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Resumo 
 

Este artigo tem por objetivo apresentar indicativos da memória e história do Instituto Senhor 
do Bonfim focalizando a historiografia, a identidade das “Normalistas“ na microrregião de 
Jacobina3. Busca-se promover uma discussão sobre os desafios dos Programas e processos de 
formação de professores e os múltiplos Institutos de Educação criados nas décadas de 40-50, 
além de fazer referências ao processo de encampação pelo Estado da Bahia na (re)construção 
das trajetórias singulares e plurais. Tais identidades e subjetividades são reveladas através das 
representações que  vem aproximar o cotidiano dos professores normalistas e a possibilidade 
de inserção de valores de uma época marcada pela idéias republicanas e pelas estratégicas de 
educadores “formados e preparados” no Instituto de Educação  Normal Rural.  
 
Palavras-Chave: currículo, formação, dialogicidade  
 
 

 

Abstract 
 

This article aims topresent indicative of memory and history of the Institute Senhor do 
Bonfim focusing the historiography, the identity of the "you're smarter than you" in the 
northeast of Jacobina. We seek to promote a discussion on the challenges of training programs 
and processes and multiple teachers Education institutes created 40-50, in addition to 
references to the process of remanufactured lumber by the State of Bahia in the (re) 
construction of singular and plural trajectories. Such identities and subjectivities are revealed 
through the representations that comes closer to the daily lives of normalistas teachers and the 
possibility of entering values of an era marked by Republican ideas and strategic by educators 
"trained and prepared on the Normal Rural Education Institute.  
  
Keywords: curriculum, training, Engel  
 

 



 
 
 
 
 

Não somos as missionárias – às vezes conseguimos nos lembrar disso – não somos 

lindas e chiques, não somos boazinhas, não demos e não daremos conta de salvar a 

Humanidade [...], sequer a humanidade dos alunos e de nós mesmas. Não somos o 

que o discurso religioso ou o discurso moderno nos ensinou que deveríamos ser. E se 

não somos isso e se não temos nenhum reconhecimento social, disso que somos dia-a-

dia, concretamente, quem somos nós a final? Todo mundo ajuda a construir  

uma certa imagem... mas quem mora nela somos nós. 
 

 (LOPES, 1991, p. 174-175 – De Helenas e de professoras) 

 

 
Palavras Iniciais 
 

Ao analisar este lugar de construção da imagem de “ser professora”, Lopes (1991), na 

epígrafe deste texto, nos chama atenção a todas nós professoras para o lugar o qual ocupamos 

e de que só podemos falar deste lugar porque o habitamos.  

Pautada deste lugar de professora é que surge esse texto, como forma do resultado 

inicial de uma pesquisa sobre a caminhada das normalistas no Instituto Senhor do Bonfim no 

intuito de desvelar e formalizar  juízo de valor sobre a formação, memória e o Currículo da 

Escola Normal , considerando as histórias de vida, a heterogeneidade, a identidade  e levando-

se em conta a presença desses elementos na configuração do Currículo, a sua condição de 

“multirreferencialidade”, presente nas manifestações das investigações dos educadores e no 

agir dessas profissionais que se destacaram na formação de seus alunos.  

Este é um estudo que tem como escopo discutir acerca da história da educação rural 

em uma escola normal, focalizando a formação docente e a proposta curricular no Município 

de Jacobina – cidade localizada na Chapada Diamantina Norte, particularmente no âmbito das 

narrativas de cunho histórico, durante as décadas de 1940 e 1960. Propõe-se, neste estudo, 

retomar a memória formativa das professoras que se destacaram desde a implantação da 

Escola Normal Rural na Província da Bahia, enquanto profissionais habilidosas e senhoras do 

conhecimento, até a chegada desta escola no sertão baiano, especificamente no município de 

Jacobina e microrregião. 

Investigaram-se as memórias de sujeitos que desenvolveram sua formação docente em 

uma Escola Normal Rural Pública, intitulada de Instituto Senhor do Bonfim. Ressalta-se que, 

alunos, professores e funcionários vivenciaram uma experiência educativa inédita ,portanto, 

ineditismo de tal instituição sustenta-se pelo seu caráter multifacetado, por ser pública, mista e 



rural e, portanto, agregar rapazes e moças distintos entre si, que buscavam a possibilidade de 

ascensão social por meio de uma profissão legitimamente validada e  reconhecida. 

