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Resumo: 
O presente artigo tem como objeto de estudo a criação das Escolas Normais das 
províncias da Bahia, Rio Grande do Norte e Sergipe, que foram fundadas entre o 
período de 1836 a 1870. Objetivando apresentar um panorama sobre estas escolas 
destacando seus pontos comuns e distintos. Para o desenvolvimento deste trabalho 
selecionamos as respectivas Escolas Normais a partir da leitura dos artigos publicados 
no livro“As Escolas Normais no Brasil: do Império à República” (2008)4 e dos estudos 
realizados por Alves (2005 e 2006). A opção por estas Escolas Normais justifica-se pela 
necessidade de se compreender como as diferentes formas de institucionalização deste 
modelo de instituição educativa e de formação de professor se configuraram no cenário 
do Nordeste do Brasil oitocentista e por este contribuir para as pesquisas do PIBIC e 
PIIC que estamos desenvolvendo5. Como metodologia adotamos uma pesquisa de 
cunho bibliográfico que teve como principal fonte os textos produzidos por  Dias 
(2008), Rocha (2008), Araújo (2008) e Alves (2005 e 2006). 
 
Palavras-chave: Escola Normal; História da Educação; Bahia; Rio Grande do Norte; 

Sergipe. 

Abstract: 

This article has as study object the establishment of Normal Schools in the provinces of 
Bahia, Rio Grande do Norte and Sergipe, which were founded between the period 1836 
to 1870. Aiming to provide an overview of these schools emphasizing their common 
and different points. To develop this work its Normal Schools selected from the reading 
of the articles published in the book "The Normal Schools in Brazil: from Empire to 
Republic" (2008) and studies by Alves (2005 and 2006). The choice of these Normal 
Schools is justified by the need to understand how different forms of institutionalization 
of this type of educational institution and teacher training were shaped in the setting of 
Northeast Brazil nineteenth century and by this contribute to the research and PIBIC 
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PIIC we are developing. The methodology adopted a bibliographical research that had 
as main source texts produced by Dias (2008), Rocha (2008), Araújo (2008) and Alves 
(2005 and 2006). 

Keywords: Normal School, History of Education, Bahia, Rio Grande do Norte, 
Sergipe. 

INTRODUÇÃO 

 

        No Brasil, a disseminação da idéia de institucionalizar formalmente o ensino  deu-

se a partir da aprovação da Lei da Instrução Primária que ocorreu em  15 de outubro de 

1827.  Essa institucionalização visava laicizar o ensino e abrangê-lo à todas as camadas 

da sociedade,  mas devidos aos problemas políticos e financeiros as primeiras iniciativas 

não lograram êxito. As dificuldades da institucionalização da Instrução Primária afetou, 

também, o Ensino Secundário6, fato que pode ser comprovado através da instabilidade 

que as Escolas Normais sofreram  até se solidificarem definitivamente. 

        A Escola Normal brasileira surgiu nas primeiras décadas do século XIX como 

meio de preparação de professores que atuariam no Magistério Primário. A educação 

primária oitocentista era considerada deficitária, portanto, houve a necessidade de suprir 

essas deficiências através da criação de escolas e cursos que habilitassem o professorado 

possibilitando a valorização da profissão docente. Como bem nos confirma Villela: 

Para a conquista do reconhecimento do ofício, foi fundamental o 
surgimento das escolas normais, responsáveis pelo estabelecimento de 
um saber especializado e um conjunto de normas que constituiriam 
esse campo profissional (VILLELA, 2008, p.29). 

 

         A Educação Secundária passou por diversas conjunturas e dificuldades, sejam por 

motivos políticos, financeiros e sociais, tendo como principais consequências as 

sucessivas tentativas de melhoramento e reformulações do ensino, o que resultou muitas 

vezes em fracassos.  

O presente artigo tem como objeto de estudo a criação das Escolas Normais das 

províncias da Bahia, Rio Grande do Norte e Sergipe, que foram  fundadas entre o 

período de 1830 a 1870. Objetivando apresentar um panorama sobre estas escolas 

destacando seus pontos comuns e distintos. Para o desenvolvimento deste trabalho 

selecionamos as respectivas Escolas Normais a partir da leitura dos artigos publicados 
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no livro “As Escolas Normais no Brasil: do Império à República” (2008)7 e dos estudos 

realizados por Alves (2005 e 2006).  

