos e na paulista a Lógica, 
a Caligrafia e Métodos e processos de ensino. (ibidem, p.113). 

 

A Escola Normal da Bahia seguia assim, várias diretrizes traçadas na primeira 

fase do Curso Normal do Rio de Janeiro.  

 Institucionalização do Ensino Normal 

 

As escolas normais, por diversos fatores estruturais, não obtiveram êxito, de 

imediato, elas passaram por uma fase de freqüente criação e extinção, para 

somente, a partir da década de 70, voltarem a ser revalorizadas com o advento das 

idéias liberais e dos fatores sociais já expostos. À República caberia a tarefa de 

desenvolvê-las qualitativa e, sobretudo, quantitativamente, que por sua vez, 

estiveram à mercê da instabilidade política, verificada nos primeiros anos de governo 

republicano, que cria e substitui reformas educacionais, no mesmo movimento de 

troca dos representantes políticos. 

Não poderíamos esquecer de enfocar, que em meio ao processo de criação e 

consolidação das escolas normais, as mulheres foram se tornando presença cada 

vez mais marcante nesses cursos reservados a formar professores. E é justamente, 

no período de consolidação dessas escolas, ou seja, a partir da década de 70 do 

século XIX, que se percebe um número acentuado e quase absoluto de mulheres 

ingressando no curso para o magistério, inicialmente destinado exclusivamente ao 

sexo masculino.  

De acordo com Costa (1988), a lei que criou a primeira escola normal baiana, nº 37 de 14 

de abril de 1836, faz referência a uma possível aceitação de mulheres, contudo deixa claro que seria 

mediante um curso especial, o qual não foi logo implantado por falta de condições físicas e espaciais 

adequadas. Podemos atribuir a abertura da inserção feminina nos cursos normais, à 

necessidade de efetivação do direito de escolarização, formalmente garantido às 

meninas e moças na esteira dos ideais positivistas e republicanos. Como indica Jane 

Almeida: 

A feminização do magistério primário no Brasil aconteceu num 
momento em que o campo educacional se expandia em termos 
quantitativos. A mão-de-obra feminina na educação principiou a 
revelar-se necessária, tendo em vista, entre outras causas, os 
impedimentos morais dos professores educarem meninas e a recusa 
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à co-educação dos sexos, liderada pelo catolicismo conservador 
(ALMEIDA, 1998, p.64). 

 

Com efeito, a educação escolarizada feminina, voltou-se muito mais, a preparar 

e especializar as mulheres para o exercício do papel de esposas e mães, 

constituindo-se como extensão da educação que já recebiam em casa. O ensino 

oferecido, às meninas, nas escolas elementares, assim como, as disciplinas 

oferecidas nos Cursos Normais, eram diferenciadas para homens e mulheres. 

Segundo Villela: 

As meninas deveriam aprender a ler, escrever e fazer as quatro 
operações. A parte relativa a decimais e proporções, bem como o 
estudo da geometria, que fazia parte do currículo dos meninos, era 
interditada às meninas. Elas aprenderiam, em contrapartida, a coser, 
a bordar e os demais “misteres próprios da educação doméstica” 
(VILLELA, 2007, p. 108-109).  

 

Se verificarmos o ensino normal feminino, desde a sua criação e ao longo do 

século XX, iremos constatar que as normalistas aprenderiam todas as matérias do 

curso masculino, exceto a álgebra e a geometria, as quais restringiriam-se às 

noções elementares. Por outro lado, os trabalhos de agulha e prendas domésticas seriam 

disciplinas destinadas apenas a elas. Além disto, destaca-se ainda a diferenciação do regime de 

estudo: internato feminino e externato masculino. Fatos que serão tratados com mais especificidade 

nos capítulos posteriores. 

A educação feminina, ainda que representasse uma conquista para as mulheres, sua 

educação continuaria a ser justificada pelo seu destino de ser mãe. Esta justificativa 

já estava presente na primeira lei de instrução pública do Brasil, de 1827, citada 

anteriormente: 

As mulheres carecem tanto mais de instrução, porquanto são elas 
que dão a primeira educação aos seus filhos. São elas que fazem os 
homens bons e maus; são as origens das grandes desordens, como 
dos grandes bens; os homens moldam a sua conduta aos 
sentimentos delas (LOURO, 2001, p. 447). 

 

A demanda pela escolarização das mulheres, pleiteada no século XIX e início 

do XX, esteve vinculada a modernização da sociedade, a higienização da família, ao 

patriotismo entre outros, que colocavam as mulheres como principais formadoras 

dos “futuros cidadãos”. E a pretensão de formar professores e professoras, era 
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justamente para atender a um esperado aumento da demanda escolar. De acordo 

com Dick (2007), a criação do primeiro curso secundário feminino baiano, data de 

1883, considerado pela autora um grande avanço, apesar de funcionar com um 

programa diferenciado em relação ao ensino secundário masculino, criado desde 

1836 com o Liceu Provincial. Essa diferenciação curricular seguiu as mesmas 

motivações dos cursos normais. 

Constatamos,assim, que, a educação feminina, bem como, o percurso da 

atividade docente, ao longo da história foi marcado por diversos fatores, dentre eles, 

as diferenças de gênero, as quais contribuíram para a cisão de posições e de papéis, 

entre os sexos masculino e feminino, neste âmbito. Gênero, como diz Louro (2001, p. 

478) “entendido como uma construção social, e articulado à classe, etnia, religião, 

idade, determinou (e determina) algumas posições de sujeito que as mulheres 

professoras ocuparam (e ocupam)”.  

 A Formação das Professoras Primárias 

 

Como afirmamos anteriormente, as primeiras experiências com escolas 

normais no Brasil, ocorreram em consonância com o projeto de construção de uma 

sociedade “civilizada”, em que a instrução torna-se a mola propulsora para se 

alcançar tal objetivo. Nesse contexto, a criação de escolas normais no país remonta 

às décadas de 30 e 40 do século XIX, quando a intenção de formar professores, 

encontrou conjuntura mais favorável a partir do regime de descentralização previsto 

no Ato Adicional de 1834.  

Por conta da descentralização estabelecida por esse Ato, a formação de 

docentes do ensino elementar, passa a ser oferecida no âmbito das escolas normais, 

sob a responsabilidade das Províncias. Esta estrutura, não se altera com o advento 

da República, ao contrário, se consolida justificada agora pelo pacto federativo e 

pela autonomia dos Estados. Isto deu o direito a cada unidade federada, criar 

estabelecimentos voltados para formação docente: as escolas normais estaduais. 

Entretanto, a mercê da existência de diversos sistemas escolares, organizados 

e administrados segundo os interesses de cada Província / Estado, a formação de 

professores nas primeiras décadas do século XIX, não funciona de forma a 

satisfazer as necessidades da época. Como diz Tanuri: 
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Na verdade, em todas as províncias as escolas normais tiveram uma 
trajetória incerta e atribulada, submetidas a um processo contínuo de 
criação e extinção, para só lograrem êxito a partir da década de 1870, 
quando se consolidam as idéias liberais de democratização e 
obrigatoriedade da instrução primária, bem como de liberdade de 
ensino (TANURI, 2000, p.64). 

 

Não obstante as barreiras dessa trajetória, a formação dos docentes primários 

na Bahia, por meio de uma instituição especifica para formação de professores, 

acontece com a criação das Escolas Normais.  

Assim, as discussões apresentadas até aqui, se impuseram pela importância 

da análise do processo de escolarização feminina e de sua inserção no magistério, à 

luz dos motivos inerentes à trajetória da história da educação brasileira e baiana: 

modernização da sociedade e o desejo de progresso. É a partir das iniciativas por 

parte dos poderes públicos e das camadas intelectuais em escolarizar a enorme 

massa de analfabetos, que as mulheres são dirigidas e se dirigem ao universo 

escolar, atrelando a oportunidade de adquirir alguma instrução ao ensejo de 

conseguir o ingresso numa profissão. 

A análise realizada neste capítulo, fornece elementos que indicam a estreita 

ligação entre a inserção feminina nos processos de educação formal e a vinculação 

da mulher no Curso Normal. Todavia, por mais que a trajetória escolar feminina e a 

função de professora, tenham assumido contornos da maternidade, não podemos 

deixar de considerar que a própria constituição do ensino primário leigo e estatal, 

com a criação de redes públicas de ensino, fez-se por meio do emprego da mão-de-

obra do sexo feminino, o que levou a formar, entre o final do século XIX e o início do 

século XX uma maioria de mulheres entre os normalistas das séries iniciais em todo 

o país.  
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2. Escola Normal na Bahia: criação e implantação 

 
Neste capítulo nos deteremos no percurso da escola normal baiana, a partir da 

sua implantação até os anos antecedentes ao marco inicial do recorte temporal 

deste trabalho. Sem a intenção de apresentar todas as leis, na sua integridade, pois 

subverteria os limites que um trabalho monográfico impõe, trataremos de fatos 

antecedentes que,  apontem para maior compreensão do movimento de criação e 

implantação do curso normal baiano e das suas condições de funcionamento, na 

perspectiva das políticas educacionais desenvolvidas pelo Estado. 

Acreditamos que isto favorecerá uma análise mais atenta, sobre as 

transformações ou continuidades na formação das mulheres, que passou a ocupar 

lugar de destaque nos cursos normais, principalmente, no período de 1873 a 1895 

(marcos temporais desta pesquisa), gerando o que a bibliografia apresenta como a 

feminização do magistério. 

Queremos com isso, delinear um exame dos possíveis fatores que contribuíram 

para que a mulher se tornasse presença marcante na profissão docente, a partir das 

políticas públicas criadas para a formação de professores e professoras, 

compreendendo-as no nível das especificidades do contexto nacional e/ou local, em 

que foram criadas. 

2.1 Primeiras iniciativas 
 

De acordo com a produção historiográfica existente, a Bahia foi a segunda 

Província a criar uma Escola Normal, sendo a primeira, a Província do Rio de 

Janeiro, em 1835. Contudo, é possível afirmar que a Bahia se mostrou pioneira, em 

termos de criação, implantação e manutenção da sua Escola. 

Como já é de nosso conhecimento, a Escola Normal baiana foi criada em 1836, 

mas, implantada somente em 1842, porém manteve seu funcionamento de forma 

contínua, ao contrário do que ocorreu nas demais províncias, cujas escolas tiveram 

seu funcionamento interrompido. 

Alípio Franca comunga com esta posição quando afirmou que “não é sem fóros 

de veracidade que já se tem dito que das Províncias do Brasil, foi a Bahia que creou 
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e manteve a primeira Escola Normal” (FRANCA, 1936, p.3). E para maior 

consistência desta informação, o autor aborda um trecho do relatório do primeiro 

Diretor Geral de Estudos da Bahia, Dr. Cacimiro de Senna Madureira, apresentado 

em 1851, que diz: “em 1835, foi creada uma Escola Normal no Rio de Janeiro e 

depois foi suppressa por não terem della colhido os fructos que se esperavão” 

(ibidem). 