Busca-se refletir sobre as normalistas do Instituto Senhor do Bonfim de Jacobina, com 

relação à sua escolha profissional e a significância de realização de estudos e no julgamento a 

profissão docente, a maternidade, a natureza feminista, que foram vinculadas intimamente ao 

movimento de  “ir e vir “ na construção dentro e fora da escola.  

Ressalta-se que, esse processo de Escolarização em massa da população brasileira, nas 

décadas de 1930 a 1950 respectivamente, implementado por Intelectuais de destaque na 

Política Baiana como: Isaías Alves, Anísio Teixeira e Góes Calmon, no contexto 

escolanovista, foi parte do Projeto de Construção de uma Nação Brasileira sobreposto ao País 

real, que esses agentes consideravam atrasado e ultrapassado, em contraste com os países da 

Europa Ocidental e o emergente e pujante Estado Unido da América do Norte. 

No mundo globalizado, onde o contexto de aprendências se manifesta de formas 

variadas, provocando mudanças profundas nas vivências profissionais e na profissionalidade 

dos/as professores/as, ligadas com a organização do trabalho docente, mas também com os 

seus objetivos (formação e acesso ao saber), com implicações no trabalho pedagógico e nos 

conteúdos a partilhar com seus pares nos espaços instituídos e também em ambiente 

autorizado do tipo Institutos de formação escola normal. 

Nesse viés, ao compreender os sentidos atribuídos à docência nos locais onde se 

constituíram professoras, faz-se necessário entender como as trajetórias de  “moças de 

famílias” foram  produzidas no entrelaçamento entre o pessoal e o profissional, sobretudo nas 

questões referentes ao pertencimento à profissão docente e sua constituição identitária, 

marcada pelo respaldo moral na sociedade da época que não valorizava o rural/campo. Assim, 

as professoras formadas pelo Instituto Senhor do Bonfim/Ginásio Deocleciano Barbosa de 

Castro, em sua maioria, acabavam destinando-se às “cadeiras” de escolas isoladas da 

microrregião com a incumbência de desenvolver uma ação pedagógica decente e imbuída em 

princípios discutidos na formação. 

Ao passo que em diversas recordações, desde o nascimento, reforçam esse elo, 

contudo intencionamos desenvolver um estudo específico sobre os relatos das normalistas no 

intuito de averiguar quais foram as forças e os interesses que as levaram a optar por um curso 

normal rural em uma época em que os interesses se manifestaram  através de impasses 

surgidos pelos embates ocasionados por docentes em sala e os atos de “agir” pedagógico nas 

passagens esporádicas de avaliações.  



 

 

Um olhar para a Educação Feminina 

 

A formação escolar feminina, até a segunda metade do século XIX, existiria apenas no 

nível elementar, encontrando-se vinculada à mentalidade preconceituosa com limites 

impostos pela política vigente. Os conhecimentos eram os valores familiares aprendidos no lar 

com a convivência doméstica e que elas deveriam reproduzir, perpetuando a sociedade 

patriarcal. Na realidade, essa formação nada mais era do que uma preparação da mulher para 

os misteres do lar ou para o ambiente escolar.  

Nesse período, veiculava-se o discurso de que a mulher possuía a virtude da 

moralização social, por isso cada vez mais foram valorizados seus atributos de mãe e esposa. 

Esse discurso criou impedimentos tácitos para que ela não se interessasse por assuntos que 

fugissem à órbita doméstica. Essa ideologia difundida pelo pensamento positivista incutia na 

sociedade que a principal aspiração feminina deveria ser o casamento.  

Nesse contexto, a visão católica conservadora, reafirmava as diferenças entre o homem 

e a mulher e perpetuou essa imagem com o intuito de manter a supremacia masculina sobre o 

gênero feminino. “O desuso do cérebro a que a sociedade condenara a mulher, negando-se a 

instruí-la, seria o responsável pela menor evolução verificada das capacidades mentais 

femininas”. (SAFFIOTI, 1986, p. 206).  

Ao passo que, a educação feminina ficou restrita aos Conventos, em alguns casos a 

professor particular alocados em residências e/ou fixos em espaços das grandes casas dos 

proprietários de terras e de escravos que detinham poderes na metrópole, demarcando as 

imagens e molduras de uma educação pautada em valores “certos” para as moças de família 

na condução de garantir um casamento adequado aos modelos da época. 

