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RESUMO. 
 
 

A presente pesquisa se apóia no conceito de gênero e na construção do processo 
de feminização do magistério em Pernambuco. 

No início do século XIX a mulher se preparava apenas para ser esposa, dona-de-
casa e mãe tanto que ao surgirem, as primeiras escolas normais recebiam como alunos 
apenas homens.  As mulheres ainda não tinham acesso a elas embora já lecionassem. 
Não podemos esquecer, entretanto, que sempre existiram mulheres que reivindicaram 
seus direitos. 

As transformações econômicas e sociais, o processo de industrialização e 
urbanização do país que consolidaram um novo tipo de sociedade na qual a escola 
básica era necessária, o novo discurso sobre a infância e a maior importância dada às 
mães mudam a situação. 

O discurso que antes negava às mulheres o acesso ao estudo, modifica-se e 
apresenta-as agora como possuidoras de “características femininas” que as indicam para 
o magistério. O magistério exige o cuidado de crianças e a professora passa a ser vista 
como uma segunda mãe. A relação magistério-domesticidade é construída 

As escolas normais (entre elas a Escola Normal Oficial de Pernambuco) se abrem 
então às mulheres. Entretanto, alunas e alunos não se misturavam nas salas de aula. 
Havia também diferença nos currículos de ambos os sexos, pois no das alunas 
constavam disciplinas consideradas femininas. 

Mas o número de homens vai decrescendo enquanto aumenta o número de 
mulheres que se tornam maioria nas escolas normais. Era o magistério se feminizando. 

Palavras chave: Mulher   Magistério   Feminização   Gênero   Escola Normal. 
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RESUMÉ. 

 
 
Cette recherche est basée sur le concept de genre et sur la construction du 

processus de féminisation du magistère.  
Au debut du XIXe siècle, la femme était instruite seulement pour être épouse, 

ménagère et mère et quand les écoles normales sont apparues, elles ont reçue comme 
élèves seulement les hommes. Les femmes si bien qu’elles travaillaient déjà comme 
institutrices, n’avaient pas accès à cette école. On ne peut pas oublier cependant qu’il y 
avaient toujours des femmes qui revendiquaient ses droits. 

Les transformations économiques et sociales, le processus d’industrialisation et 
d’urbanisation du pays qui ont fortifié um nouveau type de société où l’école était 
nécessaire, le nouveau discours sur l’enfance et la plus grande importance atribuée aux 
mères changent la situation. 

Le discours qui premièrement a réfusé aux femmes l’accès à l’instruction change 
et les présente comme celles qui possèdent des “caracteristiques féminines” ce qui les 
indique ao magistère. Le magistère exige qu’on prend soin des enfants et l’institutrice 
apparaît comme la seconde mère. La relation magistère-domesticité a été construite. 

   Les écoles normales (y compris l’École Normale Officiel de Pernambuco) 
s’ouvrent aux femmes. Cependant les élèves des deux sexes ne se mélangeaint pas. Il y 
avait aussi des différences au disciplines, une fois que au curriculum des femmes nous 
voyons des disciplines consideres féminines. 

Mais le numéro d’hommes décroître pendant que augmente le numéro des femmes 
dans les écoles normales. C’était le magistère que se féminizait.  

Mots clé: Femme   Magistère   Féminisation   Genre  Ecole normale. 
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INTRODUÇÃO. 

 

 

Todas as épocas vivem seus conflitos, vitórias, idéias. O século XIX não foi 

diferente: a independência dos EUA, a independência da América Espanhola, a 

independência do Brasil; a expansão territorial dos EUA (comprando ou conquistando 

terras); a revolução industrial; as lutas e idéias antiliberais com as exigências dos 

direitos trabalhistas e sociais; novas correntes de pensamento como o socialismo 

utópico, o socialismo científico, o anarquismo, a doutrina social da igreja; a unificação 

da Itália e da Alemanha foram alguns dos fato que marcaram aquele século1. 

O Brasil do século XIX  é uma colônia portuguesa tornando-se vice-reino com a 

vinda de D. João VI e sua corte em 1808, fugindo das tropas de Napoleão Bonaparte. 

Torna-se independente em 1822 sob o comando do português D. Pedro I passando a ser 

Império. O primeiro imperador abdica em 1831 e o país passa a ser governado por 

regentes até 1840 quando D. Pedro II é declarado maior, iniciando o Segundo Império 

que dura até 1889 com a proclamação da República. 

Socialismo científico – Desenvolvido por Marx e Engels, defendem uma ação mais prática 

contra o capitalismo através da organização revolucionária da classe proletário. 

Anarquismo – Movimento político que defende uma organização social baseada em consensos e 

na cooperação de indivíduos livres e autônomos, mas onde sejam abolidas todas as formas de 

poder. 

                                                 
1 Socialismo utópico – Seus teóricos expunham os princípios de uma sociedade ideal sem indicar os 
meios para alcançá-la (Fourier, Owen, Proudhon, Saint-Simon, entre outros). 
Socialismo científico – Desenvolvido por Marx e Engels, defendem uma ação mais prática contra o 
capitalismo através da organização revolucionária da classe proletário. 
Anarquismo – Movimento político que defende uma organização social baseada em consensos e na 
cooperação de indivíduos livres e autônomos, mas onde sejam abolidas todas as formas de poder. 
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É neste século, no qual o Brasil passa por tantas mudanças políticas, econômicas e 

sociais que a questão da educação vai começar a ser discutida e no qual a formação de 

professores, com a criação das escolas normais vai ter início. 

Embora as mulheres não fossem formalmente proibidas de freqüentar as escolas, 

havia uma redução do currículo das escolas femininas. Deveriam aprender a ler, 

escrever e fazer as quatro operações. Decimais, proporções e geometria faziam parte 

apenas do currículo das escolas masculinas (NUNES, 1992, p. 32). A ênfase da sua 

formação é o preparo para o lar, pois as escolas ensinavam também corte, costura e 

trabalhos de agulha. 

A própria escola normal, no início era apenas masculina só depois sendo seu 

acesso permitido às mulheres. 

O curso superior lhes era negado. Médicos e políticos relegavam a mulher à esfera 

doméstica, pois sua fragilidade precisava ser guardada e protegida. Rousseau (2004, p. 

527) dizia: “Toda educação das mulheres deve ser relativa aos homens. Agradá-los, ser-

lhes úteis, fazerem-se amar e honrá-los, educá-los jovens, cuidar deles grandes, 

aconselhá-los, consolá-los, tornar-lhes a vida agradável e doce: eis os deveres das 

mulheres em todos os tempos e o que lhes devemos ensinar desde a infância. Enquanto 

não remontarmos a esse princípio, escaparemos do alvo e todos os preceitos que se lhes 

derem de nada servirão para sua felicidade ou para a nossa”.  Essa sua idéia era 

esposada pela grande maioria das pessoas (FRAISSE, 1991, v. II, p. 151). 

Havia, entretanto, mulheres que lutavam pelos seus direitos publicando artigos em 

jornais e mesmo criando jornais femininos2
, escrevendo livros solicitando autorização 

                                                 
2 A expressão jornal feminino aqui não significa jornal sobre moda, culinária, beleza, etc. como será 
mostrado no decorrer deste trabalho.  
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para realizar curso superior. Nem todas, entretanto, eram tão destemidas ou tão 

esclarecidas. 

 Para muitas mulheres, a escola normal foi uma das primeiras oportunidades (ao se 

abrir para elas) de profissionalização sem perder a respeitabilidade e numa carreira que 

depois, foi vista como essencialmente feminina, pois o cuidado com as crianças era 

próprio das mulheres. 

É importante, portanto, conhecer a história da Escola Normal Oficial de 

Pernambuco desde sua criação (1864) até o final do século XIX, quais as disciplinas que 

faziam parte do seu currículo e como se deu a inserção das mulheres nessa escola. 

Os objetivos desse estudo são: 

 

      OBJETIVO GERAL: 

Compreender a importância da Escola Normal Oficial de Pernambuco para a 

inserção das mulheres no magistério. 

 

     OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Identificar as concepções de mulher vigentes no século XIX e suas 

conseqüências para a educação feminina; 

2. Analisar as justificativas para que o ensino normal, destinado no início 

apenas aos homens, tornar-se depois predominantemente feminino; 

3. Analisar o currículo da Escola Normal Oficial de Pernambuco no período 

estudado e suas conseqüências para a formação dos/das futuros/futuras 

mestres/mestras. 

  Para responder às perguntas formuladas, foi necessário pesquisar documentos, 

livros, jornais da época. Os documentos não são tão fáceis de serem encontrados uma 
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vez que a própria Escola Normal, (atual Sylvio Rabelo), não os possui. Quanto aos 

jornais e documentos oficiais, em alguns casos estão com lacunas ou quase ilegíveis. 

Mas a história não se faz apenas com documentos escritos, pois segundo Le Goff 

(1996, p. 107) ela se faz “com tudo o que seja próprio do homem, que dele dependa, lhe 

sirva, torne significativa a sua presença, atividades, gostos, maneira de ser”.  

A precariedade dos documentos e, em alguns casos, de sua conservação foi um 

dos obstáculos encontrados nessa trajetória. Muitos livros que falam sobre a época estão 

esgotados e os que foram encontrados nas bibliotecas nem sempre estão em bom 

estado3
. 

Persistiu-se na busca tanto em fontes oficiais como não oficiais e foram 

encontrados livros publicados sobre o século XIX, sobre as Escolas Normais, a 

educação brasileira no período, as questões de gênero, jornais com assuntos ligados ao 

tema em estudo, discursos em datas comemorativas e outros. Também foram 

selecionados: 

• artigos do Diário de Pernambuco; 

• artigos do jornal A Mulher; 

•  a lei de 1827 que manda criar escolas de primeiras letras; 

• a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã; 

• currículos da Escola Normal Oficial. 

Ler esse material e selecionar o que mais interessava para o trabalho foi a etapa 

seguinte. Reler, cruzar informações, buscar ler nas entrelinhas foi o que se fez a seguir. 

.Nos documentos transcritos, optou-se por fazê-lo utilizando a ortografia atual que 

facilita sua leitura e compreensão. 

                                                 
3 Os livros de Primitivo Moacyr, por exemplo, estão em péssimo estado. 
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As fontes são o resultado da ação histórica do homem nem sempre produzidas 

intencionalmente, mas são elas as testemunhas de uma época, de um modo de pensar, 

viver, se relacionar com o mundo, a natureza, os outros homens. Nem sempre essas 

fontes são encontradas facilmente, muitas vezes há lacunas (como pôde ser comprovado 

nessa pesquisa) ou estão dispersas sendo necessário então confrontar várias fontes. 

 Le Goff (op. cit. p. 110) destaca a importância da análise crítica dos documentos: 

avaliar a competência do seu autor, determinar a sua sinceridade, medir a sua exatidão, 

controlá-lo através de outros testemunhos. Eles são produtos da sociedade que os 

fabrica e assim, estão intrínsecas as relações de força e de poder de quem os produziu. 

A história  foi escrita do ponto de vista dos poderosos, narrando fatos históricos, 

datas e nomes que deveriam ser memorizados.  

A partir da escola francesa dos Annales, uma nova história social se desenvolveu. 

Novas fontes e abordagens passaram a ser encaradas havendo uma “dilatação do campo 

de trabalho do historiador tanto no que diz respeito a atores quanto a temas ou objetos” 

(PESAVENTO, 2003, p. 31-32). 

A história que antes se interessava pela política passa a se interessar pelos aspectos 

sociais, econômicos e culturais da sociedade. Também começam a ser valorizados os 

anteriormente “excluídos” como crianças, mulheres, negros, as camadas populares, a 

loucura, a morte, o corpo, a fala, o silêncio. “O que era previamente considerado 

imutável, é agora encarado como uma construção cultural sujeita a variações, tanto no 

tempo quanto no espaço” (BURKE, 1992, p. 11). Burke acrescenta que a idéia de que a 

realidade é social ou culturalmente constituída é a base filosófica da nova história. 

A Nova História interessou-se praticamente por toda a atividade humana. O 

cientista J.B.S. Haldane citado por Burke (op. cit, p. 11) escreveu “Tudo tem uma 

história”. 
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Essa mudança é muito importante para uma visão mais ampla da história, hoje não 

contada apenas do ponto de vista do vencedor como também do vencido.  

Escolheu-se a categoria gênero, uma vez que as mulheres eram, a princípio, 

excluídas da educação inclusive nos primórdios das escolas normais.  Em que se 

baseava essa exclusão, como e por que elas foram, aos poucos, sendo incluídas a ponto 

do magistério ser, nos nossos dias, uma carreira predominantemente feminina, são 

coisas que o presente trabalho visa investigar. 

Sabe-se que a mulher foi considerada inferior ao homem e durante séculos a 

maioria, pela ignorância em que vivia pelo discurso da igreja católica e da própria 

família se submeteu a isso. Segundo Badinter (1985, p.29) “cidadã de Atenas ou de 

Roma”, a mulher tinha durante toda a sua vida, uma condição jurídica de menor, pouco 

diferente da condição de seus filhos. Em outros lugares não foi diferente. Mas houve 

também vozes femininas que se levantaram para protestar desde a Idade Média como 

Christine de Pisan, viúva e mãe de três filhos que escreveu livros, entre os quais “Livre 

de la cité des dames” e que sustentou uma querela que ficou conhecida como a “querela 

do romance da rosa” contra Jean de Meung, autor do “Roman de la rose” que 

menosprezava as mulheres (MACEDO, 2002, p. 94).  Christine é considerada a 

primeira mulher a protestar contra o preconceito e a discriminação e a tentar reformular 

o papel da mulher na sociedade daquela época. 

Em 1622, Marie de Gournay propôs a igualdade entre homens e mulheres, 

destacando a importância da instrução para que as mulheres pudessem conquistar seus 

direitos. 

Pode-se observar então que nem todas as mulheres baixaram a cabeça ou se 

deixaram levar pelas palavras da igreja. Apesar disso, por muito tempo ainda, os 

direitos femininos continuaram a ser ignorados.  
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A forma como as características sexuais são apresentadas ou valorizadas, o que se 

diz ou se pensa sobre elas é o que constitui, na verdade, o que é masculino ou feminino 

em uma dada sociedade ou em um dado momento histórico. Observar o que foi 

socialmente construído sobre os sexos é fundamental para compreender o lugar e as 

relações de homens e mulheres numa sociedade. Não se nega a biologia, mas se 

enfatiza, deliberadamente, a construção social e histórica produzida sobre as 

características biológicas (LOURO, 1997, p. 22). 

Segundo Scott (1990, p. 5), “gênero” fez sua primeira aparição entre as feministas 

americanas que queriam insistir sobre o caráter fundamentalmente social das distinções 

fundadas sobre o sexo. Era uma maneira de rejeitar o determinismo biológico implícito 

no uso dos termos “sexo” ou “diferença sexual”. As feministas estavam também 

preocupadas pelo fato dos estudos feministas se centrarem sobre as mulheres de maneira 

“demasiado estreita e separada”. O termo gênero introduzia uma noção relacional. 

Para Scott, “o uso do termo “gênero” põe a ênfase sobre todo um sistema de 

relações que pode incluir o sexo, mas ele não é diretamente determinado pelo sexo nem 

determina diretamente sua sexualidade” (1990, p. 7). 

As abordagens da análise de gênero podem ser remetidas a três posições teóricas: 

a primeira, totalmente feminista, pretende explicar as origens do patriarcado e foca sua 

atenção sobre a subordinação das mulheres encontrando a explicação dessa 

subordinação na necessidade masculina de dominar as mulheres (idem, p. 8). Essa 

análise ignora a mobilidade e a dinâmica social desconsiderando as construções 

culturais. A segunda é a das feministas marxistas que explica as relações sociais 

diferenciadas entre os sexos como determinada pela estrutura sócio-econômica de 

produção capitalista. Ora, sabe-se que a subordinação das mulheres é anterior ao 

capitalismo não tendo desaparecido sob o socialismo. A terceira posição é a 
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psicanalítica que, centrada no sujeito considerava as questões de gênero de forma 

descontextualizada.  

O “gênero é um elemento constitutivo de relações sociais fundadas sobre as 

diferenças percebidas entre os sexos, e o gênero é um primeiro modo de dar significado 

às relações de poder” (Scott, p. 14). 

Como elemento constitutivo esse conceito implica em quatro elementos: os 

símbolos culturalmente disponíveis, por exemplo, Eva e Maria como símbolo da mulher 

dentro da tradição cristã do Ocidente; os conceitos normativos expressos nas doutrinas 

religiosas, educativas, científicas, etc. que tomam a forma de uma oposição binária 

afirmando de maneira categórica e sem equívocos o sentido do masculino e do 

feminino; as instituições e organizações sociais que incluam o parentesco, a educação, o 

mercado de trabalho, o sistema político e a identidade subjetiva (op. cit. p. 14 e 15). 

Sua teorização do gênero é apresentada na proposição “o gênero é uma primeira 

maneira de dar significado às relações de poder”, isto é, o gênero é um primeiro campo 

(embora não seja o único) por meio do qual o poder é articulado (idem, p. 16). Os 

espaços sociais nos quais esse poder é exercido são distintos e múltiplos como a escola 

e o Estado. 

O conceito “gênero” foi utilizado inicialmente como sinônimo de “mulher”. Mas 

além de ser uma construção social sobre os papéis do homem e da mulher, ele é também 

uma construção histórica, “pois há uma reciprocidade entre as mudanças ocorridas na 

organização das relações sociais e as mudanças nas representações de poder, o que 

consequentemente altera a organização das relações entre os sexos” (SILVA, 2002, p. 

175). 
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Louro afirma (1997, p. 25): a justiça, a igreja, as práticas educativas ou de 

governo, a política, etc. são atravessadas pelos gêneros, são instâncias generificadas, 

produzidas a partir das relações de gênero e também de classe, étnicas, etc. 

Mas o conceito gênero e as discussões sobre o mesmo só apareceram no século 

XX. E antes, no século XIX, como se desenvolveu a luta pelo reconhecimento dos 

direitos das mulheres? Nesse século, apelidado de “o século das mudanças” as mulheres 

começaram (já na sua segunda metade) a freqüentar em número cada vez maior as 

escolas (embora o currículo das escolas femininas e masculinas fosse diferenciado como 

veremos no capítulo I). Nas últimas décadas o número de mulheres nas escolas normais 

passa a superar o número de homens. 

O século XIX é o tema do capítulo I uma vez que foi tão rico em discussões sobre 

a educação e também é nele que se inicia o processo de feminização do magistério. O 

capítulo II aborda o tema E as mulheres, onde estão? Discute-se nele a situação das 

mulheres no século XIX no mundo, no Brasil e em Pernambuco destacando-se as 

escritoras da época.  

O capítulo III é dedicado finalmente às Escolas Normais discutindo-se a sua 

criação, os regulamentos e currículos da Escola Normal Oficial de Pernambuco, a 

entrada das mulheres, o início da feminização do curso, procurando responder às 

questões propostas nos objetivos deste trabalho.  

Após os três capítulos, são tecidas as considerações finais apresentando as 

conclusões a que se chegou. 

O material selecionado citado na Introdução faz parte dos Anexos e finalmente é 

apresentada a Bibliografia que foi utilizada no trabalho ou que serviu como apoio ao 

mesmo. 
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CAPÍTULO I. 

SÉCULO XIX: O SÉCULO DAS MUDANÇAS. 
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O SÉCULO XIX NO BRASIL. 

 

O Brasil sofreu várias mudanças ao longo do século XIX. Foram mudanças 

políticas, econômicas e sociais cuja importância não podemos desprezar. No início 

daquele século, o Brasil era um país rural no qual praticamente inexistia vida urbana. 

Nos meados do mesmo século, a sociedade brasileira era formada pelos proprietários de 

terras e de escravos, pequenos burgueses, pequenos lavradores e burocratas, além de um 

grande número de escravos. 

Foi aquele período que o Brasil viveu vários acontecimentos como a vinda da 

família real portuguesa e a conseqüente abertura dos portos brasileiros (1808); a 

proclamação da independência política (1822) antecedida por vários movimentos pela 

independência; o movimento abolicionista que se espalhava 

por todo o Brasil; várias revoltas como a Cabanagem, no Pará (1833 – 1839), a 

Revolução Farroupilha, no Rio Grande do Sul (1835 – 1845), a Guerra do Paraguai 

(Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai, 1864 -1870) e muitas outras em vários 

pontos do país; a abolição da escravatura (1888); a proclamação da república (1889). 

Houve do ponto de vista político, um resto de regime colonial, um vice-reino, dois 

impérios intercalados por regências e o início da república (MORAIS, 1989, p. 94). 

Ao chegar ao Brasil, D. João VI teve que tomar várias medidas para permitir a 

vida da corte na colônia. Não foram gestos de bondade ou porque desejasse a sua 

prosperidade, mas pela imperiosa necessidade de tornar possível aqui a sua vida e a de 

todos que o haviam acompanhado. 

Segundo Fernando de Azevedo (1976, p.70), o objetivo de D. João e seus 

conselheiros era “criar escolas especiais, montadas com o fim de satisfazer o mais 
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depressa possível e com menos despesas a tal ou qual necessidade do meio a que se 

transportara a corte portuguesa”. 

Assim, as várias instituições de ensino superior que foram criadas visavam atender 

os quadros que eram exigidos: formar oficiais e engenheiros civis e militares 

encarregados da defesa da Colônia e também os médicos e cirurgiões para a Corte, o 

exército e a marinha. Por isso, foram criadas a Academia Real da Marinha e o curso de 

cirurgia (Bahia, 1808); os cursos de cirurgia e anatomia (1808), medicina (1809) e a 

Academia Real Militar (1810), todos no Rio de Janeiro. 

Também era necessário formar os quadros técnicos e criaram-se cursos de 

economia, agricultura, química e desenho técnico na Bahia; laboratório de química e 

cursos de agricultura abrangendo estudos de botânica no Rio de Janeiro, além da Escola 

de Ciências, Artes e Ofícios (1816) transformada na Real Academia de Pintura, 

Escultura e Arquitetura Civil (1834). 

Em Minas Gerais, escola de serralheiros, oficina de lima e espingardeiros. 

Ribeiro (2003, p 41 e 42) chama a atenção que a expressão “curso’ não dá uma 

idéia precisa, uma vez que, na verdade, muitos corresponderiam a aulas como as de 

economia, anatomia, etc. Também lembra a autora que “pelas condições imediatistas a 

que teve de se subordinar, quase que exclusivamente se condicionou o prosseguimento 

de tais estudos conforme duas tendências que, de determinado ponto de vista, foram 

prejudiciais ao seu pleno desenvolvimento”. Referia-se Ribeiro a organização não 

universitária e preocupação basicamente profissionalizante. 

Houve também a criação de cadeiras destinadas a outros estudos como a cadeira 

de matemática superior em Pernambuco (1809) e a de retórica em Paracatu (MG, 1821) 

para suprir as lacunas do ensino tradicional (AZEVEDO,1976, p. 71). 
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 Pode-se perceber pela criação de todos esses cursos, como a colônia estava 

despreparada inclusive porque a instrução não era tão importante num país de população 

basicamente rural e com grande número de escravos (os ricos que queriam estudar iam 

para a Europa). 

A província que mais se beneficiou com todos esses melhoramentos foi, é claro, a 

do Rio de Janeiro, onde ficava a Corte. 