Segundo Alípio Franca (1936), só de 1874 em diante, foram criadas outras 

Escolas Normais no Império, quando a esforços do Cons. Manoel Francisco Correa, 

se fundou a do Rio de Janeiro. Nesse contexto, foi através da Lei 37 de 14 de abril 

de 1836, que, na Bahia, se institui uma Escola Normal, para habilitar as pessoas ao 

exercício do magistério da instrução primária. Mas, de acordo com o que já foi 

apontado, neste trabalho, a implantação da escola normal baiana não aconteceu em 

consonância com a sua criação: 

Somente a 7 de outubro de 1841, com a assistência das autoridades 
civis e militares, director e professores do Lyceu, director e 
professores da Escola Normal, professores primários e pessoas de 
destaque, realizou-se a inauguração da Escola, cujo acto de 
effectuou no Theatro São João, sob a presidencia do 
Dezembargador Joaquim José Pinheiro de Vasconcellos, Presidente 
da Província, o qual foi mais tarde, Visconde de Mont’ Serrat e que, 
cumprindo a disposição do Art. 21 da Lei 37 citada, decretou, a 20 de 
janeiro de 1842, o primeiro Regulamento para a escola, cujas aulas 
tiveram inicio a 26 de Março do mesmo anno. (ibidem, p. 13). 

 

Estas informações, já indicam uma contradição entre a política baiana de 

ampliação da instrução primária e, por conseguinte, da formação de professores (as), 

expressa em lei e a sua prática, em que a mudança efetiva-se apenas no plano 

formal-juridico. Mas, quais foram os prováveis motivos dessa demora para a 

instalação da Escola Normal baiana? 

Em meio a essas contradições que acompanham as políticas de formação de 

professores até os dias de hoje, torna-se oportuno recorrermos à dissertação de 

Izabel Villela Costa (1988) na qual, a autora trata de uma investigação acerca da 

história da política governamental de formação de professores (as) primários, com 

base no estudo da criação e instalação da Escola Normal baiana, no período de 

1836 a 1862. 
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Ela indica que este atraso na abertura da Escola Normal da Bahia pode está 

ligado, em parte, às medidas estabelecidas pela própria Lei de criação, quanto ao 

seu funcionamento. Segundo esta Lei, dois professores teriam que ir para a França, 

para aprenderem o método teórico e prático do Ensino Mútuo, a ser ensinado na 

escola, o que condicionava o início das aulas ao retorno deles. Outra pendência foi à 

necessidade da elaboração de um regulamento, que só foi efetivado em 1842. 

Somado a isto, o Art. 8º, determinava a construção de um edifício para a Escola 

Normal ou a sua alocação num lugar conveniente. No entanto, a autora expõe não 

ter encontrado na legislação, nem nos pronunciamentos oficiais e nem no relato de 

Alípio Franca, autor já citado, argumentos convincentes para esta lacuna de seis 

anos entre as duas decisões (COSTA, 1988). 

Ainda, de acordo com Costa (1988), a Escola Normal, apesar de instalar-se 

numa parte privilegiada de Salvador, no distrito da Sé, na época denominada como 

o “pulmão administrativo da cidade”, ela começa a funcionar em prédio alugado. 

Este seria o início de uma série de mudanças de endereço da(s) Escola(s) Normal 

(is) baiana (s) que por muito tempo funcionou em locais que não proporcionavam 

condições física/espacial adequadas para a realização do curso de formação de 

professores/as. 

É digno de nota, que essa escola ofereceria apenas o curso normal masculino, 

enquanto o das mulheres ficaria a espera da implantação de um curso especial para 

elas, conforme a Lei nº 37 determinou. 

Como resolução para a inexistência deste curso feminino, somente em 1847, o 

então Presidente da província Dr. João José de Moura Magalhães, por ato de 16 de 

outubro, permitiu que enquanto não fosse criada uma Escola Normal para senhoras, 

àquelas que quisessem ingressar no magistério, freqüentassem uma escola pública 

ou particular, de meninas, designada pelo Conselho de Instrução Pública, ficando 

obrigadas a realizar o exame, na Escola Normal, a fim de poderem exercer o 

magistério. (FRANCA, 1936). 

É interessante notar, o quanto a presença feminina, na origem do curso normal 

baiano, ainda não se constituía como prioridade. Isto está expresso no processo 

moroso da sua inserção a tal tipo de formação que, de acordo com a permissão do 

Presidente supracitado, não se diferia daquela adquirida nas escolas primárias, 

deixando subjacente à idéia de que à mulher estava intrínseco a arte de educar. 
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Na busca de colocar em prática, a idéia da presença feminina na Escola 

Normal, outras tentativas foram feitas: rapazes e moças estudando em dias 

alternados em 1850, depois em prédios separados, em 1860. Somente neste ano, o 

curso para formação de professores terá a inclusão de uma sessão feminina, a partir 

do Regulamento Orgânico da Instrução Pública de 28 de dezembro, que segundo 

Costa (1988, p. 165), o mesmo “foi alterado em 1861, recebendo sua forma final em 

1862, quando entrou em vigor em caráter definitivo”. Através deste instrumento legal, 

são criadas duas Escolas Normais na Bahia, sendo uma para o sexo masculino e 

outra para o sexo feminino, ambas em regime de internato. 

Alípio Franca (1936), informa que para a execução deste Regulamento, o 

Internato de homens se instalou na Vitória, sendo, posteriormente, transferido para o 

prédio do antigo Portão da Piedade. Já o Internato das mulheres instalou-se, em 

outro prédio ao lado do Internato masculino, sob a direção da Professora Anna 

Joaquina dos Santos Bonatti. Depois foi transferido para um prédio a Rua Nova de 

São Bento. 

Somado ao fato das Escolas Normais não possuírem prédios próprios, as 

instalações desproviam de condições físicas adequadas, para a realização dos 

cursos. Sobre essa situação, a Diretora do Internato feminino, D. Anna Joaquina dos 

Santos Bonatti, se pronuncia ao Diretor Geral da Instrução Pública: 

[...] a casa, na verdade, já não é sufficiente para tão crescido numero 
de alumnas internas, carecendo, por conseguinte, de mais e maiores 
commodos, máxime para dormitórios. As alumnas não se banhão na 
cosinha, ao menos que eu saiba, mas em uma saleta destinada a 
esse fim e contígua áquele commodo; não sendo possível a 
conducção de água de banhos para os pavimentos superiores, com 
tantas escadas a subirem-se com tantas pessoas a banharem-se 
diariamente. Não há no Internato pessoal de criados bastante e que 
se prestem para semelhante serviço.(FRANCA, 1936, p. 35-36). 

 

A vigência do Regulamento Orgânico se estendeu até o ano de 1870, sofrendo 

algumas alterações, em 1861 e 1862, como já foi apontado. Até o inicio da década 

de 70, do século XIX, o autor, citado acima, não faz referência a nenhum tipo de 

iniciativa, por parte do poder público, quanto à solução dos problemas nas 

instalações das Escolas. 

Encontramos uma declaração do Presidente da Província, Barão de S. 

Lourenço, se mostrando insatisfeito com as altas despesas geradas pelos Internatos, 
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não compensadas pela pouca freqüência de alunos (as), principalmente, na Escola 

de homens, a qual apresentava, neste momento, 16 professores diplomados, 

enquanto no Internato feminino saiam 37 professoras formadas. 

Em busca de resolução para o problema, o mesmo Presidente, baixou os atos 

de 18 e 23 de janeiro de 1870, os quais, respectivamente, suprime o Internato dos 

homens, substituindo-o por um curso de dois anos e conserva o Internato das 

mulheres com a mesma duração de três anos. Justificando a extinção do Internato 

masculino e decretando a Resolução 1.116, de 16 de maio de 1870, assim se 

externa o Barão de S. Lourenço: 

O internato dos homens, creado contra a indole e habitos da 
população que não se sujeita á reclusão, afugentou os habilitados ao 
magistério, e fez secar a fonte que havia dado tão distinctos 
professores apresentando em 10 annos, 16 alumnos com diploma e 
destes apenas 10 aproveitados! As cadeiras de instrucção primaria 
entregues em sua grande maioria a individuos sem habilitação 
alguma, retrogradando a província nesta parte a épocas muito 
anteriores á creação da Escola Normal. E’ portanto evidente que o 
internato dos homens não deve continuar. A Escola Normal de 1836 
produziu mais benefícios para as mulheres do que para os homens e 
a conversão para o internato não foi tão fatal como succedeu com a 
dos homens por não contrariar a indole, dos costumes do sexo 
naturalmente recolhido. (FRANCA, 1936, p.40-41). 

 
Diante do exposto, nesses anos que antecedem o recorte temporal deste 

trabalho, é notável o quanto a presença feminina no curso de formação para o 

magistério, exigiu do poder público uma reestruturação dos seus projetos iniciais. Ao 

criar a escola normal baiana, a pretensão era formar professores e professoras para 

atender a um esperado aumento da demanda por instrução primária. Porém, as 

primeiras iniciativas priorizaram o acesso dos homens ao curso, adequando-o às 

características da “natureza” dos mesmos que, por sinal, só passaram a estudar em 

regime de internato com a criação da Escola Normal feminina.  

Contraditoriamente, o objetivo não foi alcançado em consonância com as 

expectativas. Os relatórios, pouco a pouco, já indicavam que as escolas normais 

estavam recebendo e formando mais mulheres que homens. 

As palavras e ações do Barão S. Lourenço, expressam uma certa apreensão 

com as conseqüências que a desestruturação das posições que homens e mulheres 

ocupavam na sociedade pudessem causar. Além de resolver o problema da futura 
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falta de professores para as escolas de meninos, tendo em vista a não permissão 

das mulheres educá-los, era preciso que o exercício do magistério pelas mulheres, 

representasse muito mais o ajustamento das funções sociais que já exerciam. Sobre 

este aspecto, Louro acrescenta: 

As jovens normalistas, muitas delas atraídas para o magistério por 
necessidade, outras por ambicionarem ir além dos tradicionais 
espaços sociais e intelectuais, seriam também cercadas por 
restrições e cuidados para que sua profissionalização não se 
chocasse com sua feminilidade (LOURO, 2001, p. 453). 

 

A elas caberiam, como relatou a Diretora do Internato feminino, “a melhor 

educação das futuras mães de família, muito e muito influentes, sem duvida nos 

melhoramentos, nos destinos, no povir, em fim da communhão social” (FRANCA, 

1936, p. 31). Assim, o quadro de disciplinas, as normas de estudo, o prédio, as 

mestras e mestres, tudo contribuirão para que a Escola Normal baiana se constitua 

como um espaço destinado a formar meninas/mulheres em professoras.  