Louro (1997, p.447), firma que a ideia de escolarização das mulheres aparece na 

primeira Lei de Instrução Pública em 1827, associada à função educadora dos filhos onde se 

previa a criação de aulas públicas para meninos e meninas, em todo o império, distinguindo o 

que deveria ser ensinado. “O governo havia estabelecido um currículo não profissionalizante 

para a educação feminina, voltado para a formação de donas-de-casa, compostas das seguintes 

disciplinas: leitura, escrita, doutrina católica e prendas domésticas” (MANOEL, 1996, p. 23). 

Nessa circunstância, as escolas para o sexo feminino estavam restritas ao ensino das boas 

maneiras e das prendas domésticas,  o que era justificado pela função da mulher na educação 



dos filhos e no cuidado com o lar, além do bom comportamento expresso em obediência ao 

esposo, senhor absoluto do lar e da família. 

Tanto os meninos como as meninas, deveriam ter acesso ao ensino da leitura, da escrita, 

das quatro operações e da doutrina cristã. Entretanto, as meninas não poderiam aprender 

números decimais, proporções e noções de geometria, substituindo esses conhecimentos pelo 

aprendizado do bordado e costura.  

 Segundo Almeida (2007) a educação concentrava-se nas aulas de ensino elementar com 

um pouco de gramática e aritmética, dando-se preferência para as prendas domésticas que 

visavam preparar as meninas para o casamento que costumava acontecer muito cedo. “Não 

eram raros os enlaces com uma noiva criança de 12 anos que não conseguia ir além dos 

rudimentos das primeiras letras e logo estava dirigindo residências, empregadas e cuidando de 

filhos” (p. 93). Para a mulher bastava  

[...] deter qualidades morais, honestidade e formação cristã e desta forma 
obter vaga para o ensino das primeiras letras às meninas, considerando que o 
mesmo ensino não incluía informações aritméticas superiores às quatro 
operações e que as professoras reproduziam na escola os conhecimentos 
adquiridos na vida prática. (VIDAL, 1996, p. 106).  
 

Depreende-se, então, que a formação escolar feminina nesse período, existiria apenas 

no nível elementar (primário), encontrando-se vinculada à mentalidade preconceituosa com 

limites impostos pela política vigente: a mulher deveria ser preparada para os misteres do lar 

ou para o ambiente escolar. 

Assim, a educação feminina manifestava-se de forma incipiente na sociedade brasileira 

e embora impedida de instruir-se, manifestar-se e realizar-se dentro das possibilidades 

concretas existentes, a mulher procurou imprimir a sua “marca”, mesmo enfrentando a 

autoridade masculina e os preconceitos sociais de uma sociedade que só a via como ser 

destinado ao casamento e às funções do lar.  

 

A Escola Normal e a possibilidade de profissionalização da mulher 

 

No contexto da educação feminina, as aulas para meninas deveriam ser dadas por 

professoras, o que gradativamente contribuiu para a inserção das mulheres no magistério. 

Ao longo do século XIX, surgiram instituições públicas destinadas à formação de 

professores: as escolas normais, criadas para dar qualificação profissional adequada tanto a 



homens quanto a mulheres e que representavam uma resposta às críticas que a educação no 

Brasil recebia desde o Império.       

Progressivamente, as escolas tornaram-se um espaço majoritariamente feminino por 

representar uma possibilidade de ascensão social, como também pelo afastamento dos homens 

do magistério em resposta aos baixos salários, ao controle estatal e às exigências pedagógicas: 

 
As escolas normais se enchem de moças. A princípio são algumas, depois muitas; 
por fim os cursos normais tornam-se escolas de mulheres. Seus currículos, suas 
normas, os uniformes, o prédio, os corredores, os quadros, as mestras e mestres, 
tudo faz desse um espaço destinado a transformar meninas/mulheres em 
professoras, (LOURO, 1997, p.454). 

 

Como forma de conseguir ter acesso à educação escolarizada nas Escolas Normais, as 

feministas do início do século XX acabaram reforçando o discurso masculino sobre as 

funções essenciais atribuídas às mulheres, principalmente a de moralização social, ressaltando 

que a mulher educada, estaria mais capacitada para gerir a sua família. Para Almeida (1998), 

o acesso às Escolas Normais, representou uma porta aberta para que a mulher saísse do 

espaço doméstico e se inserisse na profissão docente.  