        Desta maneira a opção por estas Escolas Normais justifica-se pela necessidade de 

se compreender como as diferentes formas de institucionalização deste modelo de 

instituição educativa e de formação de professor se configuram no cenário do Nordeste 

do Brasil oitocentista e por este contribuir para as pesquisas do PIBIC e PIIC que 

estamos desenvolvendo8. Como metodologia adotamos uma pesquisa de cunho 

bibliográfico que teve como principal fonte os textos produzidos por  Dias (2008), 

Rocha (2008), Araújo (2008) e Alves (2005 e 2006). 

 

REVISITANDO OS ESCRITOS 
 

A inauguração da Escola Normal baiana se deu no ano de 1842, após seis anos 

da lei n. 37 de 14 de abril de 1836 que decretou sua criação. Esta inauguração foi 

realizada em um ato solene, no tetro São João e reuniu grandes nomes de autoridades 

civis, religiosas e educacionais da região. Na ocasião escolheram um dos salões desse 

tetro para ser destinado ás aulas, pois a instituição ainda não possuía um prédio. 

Segundo Rocha (2008), essa decisão não recebeu aprovação do governo representado 

pelo Presidente da Província, Paulo José de Mello Azevedo e Brito, por defender que ali 

havia um grande acesso de pessoas que frequentavam “casas de bebidas”.  

A partir das recusas apontadas pelo presidente da Província é possível perceber 

o quão era importante para a sociedade que os alunos e professores desta instituição 

frequentassem um ambiente marcado por boa conduta e valores legitimados pela 

sociedade e tidos como elementos primordiais para a formação do professor. 

 No período que começaram efetivamente as aulas nessa instituição, uma nova 

legislação entrava em vigor, a lei n. 172, de 25 de maio de 1842, dessa vez com mais 

nitidez em relação a conduta exigida dos candidatos à professores das cadeiras 

primárias. Eram exigidos documentos que comprovassem através da Igreja e das 

autoridades policiais os bons comportamentos políticos, religiosos e moral do 

candidato. 
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 Diversas foram as dificuldades enfrentadas pela Escola Normal da Bahia, dentre 

os quais estavam a falta de livros, mobiliários adequados, ausência de uniformidade do 

ensino e baixos salários dos professores. Essas dificuldades contribuíram para que cinco 

anos depois do início de suas atividades ocorresse uma enorme redução da matrícula, ou 

seja, no “primeiro ano, foram matriculados 83 alunos, com predominância masculina: 

68 homens e 15 mulheres. No último, 1847, os alunos não passavam de 4” (ROCHA, 

2008, p.50). 

A redução alarmante da matrícula chamou atenção de autoridades que 

começaram a rever a qualidade do ensino. Rocha (2008)  declara que o Desembargador 

João José de Moura Magalhães, então Presidente da Província e o Dr. Casemiro de Sena 

Madureira, primeiro ocupante do cargo de Diretor Geral de Estudos, questionaram a 

prática do ensino e apresentaram criticas a organização do ensino normal.  

Uma das principais critica centrava-se no fato dos alunos concluírem o curso 

sem ter exercido a prática de ensino que era defendida como elemento importante na 

formação do professor. Outra crítica apontada foi “a inconveniência de alunos e alunas 

conviverem em um mesmo prédio e compartilharem das mesmas lições, além do fato de 

a escola funcionar sob o regime de externato” (ROCHA, 2008 p.51). 

Diante das inúmeras críticas apontadas pelas autoridades algumas leis e 

resoluções foram criadas, por exemplo, em 1850 a Resolução n. 403 de 2 de agosto 

determinava a separação dos sexos, ou seja, homens e mulheres não poderiam 

compartilhar o mesmo ambiente de ensino em horários iguais . Desta maneira na década 

de 1860 a Escola Normal baiana se estruturou na forma de internato e foram destinados 

dois prédios um para o sexo feminino e o outro para o sexo masculino.    

No ano de 1869 dos alunos matriculados no internato masculino desde sua 

criação, apenas 16 foram diplomados, enquanto que o internato feminino formou 37 

alunas. Percebe-se que até o ano de 1870 o internato masculino sofreu gradativamente 

uma redução no número de matrícula que teve como consequência a sua extinção 

através da Resolução 1.116, de 12 de maio de 1870. 

 Em consonância com os estudos de Rocha (2008) a partir deste ano a Escola 

Normal baiana voltou a se estruturar sob forma de externato. O curso teve sua duração 

reduzida para os dois anos objetivando habilitar alunos-mestres em curto prazo, para 

atender a demanda de professores do ensino, “uma vez que boa parte das cadeiras 

estavam ocupadas por profissionais que não possuía a formação exigida por lei” 

(ROCHA, 2008, p. 54).    