2.2 Saberes na Escola Normal: produzindo professoras  
 

“Os arranjos físicos – do tempo e do espaço escolares – estão informando e 

formando” (LOURO, 2001, p.455). Com base nesta idéia, a Escola Normal baiana, 

como qualquer instituição escolar e, portanto, como um espaço social materializou-

se instituindo uma série de dispositivos, de procedimentos, de valores aos sujeitos 

dentro e também fora dela “uma vez que a instituição ‘diz’ alguma coisa não apenas 

para quem está no seu interior, mas também para aqueles/as que dela não 

participam” (ibidem, p. 91). 

As Escolas Normais baianas se constituíram como locais autorizados para a 

difusão de um tipo de conhecimento normatizado que deveria distinguir os/as 

novos/as mestres/as do ensino primário. Desta forma, alguns conteúdos foram 

incorporados como saberes necessários e característicos dessa formação. 

Quando implantado, a organização do curso normal seguiu os ditames da Lei 

de criação da Escola por meio da qual existiriam duas cadeiras, uma de método e a 

outra complementar, composta por conteúdos correspondentes aos do ensino 

primário. 
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A partir dos escritos de Franca (1936), encontramos no art. 2º dessa Lei, que 

na primeira cadeira seria ensinado o método do ensino mútuo, enquanto na segunda 

se ensinaria a Leitura, a Caligrafia; Aritmética; Desenho linear; Princípios da religião 

cristã; Gramática filosófica da língua portuguesa. O fato mais interessante fica por 

conta do art. 17, em que o curso para as mulheres limitar-se-ia às matérias do 

primário, mais o desenho linear e as prendas domésticas.  

Como podemos perceber temos nesse inicio um quadro de disciplinas 

simplificado e, muito mais ainda, para as mulheres, associado inclusive, às tarefas 

domésticas. Sobre o método mútuo ou lancasteriano, Costa (1988), nos traz que o 

mesmo não se constituiu numa inovação, nem mesmo no Brasil, o qual já vinha 

sendo alvo de criticas pelos seus inexpressivos resultados, em termos de 

aprendizagem. 

Conforme examinado pela autora, esse método, de origem britânica, foi 

transplantado de um modelo adequado à realidade de uma sociedade em estágio 

mais avançado que a nossa. E aqui no Brasil, assim como, na Bahia, ele 

correspondeu a um ensino, voltado para alcances mais quantitativos do que 

formativos: 

(...) consistia na divisão de classe em determinado número de grupos, 
os quais eram orientados por um aluno mais adiantado e 
adredemente preparado.(...) O método original, ou como o concebeu 
Lancaster, previa a realização da aula em seus mínimos detalhes, 
cujas atividades deveriam ocorrer numa precisão militar. Os alunos 
deveriam ser divididos em grupos de dez, cujo total poderia variar de 
duzentos a mil (SILVA, 1975 apud COSTA, 1988, p.50).  

 

Não cabe aqui recuperar essa análise na integridade mas ela é útil para 

percebermos a finalidade dos dirigentes em persistir na utilização desse método, o 

qual os normalistas deveriam dominar, para aplicarem nas escolas primárias. 

Para Villela (2007, p.107) “o método lancasteriano procurava desenvolver 

principalmente os hábitos disciplinares de hierarquia e ordem, exercia um controle 

pela suavidade, uma vigilância sem punição física”. Nesse contexto, a formação de 

professores, como reprodutores desse tipo de conhecimento parecia indispensável – 

um conhecimento uniformizado necessário à instrução das classes inferiores da 

sociedade. Ordem e hierarquia tornavam-se imperativos para a “civilização” do povo. 
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Ligadas a esse propósito, estavam as exigências para admissão na Escola 

Normal, desde a sua criação. Havia uma preocupação com as condições morais dos 

candidatos (as) à formação para o magistério, presente tanto na Lei de criação da 

escola, como no Regulamento de 1862, o qual aumentou essas exigências. 

De acordo com Costa (1988), através da Lei nº 37/36, exigia-se ser maior de 

16 anos; ter sido aprovado em aula primária e apresentar prova de bom 

comportamento. Em 1862, passou-se a requisitar certidão de batismo; idade de 17 a 

20 anos; atestado médico; requerimento do próprio punho contendo dados de 

identificação; atestado dos mestres primários e dos chefes de família das localidades 

onde residiu nos últimos 3 anos. 

E, especificamente para as mulheres, ainda era solicitada uma autorização dos 

pais, tutores ou maridos, conforme o caso. Uma vez atendidas as exigências, o 

aspecto moral passa a ser prioridade no curso de formação, principalmente das 

futuras educadoras. Em um dos relatórios de 1863 a 1872, da Diretora do Internato 

de Senhoras, isto fica bem claro: 

Ao Director dos Estudos. 

... Esta instituição é bôa para recolhimento das senhoras que se 
dedicão ao magistério; e que saem do seio das suas famílias; 
principalmente as do reconcovo, as quaes ficão em confiança, para 
se instruírem tanto no que respeita ao intellectual como no moral, 
parte esta muito importante para aquellas que tem de ser preceptora 
das gerações futuras. (FRANCA, 1936, p. 33). 

 

A ênfase no aspecto moral subjaz a preocupação com as posições ideológicas 

dos professores (as), que aliado à formação religiosa, oferecida pelo curso normal, 

demonstrava um certo interesse em preparar profissionais muito mais disciplinados 

do que propriamente instruídos, haja vista, as matérias ensinadas na Escola Normal 

coincidir com as da escola primária. 

Somente em 1862 os saberes oferecidos no curso normal serão ampliados 

com a introdução de disciplinas tais como: “elementos de história e geografia, noção 

de ciências físicas e história natural aplicadas à vida, agricultura e agrimensura, 

ginástica e música, ou canto religioso” (COSTA, 1988, p.77). Porém, sobre esta 

mudança, a mesma autora se pronuncia: 

(...) no que concerne ao conteúdo do Regulamento de 1862, 
concluímos que – a despeito de apresentar um mais elaborado nível 
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de sistematização um número de disciplinas, e, mesmo da ampliação 
da duração do curso de 2 para 3 anos – não implicou, 
necessariamente, em uma possibilidade inequívoca de melhoria na 
formação do professor primário. (ibidem). 

 

Entende-se dessa forma que, desde a criação da Escola Normal baiana até a 

década de 70, do século XIX, as políticas públicas para formação dos professores 

(as), oscilaram por todo o período entre um discurso de valorização dessa formação 

e uma prática que, na realidade, não proporcionava condições para bem realizá-la. A 

preparação dos (as) docentes limitou-se a uma repetição do ensino das escolas 

primárias, diferenciando-se apenas pela parte metodológica, já que eles (as) 

deveriam dominar teórica e praticamente, o método lancasteriano. 

Na prática, segundo o referencial teórico, o método lancasteriano foi 

inviabilizado por falta de condições materiais fundamentais: não haviam espaços 

adequados capazes de comportar a quantidade de alunos prevista pelo método, 

faltavam materiais didático-pedagógicos para os alunos. Nessa época, mesmo com 

todo o movimento em torno do desenvolvimento da escolarização primária, esta 

ainda era oferecida em casas alugadas, com péssimas condições físicas. 

De todo modo, a identificação das razões do insucesso do método, 

contribuíram para discussões, ainda que incipientes, em torno da “forma de ensinar”, 

assim como, colocou em evidência a necessidade da escola e da instrução escolar, 

a qual, não mais poderia ser oferecida nos limites (materiais, espaciais, temporais) 

da educação doméstica. 

Sabe-se que, posteriormente, o método mútuo dará lugar ao método 

simultâneo puro – este consistia na atuação simultânea de um professor numa 

classe composta por alunos do mesmo nível de conhecimento – como também ao 

“método misto”, que incidia na associação dos dois métodos, já mencionados. 

Quanto à formação escolar/profissional oferecida á mulher, já desde a 

implantação do curso normal, foi dirigida como uma espécie de prolongamento das 

atividades domésticas. Através das disciplinas especificas do curso normal feminino 

e dos discursos (re) produzidos, expressos nos trechos dos Relatórios apresentados 

neste capítulo, podemos perceber o quanto a educação escolar que seria de 

responsabilidade das professoras normalistas se confunde com a educação familiar 
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de responsabilidade das mães: a formação de boas mães, esposas e educadoras. 

Para Jane Soares de Almeida: 

A educação das meninas, apenas a partir do século XIX, foi confiada a 
colégios particulares e, no Brasil, sempre foi vista com descaso pelas 
famílias, pela sociedade e pelo poder público. Nas casas mais abastadas as 
jovens recebiam de professores particulares algumas noções elementares, 
mas dedicavam-se, sobretudo às prendas domésticas e à aprendizagem de 
boas maneiras. Mesmo essas moças privilegiadas tinham reduzido acesso à 
leitura, pouco ou nada sabiam de história ou geografia, possuíam vagas 
noções de literatura e cálculo, dedicavam-se mais à aprendizagem de uma 
língua, de preferência o francês, vivendo nos limitados horizontes 
domésticos, aguardando o casamento que deveria ser sua suprema aspiração 
e para o qual eram preparadas por toda a vida  (ALMEIDA, 1998, p. 55-56) 

 

De acordo com Louro (2007), já que o casamento e a maternidade se 

constituíam como a verdadeira carreira das mulheres, qualquer atividade profissional 

seria vista como uma ameaça ao equilíbrio das suas funções, ao menos que 

pudesse ser representada de forma a se ajustar a elas. 

A partir dos dados apresentados aqui, é com base nessa concepção, que ao 

curso de formação das mulheres para o magistério primário, foram transferidas 

características e saberes, de modo, a não subverter as funções femininas dessa 

sociedade.  

Ao contrário, percebemos que a entrada das mulheres nesse curso foi dirigida 

como uma especialização dessas funções, produzida por alguns discursos que 

favorecerão a representação do magistério como prolongamento da sua atividade 

educadora que já exercia no lar, efetivando assim, esta profissão como “extensão da 

maternidade”. 

Ao longo da abordagem aqui realizada, já verificamos um número maior de 

mulheres do que de homens no quadro de docentes habilitados pelo curso normal 

baiano. Além disso, foi possível perceber através dos argumentos utilizados pelos 

dirigentes políticos para justificar a pouca adesão dos homens ao curso, as 

condições que estavam sendo delineadas para que o magistério primário se 

tornasse uma profissão eminentemente feminina. 

Como analisa Griselda Pollock (1990, apud LOURO, 2007), os discursos 

sociais produzem representações. E todas as representações fazem sentidos, e, por 

muitas vezes, algumas acabam adquirindo a autoridade do senso-comum e da auto-
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evidência, a tal ponto que seu status de representação é suprimido (e é por isso que 

passamos a aceitar uma apresentação dos sujeitos e do mundo como “a realidade”). 