Lima (1997) afirma que a ideologia judaico-cristã, que defende o  altruísmo, o 

sacrifício e a doação ao próximo, influenciou fortemente a ideia de que a mulher deveria ser 

submissa e doar-se aos outros, fossem eles pessoas da família e no contexto escolar, aos 

alunos.  

As novas concepções de educação, advindas do movimento Escolanovista na década 

de 30, constituíram-se como fator essencial para a inserção da mulher no magistério. Segundo 

Luckesi (1994), a educação passou a ser vista como redentora social, como sustentáculo do 

progresso e da modernização da sociedade, o que possibilitou maiores investimentos, bem 

como ampliação das vagas na rede de ensino do país. 

Assim, nos primeiros anos do século XX, algumas conquistas femininas permitiam às 

mulheres freqüentar escolas, porém não as universidades; tinham a possibilidade de trabalhar 

no magistério, mesmo ganhando pouco, e possuíam um pouco mais de liberdade, embora 

severamente vigiadas (ALMEIDA, 2004, p. 37).  

Para Nóvoa (1992), a criação das escolas normais constitui o processo da 

institucionalização da formação docente, proporcionando o desenvolvimento da profissão e a 

melhoria da posição social das professoras. Nelas, a elaboração dos conhecimentos 

pedagógicos e uma ideologia comum ao conjunto dos docentes substituíram o “velho mestre-

escola” pela nova professora, pelo novo professor do ensino primário. Para o autor, as escolas 



normais passaram a produzir e a reproduzir um corpo de saberes e de normas necessários para 

o exercício da profissão docente.  

Por outro lado, competia aos superintendentes, delegados e supervisores, ao visitarem 

as escolas e outros estabelecimentos de instrução e, no que se referissem aos professores, 

examinarem seu procedimento moral e civil, a forma como os conhecimentos eram 

transmitidos aos alunos; acompanhar os programas de ensino, a assiduidade às aulas e o 

cumprimento dos deveres. Cabia também fiscalizar, o tratamento carinhoso dispensado aos 

alunos; às escolas, a casa, suas condições higiênicas e comodidade para o número de alunos 

ali freqüentes; os livros sobre o inventário da mobília, da matricula, do ponto diário, listas dos 

exames e vistas; a disciplina, a ordem e a regularidade das lições, bem como os livros 

existentes, dentre outros aspectos.   

Com a ampliação do campo educacional, houve também a ampliação das vagas para a 

atuação docente, tornando propícia a absorção do grande contingente feminino com o curso 

de magistério. Além disso, a abertura de novos campos de trabalho, devido ao crescimento do 

sítio industrial no Brasil, fez com que os homens migrassem da área de educação para outras 

profissões melhor remuneradas, ampliando, conseqüentemente, o número de vagas nas 

cadeiras do magistério.  O exercício de uma atividade remunerada, para as mulheres das 

camadas mais abastadas da sociedade, foi algo novo, diferentemente das mulheres das 

camadas menos privilegiadas, onde o trabalho fora do lar já fazia parte de sua rotina, sendo 

mesmo necessário à subsistência.  

 

A Educação Feminina na Bahia e o Instituto Senhor do Bonfim 

 

Para estudar a situação educacional específica da Bahia em um período centralizador, 

temos, no ano de 1828, o testemunho da Corografia de Domingos Antonio Rebello (escrita em 

1829, e publicada na Revista do IGHBA em 1929) através do qual sabemos que esta província 

já possuía então 59 escolas públicas de primeiras letras e 36 particulares, localizadas nas 90 

freguesias em que então se dividia a província, nas 127 localidades por ele mencionadas nesta 

sua obra.  

Depois de sancionar a lei de 15 de outubro de 1827, D. Pedro I enviou aos presidentes 

das várias províncias, correspondência solicitando a informação de quantas escolas já 

existiam nelas e mais quantas ainda era preciso criar e onde. A resposta só chegou ao Rio de 

Janeiro em 1830, mas não foi D. Pedro, e sim a Regência Trina Permanente que, em 1832, 



baixou uma lei mantendo na Bahia as 70 escolas públicas de primeiras letras já então 

existentes, e criando outras 94 mais, elevando para 164 as aulas elementares públicas na 

Bahia.  