A mudança na estrutura da Escola Normal do sexo feminino não significou o fim 

dos problemas presentes desde sua criação como: prédio inadequado, mobília escassa, 

salas ensolaradas e ausências de instalações sanitárias. Durante alguns anos a Escola 

Normal passou por algumas reformas, mas ainda não se apresentava como uma 

instituição capaz de oferecer uma boa formação aos seus alunos. Havia grupos de 

políticos  que almejavam  por sua extinção, porém isso nunca aconteceu. 

No período da década de 1880 surgiram grandes discussões em relação ao 

precário ensino primário, dessa forma novas reformas eram propostas, a exemplo do 

“Regulamento Bulcão” que vigorou até o ano de 1890 e que tinha a finalidade de 

reformar a instrução pública na província, já que o Presidente dela, Dr. Antonio de 

Araújo Bulcão, defendia que a reorganização do ensino provincial deveria começar nas 

escolas normais, pois era através delas que teria êxito o Ensino Primário, com a 

preparação de professores mais capacitados.  

Esse regulamento estabelecia novos planos de estudos, com acréscimos de 

matérias que eram indispensáveis a formação dos professores primários. Além de traços 

marcantes nos planos de estudos esse Regulamento também estruturou os concursos 

para o provimento de vagas nas cadeiras da Escola Normal.  No ano de 1895, a lei n. 

117, de 24 de agosto, unificou o ensino na Província da Bahia, dessa forma foi criado o 

Instituto Normal da Bahia que atendia os dois sexos.  

A Escola Normal da Bahia apesar de apresentar dificuldades em sua trajetória, 

não passou por processos de desativação como aconteceu na Escola Norma do Rio 

Grande do Norte. Esta instituição foi criada, exclusivamente, para atender e impulsionar 

o Ensino Primário na Província do  norte riograndense e fazia parte de uma projeto que 

visava uma renovação pedagógica do processo de ensino aprendizagem e    

modificações nos procedimentos  didáticos e disciplinares  e nas doutrinas e regras de 

ensino.  Como bem nos confirma Araújo, Aquino e Lima: 

 

Diferentemente de outras províncias onde a institucionalização das escolas de 
primeiras letras foi pensada no modo de ensino mútuo, no Rio Grande do 
Norte, esse procedimento de ensino defrontou-se com a situação-problema de 
sua difícil, ou mesmo impossível concretização (ARAÚJO; AQUINO; 
LIMA, 2008, p. 192). 
 

No ano de 1839, o então presidente da Província, Dom Manuel D`Assis 

Mascarenhas, visando atender  a demanda de bons professores para atuarem no Ensino 

Primário passou a enviar professores por ele considerados habilitados e de boa conduta 



para a Escola Normal de Niterói9, para que esses aprendessem metodologias de ensino e 

doutrinas educacionais,  e que deveriam ser aplicadas às suas aulas ao reingressassem ao 

Rio Grande do Norte.  Essa medida que tinha legitimidade e autorização de acordo com 

a Lei nº 37,não apresentou grandes resultados e em 1849 foi criada uma pequena Escola 

Normal no Rio Grande do Norte, “destinada tanto a auxiliar as lições dos pretendentes 

ao trabalho docente quanto ao treino na prática de ensinar bem aos discentes ( 

ARAÚJO; AQUINO; LIMA, 2008, p. 193). 

Contudo, essa instituição fracassou antes mesmo da sua abertura por não 

possuir na Província professores capacitados para lecionarem no curso de formação de 

professores. Entre os anos de 1839 e 1888 registrou-se um grande debate sobre a 

restauração da Escola Normal como forma de esperança para a Instrução Primária, onde 

os professores adquirissem eficiente formação, tornando a educação mais solidificada. 

De acordo com os pesquisadores Araújo, Aquino e  Lima: 

 

Em 1862, o Presidente Pedro Leão Veloso, preocupado com a 
preparação para a docência do professorado e a uniformidade do 
processo de ensino e aprendizagem, autorizou o funcionamento, no 
Atheneu Rio Grandense, de uma “Escola Prático-modelo” (Lei n° 529, 
28 de abril de 1862), destinada à formação dos aspirantes ao 
magistério [...] (ARAÚJO; AQUINO; LIMA, 2008, p. 193). 
 

Porém, essa foi mais uma tentativa de restauração   que não obteve resultado 

satisfatórios  e não logrou êxito devido as deficiências metodológicos, teóricos e 

pedagógicos, aspectos esses necessários à formação docente. 

         Os problemas da Escola Normal norte riograndense mantiveram-se freqüentes até 

meados do período da Primeira República. Ao longo dos anos da sua fundação até o 

período republicano essa casa de formação de professores enfrentou momentos de 

fechamento e reaberturas, introdução de novas disciplinas, a exemplo da Pedologia, e 

novos métodos de ensino foram incorporados.  