É com base nestes fatos antecedentes ao recorte temporal do nosso estudo, 

que analisaremos no próximo capítulo, a continuidade das ações do Estado, no que 

diz respeito a formação da professora primária baiana. Com isso, verificaremos em 

que condições o processo de feminização do magistério foi sendo articulado, à luz 

da legislação da época. 



 

 

38 

3. Feminização do Magistério Baiano 

 
Analisar o processo histórico de feminização do magistério baiano é a proposta 

central desta monografia. Parte-se do pressuposto, que ao termo feminização 

podem ser atribuídos diversos sentidos. A expressão vem sendo utilizada, referente 

à entrada maciça das mulheres no exercício do magistério, relacionada com a 

freqüência nas Escolas Normais e às características sócio-culturais que favoreceram 

o exercício da docência pelas mulheres. (LOURO, 2001). A feminização é vista, 

também, como um fator que introduz um novo dilema entre as imagens masculinas e 

femininas da profissão. (NÓVOA, 1992). Há ainda quem considera a feminização do 

magistério como uma expressão da luta das mulheres pelo acesso à instrução, 

assim como, pela oportunidade de inserir-se no campo profissional. (ALMEIDA, 

1998). 

Nesta análise, a feminização do magistério será discutida, com base na 

legislação que decompõe as políticas públicas para formação dos (as) professores 

(as) baianos (as), durante o período de 1873 a 1895 – baliza temporal deste trabalho. 

Através das reformas educacionais ocorridas durante esta fase, abordaremos a 

feminização do magistério, além da perspectiva quantitativa, no que diz respeito à 

freqüência das mulheres no curso normal, mas, à luz dos fatores sociais, políticos, 

econômicos instituídos na formação da professora primária.  

3.1 Políticas públicas de formação de professores (as)  

 

A abordagem desenvolvida no capítulo anterior nos forneceu alguns 

indicadores do pouco sucesso da Escola Normal baiana, no que diz respeito à 

função que lhe caberia: atender a demanda da formação de professores (as) 

adequadamente preparados para a garantia da política de ampliação do ensino 

primário. 

Nos anos precedentes ao marco inicial deste trabalho, por meio da Dissertação 

de Costa (1988), tomamos conhecimento da trajetória atribulada da Escola. Muitas 

foram as criticas feitas pelo Conselho de Instrução Pública e pelo próprio Governo, 

no que se refere ao ensino teórico, ao método utilizado, ao número inexpressivo de 

matriculas, à freqüência irregular dos alunos e à conduta dos professores da Escola 
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Normal. Não fossem suficientes os problemas enunciados, acrescenta-se a estes 

fatores, ainda, a má remuneração salarial dos professores. 

A medidas adotadas pelo governo provincial se mostraram contraditórias a todo 

o momento, não contribuindo para a consolidação da Escola como uma instituição 

de qualidade para a formação de professores (as), assim como foi expressa na 

legislação inicial. Ao contrário, a legislação dos anos posteriores à implantação da 

do curso normal baiano, desobrigaram a freqüência do mesmo, permitindo a 

admissão para o cargo de professor primário, apenas por meio de exames.  

Além disso, com a Reforma de 1860, normalizada pelo Regulamento de 1862, 

a carta de habilitação recebida pelo aluno ao final do curso, chega a não ser mais 

garantia de acesso definitivo à profissão de professor.  

Por outro lado, aumentaram as requisições para a admissão na Escola Normal. 

A partir da análise feita por Costa (1988, p. 95-96), “parece contraditório que, na 

medida em que decrescia a exigência do curso normal para o ingresso na carreira 

do magistério, cresciam as exigências para o ingresso na Escola Normal.“ 

Nesse contexto, ao fim da década de 60 do século XIX, os professores 

encontrados nas escolas elementares, podiam ser: formados pelas escolas normais, 

concursados ou não; professores contratados, apenas por meio de exames, para 

cobrir provisoriamente as cadeiras vagas; professores que possuíam outra formação 

que não fosse a adquirida na Escola Normal. 

Diante desses e de outros fatores “o curso normal não deveria, a partir de 

então, constituir-se numa opção muito convidativa para os jovens que pudessem vir 

a ter outra possibilidade de trabalho” (COSTA, 1988, p.89). Os números de alunos 

formados pela Escola Normal já indicavam a falta de interesse da população 

masculina pela profissão docente, acarretada pelos poucos atrativos financeiros que 

o magistério oferecia, reconhecidos pelos próprios governantes da província baiana.  

Nessas circunstâncias tudo parecia favorável à consolidação definitiva da 

presença feminina no magistério. Assim, a criação de duas Escolas Normais, uma 

para homens e outra, especialmente para senhoras - ambas em regime de internato 

- a partir da Reforma de 1860, vem decretar “um processo de ressignificação do 

magistério, ou seja, o magistério será representado de um modo novo na medida em 

que se feminiza e para que possa, de fato, se feminizar” (LOURO, 2007, p. 95). 
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3.2 Curso Normal baiano: expansão e consolidação - 1873 a 1895 

 

Da criação da Escola Normal em 1873 até o momento marco de nossa 

pesquisa, compreendemos que, a instituição passa por várias reformas e 

reformulações que apontam, repetidas vezes, para a instabilidade do seu 

funcionamento. Chegamos em 1873, com uma incipiente ação para sua expansão e 

consolidação. 

O relatório do Diretor Geral da Instrução Pública, de 1873, antecedente a 

Reforma deste mesmo ano, nos dá conta de como o Internato feminino, tornou-se 

objeto de atenção na província baiana. O Internato, assim como, o Externato eram 

alvos de constantes críticas nos documentos da época: além de funcionarem em 

casas alugadas, estas careciam de infra-estrutura e equipamentos 

Todavia, percebemos nas palavras do Diretor Geral, uma maior preocupação 

com a Instituição feminina, dada a tarefa que lhe caberia na sociedade. Assim, o 

Diretor João Vitor de Carvalho, ao dirigir-se ao primeiro vice-presidente 

desembargador João José de Almeida Couto, no dia 1 de março de 1873, se 

expressa: 

E’ este estabelecimento um dos que devem merecer do Governo e 
dos Poderes Provinciaes os mais serios cuidados, e as mais 
dedicadas attenções, 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 (Relatório, 1873). 
 

As palavras proferidas pelo Diretor, denotam, o quanto o papel da mulher como 

o principal baluarte da família e da sociedade, tornou-se justificativa para que sua 

educação se revelasse desejável. Desta forma, comungando com Almeida (1998), o 

magistério de crianças representava uma atividade bastante adequada ao papel da 

mulher como regeneradora da sociedade e salvadora da pátria, tornando-se 

aceitável nos níveis sociais, familiares e pessoais que ela trabalhasse como 

professora.  

Nesse contexto, o aumento da expectativa em torno da mulher-mãe-professora 

começa a se delinear. No mesmo relatório o Diretor expressa a sua convicção, 

quanto à ampliação da afluência das mulheres aos bancos da Escola Normal, ao 
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mesmo tempo em que nos fornece a origem social da clientela potencial da 

Instituição: 

(...) È sabido, que hoje muitas famílias das menos abastadas da 
Província procuram esse Estabelecimento, para n’elle dar ensino as 
sua filhas, vendo que assim lhes preparam um futuro. E’ pois 
evidente, que esta instituição tende a crescer e augmentar, e que à 
proporção, que a instrucção for-se desenvolvendo na Província, 
maior será o número de alumnas que hão de procurá-lo, pelo que 
cumpre preparar um edifício com as precisas proporções (Relatório, 
1873). 
 

Mas, como já é de nosso conhecimento, a abertura ao sexo feminino no curso 

de formação para o magistério não se deu acompanhada por uma igualdade de 

deveres e de direitos em relação ao sexo masculino, a começar pelas exigências 

para o ingresso no curso normal, e num segundo momento, aos saberes privativos 

para cada sexo.  

A Reforma da Instrução Pública de 1873 – marco inicial do nosso estudo – não 

mudará esta realidade. Esta reforma foi regulamentada pela Resolução n. 1.561, de 

28 de junho de 1875, a partir da qual, ficou consolidado o que dispunham as 

Reformas especificas das Escolas Normais de 1870, ou seja, que não mais 

existiriam duas escolas sob a forma de internato, mas sim uma para homens em 

regime de externato e outra para mulheres em regime de internato. E o curso 

passaria a ter duração de três anos, para ambos os sexos. 

Na verdade a mudança de regime de estudo, já havia sido providenciada em 

1870 pelo Presidente da província, Barão de S. Lourenço, por meio de Atos legais 

relatados e comentados no capitulo anterior. Mas, o externato funcionava com um 

curso de dois anos, diferenciando-se do curso feminino, de duração de três anos.  

Apesar da duração do curso passar a ser igual para ambos os sexos (três 

anos), com a reforma de 1873, ele permanece saturado por um viés sexista. Como 

bem explica Louro (2001), a afluência das mulheres justificada e produzida pelos 

discursos da época, vai determinar que os programas, as normas, enfim, as práticas 

educativas dessas instituições se diversifiquem ajustando-se aos novos sujeitos, 

produzindo-os. Assim, é que as disciplinas das Escolas Normais neste ano, serão 

organizadas: 

instrucção moral e religiosa, leitura de prosa e verso, recitação, 
calligraphia, redação, gramática e anályse gramatical dos clássicos 
prosadores e poetas systema métrico decimal comparado com 



 

 

42 

antigo systema de pesos e medidas, desenho linear, arithimetica 
applicada as operações praticas, elementos de geographia e historia 
especialmente do Brasil, pedagogia, methodologia e para as 
alumnas-mestras,os trabalhos de agulha e prendas domesticas 
(Reforma, 1873). 

 

Como vimos, os trabalhos de agulha e prendas domésticas continuam 

destinados somente para as alunas-mestras. Por outro lado, o regime de estudo 

(internato), diferenciado dos homens (externato) deixa clara a intenção de preservar 

o espaço privado para as mulheres, o qual sempre lhe foi destinado. 

Uma outra questão que se destaca na produção dos futuros mestres e, 

especificamente, das futuras mestras é a sólida formação moral, expressa 

freqüentemente por uma continuada orientação religiosa, realizada a partir da 

comprovação de boa conduta exigida como condição, para a admissão dos (as) 

estudantes nas Escolas Normais. No Capitulo I, do Titulo II dessa Reforma mais uma 

vez é reforçado que para entrar em exame de admissão o aspirante deveria 

apresentar em requerimento ao Diretor Geral, dentre outras coisas: 

Attestados de mestres primários em cujas escholas estiver estado, 
que provem a sua conduta e applicação; Atestado dos parochos e 
chefes de família das localidades em que tiver residido os últimos 
três annos; Sendo mulher casada, autorisação do marido; se estiver 
divorciada, certidão da setença; sendo viúva, certidão de óbito do 
marido (Reforma, 1873). 