D. João criou ainda a Biblioteca Nacional, o Jardim Botânico e a Imprensa Régia. 

Esta última permitiu a publicação de obras literárias e do primeiro jornal, A Gazeta do 

Rio de Janeiro. 

O ensino secundário continuou como na colônia, a ser ministrado através das 

Aulas Régias4
 e o primário não foi contemplado pelas mudanças feitas pelo regente. 

Segundo Werebe (1997, p. 37), no final do Império, o Brasil contava com cerca de 

nove milhões de habitantes e os alunos representavam 2% dessa população. Na 

realidade, o Brasil era um país ainda predominantemente rural, formado por uma grande 

população de escravos (a quem obviamente não era permitido estudar), a instrução 

feminina não era considerada necessária e a educação não era vista como elemento 

importante para os brasileiros 

 

A independência e a educação. 

 

Com a independência a questão da educação começou a ser discutida, pois se dizia 

que era preciso melhorá-la para que a nação tomasse os “rumos da civilização” 

(XAVIER, 1994. p. 61).  

                                                 
4 Aulas Régias – Eram aulas de primeiras letras e aulas de humanidade que foram criadas pelo marquês 
de Pombal após a expulsão dos jesuítas. 
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A primeira proposta de criação de escolas primárias foi apresentada pelo cônego 

Januário da Cunha Barbosa, em 1826. Ele detalhava os graus e conteúdos do ensino 

primário, mas o seu resultado legal expresso na Lei de 15/10/1827 não acordava com o 

projeto apresentado. 

Como diz o artigo 1° da lei: “Em todas as cidades, vilas e lugarejos mais 

populosos, haverá as escolas de primeiras letras que forem necessárias”. O projeto foi 

transformado em “escolas de primeiras letras” o que modifica completamente a idéia de 

um ensino primário como o previsto anteriormente. 

Os artigos 4° e 5° estabelecem o método a ser aplicado: 

Art. 4° - As Escolas serão de ensino mútuo nas capitais das províncias; e serão 

também nas cidades, vilas e lugarejos populosos delas, em que for possível 

estabelecerem-se. 

Art. 5° - Para as escolas do ensino mútuo se aplicarão os edifícios, que couberem 

com a suficiência nos lugares delas, arranjando-se com os utensílios necessários à custa 

da Fazenda Pública e os professores que não tiverem a necessária instrução deste 

ensino, irão instruir-se em curto prazo à custa dos seus ordenados nas escolas das 

capitais5. 

Segundo Machado (2004, p. 71) o século XIX foi denominado “século da 

instrução popular” pela importância que passou a ser dada à escola: “difundiu-se a idéia 

da necessidade de ofertar-se escola para o povo”, mas podemos observar no texto da lei 

que não são previstos recursos para a criação e a manutenção das escolas. Chama 

também atenção a prescrição de uma metodologia de ensino e dos professores terem que 

                                                 
5 Método mútuo ou lancasteriano – método cuja elaboração é atribuída ao inglês Joseph Lancaster e que 
tem como principal característica utilizar os próprios alunos como auxiliares do professor tendo sido 
adotado pela pequena oferta de professores para o número de alunos. Era também chamado ensino 
monitorial por utilizar alunos como monitores. Castanho (2004, p. 50) lembra que a mobilização de 
alunos monitores prescindia a rápida oferta de corpo docente. 
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se instruir no método imposto às próprias custas.  Apesar do discurso, o Império não 

investia na formação dos professores nem na criação e manutenção das escolas, isto é, o 

discurso era um, mas a prática era outra mostrando que a educação ainda não era vista 

realmente como indispensável.  

Na verdade, o Império brasileiro foi uma continuidade da sociedade colonial, pois 

com a independência política nem se cogitou o problema dos escravos uma vez que os 

grandes proprietários continuavam a precisar dos seus serviços. Dessa maneira boa parte 

da população continuava não precisando de instrução uma vez que era composta por 

escravos destinados unicamente ao trabalho e a população feminina que, na sua maioria, 

era educada apenas para ser esposa e mãe. 

O desinteresse pela instrução feminina fica claro na redação do artigo 11 do 

decreto citado: “Haverá escolas de meninas nas cidades e vilas mais populosos, em que 

os Presidentes em conselho, julgarem necessário este estabelecimento”. Ficava, pois, a 

criação dessas escolas condicionada aos presidentes provinciais. Que critérios seriam 

utilizados por eles não são explicitados no decreto. 

O ensino era precário por vários motivos, entre eles, a má remuneração dos 

professores que eram além de tudo mal preparados para o exercício do magistério. 

“Ensinar era considerado um sacerdócio e exigia-se dos mestres mais dedicação do que 

preparo. Deles se esperava desinteresse pelos benefícios materiais da profissão” 

(WEREBE, 1997, p.32). 

Mesmo assim pode-se dizer que houve avanço nessa lei, pois era a primeira vez 

que se falava na criação de escolas para meninas. 

De acordo com Castanho (2004, p.50) também se deve chamar atenção para o que 

reza o Art. 5°, pois segundo esse autor, isso estabelecia de forma genérica e vaga, a 

formação escolar para professores, pois mesmo restrita a uma metodologia imposta, 
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“essa disposição era a primeira no sentido de um ensino normal, quer dizer, de formação 

de professores para a educação popular no país”. 

Essa é a opinião daquele autor, pois entre a lei de 1827 e a criação efetiva da 

primeira escola normal houve um período de oito anos e apesar de se abrir a 

possibilidade de educação para as mulheres, essa perspectiva era limitada já que o 

ensino nas escolas femininas enfatizava mais os trabalhos manuais que a leitura, escrita  

e aritmética. Além disso, era vedado o ingresso da mulher nos liceus, ginásios e 

academias uma vez que não se admitia a co-educação (NOVAES, 1992, p. 19). 

O artigo 12 abria a possibilidade do magistério para as mulheres: “As mestras, 

além do declarado no Art. 6°, com exclusão das noções de geometria e limitada à 

instrução de aritmética só as quatro operações, ensinarão também as prendas que 

servem à economia doméstica; e serão nomeadas pelos Presidentes em conselho, 

aquelas mulheres, que sendo brasileiras e de reconhecida honestidade se mostrarem com 

mais conhecimento nos exames feitos na forma do Art. 7°”. 

O ensino secundário não foi contemplado pela lei, sendo destinado apenas às elites 

e compreendendo poucas escolas quase todas mantidas por particulares. 

Em 1837 foi criado o Colégio Pedro II para servir de modelo aos demais 

estabelecimentos de ensino secundário, tanto os provinciais como os particulares 

(ZOTTI, 2004, p.44). 

Nota-se um progresso nas escolas femininas na segunda metade do século, pois, se 

em 1820 havia apenas vinte escolas para meninas em todo o país, em 1837, só em São 

Paulo, havia cento e setenta (WEREBE, 1997, p. 34). 

Escolas secundárias também foram criadas pelos grupos protestantes, entre eles, o 

atual Colégio Mackenzie de 1870 e que constitui hoje uma das instituições de ensino 

mais importantes do Brasil (idem, op. cit. p. 35). 
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No final do século vários projetos foram apresentados à Câmara dos Deputados 

tendo como objetivo criar o ensino primário no Município da Corte que inclusive 

serviria de exemplo às províncias. Dentre os vários projetos apresentados, o de Leôncio 

de Carvalho, de n° 7247 e os Pareceres de Rui Barbosa demonstravam a urgência de 

investimentos por parte do governo brasileiro em educação. 

Nos pareceres sobre educação de Rui Barbosa, destaca-se em vários momentos 

“que no século XIX a instrução popular tornara-se uma necessidade imperiosa” 

(MACHADO, 2004, p.74). 

O Decreto de Leôncio de Carvalho deveria ser posto em prática imediatamente 

salvo os aspectos que exigissem despesas orçamentárias (o que demonstra que os 

discursos eram bonitos, mas a realidade era outra). Considerava o ensino livre e abolia o 

ensino religioso que passaria a ser facultativo. A educação seria obrigatória dos sete aos 

quatorze anos para ambos os sexos e o ensino era dividido em escolas de primeiro e 

segundo graus com duração de quatro anos. Previa o Decreto, as disciplinas das escolas 

de primeiro e segundo graus, a criação de jardins de infância para crianças de três a sete 

anos, bibliotecas, museus pedagógicos, etc. Também estabelecia as disciplinas dos 

cursos superiores. 

Nos Pareceres/Projeto de Rui Barbosa ele deplorava o estado da educação no país 

e propunha uma reforma que adotasse “a gratuidade, a obrigatoriedade e a laicidade do 

ensino” (MACHADO, 2005, p.99). Ele defendia ainda a criação de escolas normais, 

jardins de infância, caixas econômicas escolares, número adequado de alunos, co-

educação dos sexos. “O objetivo principal deveria voltar-se para a formação de cidadãos 

úteis à pátria” (MACHADO, op. cit. p.100). 

Mas todos esses projetos ficaram apenas nos arquivos não chegando a serem 

discutidos na Assembléia Legislativa. Apesar da insistência na defesa da 



 27

obrigatoriedade do ensino, as classes populares continuavam sem um quantitativo de 

escolas que as atendesse enquanto as classes economicamente mais favorecidas 

continuavam arcando com a instrução de seus filhos. 

Faria Filho (2000, p. 135) diz que durante o Império houve “em várias Províncias, 

uma intensa discussão acerca da necessidade de escolarização da população, sobretudo 

das chamadas camadas inferiores da sociedade”. Ele chama atenção para o fato que 

naquela época “a própria escola não tinha um lugar social de destaque, cuja legitimidade 

fosse incontestável”. 

Segundo Cardoso (2004, p. 183) “havia um incentivo do Estado para a 

proliferação do ensino particular, tanto no período em que ainda era América 

Portuguesa ou já como país independente, durante o Império”. A criação das escolas 

normais que mal abriam, fechavam suas portas, seja por falta de alunos seja por falta de 

acomodações apropriadas, são alguns pontos que demonstram que a educação no país 

ainda tinha muito que avançar. 

 

Pernambuco no século XIX. 

 

O Brasil, segundo Gilberto Freyre (1985, p. 52), era formado por vários Brasis e 

isso não apenas do ponto de vista das regiões geográficas, mas pela época vivida pelos 

vários grupos da população brasileira, formada, em grande parte, por escravos e 

indígenas vivendo de forma primitiva. Da elite, grande parte vivia ainda no fim do 

século XVIII. Ele inclui entre os que participavam da cultura contemporânea, o 

imperador e Nísia Floresta (idem, p.50). 

Em Pernambuco, ainda poderoso graças à cana-de-açúcar que se estendia do 

Recife ao rio Una, os proprietários desses canaviais formavam uma classe homogênea, 
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pois possuíam os mesmos interesses econômicos e políticos. Na realidade, em meados 

do século, era um pequeno número de proprietários que controlava a maior parte das 

terras (idem, op. cit. p. 62). 

A vinda da corte portuguesa para o Brasil e a abertura dos portos brasileiros 

permitiu o aumento da exportação do açúcar e também do algodão e outros produtos. 

Além disso, começavam a chegar da Europa os barcos carregados de vinhos, queijos e 

outros artigos de luxo. 

Em Olinda, no velho convento dos jesuítas, o bispo Azeredo Coutinho inaugurava 

o primeiro seminário da província. A importância de Azeredo Coutinho é destacada por 

Capistrano de Abreu que disse que sem a sua extraordinária influência na mentalidade 

da pátria não teria surgido a geração idealista de 1817 (GUERRA, 1992, p. 79). 

Pernambuco se destacou também no século XIX por algumas revoluções como a 

de 18176 conhecida como a “Revolução dos Padres”, pois envolvia cinqüenta padres 

seculares e cinco frades e fora gerada no Seminário de Olinda (idem, op. cit. p. 80). 

Também foi muito importante o movimento conhecido como Confederação do 

Equador, em 1824, esmagado pelas tropas do imperador D. Pedro I7.  

A Revolução Praieira também teve grande importância no cenário pernambucano. 

Seu jornal o Diário Novo era impresso na Rua da Praia, daí o nome do movimento8
. 

Apesar dos vários movimentos revolucionários, Pernambuco continuava 

dominado pelos grandes proprietários de terras que procuravam ocupar também os  

A população era composta pelos escravos, cujo número, nos meados do século 

                                                 
6 A Revolução chegou a instalar um governo provisório, mas foi esmagada pelas forças de D. João VI 
que castigou a Província com a mutilação do território pernambucano dando independência 
administrativa as terras de alagoas e do Rio Grande do Norte, até então pertencentes a  Pernambuco. 
 

7 Pedro I mutilou outra parte do território pernambucano, desligando o extenso território da Comarca de 
São Francisco (GUERRA, op. cit. P. 102). 
8 Movimento entre conservadores(Guabirus) e liberais (Praieiros). 
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começava a diminuir graças à venda de negros para as regiões das minas e às leis 

impostas pela Inglaterra sobre o tráfico de escravos. Havia ainda grande número de 

brancos pobres e pardos, que eram moradores ou foreiros dos engenhos, além dos 

vaqueiros das fazendas. 

Nos grandes engenhos de açúcar de Pernambuco, desenvolveram-se também 

pequenas indústrias domésticas como a fabricação de vinho de jenipapo, preparação de 

charque ou carne seca, queijo de coalho, várias espécies de doces e bolos, atividades 

que eram geralmente supervisionadas pela “Sinhá Velha” (FREYRE, op. cit. p. 78). 

Nos sobrados, devido ao grande número de escravos, muita coisa era preparada 

(patriarcalmente, segundo Gilberto Freyre), em casa sob as vistas da senhora: destilação 

de vinhos, corte e confecção de roupas, bordados e também fabrico de doces em calda e 

em conserva, bolos, etc. tudo sob a supervisão da sinhá-dona do sobrado (idem, p. 83). 

Nos anos quarenta do século XIX, o Recife já possuía mais de 25.000 habitantes 

sendo o grande centro da província seguido de Olinda e de sedes de comarca como 

Goiana, Nazaré, Limoeiro, Santo Antão e outras. 

O desenvolvimento do comércio e a intensificação da vida social começaram a 

atrair os senhores de engenho para o Recife onde construíram sobrados para residir. Já 

as famílias pobres que vinham do interior em busca de trabalho iam morar em 

mocambos nos manguezais. 

A água era um problema para Pernambuco. Em 1838 foi assinado um contrato 

entre a Companhia do Beberibe e o Governo da Província e em 1847 foram incluídos os 

serviços de captação do Açude do Prata, em Dois Irmãos. A distribuição era feita por 

oito chafarizes espalhados pela cidade (PARAHYM, 1973, p. 150). Em 1846 inaugura-

se o reservatório da cidade, na Rua do Pires (BRAGA, p. 114). 
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O governador da província de Pernambuco, Francisco do Rego Barros, conde da 

Boa Vista que governou Pernambuco por dois períodos (02/12/1837 – 03/04/1841 e 

07/12/1841 – 13/04/1844), tentou conciliar uma política ultra-conservadora 

consolidando no poder e no domínio da província a oligarquia Cavalcanti-Rego Barros, 

dominando a maior parte da província diretamente ou através dos parentes e 

correligionários (ANDRADE, 1997, p. 191). Modernizou o Recife trazendo para a 

Província de Pernambuco um grupo de engenheiros franceses sob a chefia de Vauthier 

cuja principal obra foi o Teatro Santa Isabel. Também adaptou o prédio do convento do 

Carmo para aí funcionar o Liceu Provincial, transformou o antigo convento da Madre de 

Deus em Alfândega, fez voltar o Palácio do Governo ao Campo de Erário (atual Campo 

das Princesas), construiu a primeira ponte pênsil do Brasil, a ponte de Caxangá, o cais 

do Espírito Santo (ao lado da atual Praça 17). Também construiu a estrada de Santo 

Amaro das Salinas que facilitou a ligação entre o Recife e Olinda. 

Durante o governo de Rego Barros a elite recifense participava de recepções no 

Palácio do governo, representações no Teatro Santa Isabel, cerimônias na igreja do 

Espírito Santo. Eram ocasiões para se exibir o luxo inspirado nos modelos europeus, 

principalmente franceses, ingleses e alemães. 

Depois da construção da estrada de ferro que ligaria o Recife ao São Francisco, 

cujo primeiro trecho foi inaugurado em 1858 ligando o Recife ao Cabo, os passeios de 

trem passaram a ser uma diversão para os recifenses. Aliás, Pernambuco foi um dos 

pioneiros em transportes ferroviários (ANDRADE, 1997, p. 214).  

Em 1867 foi inaugurada a estrada de ferro que ligava o Recife à Várzea, Dois 

Irmãos e Boa Viagem; em 1870, outra estrada de ferro liga o Recife a Olinda e à 

povoação de Beberibe. Os bondes de burros atingiam a Madalena e novas pontes foram 

construídas.  
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Mas também havia problemas principalmente devido às condições sanitárias e a 

pobreza da maioria da população. Epidemias de cólera, varíola, febre amarela, sarampo, 

coqueluche e difteria dizimavam muitas pessoas (ANDRADE, 1997, p. 212). 

Como podemos ver, nem tudo era tão perfeito como parecem querer mostrar 

alguns de nossos livros de História. O próprio desconhecimento, na época, do 

tratamento de algumas doenças e até de sua prevenção contribuíam para que elas se 

alastrassem e fizessem tantas vítimas. 

O processo de industrialização em Pernambuco deu-se através da sua principal 

atividade econômica com a modernização da fabricação do açúcar e a produção de 

álcool substituindo a de aguardente. Engenhos centrais e usinas de açúcar começaram a 

surgir a partir de 1875 (idem, 1997, p. 233). 

Mas nem tudo corria às mil maravilhas. A produção açucareira brasileira sofreu 

suas crises neste século. Segundo Eisenberg (1997, p. 45) uma dessas crises incidiu no 

mercado com a concorrência do açúcar de beterraba europeu que tomou o lugar do 

açúcar de cana e a outra foi a da abolição da escravidão.  

A modernização da tecnologia do açúcar exigia grandes investimentos, pois para 

aumentar a escala de produção e sua eficiência era necessário adquirir maquinaria 

importada (EISENBERG, 1997, p. 45). 

Os engenhos centrais criados com os incentivos governamentais fracassaram, mas 

na primeira década da República nasceu a usina visando modernizar a indústria 

açucareira.  

Como se pode verificar, ao lado de um processo de modernização havia problemas 

que o governo tentava superar fazendo empréstimos aos empresários que procuravam 

enfrentar a crise social transferindo as “perdas sofridas no mercado exportador para a 
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força de trabalho, assim o fazendo na forma de achatamento salarial e de mesquinhas 

condições de trabalho” (ANDRADE, op. cit. p. 235). 

Os usineiros (eram em sua maior parte os antigos senhores de engenho) 

continuavam usando o poder político para conseguir benefícios para si próprios e para 

sua classe. Os membros da “açucocracia”9 continuavam a controlar a vida 

pernambucana (idem, p. 236).  

 Nas últimas décadas do século XIX desenvolve-se a indústria do beneficiamento 

do algodão que impulsionou a expansão das estradas de ferro como a do Recife a 

Limoeiro (idem, p. 238). 

Quanto à educação era hábito das famílias abastadas, que os filhos se dividissem 

nas carreiras determinadas por elas: o filho mais velho sucedia ao pai, outro ia ser 

sacerdote e o terceiro se formava em Direito. Faltava então a Pernambuco, o engenheiro 

que era sempre chamado principalmente da França. Por isso o conde da Boa Vista teve 

que chamar engenheiros daquele país para cuidar das obras públicas da província. As 

estradas de ferro foram administradas pelos ingleses, os serviços de esgotos, as obras do 

porto, foram entregues aos franceses ou ingleses. Tudo isso porque se valorizavam mais 

a eloqüência, a dialética sem cuidar das demais especializações indispensáveis ao 

progresso material da província. 

 

O Recife – sua vida cultural. 

 

No Recife que só se tornou cidade em 1823 e capital de Pernambuco em 1827 a 

atividade cultural ligada ao jornalismo, ao teatro e à Faculdade de Direito era intensa. 

                                                 
9 Açucocracia – segundo Manuel Correia de Andrade (op. cit. p. 236), os usineiros eram chamados dessa 
maneira por Tobias Barreto. 
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Em 1825 foi fundado o Diário de Pernambuco que existe até hoje e em 1859 o 

Jornal do Recife que circulou daquele ano até meados do século XX. Em 1853 e 1854 

foram transferidos de Olinda para o Recife, os Cursos Jurídicos. 

A Faculdade de Direito do Recife teve grande influência cultural não apenas no 

Recife, mas no país uma vez que formou grandes nomes da política brasileira, filósofos, 

poetas, juristas, jornalistas, romancistas, advogados e magistrados. 

Tobias Barreto10
 aluno da Faculdade de Direito, introduziu no meio acadêmico a 

filosofia e a cultura alemãs e uniu-se a companheiros e alunos em um movimento 

jurídico e filosófico conhecido como Escola do Recife. O grande mérito dessa Escola 

(que não podia, a rigor, ser considerada escola) foi projetar a Escola de Direito a tal 

ponto que a faculdade é chamada a “casa de Tobias Barreto” (ANDRADE, 1997, p. 

241). 

O Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico de Pernambuco, instalado em 

1862, cultuava a história de Pernambuco, principalmente a Insurreição Pernambucana, a 

Revolução de 1817 e a Confederação do Equador e foi outra instituição importante para 

o Recife. 

Os teatros Santa Isabel e Apolo recebiam companhias famosas tanto italianas 

como francesas, mas deve ser destacada a atuação de artistas amadores de Pernambuco 

que apresentaram inclusive a ópera de Euclides Fonseca, “Leonor”, inspirada na lenda 

da manga-jasmin de Itamaracá. 

A influência francesa era grande: as casas comerciais tinham nomes franceses, a 

medicação vinha da França (Águas de Vichy, remédio de Le Roy, Elixir de Guilhé, etc).  

 

                                                 
10 Foi Silvio Romero que atribuiu o nome de Escola do Recife a esse movimento intelectual que foi 
poético, depois crítico e filosófico, e por fim, jurídico (Tobias, 1986). 
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Expressões de língua francesa eram também usadas pela elite (O Recife: Histórias 

de uma cidade, JC, 2000). 

A educação no Recife. 

 

Entretanto, o número de escolas ainda era pequeno e era comum encontrar nos 

jornais, anúncios oferecendo serviços, entre eles, dar aulas. 

Mário Sette (1978, p. 291) chega a citar versos que era uma forma de crítica aos 

anúncios para ensinar: 

“Qualquer bichano careta 
Abre hoje sua escola 

E de palmatória em punho  
Nos alunos bate sola. 

E os coitados dos meninos 
Por não saberem a lição 

Vivem sofrendo o castigo 
Desta nova inquisição. 

Pois que são inquisidores 
Os mestres que por aí há 

Que julgam que mais ensina 
Quem mais nos alunos dá”. 

Segundo esse autor (op. cit. p. 297), o número de escolas primárias e alunos era o 

seguinte: 

1861 – 100 escolas – 3568 alunos 

1871 – 260 escolas – 9822 alunos 

  Em 1886 havia 6420 alunos do sexo masculino e 5121 do sexo feminino 

(SETTE, op. cit. p. 297). 