A organização do sistema provincial de ensino com o Ato Adicional de 1834 (lei geral 

nº 16, de 12 de agosto de 1834) instituiu as Assembléias Legislativas Provinciais, 

responsáveis de então em diante pelo ensino elementar. As autoridades se faziam presentes 

nos eventos e, aproveitavam para induzir com palavras valores e “bons procedimentos” 

válidos para um real cidadão da época Brasileiro.   

Para referendar a construção da História da Educação no interior da Bahia, 

especificamente no semiárido, retomemos algumas leis editadas a partir de 1891, 

especificamente as que versam sobre a Educação na Bahia, o Ensino Primário e suas Escolas 

Normais. Nelas, o perfil de educador almejado para o exercício do magistério sobressai-se, 

demonstrando que já havia um forte interesse do Governo Estadual quanto à melhor formação 

de alunos - futuros professores. 

 É importante mencionar a época da  instalação  do prédio localizado à Rua do 

Convento das Irmãs – a primeira Escola Normal Rural na cidade de Jacobina e as primeiras 

normalistas do Instituto Senhor do Bonfim, oriundas do Educandário Nossa Senhora do 

Santíssimo Sacramento, colégio até aquele momento responsável pela formação de 

professoras e na projeção da imagem nas praças e avenidas com as marcas de uniforme azul e 

branco, com saias pinçadas e bem-passadas para fazer a diferença no trajeto e puderam 

atravessar a cidade do ouro com distinção marcada pela simbologia e metáfora de seus trajes. 

Eram nossas “pepitas” que representavam a riqueza de saberes no  Instituto de 

Educação,  o local onde as professoras “eram formadas” e que servia de referência para que 

pudessem ser alocadas em suas devidas “cadeiras” ou indicativo para lecionar no  Instituto 

Senhor do Bonfim/Centro Educacional Deocleciano Barbosa de Castro que,  na época, era um 

centro difusor de educação formal da região e de ideais religioso por força da Igreja Católica e  

da inexistência de escolas formais em outras cidades. 

Na publicação do Palácio do Governo do Estado da Bahia, no dia 8 de junho de 1891, 

é divulgado, por meio do Decreto n. 5339 um novo regulamento para as Escolas Normais, o 

que veio a comprovar interesse com a educação vigente, com a formação dos professores 

normalistas e sua inserção no ensino.  

Na escola normal o regime disciplinar fazia analogia ao militarismo e as artimanhas 

dos docentes no que tange ao modelar comportamentos.  Em relação ao ensino de língua há 



referências até ao Francês. Desta forma, as classes eram separadas, meninas de um lado, 

meninos de outro. Na hora da “sabatina” – técnica de ensino da época – havia o debate entre 

alunos de ambos os sexos e sempre em seus escritos: “As sabatinas eram exercícios escolares 

passados ordinariamente para o Sábado (daí o seu nome) e constavam de recapitulação das 

matérias dadas num certo período de tempo onde uns estudantes eram argüentes e os outros 

defendentes, na fala de uma ex-normalista observamos essa assertiva. 

A quantidade de mulheres que escolhe a profissão do magistério é muito maior que a 

dos homens que têm optado pela docência.  Essa realidade pode ser verificada na Escola 

Normal (Instituto Senhor do Bonfim) cujo número de alunos inicialmente era 10% 

exclusivamente masculino. Ao legitimar a docência como profissão eminentemente feminina, 

as instituições da sociedade têm papel importante. Principalmente a família, a escola e a 

igreja, que muitas vezes limitam a escolha da mulher, impondo forçosamente a opção pela 

carreira docente. Neste ponto, Lourenço Filho assinala: 

O que há, em relação à escolha da profissão [...] é o resultado da formação 
social. Idéias, hábitos mentais, longamente firmados desde a infância; 
tradições da família; bom ou mau conceito local de determinado trabalho; 
influência direta muitas vezes dos nossos primeiros mestres que tomamos 
como modelo; modificações de melhoria econômica da profissão — tudo 
isso pode agir isoladamente ou em conjunto, num dado momento (2001, 
p.17). 