 

A acentuação da necessidade de comprovação dos bons costumes, reflete 

muito mais uma preocupação evidente na época com os padrões morais, do que 

com a necessidade de um conjunto de conhecimentos prévios, tendo em vista, que o 

exame consistia em verificar apenas se os candidatos (as), sabiam “ler corretamente, 

escrever legivelmente, ser familiar com as quatro espécies principais de historias 

sagradas, cathecismo, sendo mulher, com os trabalhos de costura” (Reforma,1873).  

Esse tipo de exigência deixa explicito o quanto moral, bons costumes e religião 

estavam imbricados. Na análise de Louro (2003), esta sintonia da atividade docente 

com a religião, prolonga-se de modo a regrar a vida dos (as) docentes. Era preciso 

ser capaz de exercer o papel de modelo para crianças e jovens,e para isso, “os 

professores e, de modo muito especial, as professoras viram-se obrigados/as a um 
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estrito controle sobre seus desejos, suas falas, seus gestos e atitudes, encontrando 

na comunidade um fiscal e um censor de suas ações”. (ibidem, p. 79).  

Com isso, numa espécie de combinação de elementos religiosos com atributos 

ditos femininos, aliados ao caráter sacerdotal da docência, vão sendo construídas as 

representações do magistério como uma atividade que implica doação, dedicação, 

amor e vigilância. Por sua vez, as mulheres professoras – ou para que possam ser 

professoras – precisam ser compreendidas como “mães espirituais” : dedicadas, 

modelos de virtude, vigilante, desapegadas dos interesses egoístas. (ibidem, ibdem). 

As palavras do Diretor Geral da Instrução José Eduardo Freire de Carvalho, 

apresentado pelo Presidente da Província, Dr. Luis Antonio da Silva Nunes, quando 

abriu a Assembléia da Bahia, no dia 1º de maio de 1876, são bem representativas 

quanto a essa concepção: 

O magistério não deve ser considerado como um simples meio de 
ganhar a vida, mas sim como um sacerdócio, para o qual, além de 
conhecimentos theoricos e práticos das doutrinas do ensino primário, 
se deve mostrar verdadeira vocação (Relatório, 1876). 
 

Vale salientar, que a declaração do Diretor estava relacionada ao lamentável 

estado do ensino, para ele, causado pela falta de habilidades dos professores que 

não mostravam “verdadeira vocação na tarefa de educar e instruir a mocidade”. 

(Relatório, 1876). Nesse sentido, Fagundes (2005a) enfatiza que no caso do 

magistério, vocação está ligada a idéia de missão, sacerdócio e doação, qualidades 

historicamente atribuídas a quem se dedica ao oficio de ensinar. 

Segundo a autora, essa ideologia que perpassa a concepção do magistério foi 

transmitida pela Igreja como um meio de atrair leigos colaboradores, fiéis aos 

princípios da religião, para atender a demanda de ampliação da educação das 

camadas populares, já que o clero sozinho não conseguiria. Reforçada pela Igreja e 

consagrada pela sociedade, não somente no século XIX, como no século XX, esta 

idéia será introjetada pelo sexo feminino e difundida à medida que o magistério de 

feminiza. 

Nesse momento, os Relatórios já indicavam as mulheres como maioria no 

curso normal. Em 1873 havia 45 mulheres e 37 homens matriculados e em 1878, 

havia 61 homens, enquanto a presença feminina dobrou, passando para 109. Diante 

das informações apresentadas nos Relatórios, o Internato feminino gozava de 
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grande prestigio por corresponder com a sua tarefa, compensando, segundo as 

palavras do Diretor de Instrução Pública da época, os sacrifícios da Província baiana.  

Já no externato masculino foi constatado pelo Diretor da escola, um certo 

desânimo na maior parte dos alunos, originado da facilidade com que indivíduos, 

não preparados com o curso normal se habilitavam às cadeiras, apenas com o 

exame que prestavam em concurso, ao passo que os normalistas, depois de estudar 

durante três anos e de receber suas cartas de habilitação eram obrigados a 

concorrer com aqueles para obter cadeiras. 

Agrega-se ainda, o fato de que os documentos oficiais apontavam para a 

necessidade de uma Reforma na Instrução Pública, a começar pelas Escolas 

Normais. Em 1880, a Fala do então presidente Antonio de Araújo de Aragão Bulcão, 

declara que “estes Estabelecimentos não correspondiam, senão muito 

incompletamente ao fim de sua instituição” (Fala, 1880). Ele se refere ao plano de 

ensino, dizendo que deveria ser mais desenvolvido, mas não especifica, e cita a 

necessidade de ambas as escolas funcionarem em regime de externato, por 

questões econômicas. 

Assim, em 1881 o Presidente realiza uma Reforma por Ato de 5 de janeiro, a 

qual ficou conhecida como o “Regulamento Bulcão”. Nesta reforma ele concretiza as 

medidas que havia planejado: as duas Escolas Normais, passam a funcionar sob 

regime de externato;algumas disciplinas são acrescidas ao programa do curso 

normal como: Geometria, Álgebra e Trigonometria, Língua Francesa, Ciências 

Naturais, Química e Mineralogia e Desenho de Imitação. 

Desta forma, o conteúdo do curso normal, passa a ser composto, de: Língua 

nacional – gramática teórica e prática, literatura, exercícios de redação, caligrafia 

teórica e prática; Pedagogia: sua historia, organização escolar, metodologia, 

educação moral, física e intelectual e legislação de ensino; Práticas de métodos do 

ensino em todo o seu desenvolvimento; Matemáticas: elementos de Aritmética, de 

geometria, de álgebra e de Trigonometria; Geografia e História: Cosmografia, 

geografia geral, elementos de História Universal, Geografia e História Pátrias e 

especialmente da província da Bahia; Língua francesa: leitura, gramática e tradução; 

Ciências naturais: elementos de Botânica e Zoologia; Física, química e Mineralogia: 

elementos; Desenho de imitação; Religião 
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Além destas matérias, a Reforma de 1881 indica que para o curso normal do 

sexo feminino haveria uma cadeira de prendas domésticas, compreendendo o uso 

de máquinas de costura e corte de vestimentas de crianças e senhoras. No art. 129, 

parágrafo único, consta que “na escola para senhoras dar-se-á em todos os três 

anos o ensino de prendas domésticas”. A Reforma prevê ainda no Art. 130, do Titulo 

II que na escola normal para o sexo feminino, todas as cadeiras seriam regidas por 

senhoras, com exceção para as de Doutrina cristã; Ciências Naturais; Física, 

Química e Mineralogia e Língua francesa, em que serão regidas a 1ª por sacerdote, 

a 2ª 3ª pelos respectivos professores do Liceu e a últimas pelo professor que o 

governo nomear para a escola normal de homens (Reforma 1881).  

Vale frisar que, segundo os Relatórios da época, as aulas das disciplinas 

selecionadas no Art. 130, com exceção da Doutrina Cristã, não aconteceram na 

escola normal de senhoras, por não ter comparecido nenhum professor do Liceu, 

provocando a suspensão das mesmas em 1885. Junto a isso, não foram poucos os 

argumentos em torno da substituição da Trigonometria do curso feminino, por uma 

outra disciplina - Economia doméstica - sob a justificativa daquela não possuir 

utilidade para as funções que a mulher exercia. 

É interessante notar que, num momento de constantes discussões em torno da 

necessidade de uma formação mais cientifica, mais prática, ou seja, menos literária 

somada ao desejo de um ensino normal uniformizado, ainda que este fosse de 

encontro à realidade do país, haja vista, inexistir um sistema nacional da educação 

brasileira, tais disciplinas tenham sido negligenciadas para a formação das futuras 

professoras. 

Em contraposição aos discursos oficiais de restringir e limitar os conteúdos 

ministrados às mulheres, a Diretora interina da escola do sexo feminino, Izabel 

Gonçalves da Silva Araújo, em citação contida no Relatório de 1882, ao elogiar a 

reforma de 1881, critica tal proposta, afirmando: 

O regulamento de 5 de janeiro de 1881 deu a este estabelecimento 
nova organização, erguendo-se do estado de abatimento em que 
achava-se. O prestigio moral que hoje o-cerca e que eleva seu 
professorado, a garantia das normalistas, o vasto plano de ensino 
que encerra seu programa, tudo, emfim, que concerne as escholas 
normaes, faz-me crer que só dependerá de boa vontade e de severo 
cumprimento da lei o torna-se uma realidade a educação normal.  
Em geral as pessoas pouco entendidas n’estas questões pensão ser 
precisa a redução do ensino aqui dado às senhoras que desejam 



 

 

46 

alcançar um titulo; mas não considerão taes censores, em que nós 
as mulheres, não temos os cursos instructivos de que póde utilizar-
se o homem, e limitamos todo o nosso aprendizado à eschola 
primária, e, quando muito, ao collegio que em nossa província 
infelizmente bem longe está de satisfazer o fim do seu destino. 
Entretanto, a responsabilidade que sobre nós peza como 
depositarias da felicidade doméstica, como economas, como mães, 
exige, sem dúvida, uma sólida educação que nos torne dignas do 
nosso sexo e da missão que temos a desempenhar. 
Assim, longe de reducção, o que convém é alargar o circuito de 
conhecimentos precisos à mulher em seu destino social. E’ assim 
que lhe conviria estudar ainda a moral, a hygiene, a economia 
domestica, e direito usual. 
Hoje a educação da mulher é asumpto capital nos paises cultos: 
entre nós o único recurso para tal fim é a eschola normal, da qual 
graças a reforma do benemérito Sr. Barão de S. Francisco, tudo 
temos a esperar (Relatório, 1882). 

 

A atitude da Diretora é bastante elucidativa no tocante ao conflito existente na 

posição feminina entre trabalho e instrução, representado pelo “equilíbrio entre a 

condição desejável e a possível de se obter”. (ALMEIDA, 1998, p.32). Neste sentido, 

o magistério, por sua especificidade, seria uma oportunidade de concretização desta 

tentativa. 