Encontramos alguns anúncios em jornais11 oferecendo aulas particulares. Um 

deles, de José Maria Machado de Figueiredo, diz que é provisionado pela diretoria geral 

da instrução pública para ensinar primeiras letras, latim e francês e acrescenta já ter 

                                                 
11 Os dois anúncios constam dos anexos deste trabalho. 
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prática de dezoito anos no exercício do magistério. Cita seu endereço na Rua Nova e 

admite pensionistas de menor idade. 

Outro anúncio não diz o nome das pessoas que se propõem a ensinar, neste caso, 

em algum engenho. Assegura ser português e casado com uma portuguesa. Ensinam as 

primeiras letras, coser, bordar, música e tocar piano. Acrescenta o endereço na Rua das 

Calçadas. 

Interessante é notar que enquanto alguns se apresentam com o seu próprio nome, 

outros o escondem. Segundo Mário Sette, isto acontecia porque algumas pessoas tinham 

vergonha de precisar trabalhar (1978, p. 290). 

Também surgiram no Recife, no período, vários colégios de ensino primário e 

médio, a maioria de iniciativa particular. O Instituto Pernambucano tinha sua sede em 

um palacete situado em Ponte de Uchoa, sendo um dos mais elitistas. Ruy Bello (1978, 

p. 167) cita vários outros colégios como o Colégio São José, das irmãs Dorotéias, o 

Colégio Pritaneu cuja clientela provinha das famílias mais importantes do Recife, o 

Colégio Eucarístico, o Colégio Francês, Instituto Acadêmico, Instituto Nossa Senhora 

do Carmo e muitos outros.  

O Liceu Provincial foi criado em 1825 e seu curso compreendia as chamadas 

Aulas Menores (primeiras letras) e Aulas Maiores (secundário) incluindo Desenho, 

Retórica, Latim, Filosofia e Geometria. Embora tivesse um corpo docente composto de 

grandes valores literários (Parahym, 1973 p. 36) à exceção  dos   mestres   de   Desenho, 

Francês e Inglês, todos os demais professores eram sacerdotes (padres e frades), nele 

faltava tudo: estava mal instalado e faltava água, serventes e até privada. Mudou-se o 

Liceu diversas vezes até ir para a Rua do Hospício, onde recebeu inclusive, a visita do 

Imperador D. Pedro II. Em 14/05/1855 a lei n° 369 transformou o Liceu Provincial de 

Pernambuco em internato de educação pública e de instrução secundária com o nome de 
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Ginásio Pernambucano. Em 1893 extinguiu-se o internato e o ginásio passou a chamar-

se Instituto Benjamin Constant só voltando a denominar-se outra vez Ginásio 

Pernambucano em 1899. 

Em 1864 é criada a Escola Normal Oficial destinada inicialmente ao sexo 

masculino só se abrindo às mulheres no ano de 1875. Em 1872 foi criado o Curso 

Normal da Propagadora, iniciativa da Sociedade Propagadora da Instrução Pública e que 

em 1893 passou a chamar-se Escola Pinto Júnior, aberta, desde a sua fundação ao sexo 

feminino. 

As escolas particulares continuavam em número maior que o de escolas públicas 

mostrando que, apesar das muitas falas sobre educação, esta ainda não era prioridade 

para o nosso país. 

Em Pernambuco, a modernização não trouxe, segundo Gilberto Freyre, grandes 

mudanças uma vez que o poder continuava nas mãos da oligarquia açucareira e a 

educação, como no resto do país, ainda não se tornara prioridade. A vida cultural, 

embora intensa, era usufruto das classes mais favorecidas economicamente. As 

mudanças não atingiam, portanto, todas as classes sociais. 

Esse panorama que tentamos esboçar sobre o século XIX no Brasil, em 

Pernambuco e no Recife, tem como finalidade mostrar em que sociedade surgiram as 

primeiras escolas normais e a ausência da maioria das mulheres da educação formal.  

Pelos dados fornecidos por Mário Sette, vemos que o número de alunos do sexo 

feminino tornava-se já bastante expressivo. Mas a educação feminina continuava 

limitada às primeiras letras e a própria escola normal oficial só se abriu às mulheres a 

partir de 1875. A concepção de mulher vigente não se alterara muito. Mas... será que 

todas as mulheres se sujeitavam a isso?  
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CAPÍTULO II. 

 

E AS MULHERES, ONDE ESTÃO? 
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Mulheres de Atenas. 

(Chico Buarque). 

Mirem-se no exemplo 

Daquelas mulheres de Atenas 

Vivem pros seus maridos 

Orgulho e raça de Atenas. 

Quando amadas se perfumam 

Se banham com leite, se arrumam 

Suas melenas. 

Quando fustigadas não choram 

Se ajoelham, pedem imploram 

Mais duras penas, cadenas. 

Mirem-se no exemplo 

Daquelas mulheres de Atenas 

Guardam-se pros maridos 

Poder e força de Atenas. 

Quando eles embarcam soldados 

Elas tecem longos bordados 

Mil quarentenas. 

E quando eles voltam, sedentos 

Querem arrancar violentos 

Carícias plenas, obscenas. 

Mirem-se no exemplo 

Daquelas mulheres de Atenas 

Despem-se pros maridos 

Bravos guerreiros de Atenas. 
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Quando eles se entopem de vinho 

Costumam buscar um carinho 

De outras falenas. 

Mas no fim da noite, aos pedaços 

Quase sempre voltam pros braços 

De suas pequenas, Helenas. 

Mirem-se no exemplo  

Daquelas mulheres de Atenas. 

Geram pros seus maridos  

Os novos filhos de Atenas. 

Elas não tem gosto ou vontade 

Nem defeito, nem qualidade 

Têm medo apenas. 

Não tem sonhos, só tem presságios 

O seu homem, mares naufrágios 

Lindas sirenas, morenas. 

Mirem-se no exemplo 

Daquelas mulheres de Atenas. 

Temem por seus maridos 

Heróis e amantes de Atenas. 

As jovens viúvas marcadas 

E as gestantes abandonadas não fazem cenas 

Vestem-se de negro, se encolhem 

Se conformam, se recolhem 

Às suas novenas, serenas. 
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Mirem-se no exemplo 

Daquelas mulheres de Atenas 

Secam por seus maridos. 

 

A letra da música Mulheres de Atenas retrata a imagem que se tinha da mulher – 

esposa submissa e mãe devotada; “Não tem gosto ou vontade”. Assim devia ser a 

mulher, não apenas em Atenas, mas em todo o mundo – submissa, sem vontades, sem 

sonhos. Viver apenas para a família e se sujeitar a todas as vontades do “senhor seu 

marido”. Será que no século XIX a imagem da mulher havia mudado ou a submissão a 

seus maridos cantada nessa música ainda existia? Será que todas aceitavam essa 

submissão sem protestar? Claro que não. Vamos conhecer alguns discursos de mulheres 

e sobre as mulheres. 

 

A situação das mulheres no século XIX. 

 

“Mães, filhas, irmãs, mulheres representantes da nação reivindicam 
constituir-se em uma assembléia nacional. Considerando que a ignorância, 
o menosprezo e a ofensa aos direitos da mulher são as únicas causas das 
desgraças públicas e da corrupção no governo, resolvem expor em uma 
declaração solene, os direitos naturais, inalienáveis e sagrados da mulher. 
Assim, que esta declaração possa lembrar sempre, a todos os membros do 
corpo social seus direitos e deveres; que, para gozar de confiança, ao ser 
comparado com o fim de toda e qualquer instituição política, os atos de 
poder de homens e mulheres devem ser inteiramente respeitados; e, que, 
para serem fundamentadas, doravante, em princípios simples e 
incontestáveis, as reivindicações das cidadãs devem sempre respeitar a 
constituição, os bons costumes e o bem estar geral”. 

Olympe de Gouges. 

Preâmbulo da Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. França, setembro de 

1791. 

A idéia das mulheres como ser inferior remonta na filosofia ocidental à idéia de 

Aristóteles, das mulheres como seres humanos incompletos e insuficientes por natureza, 
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pertencendo a uma ordem distinta da dos homens. Isso tornava natural a subordinação 

feminina (Floresta, 1989, p. xxvii). 

A discriminação contra a mulher existiu no mundo inteiro. Na França, apesar da 

Declaração do Homem e do Cidadão dizer em seu artigo 1°: “Os homens nascem e são 

livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem fundamentar-se na utilidade 

comum”, as mulheres tiveram que lutar para ter os seus direitos garantidos. 

Havia os que achavam que os direitos das mulheres tinham que ser limitados 

como Talleyrand que dizia (FRAISSE, 1991, p. 49) “as cidadãs devem ser instruídas, 

ouvidas, respeitadas, colocadas sob o império da liberdade e da igualdade. Por isso é-

lhes necessário afirmar a sua personalidade civil. No momento em que renunciar a 

qualquer direito político, elas adquirem a certeza de ver os seus direitos civis 

afirmarem-se e mesmo aumentar” (Rapport sur l’instruction publique: set. 1791). 

A inglesa Mary Wollstonecraft12  responde com sua “Vindication of the rights of 

women”, publicada em 1792 e traduzida no século XIX por Nísia Floresta sob o título 

“Direitos das mulheres e injustiça dos homens”.  

Olympe de Gouges13 redige a Déclaration des droits de la femme et de la 

citoyenne”; são dezesseis artigos baseados na Déclaration des droits de l’homme et du 

citoyen”. Na conclusão ela diz:  

“Mulher, desperta. A força da razão se faz escutar em todo o Universo. Reconhece 

teus direitos. O poderoso império da natureza não está mais envolto de preconceitos, de 

fanatismos, de superstições e de mentiras. A bandeira da verdade dissipou todas as 

nuvens da ignorância e da usurpação. O homem escravo multiplicou suas forças e teve 

                                                 
12 Mary Wollstonecraft insurgiu-se contra os limites impostos à mulher na segunda metade do século 
XIX. Na Inglaterra. vigorava plena divisão sexual em todas as esferas do mundo sócio-econômico inglês. 
As mulheres estavam vinculadas apenas à família, ao marido, aos filhos, a casa (FLORESTA b, 1989, 
p.9). 
 

13 A Declaração de Olympe de Gouges consta dos anexos deste trabalho. 
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necessidade de recorrer às tuas, para romper os seus ferros. Tornando-se livre, tornou-se 

injusto em relação à sua companheira”. 
Para Olympe de Gouges, toda tirania exercida sobre as mulheres é a verdadeira 

matriz de todas as formas de desigualdade. É preciso lutar contra a tirania dos homens. 

Já Mary Wollstonecraft centra seu ponto de vista na dimensão cultural da opressão das 

mulheres e da reivindicação dos seus direitos. 

Condorcet, em julho de 1790 escreveu “Sur l’admission des femmes au droit de 

cité” no qual diz: “ou nenhum indivíduo da espécie humana tem verdadeiros direitos, ou 

todos têm os mesmos; e aquele que vota contra o direito de outro, quaisquer que sejam a 

sua religião, a sua cor ou o seu sexo, abjurou, a partir desse momento, dos seus próprios 

direitos” (FRAISSE, op. cit. p. 50). 

As mulheres tiveram mais oportunidades nos países protestantes do que nos países 

católicos. O modelo feminino católico é apenas o de esposa e mãe. A mulher 

protestante, em alguns casos, participa ativamente do ministério do marido. 

Entretanto também havia entre os protestantes quem desejasse manter as mulheres 

submissas. Tanto é que, quando em 1837, o primeiro congresso antiescravista feminino 

aconteceu em Nova York, uma parte do clero protestante, apoiado em citações do Novo 

Testamento, publicou uma carta pastoral afirmando que não fazia parte do papel da 

mulher tratar de assuntos públicos o que levou Angelina Grimké a escrever “não é 

apenas a causa dos escravos que defendemos, mas também a da mulher como ser moral 

e responsável” (FRAISSE, 1991, v.4, p.248). 

O primeiro manifesto do feminismo protestante contemporâneo foi escrito 

justamente pela irmã de Angelina, Sarah Grimké, em 1838: “Letters of the equality of 

the sexes, and the condition of woman”. Para ela a Bíblia não ensina a desigualdade 

entre homens e mulheres e sim que ambos foram criados com os mesmos direitos. Ela 
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se apóia inclusive no Gênesis 2, 18: “Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma 

auxiliar semelhante a ele” (FRAISSE, op. cit. p. 248 e 249). 

Como se pode ver, no mundo inteiro, as mulheres lutavam por seus direitos, não 

aceitavam mais serem excluídas dos problemas da sociedade na qual viviam. 

Para a igreja católica, a mulher sempre foi subalterna. Leão XIII na sua encíclica 

Rerum Novarum disse: “enfim, o que um homem válido e na força da idade pode fazer, 

não será eqüitativo exigí-lo de uma mulher ou de uma criança (...) Trabalhos há também 

que não se adaptam tanto à mulher a qual a natureza destina de preferência aos arranjos 

domésticos, que por outro lado, salvaguardam admiravelmente a honestidade do sexo” 

(SAFFIOTI, 1976, p. 93). O mesmo Leão XIII reiterou na sua encíclica Arcanum, a 

autoridade do marido afirmando que da mesma forma que Cristo é a cabeça da igreja, o 

homem é a cabeça da mulher e que ela lhe deve ser submissa. João XXIII, na Mater et 

Magistra não se referiu à mulher, mas na Pacem in Terris escreveu tratando das 

reivindicações das classes oprimidas: “o fato por demais conhecido do ingresso da 

mulher na vida pública, mais acentuado talvez em povos de civilização cristã; mais 

tardio, mas já em escala considerável em povos de outras tradições e culturas. Torna-se 

a mulher cada vez mais cônscia da própria dignidade humana, não sofre mais ser tratada 

como objeto ou um instrumento, reivindica direitos e deveres consentâneos com sua 

dignidade de pessoa, tanto na vida familiar como na vida social” (SAFFIOTI, op. cit. p. 

93). 

Era um avanço por parte da igreja que começava a reconhecer os direitos e a 

dignidade da mulher (só que isso aconteceu no século XX). 

Não pode ser esquecida a primeira greve constituída exclusivamente de mulheres 

quando as trabalhadoras da fábrica de Tecidos Cotton, em Nova York, cruzaram os 

braços paralisando suas atividades, reivindicando uma jornada de trabalho de dez horas. 
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Após fecharem as portas, os patrões atearam fogo no prédio e as cento e vinte 

trabalhadoras morreram carbonizadas no dia 8 de março de 1857 (atualmente é 

comemorado nesta data o Dia Internacional da Mulher). 

 

As mulheres no Brasil. 

 

“Enquanto pelo velho e novo mundo vai ressoando o brado – 
emancipação da mulher – nossa débil voz se levanta na capital do 
império de Santa Cruz, clamando: educai as mulheres! 
Povos do Brasil, que vos dizeis civilizados! Governo, que vos dizeis 
liberal! Onde está a doação mais importante dessa civilização, desse 
liberalismo?” 

 

Nísia Floresta em Opúsculo Humanitário (1989, p.2). 

 

Essa mulher que, no século XIX se insurgia, denunciando a discriminação contra a 

mulher foi uma autodidata nascida no Rio Grande do Norte e que, no Rio de Janeiro, 

manteve, durante dezessete anos, um colégio para meninas – o Colégio Augusto – que 

abriu as portas em 15/02/1838. Seu colégio ensinava Latim, Caligrafia, História, 

Geografia, Religião, Matemática, Português, Francês, Italiano, Inglês, Música, Dança, 

Piano, Desenho e Costura. Os métodos de ensino empregados por Nísia Floresta eram 

desconhecidos dos professores brasileiros (FLORESTA, 1989, op. cit. Introdução, p. x). 

Nísia criticava a forma de educar as meninas no século XIX quando as mesmas já 

tinham direito de freqüentar a escola. Mas... no início da colonização, como era a 

educação feminina? 

 Quando os jesuítas aqui chegaram e iniciaram a catequese dos índios começando 

a ensinar-lhes a ler, o padre Manoel da Nóbrega chegou a solicitar ao governo de 

Portugal, autorização para ensinar às índias. Ora, se na Metrópole, não havia essa 
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preocupação, como iriam permitir que as índias estudassem? A rainha D. Catarina não 

respondeu à solicitação de Nóbrega e embora esse chegasse a escrever ao Padre Geral 

da Companhia de Jesus explicando: “Eu não teria por desacerto adquirir-se (escolas e 

móveis) para a casa de meninas dos gentios, de que tivessem cargo mulheres virtuosas, 

com as quais se casassem depois esses moços que doutrinássemos” (LEITE, apud 

TOBIAS, 1986, p. 45), a metrópole nunca se dignou de responder a tal solicitação 

certamente considerada descabida uma vez que, em Lisboa, só em 1815 foi permitida a 

criação de escolas femininas (LOPES, A. 2001, p. 269). 

Os portugueses mantinham a mulher enclausurada e transplantaram esse hábito 

para o Brasil. Analfabeta, sem traquejo social, reduzida ao papel de dona-de-casa, a 

mulher foi segundo alguns autores “a grande ausente da História do Brasil” 

(RODRIGUES, apud TOBIAS, p. 75). 

Eram bastante conhecidos os versinhos declamados em Portugal e no Brasil que 

diziam: “a mulher que sabe muito é mulher atrapalhada, para ser mãe de família, saiba 

pouco ou saiba nada” (RIBEIRO, 2000, p. 79). Esse era o pensamento sobre a mulher 

nos dois países. 

No Império, o único nível a que as meninas tiveram direito foi “as primeiras 

letras” que eram ensinadas por mestras “senhoras que por sua honestidade, prudência e 

conhecimentos, se mostrassem dignas de tal ensino, compreendendo o de coser e 

bordar” (SAFFIOTI, apud LOURO, 1997, p. 444). 

A criação das escolas de primeiras letras pode ser considerada um marco histórico 

uma vez que, foi a primeira legislação que concedia à mulher o direito à instrução, mas 

elas eram admitidas apenas nessas escolas; para os liceus, ginásios e academias, iam os 

homens. 
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A justificativa apresentada para a instrução feminina era o seu destino de mãe: “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, 1997, p. 447). 

Algumas ordens religiosas femininas dedicavam-se à educação de meninas órfãs 

para preservá-las da contaminação dos vícios e havia religiosas que cuidavam “das 

moças sem emprego ou que tinham desviado do bom caminho” (SOVERAL, apud 

LOURO, p, 445). 

As meninas das classes privilegiadas aprendiam a ler, escrever e noções básicas de 

matemática. Também aprendiam piano e francês com professores particulares ou em 

escolas religiosas. Fazia parte da educação feminina as habilidades culinárias, costura, 

bordados, a direção da casa. 

O discurso sobre as mulheres era que deveriam ser mais educadas que instruídas, 

uma vez que deveriam ser o pilar de sustentação do lar e as educadoras das futuras 

gerações. Também fazia parte da educação feminina a sólida formação cristã, chave de 

qualquer projeto de educação. Mesmo com a separação entre a Igreja e o Estado, após a 

República, a formação cristã continuava a ser exigida (a formação cristã católica). 

Apesar das mulheres lecionarem, ainda não havia escolas de formação de 

professores e quando estas surgiram – as escolas normais – o seu acesso era permitido 

apenas aos homens. Vejam o disparate. A mulher lecionava, mas não tinha o direito de 

freqüentar a escola que a prepararia para essa função. 

Na verdade o discurso ainda era contrário ao trabalho feminino e aquelas que já 

lecionavam geralmente eram estrangeiras ou, como disse Mário Sette, pessoas cujos 

problemas financeiros as obrigavam a trabalhar. 
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Para Tito Lívio de Castro, as mulheres e o clero “viviam voltados para o passado 

e, portanto, não poderiam preparar os organismos que se devem mover no presente ou 

no futuro” (LOURO, op. cit. p. 450). 

Como se pode ver, a mulher tida como inferior pelos cientistas que a 

consideravam um ser imperfeito, que não se desenvolvera. Mas, pode-se perguntar: se o 

cérebro das mulheres era pouco desenvolvido pelo desuso, a solução não seria 

justamente fazê-las “usar” o cérebro, através do estudo não apenas das primeiras letras 

como também permitindo que fizessem o secundário e entrassem nas Academias? 

A entrada das mulheres nas escolas normais provocou discursos contraditórios. 

Ora, esse fato não se deu por acaso. Naquele momento o Brasil começava a se urbanizar 

e no interior desse processo, além da presença de outros grupos sociais como os 

imigrantes, de novas expectativas e novas oportunidades de trabalho, um novo estatuto 

de escola se instituía (LOURO, 1997, p. 95). 

Os argumentos utilizados a favor da instrução feminina cresciam vinculando-a à 

educação dos filhos. São discursos pela construção da ordem e do progresso, 

modernização da sociedade, higienização da família e formação das futuras gerações. 

Para isso era necessário educar as mães. A nascente Psicologia acentuava a privacidade 

familiar e o amor materno como indispensáveis ao desenvolvimento físico e emocional 

das crianças.  

A infância tornara-se o alvo preferencial dos novos discursos científicos. Para 

Valerie Walderkine (1995, p. 212) não é nenhuma coincidência que os cursos de 

formação de professores naquele momento passassem a se dirigir mais às mulheres. Isso 

acontecia à medida que as novas teorias psicológicas e pedagógicas começavam a 

considerar o afeto como fundamental e o amor materno como parte do “ambiente 

facilitador” da aprendizagem. 
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Segundo Badinter (1985, p. 256) o século XIX parece redescobrir, depois de 

Fénelon e Rousseau que a tarefa da educação cabe à mãe, pois só é bom educador quem 

conhece perfeitamente o “terreno” das operações. 

Vários são os discursos a favor da educação feminina como o de José Veríssimo 

que, em 1890, no seu “A Educação Nacional” fala de uma nova educação para a mulher, 

mas sempre dentro dos padrões tradicionais.  

 

“A mulher brasileira, como a de qualquer outra sociedade da mesma 
civilização, tem de ser mãe, esposa, amiga e companheira do homem, sua 
aliada na luta da vida, criadora e primeira mestra de seus filhos, confidente 
e conselheira natural de seu marido, guia de sua prole, dona e reguladora 
da economia da sua casa, com todos os demais deveres correlativos a cada 
uma das funções. Nem as há nem pode haver mais difíceis, nem mais 
dignas e mais nobres e, se houvessem de ser desempenhadas na perfeição, 
requerer-se-iam na mãe de família mais capacidade do que têm de comum 
ainda os mais capazes chefes de Estado. 
Se esse ideal, como todos os ideais não pode ser atingido, nem por isso 
devemos abandoná-lo, porque, em moral, para alcançarmos o mínimo 
compatível com a imperfeição humana, havemos de pretender o máximo” 
(VERÍSSIMO, 1985, p. 122). 

 

É interessante observar que à mulher são atribuídos os mais diversos papéis: 

esposa, mãe, mestra, economista, etc. Ao mesmo tempo, só se admitia as meninas nas 

escolas de primeiras letras. Como alguém podia, com tão pouca instrução, desempenhar 

bem todos esses papéis? 

A fala de Veríssimo nos lembra Rousseau ao tratar da educação de Sofia, criada 

para ser companheira de Emílio, como já citamos na Introdução deste trabalho. A 

mulher não tinha vontades, desejos ou sonhos. Sua função era apenas servir ao homem 

(como encontramos na letra de Mulheres de Atenas). 