 

Por outro lado, os modelos de conduta oferecidos às normalistas no decorrer da sua 

vida induzem a sua tomada de decisão profissional. Esses modelos que, conforme a epígrafe, 

são apresentados de várias maneiras e a todo instante, acabam por ditar os comportamentos 

esperados e aprovados para cada pessoa. As normalistas receberam esses modelos de forma 

diferente e agem sobre eles com reações diversas, portanto o brinquedo, ou a brincadeira, 

aparece no depoimento de algumas das normalistas, que afirmam que as brincadeiras infantis 

fomentaram nelas a escolha profissional.  

Cabe destacar que a mulher sertaneja e baiana do sertão, ambas só passaram a ser 

atenção do governo provincial a partir de fevereiro de 1836, com a criação das cadeiras 

públicas para o ensino das primeiras letras, pois os interesses eram de controle, além de um 

descaso geral. 

Tal preocupação com a identidade revela as formas de tentativa de fechamento de uma 

concepção, no caso, enfatizando a relação teoria-prática. Contudo, o que podemos também 

problematizar é que toda mudança analisada traz implicações também para a percepção do 



magistério – caminha em diálogo com a forte defesa pela profissionalização a partir de um 

estatuto profissional que se definiria por um profissional capaz da ação-reflexão-ação. Nela 

privilegiou-se o ensino nas escolas particulares, municipais, estaduais e seus professores 

alfabetizadores.  

Além disso, ao exercer uma profissão, as mulheres além de saírem da esfera 

doméstica, passaram a ter maior liberdade e autonomia num mundo em que o homem era o 

dominante. Conforme Almeida (2004, p. 23), durante muito tempo a profissão de professora 

foi praticamente a única entre as mulheres.  

Os problemas encontrados durante a fundação da Escola Normal da Bahia decorreram 

do momento histórico pelo qual passava a Província, um período de muitas revoltas 

populares, a exemplo da Revolta dos Malês e da Sabinada, que contaram com a participação 

de professores.(COSTA, 1988 apud ROCHA, 2008). Neste cenário, só após seis anos de 

inauguração, a Escola Normal da Bahia começa de fato as suas atividades 

Neste cenário de educação na Bahia, foi implantada em 1926, a escola normal de 

Caetité (que já existira no fim do séc. XIX e fora fechada posteriormente) e, em 1927, a de 

Feira de Santana que passou a funcionar no prédio inaugurado em 1915 como Grupo Escolar 

J. J. Seabra. Na época já existiam outras Escolas Normais no interior. Uma equiparada em 

Ilhéus, uma em Barra do Rio S. Francisco, destruída pela enchente, mas que se estava 

restaurando, e pretendeu-se instalar uma também em Senhor do Bonfim, que não chegou a se 

concretizar. (SOUSA, 2001, p. 16, 59, 60 e 61/2). 

Importante na Bahia foi o governo do interventor Landulfo Alves de Almeida, que deu 

um novo sentido na formação de professores, tomando como referência as diferentes 

propostas de formação que foram se constituindo no Brasil a partir da década de 70. Esta 

abordagem prioriza o papel do sujeito na sua formação, o que quer dizer que a própria pessoa 

se forma mediante a apropriação de seu percurso de vida, ou do percurso de sua vida escolar. 

Permite “uma mediação do conhecimento de si na sua existencialidade”, como acentua Josso 

(2008, p.19), o que autoriza aos sujeitos uma “tomada de consciência de seus atos, o lugar 

onde se interpenetram e da formação do educador”.  

Ora, pretende-se dentro dessa visão fazer uso das narrativas dessas normalistas para 

evocar o seu passado no desejo de representar o modo de dar sentido ao que foi experienciado 

por essas moças de família em uma época de restrição do espaço da mulher, uma vez que, 

pode-se encontrar trilhas e caminhos para os reais acontecimentos educacionais sob a ótica 



daquelas que representaram a “emancipação” e um “comportamento de rebeldia de moças” de 

família em um contexto da escola nova e de suas vivências no Instituto de Educação. 

No cenário da formação docente, um olhar para o currículo 

 

      É importante compreender neste cenário de formação, os professores tem sido 

influenciados pelos pressupostos behavioristas e que a análise mais aprofundada dos efeitos 

deste tipo de formação revela os meandros de uma postura política que visa limitar a cognição 

do professor, reduzindo o ato intelectual de ensinar a uma mera técnica. A crítica de 

Kincheloe (1997) a este “treinamento behaviorista” nos ajuda a entender como a formação 

tecnicista desenvolvida no Brasil a partir do final da década de 60 contribuiu para sedimentar 

o regime autoritário instalado em 1964. 