O século XX aproximava-se e, com ele a eminente mudança de regime, de 

Monarquia para a República, bem como, o imperativo de universalização do ensino 

através da democratização da instrução primária, tornava-se premissa para que o 

curso de formação para o magistério de crianças, fosse cada vez mais reservado às 

mulheres. Na reconfiguração da sociedade progressista tão almejada, a crença na 

imagem da escola que cuida, ampara, ama e educa se conjuga com o único meio de 

profissionalização da mulher – o magistério - principalmente para àquelas de poucos 

recursos: 

Nesse sentido, Louro argumenta:  

As últimas décadas do século XIX, apontam, pois, para a 
necessidade de educação para a mulher, vinculando-a à 
modernização da sociedade, à higienização da família, à construção 
da cidadania dos jovens. A preocupação em afastar o conceito de 
trabalho toda a degradação que lhe era associada por causa da 
escravidão e em vinculá-lo à ordem e progresso levou os condutores 
da sociedade a arregimentar as mulheres das camadas populares. 
Elas deveriam ser diligentes, honestas, ordeiras, asseadas; a elas 
caberia controlar seus homens e formar os novos trabalhadores e 
trabalhadoras do país; àquelas que seriam as mães dos lideres 
também se atribuía a tarefa de orientação do filhos e filhas, a 
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manutenção de um lar afastado dos distúrbios e perturbações do 
mundo exterior (LOURO, 2001, p. 447). 

 

Assim, já se delineava nos últimos anos do regime monárquico a participação 

predominante que a mulher teria no ensino brasileiro. Nesse contexto, as Falas e 

Relatórios do final do século XIX, a todo o momento são expressivos na necessidade 

de reformas na instrução pública baiana, visto que as já realizadas durante o período, 

inclusive a de 1881, não atenderam as demandas existentes. É válido destacar a 

Fala do Presidente da Província João Capistrano Bandeira indicando que “nenhum 

ramo da administração existia que mais solicitasse interesse esclarecido e atento do 

que a difusão do ensino popular”: 

A nenhum de vós são estranhos os embaraços que envolvem este 
assumpto e elles por si só explicam esta lentidão com que, em geral, 
a educação popular vai alcançando desenvolver-se, a despeito da 
solicitude e energia empregadas pelos Governos dos paizes mais 
cultos em promovel-a e aperfeiçoal-a. É que o progresso da 
instrução pública depende de um complexo de medidas, muitas das 
quaes são subordinadas à acção lenta do tempo e ao 
desenvolvimento material do Estado.  
Reconheço com viva satisfação que se tem feito n’este sentido 
alguns esforços n’esta Província, mas ainda que o estado de sua 
instrucção pública elementar não seja absolutamente mao, não 
corresponde, todavia à despeza relativamente crescida que se lhe 
tem consagrado. (Fala, 1887). 

 

Sempre atrelando ao atraso do desenvolvimento da instrução, à falta de 

preparo dos professores, os dados oficiais apontam para uma indispensável 

formação mais técnica e uma maior regularidade no tirocínio escolar dos (as) alunos 

(as), considerando que assim, os (as) normalistas teriam a devida garantia contra os 

indivíduos não habilitados pelo curso que, por sinal, estavam quase absorvendo as 

cadeiras primárias. É possível dizer que, “ao menos no nível das aspirações e 

proposições teóricas efervescentes na fase final do regime monárquico, já 

encontrara o seu lugar a tese de que o professorado merecia preparo regular” 

(TANURI, 2000, p 67).  

É assim que, na virada do século, a República dá seguimento a criação de 

reformas visando aperfeiçoar e difundir a Instrução Pública. Porém, apesar da 

manutenção de uma estrutura política mais geral, no âmbito das políticas públicas, 

em especial para a educação, o que se verifica é uma descontinuidade expressa na 

quantidade de reformas articuladas com os diversos interesses políticos já existentes. 
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Essa colocação justifica-se a partir da análise dos documentos governamentais 

da Bahia no período republicano, que foi marcado por sucessivas leis, atos e 

decretos. Constitui um ponto de referência o Ato de 31 de dezembro de 1889, que 

consagra o regime republicano e estabelece a Reforma da Instrução Pública do 

Estado. 

Esse projeto de reforma não foi executado sendo anulado após a substituição 

forçada do primeiro governador baiano, depois de cinco meses de mandato. Com 

efeito, é decretado o Ato de 30 de abril de 1890 sob a direção de outro governador, 

que sem esclarecer as razões da suspensão restabelece o regulamento de 1881 

(Regulamento Bulcão), anterior à proclamação da república. De acordo com Dick :  

Esse dado é bastante interessante passível de criticas, pois além do 
governo do Estado legislar sobre Educação, tinha o poder de 
suspender as leis quando bem quisesse. Vê-se, portanto, que o 
período republicano, mesmo sendo um período de transição e 
causando expectativa de mudanças, ainda trazia elementos do 
patrimonialismo, predominante no período anterior (DICK, 2007, p.23) 

 

Em 18 de agosto de 1890, um outro Ato é decretado relativo à Reforma da 

Instrução Pública. Este, por sua vez, previa um ensino disciplinar e fiscalizado, 

presente no Art. 2º, no qual estabelecia que a inspeção do ensino seria da 

competência do Diretor Geral da Instrução Pública, do Conselho Superior de Ensino, 

do Diretor do Liceu, dos Diretores das Escolas Normais, dos Inspetores de distrito e 

dos Conselhos Escolares Municipais e Paroquiais. “Essa necessidade de garantir a 

inspeção é bem característica do período republicano, uma vez que este se 

caracteriza pelos ideais positivistas. Ideais estes que estavam assentados na 

manutenção da ordem, do controle e do civismo”.(DICK, 2007, p.25).  

No que concerne a formação de professores (as), no Art. 132, do Titulo III, 

confirma a permanência das duas Escolas Normais, uma para homens e outra para 

mulheres, em regime de externato; no Artigo 138, cita a continuidade da existência 

de escolas-modelo anexas a cada Escola Normal para a prática de ensino que os 

alunos da referida instituição iriam realizar. O curso prolongou-se para quatro anos, 

possuindo as seguintes disciplinas: 

lingua nacional: grammatica theorica e pratica, exercícios de 
redacção e estylo calligraphia theorica e pratica; noções de literatura; 
lingua franceza:grammatica, tradução e versão; exercícios de 
conversação; lingua latina: grammatica, tradução e versão;pedagogia: 
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sua história, organisação escolar, methodologia, educação moral, 
physica e intellectual, legislação do ensino; noções de hygiene; 
Pratica dos methodos do ensino em todo o seu desenvolvimento; 
Mathematicas: arithmetica, elementos de álgebra, geometria e 
trigonometria; applicações praticas; Geographia e história, 
cosmografia, geographia, geral, elementos de história universal, 
chororaphia e historia do Brasil;Sciencias naturais: elementos de 
botanica e zoologia; noções de anatomia e physiologia humana; 
Physica e chimica; elementos; Phychologia e lógica; elementos da 
sociologia; noções de economia política e de direito pátrio 
constitucional; instrução cívica;Desenho: desenho de imitação; 
Musica: solfejo, contos patrióticos, coros;Gymnastica: exercícios 
callisthenicos e militares; Prendas domesticas; uso das machinas de 
costura, corte de vestimentas de creanças e senhoras. (Reforma, 
1890). 

 

Com efeito, encontramos nesta Reforma, o acréscimo das disciplinas: Língua 

Latina, Ginástica, Psicologia e Lógica; Elementos da sociologia, Noções de higiene e 

Práticas de ensino. Esta transformação no currículo do ensino normal, já indicava o 

atendimento à necessidade de um curso mais prático e menos conteúdista, bem 

como, certa interferência das idéias higienistas, provenientes dos discursos médicos 

propagados para o campo da educação, nas primeiras décadas do século XX.  

Apesar da ampliação do programa de estudos das Escolas Normais, no Título 

III, desta mesma lei, o Art. 134 coloca que o ensino da língua latina e o de ginástica 

seriam privativos da Escola Normal de homens e o de prendas domésticas da 

Escola Normal de Senhoras. Tal determinação só vem confirmar o continuísmo da 

educação sexista que sempre permeou a prática da educação no Brasil. Para Louro 

(2007): 

Embora professores e professoras passem a compartilhar de uma 
vida pessoal modelar, estabelecem-se expectativas e funções 
diferentes para eles e para elas: são incumbidos de tarefas de algum 
modo distintas separas por gênero (senhoras “honestas” e 
“prudentes” ensinam meninas, homens ensinam meninos), tratam de 
saberes diferentes (os currículos e programas distinguem 
conhecimentos e habilidades adequados a eles e a elas), recebem 
salários diferentes, disciplinam de modo diverso seus estudantes, 
têm objetivos de formação diferentes e avaliam de forma distintas 
(LOURO, 2007, p.95-96). 

 

Com a Lei n.117 de 24 de Agosto de 1895, considerada como marco final deste 

trabalho, essas diferenças entre os sexos, presentes desde a criação do curso de 

formação de professores, vêm a ser reestruturada. A partir dela, que o ensino normal 

passa a ser ministrado aos sexos masculinos e femininos, em um mesmo prédio, 
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embora em salas separadas, aglutinando as escolas normais de homens e de 

mulheres em um único curso, denominado Instituto Normal da Bahia. Além disso, o 

Art. 55, do Titulo I, reforça que os alunos não só estudariam em salas separadas 

como as portas de entrada e saída, da escola, seriam privativas a cada sexo.  

Vale salientar que com tal Lei, também para o ensino elementar, indica a 

existência de escolas mistas denominadas de grupos escolares. Destaca ainda que, 

anexas ao Instituto Normal haveria dois grupos escolares, o que de acordo com 

Franca Rocha e Barros (2006), somente se efetivará em 1908. Todavia ainda não se 

fala, propriamente, em co-educação, pois as aulas eram ministradas em salas 

separadas.  

Com a alteração sofrida no funcionamento do ensino elementar, o Ato de 

4/10/1895, portanto, posterior a Reforma, indica a possibilidade de que as 

professoras ministrassem as aulas para meninas como para meninos. 

Uma outra alteração fica por conta do programa do curso normal que, passa a 

integrar a disciplina de Economia doméstica, somente para as mulheres: 

Língua Portuguesa e noções de literatura nacional; Francês; Latim 
(somente para o sexo masculino); Pedagogia; Matemática; 
Escrituração Mercantil; Geografia, especialmente do Brasil, noções 
de Direito pátrio, público e privado; legislação do ensino; Física e 
Química - elementos de Agronomia e Astronomia; noções de 
Topografia; noções de Sociologia; Economia Política e Estatística; 
Desenho; Caligrafia e Cartografia; Música e Canto; Prendas e 
Economia Doméstica; Ginástica; Exercícios militares e esgrima; 
Trabalhos Manuais.  

 

Em resultado da Lei n.117 de 24 de Agosto de 1895, constituiu-se o Ato de 17 

de outubro de 1895 que cria duas escolas normais, uma para cada cidade de Caetité 

e outra para a cidade da Barra. Este Ato veio suprir a necessidade de aumentar 

quantitativamente as escolas normais em lugares distantes da capital.  