Quando o magistério feminino torna-se uma realidade, ele passa a ser defendido 

como uma extensão da maternidade e cada aluno é visto como filho espiritual. Esse 

discurso sobre o afeto, o filho espiritual também não acontece por acaso. A infância 
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antes considerada “o início da nossa corrupção como dizia Santo Agostinho 

(BADINTER, 1985, p. 57) ou “ocasião do erro” como pensava Descartes (idem, p. 61) 

passa a ser vista de forma diferente a partir da publicação do Émile de Rousseau que 

considerava a criança boa sendo corrompida pela sociedade. 

A partir do final do século XIX as práticas educativas e as da nascente psicologia 

infantil juntaram forças. O afeto como ambiente facilitador da aprendizagem valia tanto 

para a educação escolar quanto no lar sendo importante, portanto, para a professora e 

para a mãe. 

O magistério passa a ser visto como um trabalho feminino também pelo fato de ser 

um trabalho de um só turno e isso não atrapalharia os cuidados com o lar uma vez que é 

“(...) uma ocupação que permitia conciliar a vida profissional com as tarefas domésticas 

e familiares, pois, além das férias escolares, não exigia extensas jornadas de trabalho” 

(BRUSCHINI e AMADO, 1988, p.7). 

Os que defendiam o magistério para as mulheres, em seus discursos, uniram os 

atributos femininos ao caráter sacerdotal da docência e assim vão construir a 

representação da professora: dedicada, modelo de virtudes, desapegada dos interesses 

egoístas, vigilante, etc. 

A princípio, as mulheres só lecionavam para as meninas. Quando os homens 

foram, aos poucos, saindo das salas de aula em busca de ocupações mais rendosas, foi 

preciso que as mulheres lecionassem também para os meninos, mas essa permissão só 

era dada depois de tomadas algumas precauções: a professora devia ter atingido 23 anos 

de idade e só podiam freqüentar as aulas meninos com no máximo dez anos. 

A co-educação que ainda não era aceita pela igreja católica foi instituída pelo 

Decreto n° 7247 de 19/04/1879, pela reforma Leôncio de Carvalho, “somente para as 

escolas de 1° grau, preferindo-se para regê-las, professoras e não se admitindo alunos 
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maiores de dez anos” (MOACYR, 1939, p. 186). Era portanto, sempre cercado de 

cuidados o ensino ministrado aos dois sexos e pela professora mulher. 

O conservadorismo da Igreja Católica opunha obstáculos à educação e 

profissionalização das mulheres utilizando sempre o argumento de que era necessário 

preservá-las moralmente mantendo-as ao abrigo dos desvios de conduta que a instrução 

excessiva possibilitaria. 

Havia sempre um cuidado desmedido e a idéia de que a mulher instruída seria um 

desastre para a sociedade como se a instrução trouxesse como conseqüência a falta de 

moral. 

Quando o número de mulheres no magistério tornou-se superior ao de homens, 

iniciando o processo de sua feminização, o discurso muda a tal ponto que há autores que 

criticam o magistério masculino como é o caso de Afrânio Peixoto, citado por Pessanha 

(1994, p. 76) que assim se expressava sobre o magistério para os homens:  

“O magistério elementar masculino, de fato, é uma anomalia. A não ser o 
caso vocacional, que é sempre tardio no homem, não vejo porque, se não 
por incapacidade de competir com outros homens, nas carreiras 
masculinas, virão eles parar aqui... (...) Num país que remunera tão bem 
todas as atividades masculinas, abrigar-se parcimoniosamente no 
magistério elementar, é capitular diante da vida...”. 

 

Nessa fala pode-se perceber a discriminação contra uma carreira que se 

feminizava, considerada inferior, mal remunerada, a tal ponto que só os homens 

incapazes ou covardes a procuravam. A questão da baixa remuneração dos professores 

mostra a não valoração dessa carreira desde os seus primórdios, pois não foi apenas 

depois que se feminizou que os salários se tornaram baixos. Esse foi um dos motivos 

que afastou os homens das salas de aula, pois segundo disse Afrânio Peixoto, todas as 

carreiras masculinas eram bem pagas. Exercido agora por mulheres, cujo salário era 



 51

considerado suplementar (a idéia era que o marido mantinha a casa), não havia motivo 

para melhorar esse salário. 

O magistério foi, para as mulheres, a oportunidade de realização social, de terem 

seu próprio dinheiro e poderem sair desacompanhadas para ir trabalhar.  As mulheres 

eram aceitas também como governantas ou enfermeiras. Vejam que eram profissões que 

tinham como características o cuidado, o amor, a sensibilidade, a vigilância, 

consideradas femininas.  

As mulheres pernambucanas. 

 

Em Pernambuco, a situação das mulheres não era diferente do resto do país. 

Havia, é claro, mulheres que sabiam ler e escrever e segundo Telles (1997, p. 404), nas 

primeiras décadas do século XIX, o Recife fervilhava com idéias francesas de liberdade 

e justiça. Na segunda metade do século, vários jornais começaram a ser publicados por 

mulheres o que demonstra que nem todas eram analfabetas.  

Sabe-se que foi difícil conquistar o direito de aprender a ler e escrever e mais 

difícil ainda publicar seus escritos. O padre Carapuceiro14no Diário de Pernambuco de 

20/01/1844 fala sobre as mulheres que escrevem mostrando o que se pensava na época: 

“no belo sexo, o que mais predomina é a imaginação e, conseguintemente, falando em 

geral, as mulheres são mais aptas para as belas letras do que para as ciências: nelas há 

mais sentimento do que raciocínio e, conseguintemente, fácil será encontrar mulheres 

com grande talento para a poesia, para a música, para a pintura e, de maravilha, achar-

se-á uma que tenha aptidão para as matemáticas, por exemplo,” (MELLO, 1996, p. 

361). 

                                                 
14 . Padre Carapuceiro – Padre Miguel do Sacramento Lopes Gama era chamado o padre Carapuceiro e o 
jornal O Carapuceiro foi publicado desde 1832 até 22 de março de 1843. Colaborou no Diário de 
Pernambuco e os trechos aqui citados são do livro Diário de Pernambuco Economia e Sociedade no 2° 
Reinado de José Antonio Gonçalves de Mello 
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Sobre a educação feminina ele diz que acima de tudo a menina deve saber coser, 

bordar, e “adestrar-se no regime da despensa, da cozinha, de toda a casa enfim” 

(MELLO, op. cit. p. 361). Acrescenta que não é contra as mulheres receberem instrução 

desde que não se perca de vista “o respeitável mister para que as destinou a natureza” 

(idem). 

Verifica-se que, embora ele ache que a mulher pode escrever, ela só tem talento 

para imaginar, criar e o mais importante continua sendo preparar-se para ser esposa, 

mãe, dona de casa. 

Segundo Siqueira (1995, p. 33) encontra-se geralmente nos estudos sobre a mulher 

brasileira “uma figura estereotipada, como se todas indiscriminadamente vivessem 

alheias ao que se passava no mundo”. 

Embora tal estereótipo tenha por base uma significativa parcela das mulheres do 

século XIX, havia em muitos pontos do Brasil, grupos que lutavam pelos seus direitos, 

que se posicionavam diante dos problemas da sociedade. 

É o caso das mulheres jornalistas que através de jornais criados por elas, semanais, 

quinzenais ou mensais, começavam a transgredir os valores vigentes. 

Alguns desses jornais têm conotação mais cuidadosa como A Rosa, cujo editorial 

n° 1 publicado a 18/10/1890 diz 

.“Por que não hão de serem publicados os escritos das senhoras? Porventura 

Pernambuco é tão mesquinho que lhes faltam hoje senhoras ilustradas como em outros 

tempos?” (SIQUEIRA, 1995, p. 39). 

O jornal A Mulher apresenta outro tom. Esse jornal teve seu lançamento 

comentado no Diário de Pernambuco de 27/01/188115
, dizendo: 

                                                 
15 O artigo do Diário de Pernambuco aqui citado encontra-se nos anexos deste trabalho. 
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A Mulher - Sob essa denominação as nossas distintas patrícias D. Josepha 

Agueda Felisbella de Oliveira e Dona Maria A. Generosa Estrella, acabam de encetar, 

em Nova York, a publicação de uma revista de literatura e belas-artes, consagrada aos 

interesses e direitos da mulher brasileira”16  

A seguir o jornalista cita o programa da revista que pretende discutir “uma das 

mais delicadas matérias: a justificação de que a mulher é inteligente e digna de grandes 

cometimentos”. Continua, citando textualmente o que dizem as autoras que citam os 

nomes de Mme. George Sand e uma brasileira, D. Luzia, nascida no Rio Grande do 

Norte, então romancista na França. Lembram ainda Joana D’Arc e algumas cientistas e 

médicas americanas. E concluem: 

                                    “Avante brasileiras! Que o vosso triunfo não está longe! 

 Quebrem-se as cadeias que vos prendem os fracos pulsos! 

Fé em Deus, esperança no porvir, que tudo venceremos! 

O jornal A Mulher teve sete números. Ele defende os direitos femininos e 

apresenta como subtítulo: Periódico de Literatura, Medicina e Belas-Artes, deixando 

clara a abrangência da temática de sua proposta. Aborda temas como A Instrução 

Superior da Mulher, A Instrução Primária e a Superior no Brasil, Medicina 

(SIQUEIRA, 1995, p.40). Mostra forte cunho político-social acreditando que através do 

estudo, da instrução e do trabalho, a mulher ganharia maior autonomia em relação à 

família e à sociedade (SIQUEIRA, op. cit. p. 41). 

Na volta das autoras, o jornal continuou a ser publicado no Brasil. 

                                                 
16 As autoras de A Mulher estavam nos EUA para estudar medicina, uma vez que não era permitida a 
entrada de mulheres nas faculdades brasileiras. Josepha Agueda obtivera uma bolsa graças à campanha do 
deputado Tobias Barreto. Ambas estudaram no New York Medial College and Hospital for Women. 
Josepha Agueda foi obrigada a voltar por motivo de doença, mas o pai de Maria Augusta obteve do 
imperador D. Pedro II uma bolsa anual para a jovem que concluiu seus estudos em 1879 embora só tenha 
recebido o diploma em 1881, pois era exigida a idade de 21 anos para graduar-se em medicina 
(FERREIRA, p. 74). 
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Muitas mulheres participaram ativamente do movimento abolicionista em várias 

províncias como no Ceará, Bahia, Paraíba, Pernambuco e muitos outros o que 

demonstra que nem sempre as mulheres ficaram de fora da história. 

A luta das mulheres pernambucanas pela abolição se fez como diz Ferreira (1999, 

p. 41) em várias frentes: através de gestos individuais como as escravas que 

trabalhavam para ganhar dinheiro e comprar sua alforria17
; matriarcas que alforriavam 

suas escravas ou que lutaram coletiva e organizadamente formando inclusive sociedades 

como a Ave Libertas que proclamava em seu estatuto que tinha como finalidades 

“promover a libertação de todos os escravos do município do Recife por todos os meios 

lícitos e legais ao seu alcance e proteger a sorte dos mesmos (art.1°)”. 

O seu artigo 2° rezava: “São sócias as senhoras de família da cidade do Recife e 

subúrbios que se inscreverem em um livro adaptado da Sociedade ou que forem 

propostas pelas sócias efetivas”18  

Como pode-se constatar a situação da mulher  começava a mudar. Crescia o 

número de mulheres nas escolas. A profissão de professora, desvalorizada desde os seus 

primórdios, era uma das poucas aceitas para o sexo feminino e mesmo assim, sob 

condições. A mudança no discurso, que antes condenava o magistério feminino e que 

agora o defende, mantém a mulher como esposa e mãe sendo o magistério visto como 

uma continuação do trabalho materno.  

As sócias do Ave Libertas receberam várias críticas e como as feministas 

francesas foram chamadas de petroleiras e nihilistas tendo sido D. Leonor Porto  e  

Maria  Amélia ridicularizadas inclusive por parte da imprensa recifense. 

 

                                                 
17 Escravas que vendiam doces e bolos para as suas senhoras e que conseguiam, com muito sacrifício 
juntar dinheiro para comprar sua alforria (FERREIRA, p. 46). 
 

18 O estatuto da Sociedade Abolicionista Ave Libertas consta dos anexos deste trabalho. 
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Mas houve jornais como A Idéia de 13/08/1885 que chamou D. Leonor Porto de 

Anjo Libertador. 

As redatoras do Ave Libertas se diziam herdeiras do Iluminismo e citavam 

mulheres que passaram para a história e de cuja linhagem diziam fazer parte como 

Charlotte Corday, Joana D’Arc, Cornélia – a romana, mãe dos Gracos (FERREIRA, 

p.97)19
. 

Havia então aquelas que se destacavam na luta pelos direitos não apenas das 

mulheres, mas também dos negros embora houvesse muitas que nem sequer tinham 

acesso ao ensino além das primeiras letras como veremos ao estudar as escolas normais 

que (no caso da escola normal oficial) só se abriu às mulheres em 1875. 

O acesso ao estudo continuava limitado, pois o curso normal não tinha ainda status 

de secundário não permitindo o ingresso no ensino superior que permanecia, salvo raras 

exceções, distante do universo feminino. 

 A concepção de mulher como esposa e mãe foi a que prevaleceu no século XIX. 

Entretanto, o Brasil passa por mudanças econômicas, sociais e políticas. 

Lentamente o país se urbaniza e dá os primeiros passos no setor industrial, chegam os 

imigrantes e as camadas sociais médias se desenvolvem. São transformações que 

provocam o crescimento e a diversificação das oportunidades de trabalho para os 

homens e exigem uma escolarização maior da população.  

Os homens começam a sair das escolas normais em busca de novas oportunidades 

e o número de mulheres que desejam estudar cresce.  

                                                 
19 Charlotte Corday assassinou Marat, na França, com uma punhalada por discordar de sua política. Joana 
D’Arc foi a heroína da Guerra dos Cem Anos ajudando a França a se libertar do domínio inglês. Cornélia 
tornou-se símbolo de abnegação pela forma digna como suportou a perda dos filhos. Era respeitada por 
toda Roma. 
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É necessário que as mulheres comecem a assumir as salas de aula abandonadas 

pelos homens e é nessa ocasião que o discurso sobre o trabalho feminino vai se 

modificando. 

Embora continue vinculada ao seu papel de esposa e mãe, o magistério passa a ser 

visto como uma extensão da maternidade. A concepção de mulher sofre mudanças 

embora ainda tímidas uma vez que, as profissões aceitas para elas (professoras, 

enfermeiras) possuem as famosas “características femininas”. 
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CAPÍTULO III. 

AS ESCOLAS NORMAIS. 
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INTRODUÇÃO AO ESTUDO DAS ESCOLAS NORMAIS. 

 

Foi com a institucionalização da instrução pública, a implantação das idéias 

liberais de secularização do ensino primário e sua extensão a todas as camadas da 

população que começaram a surgir as escolas destinadas ao preparo específico de 

professores para exercer a função de ensinar. Embora os movimentos da Reforma e da 

Contra-Reforma tenham dado os primeiros passos para isso foi a Revolução Francesa 

que concretizou a idéia de uma escola normal a cargo do Estado com o objetivo de 

formar professores leigos. Com a consolidação dos Estados Nacionais e implantação 

dos sistemas públicos de ensino, as escolas normais foram se multiplicando (TANURI, 

2000 p. 62). 

Até então os professores, geralmente eram religiosos e os leigos que lecionavam 

não tinham formação específica. Era necessário dar-lhes essa formação para que o 

ensino se tornasse laico reduzindo assim as escolas religiosas e aumentando as públicas. 

Segundo Lopes (2001, p. 249) a expressão escola normal “foi adotada para dar 

conta da função normalizadora do ensino através da formação uniforme dos professores 

que lhe era atribuída”. 

Essa tentativa de uma formação uniforme pode ser percebida nas características 

comuns das primeiras escolas normais instaladas no Brasil. Havia um ou dois 

professores para todas as disciplinas, o curso era de dois anos, o currículo não 

ultrapassava o nível e o conteúdo dos estudos primários acrescidos de uma formação 

pedagógica limitada a uma única disciplina – Pedagogia ou Método de Ensino 

(TANURI, 2000, p. 65). 

As primeiras escolas normais, surgidas no século XIX, seguiam o modelo francês 

e sua formação não seguia “nenhum método que indicasse uma maior preocupação com 
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a preparação dos professores. Refletia a tendência geral da época em que o magistério 

não constituía uma profissão, mas sim, uma vocação, para a qual eram necessárias 

dedicação, qualidades morais e aptidão” (CAMPOS, 2002, p. 18). 

A concepção de magistério como vocação, sacerdócio foi construída pela igreja 

que exercia um papel fundamental na sociedade e no controle da educação. O termo 

“professor” significa “o que professa fé e fidelidade aos princípios da instituição e se 

doa sacerdotalmente aos alunos, com parca remuneração aqui, mas farta na eternidade” 

(Krentz, 1996, p. 13)20. 

Essa concepção de sacerdócio perdurou ainda por muito tempo e era muito 

cômoda para continuar pagando baixos salários. Afinal, sacerdócio é doação e não 

profissão. 

No Brasil, a lei de 15/10/1827, além de estabelecer a criação das escolas de 

primeiras letras, também orientava exames de seleção de mestres e mestras. Na Câmara, 

alguns parlamentares solicitaram a dispensa das mulheres desses exames (TANURI, 

2000, p.62) o que mostra a discriminação contra as mesmas que, a princípio, nem eram 

admitidas nas escolas normais. 

A primeira forma de preparação de professores em nosso país foi nas escolas de 

ensino mútuo, criadas a partir de 1820, numa forma prática, sem base teórica de 

preparar aqueles que queriam ensinar. Os docentes deveriam ser instruídos no domínio 

do método. O artigo 5° da lei citada consagrou a instituição do ensino mútuo 

determinando que aqueles que não fossem instruídos nesse ensino deveriam fazê-lo à 

custa de seus próprios ordenados e em curto prazo.  

 

                                                 
20 Segundo esse autor, quando a Igreja não deu mais conta da demanda escolar e precisou chamar leigos, 
exigiu deles uma profissão de fé e um juramento de fidelidade aos princípios da Igreja (Krentz, op. cit. p. 
13). 
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O ministro do Império, visconde de Macaé lamenta, em um relatório no ano de 

1848, a situação dos mestres de escolas de primeiras letras e falando da incapacidade 

dos mesmos, sugere: 

“Cumpre que se repare nos meios de dar ao ensino mestres de uma instrução acabada e 

perfeita, em que se reúna a necessária moralidade, a soma de conhecimentos de que se 

compõe hoje a instrução primária nos países mais adiantados... O que se conseguiria 

organizando escolas normais como as da Europa, onde os moços de capacidade 

pudessem preparar um tirocínio para a grande vida do magistério...” (MOACYR, 1939, 

v. 3, p. 29). 

A primeira escola normal brasileira foi criada pela Lei n° 10 de 1835, em Niterói, 

sendo fechada em 1849 e reaberta posteriormente. Outras províncias criaram também 

suas escolas normais: Minas Gerais em 1835, a Bahia em 1836, São Paulo em 1846, 

Pernambuco, Piauí e Alagoas em 1864. Algumas não foram logo instaladas como a de 

Minas Gerais, que só começou a funcionar em 1840 e a da Bahia, cujo funcionamento 

começou em 1841. 

A lei que criou a primeira escola normal rezava: 

             “Haverá na capital da província do Rio de Janeiro uma escola normal para 

nela se habilitarem as pessoas que se destinarem ao magistério da instrução primária, e 

os professores atualmente existentes que não tiverem adquirido a necessária instrução 

nas escolas de ensino mútuo, na conformidade da lei de quinze de outubro de mil 

oitocentos e vinte e sete, artigo quinto” (CASTANHO, 2004, p. 37). 

       Em 11 de maio de 1839, um decreto determinou que fosse traduzida e impressa a 

obra do barão de Gerando, francês, autor de “Curso normal para professores de 

primeiras letras”, cuja edição brasileira teve o acréscimo de um Apêndice de Leis Gerais 

e Provinciais. O que confirma Tanuri (op. cit. p. 63) que diz ter sido seguido no Brasil o 

modelo europeu, mais precisamente o francês. 
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As primeiras escolas normais obtiveram resultados tão insignificantes que alguns 

presidentes de província chegaram a propor o sistema de “professores adjuntos21”, ou 

seja, empregar aprendizes como auxiliares de professores em exercício preparando-os 

assim para a profissão docente (um preparo apenas prático sem qualquer base teórica). 

É interessante notar que, em vez de procurar resolver o problema melhorando os 

conteúdos, investindo mais no preparo desses alunos, optava-se por uma solução 

paliativa, pois não seria empregando professores adjuntos que as escolas iriam 

melhorar. Não havia, portanto, interesse em aperfeiçoar o ensino normal. 

Em 1867 são registradas apenas quatro escolas normais no Brasil (Piauí, 

Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro). 

Em 1879, a reforma Leôncio de Carvalho que criou, inclusive, a primeira escola 

normal do município da Corte, mostra no currículo que apresenta que o espírito 

científico começa a fazer parte da escola pública. O método lancasteriano é substituído 

pelo intuitivo, da lição de coisas. O livro de Calkins, “Primeiras lições de coisas” foi 

traduzido por Rui Barbosa para ser utilizado pelos professores. 

Pelo que foi dito percebe-se que havia discussões sobre as escolas normais, 

mudanças nos métodos, nos currículos (como se poderá ver nos anexos), mas não havia 

ainda resultados animadores tanto pela pouca exigência feita para o ingresso nessas 

escolas como pelos salários pouco atrativos. Pode-se acrescentar a inexistência de uma 

proposta pedagógica para essas escolas.  

 

 

                                                 
21 Professores adjuntos – O sistema consistia em empregar aprendizes como auxiliares dos professores em 
exercício para prepará-los para desempenhar a função docente, inspirado nos sistemas austríaco e 
holandês. Era também mais econômico (TANURI, op. cit. p. 65). 
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Na segunda metade do século XIX começaram a acontecer conferências 

pedagógicas, congressos, exposições para promover a educação. Segundo Bastos (2005, 

p. 116) “pretendendo integrar-se às nações desenvolvidas, o Estado brasileiro faz da 

educação um grande espetáculo”. 

As conferências pedagógicas foram instituídas no Brasil pelo decreto 1331 de 

17/02/1854, mas só começaram a acontecer a partir de 1873, no Rio de Janeiro. Entre o 

período de instituição das conferências e o início das mesmas passaram-se dezenove 

anos, o que mostra que havia mais discursos e decretos do que uma prática que pudesse 

realmente melhorar o nível dessas escolas. Também se encontra referências legais de 

criação de conferências pedagógicas em outras províncias. Os temas dessas 

conferências eram: liberdade do ensino, pedagogia, filosofia, instrução pública, 

atualidade científica, educação da mulher, geografia, história, literatura. Vale ressaltar 

que apenas os homens faziam essas conferências. Eram os “porta-vozes privilegiados 

para a divulgação científica e pedagógica” (BASTOS, op. cit. p. 120). 

Demartini e Antunes (1993, p. 12) dizem que as mulheres permaneciam nas salas 

de aula enquanto os professores galgavam postos de planejamento, direção e chefia. 

Elas afirmam que a profissão tornara-se feminina, mas a “carreira” era masculina. As 

mulheres não estavam representadas nos postos de controle e formação de novos 

profissionais. Esses postos continuavam ocupados pelos homens. 