Diferentemente da escola baiana que não registrou em sua história interrupções 

de suas atividades, a Escola Normal do Rio Grande do Norte viveu momentos de 

fracasso e êxito motivados por questões que estavam diretamente ligadas aos aspectos 

políticos e econômicos vividos na província.  
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No entanto ao desviarmos nossas lentes pesquisa para o universo da 

institucionalização da Escola Normal de Sergipe é perceptível o  movimento de criação, 

extinção e restabelecimento do Curso Normal e a finalização da criação da Escola Normal 

dessa província, como bem nos esclarece Alves (2006):  

 
Em Sergipe, os primeiros registros dessa “planta exótica” datam de 20 
de março de 1838 quando a Resolução n.15 cria a Escola Normal de 
Sergipe. A Portaria Presidencial de 18 de maio daquele ano autorizou 
o Padre Antônio Bastos ir à Corte aprender as doutrinas necessárias 
para serem implantadas na Província de Sergipe; porém o padre 
faleceu e a cadeira continuou vaga. Poderiam freqüentar a Escola 
Normal os professores públicos de primeiras letras e todos aqueles 
que almejassem obter o título de normalista. Mesmo com a dupla 
finalidade, melhorar o nível do professorado existente e diplomar 
novos mestres, marcava-se o início de sucessivos fracassos do 
Curso Normal em Sergipe, sendo dissolvido e restaurado por 
diversas vezes  (ALVES, 2006, p.2). 
 
   

A história da Escola Normal de Sergipe é marcada por um processo de 

instabilizacão não só na sua organização de infraestrutura como também de estrutura 

pedagógica e administrativa. É no ano de 1838 que se tem registro das primeiras 

intenções de criação de uma Escola Normal em São Cristóvão, então capital da 

província. Ainda que a  criação da Escola Normal na primeira capital sergipana não se 

efetivou, o Ensino Secundário começou a dar seus primeiros passos a partir da  criação 

das cadeiras de Filosofia, Retórica, Geometria e Francês no ano de 1830. Funcionando 

com aulas “centralizadas na própria capital da província, nas salas no convento Nossa 

Senhora do Carmo que “passou a ser denominado de “Gymnazio Geral”, ”Liceu de São 

Cristóvão”, “Lyceu Sergipense”, “Escola de Humanidades”” (Alves, 2005, p. 21).  

Com apenas cinco anos de funcionamento, o Liceu Sergipense foi extinto, porém 

os professores continuaram a lecionar até o ano de 1839. Foi somente então, no ano de 

1847 que o Liceu de Sergipe voltou a funcionar novamente, em alguns salões do 

Convento de Nossa Senhora do Carmo, permanecendo até a mudança da capital, em 

1855, porém as fragilidades ainda perduravam, tais como, baixa frequência e 

aproveitamento dos alunos, condições físicas inadequadas do prédio, entre outros 

problemas.  

 Assim, com a transferência da capital para Aracaju em 1855, houve a necessidade 

da criação de uma instituição que oferecesse um Ensino Secundário como meio de 

habilitar sua população tanto para ingressar nas academias, como para a formação de 

professores do ensino primário. Mas essa concretização só aconteceu no ano de 1870, 

através do Regulamento Orgânico da Instrução Pública de 24 de outubro de 1870, 



idealizado e elaborado pelo Inspetor Geral da Instrução Manuel Luiz Azevedo D`Araujo  

que defendia a ideia da criação de um estabelecimento de ensino que oferecesse dois 

cursos, o de Humanidades com duração de 4 anos, objetivando a preparação do aluno 

para ingressar no ensino superior em outras Províncias, e o Normal, com duração de 

dois anos, que tinha como objetivo preparar professores para o magistério, como 

também, a obtenção do título de normalista (ALVES, 2005, p.31). 

 Esse estabelecimento idealizado por Manuel Luiz Azevedo D`Araujo, 

denominado no primeiro momento de Atheneu Sergipense, ao disponibilizar durante as 

suas primeiras décadas, os dois cursos acima citados, passou a ser motivo de prestígio 

para a sua população, seja por ter formado intelectuais hoje renomados, seja na 

preparação do professorado da época, área da qual a capital tanto carecia.  

Sobre a importância do curso Normal nesta instituição de ensino  e na história da 

educação de Sergipe, a pesquisadora Alves (2005) destaca que  “não se pode falar do 

Atheneu Sergipense sem se reportar ao curso Normal, da mesma forma que as pesquisas 

sobre a Escola Normal precisam fazer referência ao Atheneu Sergipense” (ALVES, 

2005, p.6).  