Como vimos, somente nesse ano, com a implantação da Lei de 24 de agosto é 

que os caminhos a serem seguidos pelo curso normal expressam certa estabilidade, 

inclusive com a expansão para o interior do estado. Porém permaneciam os 

problemas nas condições de funcionamento deste ensino na capital, 

No ciclo de reformas educacionais que aconteceram durante todo o período, a 

Escola Normal chega em 1895, oferecendo um curso com duração de quatro anos, e 
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com um quadro de disciplinas mais ampliado. Os números de matriculas no curso, 

em 1894, indicavam 256 mulheres contra 44 homens matriculados mas, as 

diferenças de gênero continuariam não somente por meio dos saberes determinados 

para cada um, como na recusa a co-educação.  

3.3 Feminização do Magistério: possíveis verdades 
 

“A feminização do magistério trouxe também a feminização do curso de 

formação, ou vice-versa, não se podendo afirmar o que começou primeiro”. 

(ALMEIDA, 1998, p. 76). As palavras da autora indicam o movimento de avanços, 

retrocessos e contradições, próprias da trajetória de inserção feminina no mundo da 

instrução escolarizada e do trabalho, através da possibilidade do exercício da 

profissão docente.  

A feminização tanto na freqüência das escolas normais, quanto pela ocupação 

do magistério pelas mulheres, durante o final do século XIX e inicio do século XX, 

num primeiro momento, pode ser atribuído ao crescimento da escolaridade 

obrigatória, dado que as mulheres são contempladas ao direito à educação, pelo 

menos em tese, pela lei imperial de 5 de outubro de 1827. 

Com a possibilidade das mulheres poderem ensinar, uma grande demanda 

pela profissão de professora, lenta e depois fortemente, começa a se esboçar, ou 

seja, era preciso professoras para ensinar meninas. Segundo Yannoulas (1944) dois 

argumentos foram associados a esta demanda: o primeiro a autora classifica como 

Argumentação ecológica, esta “se refiere a la función reproductiva (biológica y social) 

que las mujeres deberían desempenar em relación al hogar y a los hijos”, o segundo 

é apontado como a Argumentação essencialista que “se refiere a las características 

atribuídas a las mujeres como parte de uma essência natural femenina (por ejemplo, 

la debilidade, la efectividad, la irracionalidad, la dependência, entre otras)”. 

(YANNOULAS, 1944, p.500). 

De acordo com essas argumentações – derivadas de postulados científicos 

que estabeleceram a existência de uma identidade feminina e uma identidade 

masculina diferenciadas, particularmente, no século XIX e no mundo ocidental – foi 

constituída uma nova matriz de significado, sobre a noção de identidade feminina, 

colocando como ideal feminino por excelência a maternidade e como espaço 
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feminino privilegiado o privado. Maternidade e espaço privado foram redefinidos em 

um contexto histórico marcado pelo aparecimento dos Estados Nacionais, pela 

industrialização e pela urbanização. A família nuclear é instituída como um novo 

modelo de família, adaptado às necessidades desse contexto, adquirindo maior 

relevância no período republicano.  

Ainda com Yannoulas (1944), a partir desta identidade feminina se legitimou a 

discriminação das mulheres no mercado de trabalho, afirmando paralelamente a 

igualdade dos indivíduos. Paralelamente, a identidade masculina se construiu 

discursivamente sobre a base de outras argumentações: A Argumentação política 

que “se refiere la función productiva y pública que el hombre debería desempeñar 

em relación a la sociedad” e a Argumentação essencialista, referente “a las 

características atribuídas a los hombres como esencia natural (por ejemplo: la fuerza 

fisica, la agresividad, la racionalidad, la independência, entre outras)”. (ibidem, 

p.501). 

Assim, estes conceitos foram aplicados ao processo de feminização da 

docência, dando o que entender que, na prática, não havia distinção de sexo 

pautada nos argumentos “essencialista” – alocavam às mulheres um melhor 

desempenho profissional na educação – e “ecológico” – o baixo salário feminino era 

justificado pela idéia de que as mulheres o utilizavam apenas para pequenos gastos 

e pouco significava para a família, já que o sustento da casa cabia ao homem.  

Essas diferenças que contribuíram para o encaminhamento das mulheres ao 

curso normal, e por conseguinte ao magistério, mesmo que aos nossos olhos se 

encontrem veladas, estão nas entrelinhas, marcadas pelas relações de gênero. 

Como define Scott: 

Gênero como substituto de mulheres é igualmente utilizado para 
sugerir que a informação a respeito das mulheres é necessariamente 
informação sobre os homens, que um implica no estudo do outro. O 
gênero é igualmente utilizado para designar as relações sociais entre 
os sexos, o aspecto relacional das definições normativas de 
feminilidade. O gênero se torna uma maneira de indicar as 
‘construções sociais’: a criação inteiramente social das idéias sobre 
os papeis próprios aos homens e mulheres. É uma maneira de se 
referir às origens exclusivamente sociais das identidades subjetivas 
dos homens e das mulheres (SCOTT, 1991, p.3). 
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Nesse sentido, nos remetermos ao aspecto da formação profissional é 
fundamental para analisarmos as questões que estão implícitas nas diferenças 
existentes entre homens e mulheres na sociedade. Diferenças que rotulam, que 
marcam, que os tornam desiguais e que encontram alicerce na educação. Para 
Fagundes: 

Na história da humanidade, homens e mulheres tem recebido educação 
diferenciada, tanto por parte da família quanto de outras instituições sociais 
voltadas para a sua educação. Os homens desde crianças, têm acesso ao 
mundo público,ao saber, à aventura, ao domínio e à conquista de novos 
horizontes, enquanto as mulheres convivem com uma série de restrições que 
visam à manutenção do que à sua natureza é atribuído: temperamento dócil, 
subserviência, submissão, fraqueza, circunscrição ao espaço doméstico, etc. 
(FAGUNDES, 2005a, p. 47-48). 

 

É notória a estreita relação entre o tipo de educação destinada aos sujeitos e 
as escolhas profissionais feitas por cada um. Conforme a autora, acreditamos que 
“na educação feminina se encontram as raízes da condução da mulher para o 
exercício profissional, capazes de reproduzir o seu ‘mundo privado’, como a 
dedicação a atividades vinculadas ao cuidar e ao servir”. (ibidem, p.47).  

Nessa perspectiva, o papel reservado à mulher nessa sociedade de costumes 

patriarcais em que, mesmo não sendo formalmente proibida de freqüentar as 

escolas, a sua instrução destinava-se mais às prendas domésticas, às orações e as 

noções de leitura, contribuirá para que a importância da escolarização feminina seja 

vinculada à educação dos filhos e filhas. Esta concepção direta ou indiretamente, irá 

afetar o caráter da formação para o magistério - inicialmente impondo a necessidade 

de professoras mulheres e, em seguida, favorecendo a feminização da docência. 

Sob os fatores mencionados, os homens vão abandonando o curso de 

formação para o magistério em busca de outros empregos mais bem remunerados, 

numa sociedade que se industrializava e passava a oferecer outras oportunidades 

profissionais. Sobre isso Almeida, se expressa:  

O fato de as mulheres ocuparem cada vez mais espaços na profissão, somado 
às formulações ideológicas que as consideravam mais capazes, pela 
industrialização e pela urbanização estarem ampliando o mercado de 
trabalho masculino, oferecendo inclusive ocupações vedadas às mulheres e, 
possivelmente, mais bem remuneradas, deve também ter contribuído para o 
afastamento masculino, além do propalado desprestigio da profissão e da má 
remuneração salarial (ALMEIDA,1988,p.68). 
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Como a autora aponta, esses são alguns fatores considerados como causas da 

feminização docente, mas que são parte da explicação e não toda ela.  

No intuito de desmistificar algumas justificativas que vitimizam a mulher – 

professora, Almeida (1998), apresenta que o magistério trazia em si dois 

determinantes que significam para as mulheres esferas de poder: dava espaço para 

a inserção no mundo público e no trabalho assalariado e, como mulheres, não 

implicava em abdicar ao poder de reprodução da espécie que, por sua vez, só era 

viável socialmente com o sacramento do matrimônio. Dessa forma viabilizavam um 

cruzamento entre o público e o privado dentro das condições concretas 

apresentadas na época.  

Nesse plano simbólico, talvez possa ter-se a explicação da grande 

popularidade do magistério entre as mulheres e, no plano objetivo, a sua condição 

representada pela única opção possível para elas dentro do contexto social do 

período.  

3.4 A realidade da mulher baiana: um referencial 
 

É certo que a inserção das mulheres baianas no espaço público através da 

possibilidade de exercer o magistério, não aconteceu acompanhada com a ruptura 

dos valores patriarcais presentes no Brasil, desde o período colonial. A necessidade 

de galgar um maior nível de instrução e de educação se constituía um dos principais 

anseios para sua autonomia e um meio de alterar um destino imposto pela 

sociedade moralizadora que se ajustava nos padrões de uma época decorrente de 

um incipiente processo de urbanização. 

Era preciso subverter o modo de ver e viver a vida, herdado da cultura 

portuguesa, a qual foi determinante para a instituição de papéis sexuais 

extremamente definidos na sociedade brasileira : 

Para os portugueses, a responsabilidade feminina nunca deveria transpor as 
fronteiras do lar, nem ser objeto de trabalho remunerado, o que era 
defendido em todas as instâncias sociais. (ALMEIDA, 1998, p.32-33).  

 

Sobre essa tradição transposta de Portugal para a colônia brasileira, Arilda 

Ribeiro (2007), captura exemplarmente essa crença. A autora ao se referir à 

desvalorização da instrução feminina pelos poetas portugueses, descreve a 
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orientação dada por um poeta e educador a uma dama da sociedade portuguesa 

que aos 20 anos não sabia ler. O mesmo diz à moça que devido a sua idade, ela 

deveria contentar-se com as contas do rosário de orações. Porém, ele envia-lhe um 

abecedário moral, em que cada letra do alfabeto continha implícito o padrão de 

comportamento desejado na sociedade seiscentista. “Por exemplo, a letra A 

significava que a mulher deveria ser amiga de sua casa, H humilde a seu marido, M 

mansa, Q quieta, R regrada, S sisuda, entre outros” (RIBEIRO, 2007, p.80). 

Era contra esta mentalidade, presente no século XIX e inicio do século XX, que 

as mulheres baianas tinham de lutar ou adaptar-se para viver em sociedade. 

“Mentalidades vindas de meios intelectuais e aceitas como máximas de verdade e 

bom senso” (ALMEIDA, 1998, p. 32). 