Enquanto tudo isso acontecia nas outras províncias o que acontecia em 

Pernambuco? Quando e como começaram a funcionar as escolas normais? Como foi seu 

desenvolvimento e como se deu a inserção feminina nas mesmas? 
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A ESCOLA NORMAL OFICIAL DE PERNAMBUCO. 

Os primórdios. 

 

O presidente Francisco Rego Barros lembra em 1838 a necessidade de criar uma 

escola normal “onde possam aprender todos os ramos dos conhecimentos ensinados nas 

aulas de instrução primária superior, marcando-se um ordenado ou gratificação mensal 

aos que se matriculassem na escola e exigindo-se destes, em tal caso, as precisas 

garantias, para que a fazenda pública seja indenizada de todos os gastos, se forem 

reprovados, abandonarem a escola, recusarem exercer o magistério” (MOACYR, 1939). 

É interessante observar a preocupação com o ressarcimento da fazenda e a 

colocação, logo no início, de um ordenado ou “gratificação mensal”. O discurso é 

contraditório. Ao mesmo tempo em que se fala da necessidade da criação de uma escola 

normal, logo se desvaloriza os professores na questão salarial. 

Nos anos seguintes, os presidentes da província continuaram a insistir na 

importância da criação de uma escola normal, mas só em 13 de maio de 1864, a tão 

solicitada escola foi criada pela lei n° 598. 

Em 1836 uma lei da Assembléia Provincial autorizava o governo a contratar um 

professor hábil no método do ensino mútuo com a finalidade de, na capital da província 

de Pernambuco, estabelecer uma escola normal e examinar os que pretendessem exercer 

o magistério. O governo se encarregaria de adquirir o que fosse necessário para o 

estabelecimento daquele ensino. Não poderia continuar a exercer o magistério, depois 

de dois anos de instalada essa escola, quem não fosse novamente examinado e aprovado 

no referido sistema. 

Em sessão da Assembléia Provincial de 27/04/1864 publicada no Diário de 

Pernambuco de 06/06/1864, sob a presidência do Senhor Conselheiro Trigo de Loureiro 
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foi discutido o projeto n° 53 que propunha a criação da escola normal no Recife, 

defendido pelo Sr. Armínio Tavares, membro da comissão de instrução pública. 

Na sua exposição de motivos ele diz que a comissão considera o “ensino 

regularizado, metodizado, uniformizado, o meio mais profícuo, mais eficaz para inspirar 

a um povo o sentimento de sua dignidade, o de sua solidariedade, o fim a que se dirige”. 

Continua sua defesa dizendo que a escola normal vai ser o lugar no qual 

 “se preparem, se habilitem, aprendam a ensinar aqueles que têm de 
exercer o professorato, aqueles que têm de exercer as momentosas funções 
de educadores dos futuros cidadãos; onde finalmente se estabeleçam as 
doutrinas mais convincentes, mais harmônicas com os interesses de nossa 
sociedade, com as suas instituições, com os seus costumes, em que deva 
ser iniciada a juventude que recebe a educação do estado”. 
 

 Lembra que nos exames dos professores atendia-se mais ao patronato do que ao 

mérito, fala da necessidade de um curso especial e que os países mais civilizados da 

Europa nos quais a instrução se acha “mais derramada”, os progressos são atribuídos a 

um bom sistema de ensino público. 

A função normalizadora de que falava Lopes está presente nessa fala do Sr. 

Armínio Tavares ao defender o ensino “regularizado, metodizado, uniformizado” e 

quando acrescenta que nessa escola devem se estabelecer as doutrinas que estejam de 

acordo com os interesses da sociedade. 

Durante a votação do projeto, alguns artigos e parágrafos receberam emendas. Um 

deles foi o que estabelecia o curso normal de três anos e graças ao substitutivo 

apresentado pelo Sr. Silveira Lobo foi mudado para dois anos. O artigo 7° que tratava 

do ordenado do diretor propondo um salário de 2$200rs e 800$ de gratificação recebeu 

emenda proposta por Joaquim Rego Barros, que foi aceita de 1$200rs e 800$ de 

gratificação. O artigo 8° que previa que o presidente da província ficava autorizado a 

prover o cargo de diretor “em pessoa reconhecidamente ilustrada, de dentro ou fora do 
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império, e que tenha as condições que a especialidade requer” recebeu emenda 

propondo suprimir as palavras – de dentro ou fora do império – aprovado com a 

emenda. A discussão continua na sessão de 29/04 e publicada no Diário de Pernambuco 

de 07/06 e discute o salário dos professores. O vencimento dos mestres normais 

proposto pelo artigo 9° era de 1$000rs e 500$ de gratificação e a Escola Normal 

contaria com três mestres. Com a emenda apresentada por Carvalho Moura é aprovado 

o artigo diminuindo o número de mestres para dois com ordenado de 800$000 e 

500$000 de gratificação22. 

A não compreensão do que deveria ser a escola normal está presente nas 

discussões do projeto quando reduz logo de início o curso de três para dois anos, 

quando reduzem os salários tanto do diretor como dos professores e diminuem até o 

número de mestres. Criava-se a escola normal, mas ela já nascia desvalorizada. As 

discussões se apoiaram apenas em redução de custos antes mesmo da instalação da 

escola que estava sendo criada o que demonstra a falta de interesse em melhorar o nível 

dos candidatos a professores e consequentemente dos futuros cidadãos que eles iriam 

formar. 

O artigo 17 estabelecia: 

Art. 17 – Passados três anos depois de aberta e posta em execução a escola 

normal, ninguém poderá ser nomeado professor público de instrução primária sem 

apresentar título passado pelo diretor da mesma escola, no qual se declare haver sido o 

candidato seu aluno mestre e achar-se aprovado em todas as matérias de que se compõe 

o curso de pedagogia.  

 

                                                 
22 A primeira parte dessa discussão consta dos anexos deste trabalho 
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 A emenda apresentada dizia que “os alunos mestres terão a preferência para 

provimento das cadeiras de instrução primária uma vez dado o concurso e obtido o 

diploma.”. 

Infelizmente não se conseguiu obter a continuidade dessa discussão. 

A admissão à escola normal era condicionada a saber ler, escrever e contar, ter 18 

anos de idade e bons costumes. A escola era aberta apenas para o sexo masculino. 22 

Verifica-se que, nos seus primórdios, a admissão à Escola Normal apresentava 

exigências mínimas o que destoa da proposta do artigo 1° do seu Regulamento que reza: 

 “A Escola Normal do Recife é destinada a formar bons professores de 

instrução primária por meio de ensino metódico e de educação exemplar” 

(regulamento anexo). 

Como formar em dois anos bons professores que entravam na Escola apenas 

sabendo ler, escrever e contar? Verifica-se que em Pernambuco foi seguido o mesmo 

modelo das escolas normais das demais Províncias. 

Os mestres normais tinham como incumbência, além do ensino das disciplinas, 

aproveitarem todas as ocasiões para inspirar sentimentos morais e religiosos e o amor à 

ordem e à disciplina aos seus alunos e. semanalmente, dar conta do progresso e 

procedimento dos mesmos ao diretor da Escola (Art. 10, § 3° e 4°).  

Parece que ordem, disciplina e sentimentos religiosos resolvem tudo. Não se nega 

a sua importância, mas a formação de professores deveria enfatizar os estudos, o 

preparo específico indispensável ao exercício do magistério. 

A Escola Normal funcionou inicialmente em um prédio do Cais da Alfândega 

sendo transferida em 1865 para um palacete da Rua da Praia. Seu primeiro diretor foi o 

Cônego Francisco Rochael Brito de Medeiros que dirigiu a Escola até 1870 quando 

Álvaro Uchoa Cavalcanti foi nomeado para o cargo. Os três primeiros mestres normais 
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contratados foram Miguel Arcanjo Mindelo, Vicente de Moraes Mello e Maximiano 

Lopes Machado. Os mestres eram vitalícios, mas o diretor podia ser mudado. Os 

compêndios deviam ser adotados em conselho e aprovados pelo diretor geral da 

instrução (Art. 10 § 2°). A escola prática de instrução primária do sexo masculino, 

prevista no regulamento de 28/06/1864 começou a funcionar em janeiro de 1866. 

 

Primeiro regulamento, primeiro currículo. 

O currículo constava das seguintes disciplinas: 

1° ano – leitura em prosa e verso, caligrafia, noções essenciais de gramática 

nacional, princípios fundamentais em números inteiros e os sistemas de pesos e 

medidas. 

      2° ano – desenvolvimento da aritmética até proporções, leitura dos Evangelhos, 

elementos de geografia e história, principalmente do Brasil, geometria plana e 

agrimensura, desenho linear e os métodos conhecidos de ensino primário habilitando o 

aluno a compará-los filosoficamente e justificar a excelência do misto23  que fica sendo 

o adotado para as escolas primárias (Moacyr, p. 519). 

É interessante notar como, apesar de ser uma escola pública, laica, a leitura dos 

Evangelhos fazia parte do currículo do 2° ano. Pode-se constatar como era grande ainda 

o poder da igreja. Também chama atenção o fato do aluno estudar métodos conhecidos, 

mas ser obrigado a usar o método misto. 

Como o aluno podia comparar filosoficamente os métodos? Quais as bases que ele 

possuía para essa comparação? Como justificar o uso de um método que já era imposto? 

Eram bastante elementares, portanto, os estudos. Sente-se a ausência,  no  primeiro  

                                                 
23 Método misto – Esse método misturava o método mútuo ou lancasteriano e o método simultâneo. 
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ano de história, geografia, ciências e disciplinas pedagógicas. No segundo ano, apenas 

elementos de história e geografia e a ausência de ciências e língua portuguesa. Como o 

aluno para ser admitido precisava apenas saber ler, escrever e contar e o curso normal 

era de dois anos, não havia tempo suficiente para aprofundar esses estudos. Tudo indica 

que, para lecionar não era preciso saber muito.  

Qual não devia ser então o nível das escolas primárias sob a orientação de tais 

professores. 

O regulamento previa ainda alguns estabelecimentos próprios e anexos à escola 

(Capítulo VI do Regulamento): uma pequena livraria, uma coleção de mapas 

geográficos, uma coleção de instrumentos indispensáveis ao ensino do desenho linear, 

da geometria prática e das suas aplicações à agrimensura, uma escola primária anexa e 

uma quinta ou horto para os exercícios agronômicos e ginásticos (Art. 16, parágrafos 1 

ao 5). 

No ano de 1865 a Escola Normal tinha 57 alunos em suas salas. Desses, apenas 33 

fizeram exames sendo 17 com aprovação plena, 10 com aprovação simples, 06 

reprovados e 12 perderam o ano (MOACYR, op. cit p. 521). O interesse dos alunos, a 

julgar pelos números apresentados, não era grande, pois menos de 60% dos mesmos 

fizeram exames. Certamente, pelo fato da exigência mínima para o ingresso, os alunos 

não se sentiam preparados para prestar exames mesmo após um ano de aulas. 
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Opiniões das autoridades sobre a Escola Normal. 

 

Em 1866 o Conselheiro João Lustosa da Cunha Paranaguá chama atenção para o 

fato que:  

“É moralmente impossível que as matérias que compõem o excelente 
plano de estudos da Escola Normal sejam ensinadas em dois anos e 
somente por três professores. É minha opinião que em menos de quatro 
anos não se pode concluir o curso dos alunos-mestres e obter um diploma 
de proficiência. Convirá, pois, distribuir racionalmente as matérias do 
curso por esses anos e decretar a criação de mais uma cadeira a fim de que 
o ensino se não atropele. A escola prática anexa à Escola funcionou 
regularmente. É de justiça que tanto os professores da Escola como os da 
escola prática anexa, sejam equiparados, a todos os outros professores da 
Província quanto ao tempo de exercício que é mister recorrer para que 
tenham direito à perpetuidade de seus empregos: o contrário é um 
privilégio odioso que não convém sustentar” (MOACYR, op. cit. p. 523). 

 

Segundo o presidente da Província o julgamento dos exames vinha sendo rigoroso. 

 O resultado apresentado pelos alunos no ano de 1866 consta do quadro a seguir: 

 

Quadro 1. 

Resultados dos alunos (Ano de 1866). 

 

Séries Matriculados Aprovados Reprovados 
Perderam o 

ano 

Não 

compareceram 

ao exame 

1° ano       38     18        03      06        11 

2° ano       16     10        03      02        01 

 Total       54     28        06      08        12 

 

(Quadro construído com os dados de MOACYR, op. cit. p. 525). 
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Chama atenção o número de alunos do 1° ano que não compareceu ao exame além 

dos que perderam o ano o que dá em torno de 44% do total de alunos matriculados. No 

2° ano esse número cai para aproximadamente 37%. 

Isso demonstra mais uma vez o desinteresse dos alunos pelo curso uma vez que 

estudavam, mas não prestavam exames. Ou se sentiam despreparados para os mesmos 

ou não tinham interesse em lecionar e abandonavam o curso. 

Em 5 de junho de 1868 uma lei fixou a idade de 16 anos como mínima para a 

matrícula na Escola Normal. Um dispositivo dessa lei autoriza a reforma da escola 

podendo serem criadas novas cadeiras, diminuir o número das existentes ou aumentar as 

matérias e o tempo do curso além de considerar vitalícios os professores que 

lecionavam na mesma. 

Em 1872, o presidente Oliveira Junqueira falando à Assembléia Legislativa diz:  

“Precisa-se obter um bom pessoal para o magistério. A forma atual de 
concurso é defeituosa e não trará a regeneração desejada. Convém 
estabelecer-se positivamente que o aluno-mestre com a carta de habilitação 
pela Escola Normal, pode ser reprovado no concurso, a fim de acabar-se 
com o abuso de serem julgados habilitados todos quantos vão a concurso, 
embora classificados depois pelo conselho diretor em lugares inferiores. 
As habilitações conferidas são quase nominais, como tenho tido ocasião de 
observar assistindo a exames nesse estabelecimento, e posteriormente 
vendo as provas escritas de vários alunos-mestres candidatos a cadeiras 
que foram a concursos“ (MOACYR, op. cit. p. 528). 
 

De acordo com esse depoimento, os alunos da Escola Normal eram privilegiados 

nos concursos apesar do seu despreparo o que é inadmissível. Como alguém pode se 

tornar professor sem possuir a necessária competência para isso? O fato de ter sido 

aluno da Escola Normal O“Precisa-se obter um bom pessoal para o magistério. A forma 

atual de concurso é defeituosa e não trará a regeneração desejada. Convém estabelecer-

se positivamente que o aluno-mestre, com a carta de habilitação oficial não deveria 

constituir privilégio no concurso e sim a competência para a tarefa que iriam 
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desempenhar. O que se depreende da fala do presidente é que tal competência inexistia. 

Competia à escola então melhorar o nível dos seus alunos inclusive com uma alteração 

do currículo direcionada para o preparo eficiente dos futuros mestres. Pergunta-se 

novamente: que alunos seriam preparados por mestres despreparados? 

 

As mulheres chegam à Escola Normal: feminização do magistério. 

 

A pioneira na instituição do ensino normal para as mulheres foi a Sociedade 

Propagadora de Instrução Pública. Só em 1875, a Escola Normal Oficial, criada em 

1864, admitiu as mulheres no seu corpo discente. 

Na Lei 1143 de 08/06/1874 do presidente da província, Henrique Pereira de 

Lucena encontramos no artigo 35: 

“Logo que o permitam as circunstâncias financeiras da província, e para isso se 

vote verba na lei do orçamento provincial, será criada uma escola normal para o sexo 

feminino, podendo ser aproveitados os atuais professores da escola normal, mediante 

uma gratificação anual que não excederá de 1:000$000. A Lei 1184 de 12/06/1875 no 

seu artigo 1° § 2° dispensava da taxa de matrícula as educandas do colégio de órfãos e 

casa de expostos. 

Entravam finalmente as mulheres na Escola Normal Oficial de Pernambuco, mas 

essa entrada  foi motivo de grande celeuma. Para alguns (os conservadores, apegados 

aos costumes da época) a medida foi um escândalo; para outros, uma medida correta. 

“A medida do governador representava a coragem de investir contra uma cultura 

de preconceitos e tabus. A investida já ultrapassa a circunscrição do ensino. Atingia o 

regime social. Dava as costas aos mandarinatos urbanos e rurais, quando deles procura 
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libertar a mulher, tirando-a da reclusão das camarinhas, dando-lhe a maioridade 

intelectual. O direito sobre si mesma e o de ser útil à sua comunidade24
 (MOTA, p. 108). 

Outro cronista da Escola Normal, Valdemar Valente escreveu: 

 

“Tornando misto o corpo discente da escola onde se preparavam osprofessores 

primários, não só um tanto pioneiramente, assumiu o governo posição de combate 

contra estruturas arcaicas do sistema educacional, inovando-o e renovando-o em seus 

processos e em suas técnicas, como deu um passo decisivo para a integração 

democrática da mulher que, daí por diante, pôde competir com o homem, em igualdade 

de condições, no campo do magistério primário” (BELLO, 1978, p. 123). 

 

O governo, entretanto, procurou amenizar a medida com alguns cuidados que 

prevenissem os inconvenientes da inovação ou acalmassem a opinião pública. Os 

assentos nas aulas eram dispostos em duas sessões, uma ao lado da outra para cada 

sexo, ficando em frente a cadeira do professor. É importante destacar que os pais das 

alunas ou outra pessoa que as levasse à escola, poderia assistir às aulas desde que 

fossem decentemente vestidas.  

Embora a Escola Normal tenha sido aberta às mulheres, a não aceitação desse fato 

pelas autoridades aparece na separação dos sexos tanto dentro da sala de aula como na 

sala de espera e no fato das mulheres serem acompanhadas para assistir as aulas. O que 

prova que nem todos tinham a mesma opinião de Mauro Mota e Valdemar Valente. A 

mulher continuava a ser tratada como incapaz e necessitando de vigilância. Como 

entregar a essas pessoas a responsabilidade de cuidar das crianças? Como alguém 

                                                 
24 Discurso proferido por Mauro Mota no 90° aniversário do Instituto de Educação de Pernambuco a 
13/05/1954 publicado em Geografia literária do Ministério da Educação e Cultura e Instituto Nacional do 
Livro. Rio de Janeiro, 1961. 
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poderia desenvolver a autonomia e a segurança necessárias à realização do trabalho 

educativo sendo tratada dessa maneira? A sociedade mostrava-se ainda altamente 

conservadora e imbuída dos preconceitos que negavam à mulher até mesmo o direito de 

freqüentar sozinha uma escola que a prepararia para exercer um trabalho fora do lar. 

 

Novo Regulamento, novo currículo. 

 

Em virtude da Lei n° 1143 de 08 de junho de 1874, foi elaborado o regulamento 

de 05 de janeiro de 1875 que em seu artigo 1°, explica a finalidade da escola “dar em 

curso pedagógico teórico e prático o ensino necessário às pessoas que se destinassem ao 

magistério primário”. 

 Art.2° - O curso constará das seguintes matérias, distribuídas por três anos:  

§ 1° O primeiro ano terá duas cadeiras: 

I – Na primeira ensinar-se-á gramática elementar da língua portuguesa, 

compreendendo o conhecimento da natureza, propriedade, etimologia e ortografia das 

palavras; doutrina cristã e ortografia. 

II – Na 2ª - aritmética analítica; metrologia e geometria aplicada às artes. 

        § 2° – O 2° ano terá duas cadeiras: 

I – Na primeira ensinar-se-á: gramática filosófica e análise lógica em toda a sua 

aplicação, história sagrada e caligrafia; 

II – Na segunda: noções gerais de física, química, agricultura teórica e prática, 

agrimensura e desenho linear. 

§ 3° - O 3° ano terá três cadeiras: 
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I – Na primeira ensinar-se-á: elocução e estilo aplicado à análise dos clássicos e 

redação como complemento dos estudos nos anos anteriores, noções de filosofia e 

direito público constitucional brasileiro; 

II Na segunda: noções de geografia e história universal, curso desenvolvido de 

geografia e história do Brasil, e particularmente da Província de Pernambuco; 

III – Na terceira: história natural, noções gerais de fisiologia e medicina 

doméstica, higiene, primeiros socorros médicos e vacinação. 

§ 4° - Trabalhos de agulha, costura, bordados, corte de vestidos e outros semelhantes e 

economia doméstica para as alunas-mestras. 

Também eram incluídas pedagogia teórica para os alunos do 1° e 2° ano e prática 

aos do 3° ano; música e ginástica em todos os três anos. Previa ainda o regulamento 

duas escolas de instrução primária, uma para cada sexo, que se denominassem “escolas 

práticas” para servir de norma e tirocínio aos alunos-mestres (art. 5°). A pedagogia 

teórica e prática e a caligrafia eram ensinadas pelo professor da escola prática do sexo 

masculino, os trabalhos de agulha e os demais desse teor eram dados pela professora da 

escola prática do sexo feminino. 

Como se pode verificar pelo exposto acima, embora a Escola Normal Oficial já 

aceitasse alunas, havia diferença no currículo ao serem incluídas disciplinas 

estritamente femininas (trabalhos de agulha, bordado, costura, etc.), o que mostra que a 

mulher continuava a ser preparada principalmente para ser esposa e mãe. 

O artigo 55 mostra que de forma alguma as alunas podiam se misturar aos alunos. 

Ele dizia que “enquanto a escola não for removida para edifício com os cômodos e 

proporções necessários à boa execução desse regulamento, o ensino às alunas-mestras 

será dado das 5 às 9 horas da noite”. O parágrafo primeiro explicava que só depois da 

remoção seria instalada a escola prática do sexo feminino e começariam a ser dadas na 
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escola o ensino dos trabalhos de agulha e similares. Enquanto tal mudança não se desse 

(é o que reza o parágrafo segundo) as alunas-mestras só seriam admitidas a exames das 

matérias do 3° ano se mostrassem que eram habilitadas naquelas matérias (trabalhos de 

agulha e similares) e provassem haver praticado o ensino em alguma escola pública ou 

particular. Essa prova de habilitação e prática poderia ser feita por atestados de duas 

professoras públicas e quanto à prática do ensino, por professores ou delegados 

literários. 

O artigo 30 mostra mais uma vez os cuidados com essas aulas para a presença de 

ambos os sexos, ao explicar que haveria duas salas de espera para que nelas os alunos 

aguardassem separadamente o começo dos exercícios escolares. 

A Escola Normal oficial havia sido aberta às mulheres, mas havia várias formas de 

mostrar que, por causa delas, medidas deveriam ser tomadas para evitar problemas. 

Continuava a imagem de Eva, a pecadora ou aquela que leva os outros ao pecado. 

O novo regulamento traz também artigos dos regulamentos anteriores como o que 

estabelece as atribuições dos professores e estabelece ainda os horários e a duração das 

aulas (Art. 31). 

Os exames constavam de prova escrita e prova oral sendo os pontos de ambas 

tirados à sorte. Os graus de aprovação eram: aprovado, aprovado plenamente e aprovado 

com distinção. Só recebia o grau de aprovado com distinção o(a) aluno(a) cujas provas 

em cada uma das matérias em que fosse examinado obtivesse notas boas e ótimas (Art. 

36). 