          Dessa forma, pode-se considerar que o curso Normal em Aracaju tem a sua 

gênese no Atheneu Sergipense. Alguns dos seus primeiros professores foram: Ignácio 

de Souza Valladão, Manoel Francisco Alves de Oliveira, Luiz Carlos da Silva Lisboa e 

Severiano Cardoso, Moura Mattos, Ascendino Ângelo dos Reis, entre outros. As 

disciplinas ministradas eram: 

Moral e Religião; Gramática da Língua Nacional; 
Exercícios de Leitura de Clássicos em Prosa e Verso, 
Redação, Exercícios Caligráficos; Aritmética, Sistema 
Métrico, Elementos de Geometria, Desenho Linear; 
Noções Gerais de Geografia e de História, Geografia e 
História do Brasil, principalmente de Sergipe, Leitura 
Refletida da Constituição Política do Império; Noções 
Gerais de Física, Química, Agricultura, Pedagogia e 
Legislação do Ensino; Pedagogia Prática (ALVES, 
2006, p.5) 

 

 Apesar da sua importância para a educação de Sergipe, o Curso Normal nos seus 

primeiros anos foi motivo de preocupação, tais como, por apresentar baixo número de 

matrículas e descaso diante dos professores primários, seja pela baixa remuneração ou 

favoritismo político, do qual, independente da formação eram nomeados pelo governo 

da época vigente, fazendo com que aqueles que ingressavam no curso Normal não 

apresentassem interesse, ocorrendo assim, baixa frequência e alto número de desistentes 

ao longo do curso (NUNES, 2008, p. 132). 



 Por volta de 1877 os cursos de Humanidades e Normal foram separados, criando 

assim, a Escola Normal em outro prédio, eminentemente feminino, passando as suas 

aulas a serem ministradas no Asilo de Nossa Senhora da Pureza. Contudo, seus 

professores eram os mesmos que lecionavam no Atheneu Sergipense, ou seja, embora o 

curso Normal tenha sido transferido, permaneceu de certa forma, vinculado à sua 

primeira instituição, mas outras cadeiras foram acrescentadas, como por exemplo, os 

trabalhos de agulha, referentes a corte e manufatura de peças de vestiários, prendas e 

trabalhos domésticos, já que a sua clientela era composta por mulheres. 

No ano de 1889 foi criada a Escola Normal de Sergipe para ambos os sexos, 

sendo que a feminina continuaria no Asilo Nossa Senhora da Pureza e a masculina no 

prédio do Atheneu Sergipense, prosseguindo estável até 1897, quando foi declarada 

extinta. Contudo, em 1899, no governo de Olímpio de Souza Campos a Escola Normal 

foi restaurada, organizando assim, as suas cadeiras e horários, como também, tempo de 

duração e a partir de 1901 seguiu sem instabilidades. 

 

 

ALGUMAS CONCLUSÕES 

 

 

Adentrar ao universo da criação e consolidação das escolas normais brasileiras 

permite compreender como o projeto do Brasil Imperial apresentava suas bases 

alicerçadas na formação dos professores que atuariam no Ensino Primário visto como 

caminho seguro para a formação do povo da nova nação que acaba de nascer.  

A presente literatura sobre essas instituições de formação de professores indica 

um caráter de descontinuidade ao longo do processo de suas consolidações. E mesmo 

que existisse base legal que legitimava e autorizava a implantação destes tipos de 

instituições, tão necessário no cenário do Brasil Imperial, o seu real retrato nos revela 

um total descompromisso governamental e descumprimentos das leis que garantiam a 

criação destas casas de formação docente.  

Problemas como prédios inadequados, péssima infraestrutura, mobília 

inadequada, escassez de material didático e ausência de um corpo docente apto para 

lecionarem nas escolas normais, foram frequentes na história da escola normal 

brasileira. Caminhar pelos trilhos desta história nos conduz a conhecer um passado 

marcado de idas e vindas, aberturas, fechamentos e reaberturas comum no cenário da 

maioria das escolas normais instaladas no território brasileiro.  



A Escola Normal de Sergipe, Rio Grande do Norte e Bahia, passou por várias 

transformações, momentos de declínio e restauração, seja no que diz respeito à abertura 

e fechamento, como também, mudanças e alterações curriculares e pedagógicas. Essas 

transformações permite compreender o processo de criação das escolas normais como 

resultado de uma conjuntura política, econômica, social e cultural, na medida que põe 

em relevo traços comuns e distintos presentes na história isolada de cada uma delas. É 

possível perceber um caráter unívoco no que diz respeito aos problemas enfrentados por 

todas elas.  
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