Atrelado a essa concepção, o trabalho feminino fora da circunscrição 

doméstica, não era bem visto, ainda que existisse. Segundo a Kátia Mattoso (1992), 

mesmo, já existindo na Bahia – a partir de 1830 – mulheres trabalhando como 

professoras primárias, diretoras de asilos ou abrigos e como enfermeiras de 

hospitais ou casas de caridade, a maioria permanecia no lar: 

Nas classes médias, quando era preciso equilibrar o orçamento familiar, não 
eram raras as que se dedicavam a trabalhar de bordado ou costura, ou ao 
preparo de petiscos – sobretudo doces -, vendidos depois nas ruas por 
escravas ‘ganhadeiras’. Negras e mulatas livres, além de fazerem também 
esses trabalhos artesanais, podiam ser lavadeiras, passadeiras e 
engomadeiras. Mas, com exceção das professoras primárias, diretoras de 
hospitais ou casas de caridade e enfermeiras, que recebiam por mês, no caso 
dessas mulheres não se pode falar de verdadeiro trabalho 
assalariado.(MATTOSO, 1992, p. 536). 

 

Assim, “mantidas dentro de certos limites, a instrução feminina não ameaçaria 

os lares, a família e o homem” (ALMEIDA, 1998, p.33). Sabemos que, esta situação 

não sofreu alterações nos anos que sucedem a segunda metade do século XIX. 

Independente da classe social a que pertencessem, todas as mulheres tinham o 

mesmo fim: desempenhar o papel de mãe, orientar os filhos, fazer ou mandar fazer 

as refeições, cuidar pessoalmente ou mandar alguém cuidar da casa, costurar e 

bordar. Eis a rotina da maioria das mulheres no início do século XX, seja na Bahia 

ou em outros estados da Federação (FREIRE, 2005). 
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Com o advento do regime republicano, a Bahia na tentativa de adequar-se às 

exigências da modernidade alça a mulher à condição de educadora dos novos 

cidadãos. Foi a mãe quem assumiu a responsabilidade de educar seus filhos, para 

que o futuro da nação fosse o mais bem – sucedido possível, pois ao pai caberia o 

papel de prover a família.  

Assim, “a educação da mulher (baiana) e, fundamentalmente, o papel da mãe 

educadora, estava direcionada e vinculada aos novos ideais de modernidade da 

sociedade, à higienização da família e à educação moral dos jovens” (FREIRE, 2005, 

p. 239). 

Percebe-se que a realidade da mulher baiana, entre o final do século XIX e 

inicio do século XX, não era diferente do contexto nacional. Ao contrario, “Bahia do 

início do século XX foi um estado tradicional, economicamente rural e com um 

pensamento fortemente patriarcal”. (ibidem, p. 235). 

Segundo Freire (2005), na época era voz comum entre a sociedade que a 

mulher não necessitava e não deveria ganhar dinheiro. Todavia, a necessidade de 

sobrevivência imperava entre as mais pobres e entre aquelas que viviam em 

conventos. Acrescente-se a estas, as provedoras solitárias, responsáveis pela 

manutenção econômica e moral dos seus filhos.  

No entanto, como vimos, algumas mulheres iam, parcialmente, de encontro às 

normas vigentes, porquanto realizavam todas as funções no seio dos seus lares, e 

desenvolviam atividades artesanais com fins de comercialização. E nesse contexto, 

o magistério representou para essas mulheres que vislumbravam liberação 

econômica, a única forma para realizarem-se no campo profissional, mesmo que 

tivessem de aceitar essa profissão envolta na aura da maternidade e da missão. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O caminho que ambicionamos percorrer possuiu como norte a investigação 

sobre o processo histórico de feminização da formação para o magistério baiano, no 

período de 1873 a 1895. A análise desenvolvida, distinguiu-se por buscar vestígios 

nas políticas públicas destinadas para formação de professores (as), neste período, 

que possibilitaram e até contribuíram para que o magistério se tornasse uma 

atividade eminentemente feminina. 

Acreditando que nos fragmentos do passado, encontraríamos algumas 

explicações para tal mudança, recorremos à matéria-prima básica do (a) historiador 

(a): as fontes. Ainda que tenhamos privilegiado as fontes oficiais escritas, buscamos 

fazer um entrecruzamento destas, com as fontes secundárias, por entender que os 

documentos oficiais são esparsos e carregados de silêncios, além de dirigidos 

ideologicamente. 

Para além da perspectiva quantitativa, relacionada à freqüência nas Escolas 

Normais, este estudo nos permitiu evidenciar o momento histórico em que o 

processo de feminização da formação para o magistério foi concebido, à luz do 

contexto social, econômico, político e cultural da época, tratado no capitulo 1.  

Assim, percebemos que a formação escolar/profissional oferecida às mulheres 

baianas, foi posta em relevo, principalmente a partir da segunda metade do século 

XIX, num momento em que a Bahia se lançava na superação dos limites de uma 

sociedade tradicional e economicamente rural.  

Entre o processo de desagregação da Monarquia e o advento do regime 

republicano, em meio à instabilidade política própria desta fase, o desejo de 

adequar-se aos “novos tempos” se desenvolve num conjunto de medidas destinadas 

ao campo da educação. Sem que se desestruturasse a dicotomia elite-povo que 

balizava a sociedade baiana, um dos mecanismos de governo foi o empenho em 

generalizar os rudimentos do saber ler, escrever e contar ao contingente de 

indivíduos excluídos da sociedade, dentre os quais, a mulher. 

É nesse cenário, aliado às idealizações morais vigentes e ao repúdio à co-

educação, que cada vez mais as mulheres são impelidas ao curso do magistério. 
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Ao avaliar no capitulo 2 desta monografia, alguns elementos da origem do 

curso de formação de professores (as) na Bahia, estes deixaram emergir em suas 

características as representações que se pretendia construir sobre a profissão do 

magistério primário. A legislação educacional e as tradições patriarcais, com a 

influência marcante da Igreja Católica determinaram a permanência das relações 

sociais de gênero, atribuindo expectativas e funções diferentes aos futuros 

professores e professoras. 

Com isso, constatamos que, na primeira metade do século XIX, a formação 

escolar/ profissional das mulheres não se configurou no plano de prioridades da 

Província baiana. A educação feminina, apesar de pretendida, centrou-se, sobretudo 

em preparar a mulher para atuar no espaço doméstico como mãe e esposa. E “ser 

professora” seria apenas o prolongamento dessas funções.  

Dentro desta visão, o destino da mulher no magistério é traçado: a ela caberia 

educar as futuras mães de família, importantes para o bem da sociedade.Porém, isto 

implicou na imposição de uma série de normas, doutrinas que foram mobilizadas 

para produção e controle dessas mulheres - professoras. 

Vários foram os mecanismos utilizados para manter as mulheres dentro de 

certos limites, de modo que não ameaçariam os lares, a família e o homem. A 

própria exigência que antecedia o ingresso da mulher no curso normal, a colocava 

na dependência de uma autorização do pai, irmão ou marido, conforme fosse o caso.  

Além disso, o curso normal feminino oferecia um quadro de disciplinas reduzido 

e associado, inclusive, às tarefas domésticas como corte e costura, bordados. 

Acrescente-se a estes fatores, o regime de estudo estabelecido pela legislação de 

criação e implantação do curso normal: as mulheres estudariam em regime de 

internato. 

Continuidades e descontinuidades marcaram essa produção docente. Da 

criação da escola Normal em 1836, até o marco inicial da nossa pesquisa, o curso 

passa por várias reformulações que apontam para a instabilidade do seu 

funcionamento. A primeira Escola Normal feminina seria criada apenas dezoito anos 

após a implantação da masculina. 

Esse foi um dos indicativos da contradição da política baiana que, no plano 

formal-jurídico atribuía o sucesso da extensão da instrução primária ao modelo 
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escolarizado de preparação para o magistério, por meio da Escola Normal. Acresce 

ainda, a nítida postura de descaso dos poderes públicos quanto aos problemas 

apresentados nas escolas, como os de conteúdo, de instalações físicas, freqüência 

irregular dos alunos, muitas vezes constatados e discutidos nos seus diversos 

Relatórios sem que fosse apresentada uma solução concreta. 

Porém, dentro das condições acima mencionados mais as legislações que 

marcaram as primeiras décadas de funcionamento das Escolas Normais, não 

garantindo o curso normal como única condição para o magistério, e a possibilidade 

de novas oportunidades de trabalho mais rentáveis, formaram um conjunto de 

fatores para que, em 1870 fosse registrado 16 professores diplomados e 37 

professoras.  

Nos anos relativos ao recorte temporal deste estudo (1873 – 1895), podemos 

classificá-los como de consolidação e expansão do curso normal baiano, bem como, 

de incremento da presença feminina neste curso. Entendemos que neste momento, 

um processo de urbanização estava em curso, no interior do qual, um novo estatuto 

de escola se instituía, principalmente nessas últimas décadas do século XIX. 

Acompanhando o processo de afluência das mulheres aos bancos da Escola 

Normal, percebemos claramente um continuo aumento da sua presença em 

detrimento da presença masculina. Ao lado disto, constatamos que o curso normal 

cada vez mais se tornava uma opção para as mulheres das camadas populares. 

A partir de então, passaram a ser atribuídas ao magistério características tidas 

como femininas: paciência, virtude e perseverança. Características que, por sua vez, 

foram articuladas à tradição religiosa da atividade docente, reforçando ainda a idéia 

de que a docência deveria ser considerada como um sacerdócio.  

A emergência desses discursos, nos possibilitaram perceber que, em seu 

processo de feminização o curso de formação de professoras assim como o 

magistério, precisou tomar de empréstimo atributos tidos como femininos para que 

pudesse ser reconhecido como uma profissão admissível ou conveniente.  

No ciclo de reformas educacionais que aconteceram durante todo o período, os 

cursos normais sofreram alterações não somente no tempo de duração do curso, 

chegando em 1895 com um curso de 4 anos, mas também nas disciplinas que 

integravam os seus programas.  
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Num movimento de acréscimos e substituições, os programas das Escolas 

Normais iam sendo ampliados. Algumas disciplinas foram introduzidas apresentando 

no marco final deste estudo, um programa mais amplo do que o inicial. Porém, às 

mulheres sempre foram vedadas algumas disciplinas e destinadas outras, 

consideradas como indispensáveis ao papel que exerciam na sociedade, como por 

exemplo, a economia doméstica. 

Em meio às tensões inerentes ao processo de construção das relações sociais 

de gênero concebemos o curso normal como uma oportunidade das mulheres 

baianas obterem alguma instrução e conseguirem o ingresso no campo profissional. 

Mesmo recorrendo a uma profissão que assumiu contornos de maternidade e 

esculpiu-se nos moldes da formação de boas donas de casa e mães de família, a 

profissão do magistério, por sua especificidade representou para as mulheres a 

possibilidade de atingir o equilíbrio entre a “condição desejável e a possível de se 

obter” (ALMEIDA, 1988). 

Assim, para as mulheres do século XIX, o magistério significou um ponto de partida, 

sendo uma situação para garantir, o possível, no sentido de alcançar o desejável, ou 

seja, um espaço de atuação profissional. 
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