É interessante ressaltar o artigo 32 que diz:  

“Nas aulas poderão ser admitidas, com licença do diretor, todas as 

pessoas morigeradas e decentemente vestidas, que as queiram 

freqüentar como ouvintes”. 
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Para isso era necessária uma licença que constaria de papeleta assinada pelo 

diretor que poderia se cassada logo que aquele que a tivesse se tornasse (no recinto da 

escola ou fora dela) indigno de freqüentá-la.  Os lentes também poderiam permitir o 

ingresso em suas aulas dos espectadores que lhes parecessem dignos, mesmo sem a 

papeleta do diretor. Podiam ainda assistir às aulas os pais das alunas e as pessoas que as 

acompanhassem, sendo retiradas se procedessem de forma inconveniente. 

Isso significa que qualquer pessoa que soubesse se portar bem poderia assistir às 

aulas. Caso muitas pessoas se interessassem, é provável que o número de ouvintes 

ultrapassasse o número de alunos. 

Desde a sua fundação (1864) até 1877, a Escola Normal habilitou 133 alunos-

mestres e 7 alunas-mestras. O quadro a seguir mostra o quadro de alunos matriculados e 

habilitados de 1872 até 1876 (MOACYR, op. cit. p. 545). 

 

Quadro 2. 

Alunos matriculados e habilitados. 

(1872 – 1876). 

 

Ano Alunos matriculados Alunos habilitados 

1872 71 10 

1873 78 08 

1874 73 14 

1875 82 10 

1876 104 14 

 

(Quadro construído a partir dos dados de Moacyr, op. cit. p. 545). 
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Continua a chamar atenção a discrepância entre o número de alunos matriculados 

e o de alunos habilitados. Mesmo considerando que o quadro apresenta como 

matriculados os alunos dos três anos do curso, o número de habilitados ainda é pequeno 

o que demonstra mais uma vez o despreparo ou o desinteresse pelo curso que pode ser 

atribuído aos baixos salários. 

 

Dos/Das alunos/alunas-mestres/mestras. 

 

Para matricular-se no primeiro ano era necessário (Art. 20, incisos I ao IV). 

• Saber corretamente as matérias que se ensinam nas escolas de instrução 

primária; 

•  Ser de bons costumes; 

• Não haver sofrido condenação por alguns dos crimes que segundo as leis 

em vigor, podem motivar a perda da cadeira ao professor público; 

• Haver pago a taxa legal. 

 

Os candidatos deveriam ter a idade mínima de 15 anos para o sexo masculino e de 

13 anos para o sexo feminino (Art. 21). Para matricularem-se no 2° e 3° anos era 

preciso a certidão de aprovação em exame do ano anterior e o pagamento da taxa (Art. 

23). O aluno-mestre que tivesse dez faltas não abonadas em qualquer das cadeiras, 

inclusive a escola prática ou tivesse faltado a vinte lições de música e de ginástica 

perderia o ano. As faltas das sabatinas eram contadas por duas, mas as alunas-mestras 

não estavam sujeitas a essa disposição, de acordo com o artigo 27 (o que evidencia mais 

uma vez o tratamento diferenciado dado a alunos e alunas). O artigo 41 trata dos 

prêmios pela aplicação, assiduidade, procedimento exemplar e aproveitamento. Os 
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prêmios eram: menção honrosa; livros de pedagogia ou literatura nacional ou objetos de 

arte destinados à instrução e seriam distribuídos pelo presidente da Província em ato 

solene no dia da entrega dos diplomas.  O (A) aluno (a) aprovado (a) com distinção em 

todos os anos do curso e também tivesse se distinguido pelo procedimento seria 

convidado pelo presidente da Província para tomar assento entre os professores da 

escola permanecendo até o final da solenidade. 

Há agora uma maior exigência para a admissão dos alunos embora não se explique 

como eram avaliados os mesmos ou se havia algum exame ou atestado da escola na qual 

o aluno estudara. Continua a exigência de bons costumes mostrando a preocupação 

constante com a moralidade. 

 

Concursos e nomeações: havia privilégios? 

 

Segundo Moacyr (op. cit. p. 535), os(as)  alunos(as)-mestres(as) das Escolas 

Normais (não apenas da oficial), tinham preferência nos concursos para professores de 

1ª entrância. 

“Em concurso para provimento de cadeiras de 1ª entrância, serão 

preferidos para examinadores, em identidade de circunstâncias, os 

professores da Escola Normal. Serão preferidos para proverem, em 

igualdade de circunstâncias, as cadeiras de 1ª entrância: 

a) Os alunos-mestres da Escola Normal da Sociedade Propagadora 

da Instrução ou da Escola Normal Oficial; 

b) Os professores interinos ou os particulares, que por mais de 5 

anos se houverem distinguido no magistério; 
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c) Os bacharéis em humanidades e os graduados em qualquer ramo 

do ensino superior do Império; 

d) Os que tiverem publicado alguma obra relativa ao ensino, 

aprovada pelo Conselho literário”. 

Entretanto, pode ser encontrado no mesmo autor (p.548), outra determinação que 

mostra que os alunos da Escola Normal tinham vantagens nas nomeações. Eis o que se 

lê na página citada: 

 
“Os alunos da Escola Normal quer de um, quer de outro sexo, que 
obtiverem o título passado pela dita Escola serão considerados alunos-
mestres, e como tais habilitados para serem nomeados e exercerem 
qualquer cadeira de ensino primário de 1ª entrância, independente de 
concurso que só será necessário quando mais de um candidato requerer a 
mesma cadeira ou quando quiserem ser providos em cadeiras de 2ª e 3ª 
entrâncias. Nenhuma cadeira de instrução primária poderá ser provida por 
contrato. O diretor da Escola Normal remeterá, no fim do ano letivo, uma 
relação de alunos aprovados e titulados ao Presidente da Província, com as 
observações e informações necessárias acerca do merecimento intelectual 
de cada aluno e de sua moralidade. O presidente, dentre esses alunos-
mestres os que devem ser nomeados para as cadeiras de 1ª entrância, vagas 
ou que forem criadas”. 
 

No regulamento de 1895 encontramos no artigo 91 que o diploma daria direito “à 

nomeação para as cadeiras do magistério primário do Estado, segundo as leis em vigor; 

e ninguém poderia ser nomeado professor primário sem ter o diploma da Escola ou do 

curso livre mantido pela Sociedade Propagadora de Instrução Pública”. 

Realmente não havia mais motivo para serem nomeados professores sem o 

diploma, mas era preciso haver critérios para as nomeações. 

 

Outros regulamentos, outros currículos. 

 

Em 1879, o presidente A. B. Cavalcanti e Albuquerque, ao passar a administração 

ao seu sucessor informa que expediu novos regulamentos não apenas para a Escola 
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Normal, mas também para a instrução primária e o ginásio (refere-se ao Ginásio 

Pernambucano). Segundo ele, os antigos regulamentos embora tivessem idéias 

adiantadas era preciso desenvolvê-los para não ceder o passo. Acrescenta que esse novo 

plano, além de dar mais desenvolvimento às matérias do curso também economiza o 

orçamento da escola, pois reduz três cadeiras. Chama atenção para um maior rigor nas 

provas de admissão à escola, pois os quase analfabetos não aproveitavam os estudos. 

É importante lembrar aqui que a exigência era que o candidato soubesse ler e 

escrever o que realmente era pouco para um(a) candidato(a) a mestre(a). Talvez por isso 

houvesse tantos que não concluíam o curso ou não prestavam exames como prova o 

quadro 1 que foi aqui apresentado. 

Da fala do presidente pode-se deduzir que as provas de admissão à escola eram 

muito elementares ou aproveitavam-se todos os matriculados uma vez que ele diz que 

os quase analfabetos não aproveitavam os estudos. Que tipo de exame era realizado 

então para que pessoas quase analfabetas fossem admitidas? 

Outro ponto que chama atenção é a preocupação com a economia do orçamento 

reduzindo-se para isso três cadeiras. A preocupação deveria ter o como base o 

aperfeiçoamento do curso caso essas cadeiras fossem realmente desnecessárias. Para 

isso era necessário haver uma orientação para as Escolas Normais que elencasse seus 

objetivos, como atingi-los, quais as disciplinas de caráter geral e as de caráter 

pedagógico que deveriam constar do seu currículo, como seria a admissão dos 

candidatos, a avaliação dos alunos, etc. O que se via, entretanto, era uma mudança 

constante de currículos, ora acrescentando, ora retirando disciplinas. 

No regulamento de 1879 continua mínima a parte de formação do professor. 

Consta apenas a pedagogia teórica no 1° ano, nenhuma no 2° ano e, no 3° ano, a 

pedagogia teórica compreende a notícia histórica, o que se assemelha mais a uma 
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história da pedagogia. Os trabalhos considerados femininos continuam a fazer parte do 

currículo das alunas. 

As provas de exame eram produzidas perante uma comissão composta dos lentes, 

de um comissário do governo, de outro do inspetor geral da instrução pública presidida 

pelo diretor da Escola. O inspetor geral deveria presidir os exames quando 

comparecesse. 

A comissão examinadora do 3° ano, deveria atender ao julgar os alunos, as notas 

de vocação e aplicação dos professores das escolas anexas. 

O sistema de avaliação levava em conta além das provas, critérios subjetivos como 

essas notas de “vocação e aplicação” impossíveis de mensurar e, além disso, sujeitas a 

uma avaliação superficial ou excessivamente rigorosa, dependendo de quem julgava, 

enfim, uma avaliação totalmente subjetiva. 

O presidente Lourenço de Albuquerque criticava a exigência feita aos candidatos 

de um ensino que ele chamava de “um curso quase de humanidades” com matérias que 

não eram compreendidas no programa do ensino primário e que os alunos aprovados em 

todos os exames da Escola Normal não aspirariam a uma cadeira de primeiras letras e 

sim a empregos mais rendosos já que possuíam habilitações superiores e os professores 

eram tão mal pagos. Por esse motivo, solicitava autorização para reformar a Escola 

Normal e dar-lhe um plano menos pretensioso e “mais útil e adequado ao seu fim” 

(MOACYR). 

Já o presidente Adelino Freire informa ao poder legislativo do progresso não 

apenas do ensino primário, mas do que era adotado na Escola Normal e solicita 

melhores acomodações. Lembra, entretanto, que muitos alunos chegavam 

despreparados e que o programa era muito pesado para ser cumprido em três anos. Diz 

que o magistério primário era uma classe modesta em todos os países e apenas 
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procurada por pessoas de condições modestas que não podiam freqüentar outros cursos. 

O presidente Adelino achava que o regulamento da Escola Normal dificultava a entrada 

de um grande número de pretendentes. Sugere “aliviar o programa” desenvolvendo mais 

as disciplinas a serem ensinadas nas escolas primárias acrescentando que as condições 

de admissão não deveriam abrir as portas aos quase analfabetos nem serem tão 

rigorosos que afastassem os candidatos. 

Convém esclarecer que o fato do curso normal ser procurado por pessoas de 

condições modestas não significa que a qualidade do ensino devia ser inferior como se 

pode depreender da sugestão de “aliviar o programa” proposta pelo presidente Adelino. 

As falas dos dois presidentes chamam atenção para alguns pontos: segundo 

Lourenço de Albuquerque, o curso era “quase de humanidades”. Sendo assim, 

realmente seria difícil segui-lo alunos que apenas sabiam ler e escrever. O presidente 

Adelino lembra o despreparo dos aspirantes à Escola Normal e sugere “aliviar o 

programa”. O desinteresse pelo magistério que afastava os candidatos era o salário e 

esse é que deveria ser revisto em vez de se pensar em um ensino mais fraco que só 

poderia resultar em professores mal preparados e consequentemente em alunos também 

mal preparados criando assim um círculo vicioso. 

Em 1880 outro decreto legislativo modifica o regulamento de 1872 e em 1887 é 

expedido outro regulamento aumentando para quatro anos o curso normal.  Dizia que o 

ensino deveria ser mais prático que teórico e, quando possível, transmitido por meio de 

lições de coisas. 

Encontramos no 2° ano a pedagogia (princípios de psicologia indispensáveis à 

matéria), no 3° ano a pedagogia constava de metodologia, estudo desenvolvido e 

aplicado a cada uma das disciplinas; no 4° ano a pedagogia como notícia histórica e 

curso teórico e prático de lições de coisas. 
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Nota-se uma maior preocupação com as disciplinas pedagógicas do que nos 

currículos anteriores o que demonstra uma compreensão maior da sua importância e que 

não bastava saber as disciplinas que se ia ensinar e ter bons costumes, mas o “como 

ensinar” começava a ganhar importância.  

O regulamento expedido pelo Decreto de 30/08/1895 mantém os quatro anos, mas 

dá um passo atrás nas disciplinas pedagógicas. No 1° e 2° anos, ausência total das 

mesmas. No 3° e no 4° ano os alunos têm prática de ensino na escola anexa e no 4° ano 

aparece Pedagogia e sua história. O “como ensinar” perde novamente importância para 

o “que ensinar”. 

O artigo 54 descreve como era realizada a prática de ensino: os professores das 

escolas anexas distribuiriam os alunos em turmas, encarregando delas um ou mais 

alunos ou alunas mestres revezando-os para que adquirissem a prática de ensino de 

todas as matérias do programa primário.  O regimento não fala se haveria antes 

observações de aulas tudo indicando que se passava logo à prática inclusive sem ter 

estudado nenhuma disciplina pedagógica.  

Os professores das escolas anexas deveriam “tomar notas a respeito da vocação, 

moralidade, zelo e aproveitamento que revelassem os alunos e alunas dando conta do 

seu juízo à congregação na última sessão do ano”. Tais observações levadas em notas 

entravam para o cômputo do julgamento de cada aluno por ocasião dos exames. 

Ora, se essas notas só eram entregues na última sessão do ano, o que era feito ao 

longo do mesmo para que os/as aluno/as melhorassem seu desempenho caso não fosse 

satisfatório? Como atribuir notas a vocação, moralidade, zelo? 

O artigo 85 determinava os graus para os exames: distinção, 5 pontos; plenamente, 

4 pontos; simplesmente, 3 ou dois pontos. Com menos de 2 pontos o/a aluno/a estaria 

reprovado/a. 
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O ensino de todas as matérias deveria (de acordo com o artigo 10) ser mais prático 

do que teórico e transmitido, sempre que o assunto a isso se prestasse, por meio de 

lições de coisas. 

 Para essas lições deveria haver coleções completas de pesos e medidas, símbolos 

dos sólidos geométricos, modelos de instrumentos agrários, amostras dos principais 

adubos e estrumes empregados na fertilização dos terrenos e dos diferentes minerais; 

globos terrestres e esferas armilares; mapas murais e de geografia, zoologia, botânica e 

geologia e aparelhos indispensáveis à demonstração dos fenômenos físicos, químicos e 

meteorológicos. 

Percebe-se que há uma preocupação maior com o nível dos candidatos à Escola 

Normal do que anteriormente. O artigo 11 traça as exigências para admissão na Escola 

Normal. Além da certidão de idade comprovando ter mais de 18 anos (masculino) e 

mais de 16 (feminino), do atestado de moralidade, atestado de profissional 

comprovando que o candidato não sofre de nenhuma moléstia contagiosa ou defeito 

físico que o impeça de exercer o magistério, há também um exame de admissão 

constando de prova escrita de língua materna e aritmética e prova oral de língua 

materna, aritmética e geometria. As provas escritas eram realizadas antes das provas 

orais e se qualquer uma fosse considerada má, o candidato não faria as provas orais 

estando, portanto, reprovado (artigos 60 e 61). 

Eram mantidos os prêmios previstos nos regulamentos anteriores para os alunos 

que se distinguissem pela aplicação, assiduidade, comportamento exemplar e 

aproveitamento. 

Ao terminar o curso o aluno recebia um diploma de capacidade pelo qual pagava 

50$000 (cinqüenta mil réis).  Entretanto, o aluno que tivesse sido aprovado com 



 85

distinção em todas as matérias, ficava isento tanto da contribuição da matrícula como do 

pagamento do certificado. 

Analisando-se os currículos constata-se que a ênfase estava em “o que ensinar” e 

não em “como ensinar”. A questão da moralidade, da vocação até nota recebia. Como 

conseqüência os/as/ alunos/as mestres/mestras não saíam preparados para exercer o 

magistério. A Escola Normal podia prepará-los para saber português, aritmética, etc., 

mas como ensinar essas disciplinas se os/as alunos/alunas tinham uma formação tão 

superficial (quando tinham) das disciplinas pedagógicas, daquelas que iriam formar 

realmente bons professores? 

Os currículos para as mulheres preocupavam-se com as atividades ditas femininas 

(costura, bordado) que eram ensinadas pelas mestras das escolas anexas, mas não com 

as disciplinas pedagógicas.  

O regulamento de 1895 é mais detalhado na distribuição das matérias pelos quatro 

anos do curso.  

A língua francesa que já constava do regulamento de 1887 permanece apenas no 

1° ano. Além da Aritmética e da Geometria entram agora a Álgebra e a Trigonometria. 

Mantém-se a caligrafia, música, desenho, história, geografia, física e química, língua 

materna. Entram agora Mecânica e Astronomia e a cadeira de História Natural merece 

um artigo especial (art. 4°) no qual, além de explicar as atribuições do professor 

também se determina o seu salário. 

A música era mantida no 2° e 3° ano. Para os alunos do sexo masculino há agora 

trabalhos manuais (manejo de ferramentas) permanecendo a costura e bordado para as 

alunas do sexo feminino. 

A preocupação com as ciências permanece com o estudo concreto de plantas e 

animais (1° ano), física, química, biologia, mineralogia e geologia no 4° ano. Há 
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também um detalhamento do material que deveria ser utilizado para as aulas a serem 

dadas de forma mais prática enfatizando “as lições de coisas”. 

A recomendação do artigo 59 de fazer o maior número possível de exercícios 

práticos e sabatinas escritas para que o ensino não fosse tão “memotécnico” não 

garantia que isso acontecesse, pois não seria o número de exercícios e sabatinas (que 

poderiam ser de mera repetição do que fora transmitido) que resolveria a questão. O fato 

de ser transmitido por meio de lições de coisas talvez garantisse melhor essa exigência. 

Quanto à formação dos/das futuros/futuras mestres/mestras, os currículos 

deixavam muito a desejar. Concordamos com Campos (2002, p. 18), quando dizia que 

não se percebia uma maior preocupação com a preparação dos professores. Ainda 

segundo essa autora (op. cit. p. 22) nas várias Escolas Normais era dada “uma formação 

rápida, logo a seguir ao ensino primário, como forma de prolongamento da cultura geral 

e uma sumária formação técnica, reduzida a questões muito gerais de Pedagogia, sem 

nenhum significado profissional.”  

O que se pode constatar a partir dos currículos analisados é a ausência, como já foi 

dito de uma definição do que deveria ser a escola normal e que objetivos pretendia 

realmente alcançar. O fato do magistério não ser considerado ainda uma profissão deve 

ter contribuído para essa indefinição dando-se maior ênfase ao quê ensinar sem uma 

preocupação verdadeira com o como ensinar. Ao se depararem pela primeira vez com 

uma sala de aula, os/as professores/as recém-formados/as certamente sentiram as 

lacunas de sua formação sob o ponto de vista pedagógico. 

Concordamos com Novaes (op. cit. p. 22) que afirma que mesmo com todas as 

suas limitações a Escola Normal desempenhou papel importante na formação 

profissional dos/as futuros/as mestres/as e na elevação da cultura da mulher brasileira 

(que não tinha acesso aos liceus e academias) e acrescentamos que a referida escola 
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também desempenhou papel relevante na inserção do elemento feminino no magistério 

justamente por ser uma das poucas carreiras aceitas para as mulheres. 

Nas últimas décadas do século XIX, o número de mulheres foi crescendo nas 

escolas normais. A Escola Normal da Propagadora criada em 1872 preparava alunas-

mestras desde a sua fundação. A Escola Normal Oficial passou a prepará-las a partir de 

1875 e o número de mulheres aumentava enquanto diminuía o de homens que 

procuravam essa escola. Em 1884, o número de mulheres já ultrapassava o de homens. 

Os homens começavam a procurar outras profissões mais rendosas. Quanto às mulheres, 

cursar a Escola Normal era o melhor meio de se instruir e se profissionalizar.  Observe-

se a queda progressiva no número de alunos do sexo masculino. Apesar do número de 

mulheres ter aumentado entre 1874 e 1884, verifica-se uma pequena queda na década 

seguinte. 

Quadro 3. 

Alunos matriculados na Escola Normal segundo o sexo (1874 – 1894). 

Ano Matrículas Masculinas Matrículas Femininas 

1874 (1) 73 _ 

1884 (2)  57 83 

1994 (3) 22 79 

Quadro construído com os seguintes dados: 

(1) Instrução Pública. Relatórios diversos. Recife: Tipografia de Manoel 

Figueiroa de Farias & Filhos, 1875. 

(2) Idem, 1885. 

(3) Escola Normal Oficial. Relatório anual. Recife: 1895. 

Pode-se verificar que se em 1884 o número de mulheres não chega a duplicar o 

dos homens, em 1894 esse número passa do triplo o que demonstra que os homens 
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foram abandonando o magistério enquanto as mulheres o procuravam cada vez em 

maior quantidade. 

No relatório da Escola Normal de Pernambuco de 1884, o diretor Álvaro Uchoa 

Cavalcanti presta contas do movimento do curso no ano de 1883. 

Quadro 4. 

Movimento do curso normal em 1883. 

 1° ano 

M 

1° ano 

F 

2° ano 

M 

2° ano 

F 

3° ano 

M 

3° ano 

F 

Matriculados 31 36 14 29 11 02 

Perderam o 

ano 

10 08 03 01 02 00 

Fizeram 

exame 

20 27 10 28 08 04 

Aprovados 16 23 08 27 08 04 

Reprovados 04 04 02 01 00 00 

Faltaram à 

prova 

01 02 00 00 01 00 

 

Quadro construído com os dados da p. 35 do Relatório da Escola Normal  

de Pernambuco de 22/12/1884. Arquivo Público Estadual. 

Pode-se observar que enquanto cresceu o número de mulheres no 1° e 2° ano, 

diminuiu o de homens. Apenas no 3° ano observa-se um número maior do sexo 

masculino. De acordo com o regulamento da escola podiam comparecer à prova escrita 

examinandos que não fossem alunos, por isso verificamos que no 3° ano só havia dois 

alunas matriculadas, mas quatro compareceram à prova e foram aprovadas (p. 38 do 
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Relatório). Analisando o quantitativo dos que faltaram às provas ou foram reprovados, 

verifica-se que o número de mulheres é menor que o de homens. 

 O diretor também presta contas das aulas anexas dizendo que a do sexo masculino 

funcionou com regularidade e que o resultado obtido não era desanimador embora não 

satisfatório acrescentando o número de alunos aprovados e o grau de aprovação: 

1° grau – 05 alunos aprovados sendo 01 plenamente e 01 com distinção. 

2° grau – 05 aprovados sendo 02 plenamente. 

3° grau – 01 examinado e aprovado plenamente. 

Quanto ao sexo feminino ele registra que a diretora Sofia Guilhermina de Mello 

que dirigia a escola não poupava “esforços no desempenho do seu cargo, e não tendo 

havido interrupção alguma no seu exercício, esta escola apresentou o mais lisonjeiro 

resultado”. Acrescenta que os exames foram coroados de êxito e apresenta os seguintes 

resultados: 

1° grau – 01 reprovada, 03 aprovadas com distinção e 09 plenamente. 

2° grau – 07 aprovadas com distinção e 05 plenamente. 

3° grau – todas aprovadas com distinção. 

Esses resultados mostram que não apenas o curso normal se feminizava, mas as 

alunas começavam a apresentar melhor desempenho do que os alunos na escola 

primária anexa à Escola Normal. 

O diretor dá conta ainda do acervo da biblioteca que constava de 360 obras em 

446 volumes sendo alguns devido à doação dos próprios professores. Acrescenta que a 

ciência não estacionava sendo necessária a aquisição de novas obras de revistas 

literárias e pedagógicas. Também reclama da insuficiência do material de ensino e da 

falta de móveis em algumas salas principalmente para os exercícios de caligrafia sendo 

insuficientes o número de bancas ou mesões que existiam parra aqueles trabalhos. 
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Solicita a substituição da mobília da escola prática do sexo feminino por outra 

igual à do sexo masculino “feita segundo o modelo americano, hoje o mais geralmente 

adotado”.  

Percebe-se nessas reclamações do diretor que as necessidades eram muitas e que a 

escola prática do sexo feminino não tinha recebido o mesmo tipo de móveis que a do 

sexo masculino. 

Lembra ainda a necessidade da transferência do edifício para outro que “pela sua 

posição, capacidade e disposição interna de seus compartimentos, se preste mais 

vantajosamente aos fins desta instituição”. Acrescenta que todos que visitavam a escola 

reconheciam a falta de cômodos do prédio onde a mesma funcionava e as condições 

desfavoráveis do local onde estava situada (p. 44). 

O descaso que ainda havia com as escolas normais é percebido na questão do 

prédio, mobiliário, material de ensino. 

Conforme pode ser constatado nos quadros 3 e 4 aqui apresentados, a feminização 

que começou a acontecer na segunda metade do século XIX foi crescendo durante os 

últimos anos do mesmo século. 

Essa feminização teve como causas a necessidade da educação para a mulher, 

vinculando-a a modernização da sociedade. Para a construção desse processo 

contribuíram as transformações econômicas e sociais do país caracterizados pela 

consolidação do capitalismo com processos de industrialização e urbanização 

consolidando-se um novo tipo de sociedade; a necessidade de escola básica que se fazia 

sentir no mundo do trabalho; o abandono da profissão pelos homens em busca de 

melhores salários e a questão das “habilidades femininas” (Hypólito, 1997, p. 55). 
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Foi construída a relação magistério-domesticidade, ou seja, o magistério é mais 

adequado para a mulher porque exige o cuidado de crianças; ser professora passa a ser 

uma extensão do papel da mãe. 

Segundo Hypólito (op. cit. p. 35) a organização dos cursos normais com pontos de 

ligação com o lar (costura, bordados), demonstrava que o curso também era bom para a 

futura mãe de família.  

No seu processo de feminização, o magistério apropriou-se de atributos associados 

às mulheres como o amor, o cuidado, a sensibilidade. Era também uma ocupação que 

permitia conciliar a vida profissional com as tarefas domésticas e familiares, pois não 

exigia jornadas de trabalho longas e ainda havia as férias escolares. 

Não foi, portanto, por acaso ou por bondade dos homens que a escola se 

feminizou. As novas exigências da sociedade, o novo discurso sobre a infância, antes 

negligenciada e agora valorizada principalmente pela Psicologia, além da maior 

importância dada às mães foram alguns dos fatores que contribuíram para que esse 

processo de feminização ocorresse. 
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Considerações finais. 

Ao estudar sobre o surgimento das escolas normais buscamos suas origens no 

século XIX chamado o século das mudanças e também o século da instrução popular, 

pois foi nele que as questões educacionais começaram a ser discutidas estando ainda as 

mulheres (no seu início) praticamente ausentes da educação.  

Enquanto o discurso sobre a mulher a apresentava como um ser inferior, sem a 

mesma capacidade de aprendizagem do homem, vimos que, desde a Idade Média houve 

mulheres lutando por seus direitos. No século XIX, no Brasil, muitas lutaram pela 

abolição da escravatura, escreveram e publicaram jornais. Mas o número dessas 

mulheres ainda era pequeno. 

A música Mulheres de Atenas descreve a concepção de mulher que existiu durante 

muito tempo. Gerar filhos, servir ao marido era o seu porvir. Manter-se pura guardando-

se para aquele que seria seu marido (e que não era escolhido por ela, mas pelo pai) e 

manter-se fiel após o casamento eram obrigações da mulher. 

Tobias (p. 75) cita o “Abecedário Moral” de Gonçalo Fernandes Trancoso 

publicado em 1585 em Portugal que mostra como devia ser a mulher: A – amiga de sua 

casa; B – benquista da vizinhança; C – caridosa para com os pobres; D- devota da 

virgem; E – entendida no seu ofício; F – firme na fé; G – guardadeira de sua fazenda; H 

– humilde a seu marido; I – inimiga do mexerico; L – leal; M – mansa; N – nobre; O – 

onesta; P – prudente; Q – quieta; R – regrada; S – sezuda; T – trabalhadeira; V – 

virtuosa; X – xã (simples); Z – zelosa da honra. E Trancoso concluía dizendo que ao ter 

tudo isso a mulher saberia mais letras que todos os filósofos. 

Tal era a idéia da mulher em Portugal e conseqüentemente na Colônia. Por isso 

Nóbrega nem sequer teve resposta ao seu pedido de ensinar às índias. 
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O propósito da educação da mulher no Brasil do século XIX era conservar a 

pureza, em sua conotação sexual e que tivessem um comportamento correto na 

sociedade. O desenvolvimento intelectual das meninas não era considerado como 

benefício em si mesmo nem como meio de realização individual. Ás mulheres se 

educava aos homens se instruía. 

A exclusão das mulheres estava presente na educação desde a escola primária na 

qual o currículo era diferenciado e eram inseridos os trabalhos considerados femininos. 

As meninas aprendiam a ler, escrever e fazer as quatro operações. Não aprendiam 

decimais, proporções ou geometria. Segundo o marquês de Caravelas, por ocasião do 

discurso da Lei Imperial de 1827 “as meninas não têm desenvolvimento de raciocínio 

tão grande como os meninos” (VILLELA, 1992, p. 32).  

Essa diferença no currículo acarretava uma diferença no salário das professoras. 

Como não ensinavam geometria, ganhavam menos uma vez que a lei de 1827 

estabelecia como critério para os salários o ensino da geometria (NOVAES, 1984, p. 

19). 

Os primeiros argumentos que surgiram favoráveis à instrução feminina, 

vinculavam-na à educação dos filhos e aos poucos as mulheres vão entrando nas escolas 

normais.   

O magistério é “uma atividade permitida e, após muita polêmica indicada para 

mulheres” (LOURO, 1997, p. 95). 

As professoras são agora compreendidas como mães espirituais. A dedicação, a 

vigilância, o cuidado, características tidas como femininas indicavam as mulheres para 

exercerem o magistério. 

As características consideradas “femininas” articuladas à tradição religiosa da 

atividade docente reforçavam a docência como “sacerdócio” e não como profissão. Daí 
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a imagem das mulheres como “trabalhadoras dóceis, dedicadas e pouco 

reivindicadoras” que dificultaria depois a discussão das questões salariais e condições 

de trabalho (LOURO, p. 450). 

O magistério visto como extensão da maternidade era o argumento para que a 

docência ampliasse ou sublimasse a função feminina primordial – ser mãe. Esse 

conceito de vocação foi, segundo Bruschini e Amado (1988, p. 7) “um dos mecanismos 

mais eficientes para induzir as mulheres a escolher as profissões menos valorizadas 

socialmente”. 

Ao tomar emprestadas as características femininas, o magistério levaria a dupla 

marca do modelo religioso e da metáfora materna: dedicação-disponibilidade, 

humildade-submissão, abnegação-sacrifício (LOURO, p. 454). 

O magistério começa a se feminizar porque o salário pouco compensador afastava 

os homens e para a mulher era visto como complementar (graças à idéia de que o 

homem mantinha a casa); ensinar era considerado uma extensão do cuidado com 

crianças (função feminina); permitia conciliar a vida profissional com as tarefas 

doméstica (relação magistério-domesticidade); era um bom preparo para a futura mãe 

de família. 

Foi, portanto a partir das mudanças na concepção de criança, na maior importância 

dada às mães, nas transformações econômicas e sociais do país, pelo aumento da 

demanda escolar e pelo abandono da carreira pelos homens que buscavam profissões 

mais rendosas que as escolas normais e o magistério foram se feminizando.  

Alguns autores acrescentam (LOURO, 1989, p. 34) que para as moças das 

camadas médias era a profissão ideal, bem aceita socialmente, as escolas normais 

abrindo caminho para quem precisava trabalhar ou quem desejava estudar um pouco 

mais.  
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Esse processo de feminização chegou ao ponto de haver por bastante tempo uma 

ausência total de homens nas escolas que preparavam para o magistério primário. Esse 

processo nota-se nos dias atuais nos cursos que preparam professores para as turmas de 

5ª a 8ª séries e para o ensino médio. É o magistério continuando o seu processo de 

feminização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 96

BIBLIOGRAFIA 

 

ANDRADE, Manuel Correia de. Pernambuco imortal: evolução histórica e social de 

Pernambuco. Recife Ed. CEPE, 1997. 

AZEVEDO, Fernando. A cultura brasileira. São Paulo, Melhoramentos; Brasília, INL, 

1976. 

BADINTER, Elizabeth. Um amor conquistado: o mito do amor materno. Rio de 

Janeiro, Nova Fronteira, 1985. 

BASTOS, Maria Helena Câmara. A educação como espetáculo. In: STEPHANOU, 

Maria e BASTOS, Maria Helena Câmara (org.) Histórias e memórias da educação no 

Brasil.  v. II, século XIX. Petrópolis, RJ: vozes, 2004, p. 116 a 131. 

BELLO, Rui. Subsídios para a história da educação em Pernambuco. Coleção 

Pernambucana, v. XVIII. Recife: governo do estado de Pernambuco. Secretaria de 

Educação e Cultura, 1978. 

BRAGA, João. Trilhas do Recife. Guia turístico, histórico e cultural. Recife: 

Assembléia Legislativa do Estado de Pernambuco. 

BRUSCHINI, Cristina e AMADO, Tina. Estudos sobre mulher e educação: algumas 

questões sobre o magistério. Cad. de Pesq, São Paulo n° 64 fev. 1988, p. 4 – 13. 

BURKE, Peter. A Escola dos Annales (1919 – 1989) – a Revolução Francesa da 

historiografia. São Paulo: UNESP, 1992. 

________ A escrita da História: novas perspectivas. São Paulo: UNESP, 1992. 

CAMPOS, Maria Christina de Souza. Formação do corpo docente e valores da 

sociedade brasileira: a feminização da profissão. In: CAMPOS, Maria Christina de 

Souza e SILVA, Vera Lúcia Gaspar de (org.) Feminização do magistério: vestígios do 

passado que marcam o presente. Bragança Paulista: EDUSF, 2002. 



 97

CARDOSO, Tereza Fachada Levy. As Aulas Régias no Brasil, In: STEPHANOU, 

Maria e BASTOS, Maria Helena Câmara (org.) Histórias e memórias da educação no 

Brasil. v. I: séculos XVI – XVIII. Petrópolis, RJ: vozes, 2004, p. 179 a 191. 

CASTANHO, Sérgio E.M. A educação escolar pública e a formação de professores no 

Império brasileiro. In: LOMBARDI, José Claudinei e NASCIMENTO, Maria Isabel 

Moura (org.). Fontes, história e historiografia da educação. Campinas, SP: Autores 

Associados: HISTEDBR; Curitiba, PR: Pontifícia Universidade Católica do Paraná 

(PUCPR); Palmas, Paraná: Centro Universitário Diocesano do Sudoeste do Paraná 

(UNICS); Ponta Grossa, PR: Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), 2004, p. 

37 – 63. 

CATANI, Denice Barbosa [... et al.]. Docência, memória e gênero. São Paulo: 

Escrituras, 1997. 

COUTINHO, Maria Lúcia Rocha. Tecendo por trás dos panos: a mulher brasileira nas 

relações familiares. Rio de Janeiro: Rocco, 1994. 

DEMARTINI, Zélia de Brito Fabri e ANTUNES, Fátima Ferreira. Magistério 

primário: profissão feminina, carreira masculina. Cad. De Pesq. São Paulo n° 86, p. 

5 – 14 ago 1993. 

EISENBERG, Peter. Modernização sem mudança. Rio de Janeiro, Paz e Terra; 

Campinas, Universidade Estadual de Campinas, 1997. 

FARIA FILHO, Luciano Mendes de. Instrução elementar no século XIX.  In: LOPES, 

Eliane Marta Teixeira; FILHO, Luciano Mendes de Faria; VEIGA, Cynthia Greive 

(org.). 500 amos de educação no Brasil.  Belo Horizonte: Autêntica, 2000, p 135 a 

150. 



 98

FERREIRA, Andréa Tereza Brito. A docência elementar nos limites de uma 

territorialidade feminina? Dissertação de Mestrado em Educação. Recife, UFPE, 

1997. 

FERREIRA, Luzilá Gonçalves. Quando as mulheres escrevem. In: Tópicos 

Educacionais. v. 16, n° 1 – 3, 1998. Recife: universidade Federal de Pernambuco/Centro 

de Educação: Ed. Universitária da UFPE, p. 33 a 42. 

FERREIRA, Luzilá. A luta das mulheres pernambucanas. In: FERREIRA, Luzilá 

Gonçalves, ALVES, Ivia, FONTES, Nancy Rita...et al. Suaves Amazonas: Mulheres e 

abolição da escravatura no Nordeste. Recife: Ed. Universitária da UFPE, 1999. 

FLORESTA, Nísia. Opúsculo Humanitário (1853). São Paulo: Cortez, INEP, 1989. 

_______ Direito das mulheres e injustiça dos homens. São Paulo: Cortez, 1989. 

FRAISSE, Geneviève e PERROT, Michelle. História das mulheres no ocidente. v. 2: 

do Renascimento à idade Média. Porto: Edições Afrontamento, 1991. 

__________História das mulheres no ocidente. v. 4: o século XIX. Porto: Edições 

Afrontamento, 1991. 

FREYRE, Gilberto. Vida social no Brasil nos meados do século XIX.  Recife: 

Fundação Joaquim Nabuco, Editora Massangana, 1985. 

GUERRA, Flávio. História de Pernambuco. Recife: FUNDAJ, Editora Massangana; 

Governo do Estado de Pernambuco; Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e 

Esportes, 1992. 

HYPÓLITO, Álvaro Moreira. Trabalho docente, classe social e relações de gênero. 

Campinas, SP: Papirus, 1997. 

LE GOFF, Jacques. História e Memória. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 1996. 

LOPES, Amália. Libertar o desejo, resgatar a inovação. A construção de identidades 

profissionais docentes. Lisboa: Instituto de Inovação Educacional, 2001. 



 99

LOPES, Eliane Marta Teixeira e GALVÃO, Ana Maria de Oliveira. História da 

Educação. Rio de Janeiro: DP&A editora, 2001. 

LOPES, E. M. A. A educação da mulher: a feminização do magistério. In: Teoria e 

Educação, n° 4, p. 26, 1991. 

LOURENÇO FILHO, M. B. A formação do professorado primário. Revista 

Brasileira de Estudos Pedagógicos. Rio de Janeiro, 23 (57); p. 42 a 51, jan/mar, 1955. 

LOURO, Guacira Lopes. Gênero, sexualidade e educação: uma perspectiva pós-

estruturalista. Petrópolis, RJ: Vozes, 1997. 

________ Mulheres na sala de aula, In: PRIORE, Mary Del, História das mulheres no 

Brasil. São Paulo: Contexto, 1997, p. 443 a 481. 

MACEDO, José Rivair. A mulher na Idade Média. São Paulo: Contexto, 2002. 

MACHADO, Maria Cristina Gomes. O Decreto de Leôncio de Carvalho e os Pareceres 

de Rui Barbosa em debate – A criação da escola para o povo no Brasil do século XIX. 

In: STEPHANOU, Maria; BASTOS, Helena Câmara (org.) Histórias e memórias da 

educação no Brasil, v. II: século XIX. Petrópolis, RJ: Vozes, 2005, p. 91 – 103. 

________ Fontes e História das Instituições Escolares: o projeto educacional de Rui 

Barbosa in Fontes, história e historiografia da educação, Campinas, SP: Autores 

Associados: HISTEDBR; Curitiba, PR: Pontifícia Universidade Católica do Paraná 

(PUCPR); Palmas, Paraná: Centro Universitário Diocesano do Sudoeste do Paraná 

(UNICS); Ponta Grossa, PR: universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), 2004, p. 

65 – 83. 

MELLO, José Antônio Gonsalves de. Diário de Pernambuco Economia e Sociedade 

no 2° Reinado. Recife: Editora Universitária da UFPE, 1996. 

MIRANDA, Maria do Carmo Tavares de. Educação no Brasil (Esboço de estudo 

histórico). Recife. UFPE. Editora Universitária, 1975. 



 100

MOACYR, Primitivo. A instrução e as províncias. v. 1, São Paulo: Companhia 

Editora Nacional, 1939. 

____________ A instrução e o Império: subsídios para a história da educação no 

Brasil (1834 – 1889). v. 3, São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1939. 

MONTEIRO, Marília Pessoa. Mito e preconceito no Brasil do século XIX. 

Dissertação de Mestrado em História da UFPE, Recife, 1977. 

MORAIS, Regis de. Cultura brasileira e educação. Campinas, SP: Papirus, 1989. 

MOTA, Mauro. Itinerário da Escola In: Geografia Literária. Rio de Janeiro; 

Ministério de Educação e Cultura. Instituto Nacional do Livro, 1961. 

NOVAES, Maria Eliana. Professora primária: Mestra ou tia. São Paulo: Cortez, 

1984. 

NUNES, Clarice (org.) O passado sempre presente. São Paulo: Cortez, 1992. 

PARAHYM, Orlando. Cronologia da educação no Brasil (1549 – 1951). Separata da 

revista do Departamento de Cultura, Secretaria de Estado de Educação e Cultura, 

Governo do Estado de Pernambuco. N° 7, maio, 1973. 

PESAVENTO, Sandra Jatahy. História & História Cultural. Belo Horizonte: 

Autêntica, 2003. 

PESSANHA, Eurize Caldas. Ascensão e queda do professor. São Paulo: Cortez, 1994. 

PINHEIRO, Maria José. A evolução social da mulher no Brasil: uma perspectiva 

histórica (1850 – 1900). Dissertação de Mestrado em História da UFPE, Recife, 2002. 

PRIORE, Mary Del (org). História das mulheres: as vozes do silêncio In: FREITAS, 

Marcos Cezar (org.). Historiografia brasileira em perspectiva. São Paulo: Contexto, 

2001, p. 217 a 235. 



 101

RIBEIRO, Arilda Inês Miranda. Mulheres educadas na colônia. In: LOPES, Eliane 

Marta Teixeira; FILHO, Luciano Mendes de Faria; VEIGA, Cynthia Greive (org.) 500 

anos de educação no Brasil. Belo Horizonte: Autêntica, 2000, p. 79 a 94. 

RIBEIRO, Maria Luisa Santos. História da educação brasileira: a organização 

escolar. Campinas, SP: Autores Associados, 2003. 

ROUSSEAU, Jean-Jacques. Emílio ou Da educação. São Paulo: Martins Fontes, 2004.  

SCOTT, Joan. Gênero: uma categoria útil de análise histórica. Educação e 

Realidade, Porto Alegre, 16(2): jul/dez, 1990 p. 5 – 22.  

SAFFIOTI, Heleieth Iara Bongiovani. A mulher na sociedade de classes: mito e 

realidade. Petrópolis, RJ: vozes, 1976. 

SETTE, Mário. Arruar: história pitoresca do Recife antigo. Governo do Estado de 

Pernambuco. Secretaria de Educação e Cultura. Recife: 1978. 

SILVA, Eva Aparecida. Reflexões preliminares de uma pesquisa: Mulher negra 

professora e sua prática docente. In: CAMPOS, Maria Christina de Souza e SILVA, 

Vera Lúcia Gaspar de (org.). Feminização do magistério: vestígios do passado que 

marcam o presente. Bragança Paulista: EDUSF, 2002. 

SILVA, Maria Beatriz Nizza da. A educação da mulher e da criança no Brasil Colônia. 

In: STEPHANOU, Maria e BASTOS, Maria Helena Câmara (org.) Histórias e 

memórias da educação no Brasil.  v. I, séculos XVI – XVIII, Petrópolis, RJ: Vozes, 

2004, p. 131 a 145. 

SIQUEIRA, Elizabeth Santos...et al. Um discurso feminino possível. Pioneiras da 

imprensa em Pernambuco (1830 – 1910). Recife: editora Universitária da UFPE, 1995. 

TANURI, Leonor Maria. História da formação de professores. In: Revista Brasileira 

de Educação. Campinas, SP: Número Especial 14, maio/ago 2000. 



 102

TELLES, Norma. Escritores, escritas, escrituras. In: PRIORE, Mary Del. História das 

mulheres no Brasil. São Paulo: Contexto, 1997, p. 401 – 441.  

TOBIAS, José Antônio. História da educação brasileira. São Paulo: IBRASA, 1986. 

VERÍSSIMO, José. A educação nacional. Porto alegre: Mercado Aberto, 1985. 

VILLELA, Heloisa de O. S. O mestre-escola e a professora. In: LOPES: Eliane Marta 

Teixeira; FILHO, Luciano Mendes de Faria; VEIGA, Cynthia Greive (org.). 500 anos 

de educação no Brasil. Belo Horizonte: Autêntica, 2000, p. 95 – 134. 

WALDERKINE, Valerie. O raciocínio em tempos pós-modernos. Educação e 

realidade, vol 20(2), jul/dez, 1995. 

WEREBE, M. J. G. Grandezas e misérias do ensino no Brasil. São Paulo: Ática, 

1994. 

XAVIER, Libânia Nacif. Oscilações do público e do privado na história da educação 

brasileira. In: Revista Brasileira de História da Educação, n° 5. Campinas, SP: jan/jun 

2003, p. 233 – 251. 

XAVIER, Maria Elizabeth Sampaio Prado; RIBEIRO, Maria Luisa; NORONHA, 

Olinda Maria. História da educação: a escola no Brasil. São Paulo: FTD, 1994. 

ZOTTI, Solange Aparecida. Sociedade, educação e currículo no Brasil: dos jesuítas 

aos anos de 1980. Campinas: SP: Autores Associados; Brasília, DF: Educação Plano, 

2004.  

 

 

Documentos. 

Regulamento para a Escola Normal de junho de 1864. 

Regulamento interno da Escola Normal. 

Regulamento da Escola Normal de junho de 1874. 



 103

Anexos 

• Ata da Assembléia Provincial de 27 de abril de 1864 publicada no Diário de 

Pernambuco de 06 de junho de 1864. 

• Estatuto da Sociedade Abolicionista Ave Libertas. 

• Lei de 15 de outubro de 1827. 

• Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. 

• Jornal A Mulher (página inicial) de 15/02/1883. 

• Regulamento para a Escola Normal do Recife de 1864 (cópia do jornal). 

• Regulamento interno da Escola Normal de 1864 (cópia do jornal). 

• Regulamento da Escola Normal de Pernambuco de 1875 (cópia do jornal). 

• Regulamento de 1879. 

• Regulamento de 1887. 

• Regulamento expedido pelo Decreto de 30/08/1895. 

• Anúncios publicados no Diário de Pernambuco (aulas particulares). 

• Comentário sobre o lançamento do jornal A Mulher publicado no diário de 

Pernambuco de 27/01/1881. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 104

 

 

 

 



 105

 

 



 106

 

 

 



 107

 

 



 108

 

ANEXO B 
 

ESTATUTO DA SOCIEDADE ABOLICIONISTA AVE LIBERTAS. 

 

TÍTULO 1º 

 

Art. 1º - Fica criada no Recife uma associação abolicionista com a denominação 

de Sociedade Ave Libertas, cujos fins são: 

§ 1º - Promover a libertação de todos os escravos do município do Recife por 

todos os meios lícitos e legais ao seu alcance. 

§ 2º - Proteger a sorte dos mesmos, impetrando de seus senhores, por todos os 

meios brandos e suasórios, a cessação de maus tratos, castigos e torturas. 

 

TÍTULO 2º 

DAS SÓCIAS, DIREITOS E OBRIGAÇÕES. 

 

Art. 2º - São sócias as senhoras de família da cidade do Recife e subúrbios que se 

inscreverem em um livro adaptado da Sociedade ou que forem propostas pelas sócias 

efetivas. 

Art. 3º - As sócias se dividirão em efetivas, honorárias e benfeitoras. 

 § 1º - São efetivas todas as compreendidas no artigo 2º. 

§ 2º - São honorárias as que a Sociedade julgar dignas desse título por seus 

serviços prestados à causa da emancipação. 

§ 3º São benfeitoras as que fizerem donativos de uma ou mais libertação gratuita 

ou de um valor superior à quantia de 100$000 de uma só vez. 
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§ 4º As sócias honorárias e benfeitoras poderão ser de qualquer nacionalidade, 

sendo extensivos aos homens esses títulos. 

Art. 4º As sócias efetivas poderão votar e ser votadas. 

Art. 5º - A sócia efetiva é obrigada: 

 §1º - A pagar uma jóia nunca inferior a 2$000 e a mensalidade de 1$000. 

 §2º - A comparecer às sessões, podendo discutir qualquer assunto e fazer as 

observações que este lhe sugerir. 

 

TÍTULO 3º. 

DA DIRETORIA. 

 

Art. 6º  A diretoria se comporá de presidente, vice-presidente, 1ª e 2ª secretárias e 

tesoureira. 

 

TÍTULO 4º 

DA PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE. 

 

Art. 7º - Compete à presidente: 

 §1º - Convocar e presidir às sessões, designando-lhes dia e hora. 

§ 2º Nomear as comissões que se tornarem necessárias. 

 §3º Autorizar à tesouraria as despesas necessárias. 

§ 4º - Prover até novas eleições os cargos que vagarem. 

Art. 8º - A vice-presidente compete substituir a presidente em seus impedimentos. 
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TÍTULO 5º 

DAS SECRETÁRIAS. 

Art.9º - À 1ª secretária compete: 

 §1º - Redigir e ler os atos das sessões e tudo quanto for concernente a seu cargo, 

como: ofícios, participações e correspondências e conservar o arquivo da Sociedade. 

Art. 10º - À 2ª secretária cabe: 

 §1º Aceitar toda a subdivisão de trabalho que lhe for designada ou distribuída 

pela secretária. 

§ 2º - Substituir a 1ª secretária nos seus impedimentos. 

 

TÍTULO 6º 

DA TESOURARIA. 

Art. 1º - À tesoureira cabe: 

§ 1º - Ter a seu cargo a caixa da Sociedade. 

§ 2º - Receber todas as quantias devidas e ofertadas à Sociedade. 

§ 3º - Nomear pessoa para encarregar-se da cobrança, podendo marcar uma 

porcentagem, se o julgar necessário. 

§ 4º - Ter em boa escrituração o livro caixa. 

§ 5º - Apresentar um balancete de 3 em 3 meses. 

 

TÍTULO 7º 

DAS SESSÕES. 

Art. 12º - A assembléia se reunirá uma vez por mês em sessão ordinária, podendo 

reunir-se extraordinariamente quando a presidente julgar necessário ou quando 

requerida a reunião por 10 ou mais soias quites com a tesouraria. 
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Art. 13º - Haverá no dia do aniversário da instalação solene, que é considerado 

festivo para a sociedade, uma sessão literária podendo ter parte musical, tomando nessa 

ocasião posse a nova diretoria.Para esta ocasião se convidará as sociedades 

abolicionistas do Recife, ficando os demais convites ao arbítrio da diretoria.  Nessa 

sessão libertará a sociedade o maior número de escravos que for possível. 

Art. 14º - Sempre que os interesses da sociedade o exigirem haverá reunião da 

diretoria. 

Art. 15º As sessões funcionarão com qualquer número de sócias. 

 

TÍTULO 8º 

DA RECEITA DA SOCIEDADE. 

 

Art. 16º A receita da sociedade se comporá das jóias, mensalidades das sócias, 

donativos, resultados de subscrições promovidas por comissões, benefícios e subscrição 

requeridas ao governo. 

 

TÍTULO 9º 

DAS ALFORRIAS. 

 

Art. 17º - A sociedade não fará indenização de liberdade que seja alcançada por 

quantia superior a 100$000, por cada escravo. 

Art. 18º - Para alforria a sociedade dará preferência aos escravos que já estiverem 

inscritos em outras sociedades organizadas nesta cidade. 
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TÍTULO 10º 

DISPOSIÇÕES LEGAIS. 

 

Art. 19º- A eleição da diretoria terá ligar 15 antes do aniversário da instalação, 

salvo se a sessão designada para esse fim, que corresponder àquele prazo, 

comparecerem menos de dez sócias, marcando-se neste caso nova sessão para 8 dias 

depois, em que se verificará a eleição com qualquer número.  

Art. 20º - No caso de dissolução da sociedade o remanescente do fundo social que 

não chegar para uma libertação, será ofertado às sociedades de São Vicente de Paula do 

Recife. 

 

 

 

Recife e sala de sessões da  

SOCIEDADE AVE LIBERTAS 

4 de maio de 1884. 

 

Odília Pompílio, Presidente; 

Maria Albertina do Rego, 1ª secretária; 

Isabel Mendes Peres, 2ª secretária; 

Leonor Porto, Tesoureira. 
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ANEXO C 
 

LEI DE 15 DE OUTUBRO DE 1827. 

 

Manda criar escolas de primeiras letras em todas as cidades, vilas e lugares mais 

populosos do Império. 

D. Pedro I, por Graça de Deus e unânime aprovação dos povos, Imperador 

Constitucional e Defensor Perpétuo do Brasil: Fazemos saber a todos os nossos súditos 

que a Assembléia Geral decretou e nós queremos a lei seguinte: 

Art. 1º - Em todas as cidades, vilas e lugares mais populosos, haverão as escolas 

de primeiras letras que forem necessárias. 

Art. 2º - Os Presidentes das Províncias, em conselho e com audiência das 

respectivas Câmaras, enquanto não estiverem em exercícios os Conselhos Gerais, 

marcarão o número e localidade das escolas, podendo extinguir as que existem em 

lugares pouco populosos e remover os Professores delas para as que se criarem, onde 

mais aproveitem, dando conta à Assembléia Geral para final resolução. 

Art. 3º - Os Presidentes, em conselho, taxarão interinamente os ordenados dos 

Professores, regulando-os de 200$000 a 500$000 anuais, com atenção às circunstâncias 

da população e carestia dos lugares, e o farão presente a Assembléia Geral para 

aprovação. 

Art. 4º - As escolas serão de ensino mútuo nas capitais das províncias; e serão 

também nas cidades, vilas e lugares populosos delas, em que for possível 

estabelecerem-se. 

Art 5º- Para as escolas de ensino mútuo se aplicarão os edifícios que couberem 

com a suficiência nos lugares delas, arranjando-se com os utensílios necessários à custa 

da Fazenda Pública e os Professores que não tiverem a necessária instrução deste 
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ensino, irão instruir-se em curto prazo e à custa dos seus ordenados nas escolas das 

capitais. 

Art. 6º - Os Professores ensinarão a ler, escrever, as quatro operações de 

aritmética, prática de quebrados, decimais e proporções, as noções mais gerais de 

geometria prática, a gramática de língua nacional, e os princípios de moral cristã e da 

doutrina da religião católica e apostólica romana, proporcionados à compreensão dos 

meninos; preferindo-se para as leituras, a Constituição do Império e a História do Brasil. 

Art. 7º - Os que pretenderem ser providos nas cadeiras serão examinados 

publicamente perante os Presidentes, em conselho; e estes proverão o que for julgado 

mais digno e farão parte ao Governo para sua legal nomeação. 

Art. 8º - Só serão admitidos à oposição e examinados os cidadãos brasileiros que 

estiverem no gozo de seus direitos civis e políticos, sem nota na regularidade de sua 

conduta. 

Art. 9º - Os Professores atuais não serão providos nas cadeiras que novamente se 

criarem, sem exame de aprovação, na forma do Art. 7º. 

Art. 10 – Os Presidentes em conselho, ficam autorizados a conceder uma 

gratificação anual que não exceda a terça parte do ordenado, àqueles Professores, que 

por mais de doze anos de exercício não interrompido se tiverem distinguido por sua 

prudência, desvelos, grande número e aproveitamento de discípulos. 

Art. 11 – Haverão escolas de meninas nas cidades e vilas mais populosas, em que 

os Presidentes em conselho, julgarem necessário este estabelecimento. 

Art. 12 – As Mestras, além do declarado no Art. 6º, com exclusão das noções de 

geometria e limitado a instrução da aritmética só às quatro operações, ensinarão também 

as prendas que servem à economia doméstica; e serão nomeadas pelos Presidentes em 
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conselho, aquelas mulheres, que sendo brasileiras e de reconhecida honestidade, se 

mostrarem com mais conhecimento nos exames feitos na forma do Art. 7º. 

Art. 13 – As Mestras vencerão os mesmos ordenados e gratificações concedidas 

aos mestres. 

Art. 14 – Os provimentos dos Professores e Mestres serão vitalícios; mas os 

Presidentes em conselho, a quem pertence a fiscalização das escolas, os poderão 

suspender e só por sentenças serão demitidos, provendo interinamente quem substitua. 

Art 15 – Estas escolas serão regidas pelos estatutos atuais se não se opuserem à 

presente Lei; os castigos serão os praticados pelo método Lancaster. 

Art. 16 – Na província onde estiver a Corte, pertence ao Ministro do Império, o 

que nas outras se incumbe aos Presidentes. 

Art. 17 – Ficam revogadas todas as leis, alvarás, regimentos, decretos e mais 

resoluções em contrário. 

Mandamos, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhecimento e a execução 

da referida Lei pertencer, que cumpram e façam cumprir, e guardar tão inteiramente 

como nela se contém. O Secretário de Estado dos Negócios do Império a faça imprimir, 

publicar e correr. Dado no Palácio do Rio de Janeiro, aos 15 dias do mês de outubro de 

1827, 6º da Independência e do Império.  

IMPERADOR, com rubrica e guarda Visconde de São Leopoldo. 

Carta da Lei, pela qual Vossa Majestade Imperial manda executar o decreto d 

Assembléia Geral legislativa, que houve por bem sancionar, sobre a criação de escolas 

de primeiras letras em todas as cidades, vilas e lugares mais populosos do Império, na 

forma acima declarada. 

Para Vossa Majestade Imperial ver. 
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ANEXO D 
 

DECLARAÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER E DA CIDADÃ. 

Olympe de Gouges. 

(França, setembro de 1791). 

 

PREÂMBULO. 

Mães, filhas, irmãs, mulheres representantes da nação reivindicam constituir-se 

em uma assembléia nacional. Considerando que a ignorância, o menosprezo e a ofensa 

aos direitos da mulher são as únicas causas das desgraças públicas e da corrupção do 

governo, resolvem expor em uma declaração solene, os direitos naturais, inalienáveis e 

sagrados da mulher. Assim, que esta declaração possa lembrar sempre, a todos os 

membros do corpo social seus direitos e seus deveres; que para gozar de confiança ao 

ser comparado com o fim de toda e qualquer instituição política, os atos de poder de 

homens e de mulheres devem ser inteiramente respeitados; e, que, para serem 

fundamentadas, doravante, em princípios simples e incontestáveis, as reivindicações das 

cidadãs devem sempre respeitar a constituição, os bons costumes e o bem estar geral.  

Em conseqüência, o sexo que é superior em beleza, como em coragem, em meio 

aos sofrimentos maternais, reconhece e declara, em presença, e sob os auspícios do Ser 

Supremo, os seguintes direitos da mulher e da cidadã. 

Art. 1º - a mulher nasce livre e tem os mesmos direitos do homem. As distinções 

sociais só podem ser baseadas no interesse comum. 

Art. 2º - O objeto de toda associação política é a conservação dos direitos 

imprescindíveis da mulher e do homem. Esses direitos são a liberdade, a propriedade, a 

segurança e, sobretudo, a resistência à opressão.  
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Art. 3 – O princípio de toda soberania reside essencialmente na nação, que é a 

união da mulher e do homem. Nenhum organismo, nenhum indivíduo, pode exercer 

autoridade que não provenha expressamente deles. 

Art. 4º - A liberdade e a justiça consistem em restituir tudo aquilo que pertence a 

outros, assim, o único limite ao exercício dos direitos naturais da mulher, isto é, a 

perpétua tirania do homem, deve ser reformado pelas leis da natureza e da razão. 

Art. 5 – As leis da natureza e da razão proíbem todas as ações nocivas à sociedade. 

Tudo aquilo que não é proibido pelas leis sábias e divinas não podem ser impedidos e 

ninguém pode ser constrangido  a fazer aquilo que elas não ordenam. 

Art. 6º - A lei deve ser a expressão da vontade geral: todas as cidadãs e cidadãos 

devem concorrer pessoalmente ou com seus representantes para a sua formação; ela 

deve ser igual para todos. Todas as cidadãs e cidadãos, sendo iguais aos olhos da lei, 

devem ser igualmente admitidos a todas as dignidades, postos e empregos públicos, 

segundo as suas capacidades e sem outra distinção a não ser suas virtudes e seus 

talentos. 

Art. 7º - Dela não se exclui nenhuma mulher: esta é acusada, presa e detida nos 

casos estabelecidos pela lei. As mulheres  obedecem como os homens, a esta lei 

rigorosa. 

Art. 8º - A lei só deve estabelecer penas estritamente e evidentemente necessárias 

e ninguém pode ser punido senão em virtude de uma lei estabelecida e promulgada 

anteriormente ao delito e legalmente aplicada às mulheres. 

Art. 9º - Sobre qualquer mulher declarada culpada a lei exerce todo o seu rigor. 

Art. 10 – Ninguém deve ser molestado por suas opiniões, mesmo de princípio; a 

mulher tem o direito de subir ao patíbulo, deve ter também o de subir ao pódio desde 

que as suas manifestações não perturbem a ordem pública estabelecida pela lei. 
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Art. 11 – A livre comunicação de pensamentos e de opiniões, é um dos direitos 

mais preciosos da mulher, já que essa liberdade assegura a legitimidade dos pais em 

relação aos filhos.  Toda cidadã pode então dizer livremente: “Sou a mãe de um filho 

seu”, sem que um preconceito bárbaro a force a esconder a verdade; sob pena de 

responder pelo abuso dessa liberdade nos casos estabelecidos pela lei. 

Art. 12 – É necessário garantir principalmente os direitos da mulher e da cidadã; 

essa garantia deve ser instituída em favor de todos e não só daqueles à quais é 

assegurada. 

Art. 13 – Para a manutenção da força pública e para as despesas de administração, 

as contribuições da mulher e do homem serão iguais; ela participa de todos os trabalhos 

ingratos, de todas as fadigas, deve então participar da distribuição dos postos, dos 

empregos, dos cargos, das dignidades e da indústria. 

Art. 14 – As cidadãs e os cidadãos têm o direito de constatar por si próprios ou por 

seus representantes a necessidade da contribuição pública. As cidadãs só podem aderir a 

ela com a aceitação de uma divisão igual, não só aos bens, mas também na 

administração pública, e determinar a quantia, o tributável, a cobrança e a duração do 

imposto. 

Art. 15 – O conjunto de mulheres igualadas aos homens para a taxação tem o 

mesmo direito de pedir contas da sua administração a todo agente público. 

Art. 16 – Toda sociedade em que a garantia dos direitos não é assegurada, nem a 

separação dos poderes delimitada, não tem Constituição; a constituição é nula se a 

maioria dos indivíduos que compõem a nação não cooperou na sua redação. 
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CONCLUSÃO. 

Mulher, desperta. A força da razão se faz escutar em todo o Universo. Reconhece 

teus direitos. O poderoso império da natureza não está mais envolto de preconceitos, de 

fanatismos, de superstições e de mentiras. A bandeira da verdade dissipou todas as 

nuvens da ignorância e da usurpação. O homem escravo multiplicou suas forças e teve 

necessidade de recorrer às tuas para romper os seus ferros. Tornando-se livre, tornou-se 

injusto em relação à sua companheira. 
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ANEXO H 
 

REGULAMENTO DE 1879 APROVADO EM 1880. 

 

1º ano – língua nacional, compreendendo a gramática elementar, ou seja, ortoepia, 

lexicografia e ortografai, exercícios caligráficos (1ª cadeira); caligrafia, desenho linear 

compreendendo a teoria e a prática da caligrafia e os elementos do desenho geométrico 

(2ª cadeira); aritmética e metrologia (3ª cadeira); noções gerais de física e meteorologia 

(4ª cadeira); pedagogia teórica (5ª cadeira). 

2º ano – língua nacional compreendendo a análise sintática em toda a sua extensão 

(1ª cadeira); caligrafia e desenho linear estereográfico (2ª cadeira); geometria elementar 

(3ª cadeira); noções gerais de zoologia e botânica (4ª cadeira); geografia física universal 

e corografia do Brasil (5ª cadeira). 

3º ano – língua nacional, revisão das matérias dos anos anteriores e exercícios de 

composição e redação (1ª cadeira); caligrafia e desenho linear aplicados à agricultura (2ª 

cadeira); noções gerais de geologia, mineralogia e agricultura (4ª cadeira); história do 

Brasil, especialmente de Pernambuco (5ª cadeira); pedagogia teórica compreendendo a 

notícia histórica e princípios gerais de direito constitucional indispensáveis à profissão 

de mestre (6ª cadeira). 

Também eram ensinadas: 

a) música teórica e prática em todos os três anos do curso; 

b) trabalhos de agulha e bordado (para as meninas). 
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ANEXO I 

REGULAMENTO DE 1887. 

 

1º ano – gramática portuguesa e caligrafia teórica; aritmética até complexos, 

metrologia; desenho linear, estenografia, aplicação do desenho livre às artes. 

2º ano – gramática portuguesa, exercícios caligráficos; aritmética até as aplicações 

de proporções; ciências naturais e geologia e mineralogia com espécimes à vista, 

princípios de agricultura; geografia (noções preliminares) cosmografia e geografia 

universal; língua francesa (gramática, análise, tradução em livros acerca de pedagogia); 

pedagogia (princípios de psicologia indispensáveis à matéria). 

3º ano – gramática portuguesa, exercícios caligráficos; geometria plana; física 

(noções com aplicações práticas); ciências naturais, noções de botânica e zoologia; 

geografia, corografia do Brasil (estudo de sua organização política e administrativa); 

pedagogia (metodologia, estudo desenvolvido e aplicado a cada uma das disciplinas). 

4º ano – ciências físicas, noções gerais de química com aplicações aos usos da 

vida; ciências naturais, noções de fisiologia humana, higiene; história do Brasil; 

pedagogia (notícia histórica); curso teórico e prático de lições de coisas, legislação do 

ensino. 

Também havia música e ginástica para alunos de ambos os sexos e bordados e 

prendas de agulha para as meninas. 
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ANEXO J 

REGULAMENTO EXPEDIDO PELO DECRETO DE 30/08/1895. 

 

1º ano – língua materna; leitura de autores seletos; dicionário e seu uso. Variedade 

de expressão. Qualidades de estilo. Análise lexilógica e lógica. Instituição da teoria 

gramatical. Declamação. 

Língua francesa: leitura e tradução de trechos escolhidos pelo professor em 

jornais, romances e poesia. Gramática. Diálogos e declamação. /versão para o francês de 

artigos da imprensa diária. Breves narrativas em francês. Exposição sucinta de literatura 

francesa. Poetas e pensadores mais notáveis. 

Aritmética e álgebra. 

Plantas e animais: estudo concreto. 

Desenho linear e caligrafia. 

 

2º ano – língua materna: análise lógica. Noções sucintas sobre a história e a 

literatura da língua portuguesa. Raízes das palavras e suas transformações: leis gerais da 

permuta de sons e letras. 

Geometria e trigonometria, retilínea e esférica. 

Geografia: do Município, do Estado, da União. /traçado de memória da carta do 

Estado: localização dos acidentes físicos e das vilas e cidades. 

Desenho de ornato e de figura aquarela. 

Música. 

 

3º ano – Geografia do continente e, finalmente, do planeta terrestre. 
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Mecânica geral precedida das noções de cálculo leibnitziano. Astronomia: 

Geometria celeste e noções de mecânica celeste. 

História Geral até 1789. Noções de física e química. 

Música: solfejos, coros, hinos escolares. 

Prática de ensino na escola anexa. 

 

4º ano – Instituição das principais teorias de física, química mineral e orgânica. 

Análise qualitativa e quantitativa. 

Instituição da biologia. Revisão da anatomia vegetal e animal. Fisiologia vegetal e 

animal. Noções de higiene. Mineralogia. Noções de geologia. 

História: continuação do seu estudo. História do Brasil e mais particularmente de 

Pernambuco. 

Pedagogia e sua história. Trabalhos manuais: manejo da primeiras ferramentas 

para os alunos. 

Costuras e bordados para as alunas. Prática de ensino na escola anexa. 

Art. 3º - Haverá as cadeiras que se seguem, distribuídas pelos diversos anos e 

regidas por outros tantos professores, salvo a disposição do art. 4º. 

1º - Língua materna (1º ano). 

2º - História da língua portuguesa e sua literatura (2º ano). 

3º - Língua francesa (1º ano). 

4º - Matemática elementar (1º e 2º ano). 

5º - Mecânica e astronomia (3º ano). 

6º - Geografia (2º e 3º ano). 

7º - História (3º e 4º ano). 

8º - Física e química (3º e 4º ano). 
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9º - História natural (1º e 4º ano). 

10º - Pedagogia ( 4º ano). 

§ Único – Haverá mais as aulas de: 

Desenho e caligrafia (1º e 2º ano). 

Música (2º e 3º ano). 

Trabalhos manuais (4º ano). 

Costura e bordados (4º ano) – e duas aulas primárias, uma para cad sexo. 

Art. 4º - A cadeira de História Natural será regida pelo lente de biologia do 

Instituto Benjamin Constant, com a gratificação adicional de dois contos e quatrocentos 

mil réis (2:400$000); incumbindo-lhe fazer com que os alunos pratiquem no horto 

botânico e nos gabinetes de História Natural do mesmo Instituto. 
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