Neste sentido, concordamos com Kincheloe (1997) de que esse tipo de “treinamento” 

reforça a ética individualista, “mascara os interesses comuns dos professores e obscurece a 

necessidade de uma ação coletiva dos professores na luta pela mudança educacional” (p. 20). 

Portanto, este tipo de formação fomenta a criação de uma visão bancária de educação, do 

ensino e da aprendizagem e faz com que os professores ajam como consumidores e não como 

produtores de conhecimentos.  

Nesta perspectiva, os professores são “treinados” pura e simplesmente para seguir 

ordens e obedecer, incondicionalmente, sem questionar o corpo de conhecimento e 

informações que são predeterminados na sua formação, assim como, transferir todo esse 

aprendizado para os seus educandos por meio de uma variedade de estratégias com efeitos 

nefastos na Educação Básica e que posteriormente apresentaremos neste texto.  

Ao tecer críticas às instituições incumbidas da formação de professores, Giroux (1997) 

afirma que elas são instituições desprovidas de consciência social.  Portanto, “é preciso 

desenvolver programas nos quais os futuros professores possam ser educados como 

intelectuais transformadores que sejam capazes de afirmar e praticar o discurso da liberdade e 

democracia” (1997, p. 196).  

Em contrapartida, o paradigma emergente, no intuito de contrapor-se à perspectiva 

positivista de ciência, consolidada nas propostas tradicional e tecnicista de ensino-

aprendizagem e presente na construção e organização lógica dos currículos, marcada pela 

dicotomia entre o pensar e o fazer, vem afirmando a possibilidade de uma nova práxis 

pedagógica na formação de professores pautada na concepção e no entendimento de que o 



conhecimento é parte integrante do processo de construção coletiva, portanto, constitui-se 

como um ato dinâmico, contraditório, temporário e multifacetado.  

Assim, pensar em práticas docentes inventadas pelos professores constituem-se, 

algumas vezes, em “senso comum culto”. Trata-se de uma filosofia e sociologia da ação, 

conforme Sacristán (2002). Por isso, é crucial reconhecer que as questões culturais devem se 

transformar em objeto das investigações realizadas pela academia, quando essa se incube de 

pensar a formação dos professores – “[...] o professor pensa não de acordo com a ciência, mas 

conforme a cultura” (SACRISTÁN, 2002, p. 85). 

Para esse autor, o “[...] grande fracasso da formação de professores está em que a 

ciência que lhes damos não lhes serve para pensar” (2002, p. 85). Isso ocorre, principalmente, 

porque as políticas destinadas à formação dos professores são descoladas de suas práticas 

concretas, ou seja, não levam em conta os saberes que têm sido produzidos por eles no dia a 

dia. Com isso, tais políticas estão fadadas ao fracasso, pois atuam na lógica da importação dos 

saberes, impedindo que, durante o processo de formação, os professores possam pensar sobre 

seu fazer e encontrar formas de solucionar os problemas vivenciados. 

Ainda dialogando com Sacristán, tem-se que o “paradigma do senso comum diz que o 

saber fazer, o ‘como’ não é uma derivação só do conhecimento, adquirido na formação ou no 

processo de formação, mas se deve à matriz cultural da qual provém o professor” (2002, p. 

86).  

Finalmente, concluímos este artigo compreendendo que a discussão e a reflexão que 

buscamos estabelecer aqui não dão conta da multidimensionalidade, da complexidade e da 

incompletude do fenômeno educativo, do saber fazer, do ser professor e do processo de 

formação de professores diante da dinâmica da sociedade.  

 

Nas considerações, o percurso final  

 

As práticas educativas das mulheres manifestavam-se de forma incipiente e sofreram 

forte influência de uma sociedade patriarcal ao longo da sua trajetória,  na sociedade 

brasileira. Entretanto, embora impedida de instruir-se, manifestar-se e realizar-se dentro das 

possibilidades concretas existentes, a mulher procurou imprimir a sua “marca”, mesmo 

enfrentando a autoridade masculina e os preconceitos sociais de uma sociedade que só a via 

como ser destinado ao casamento e às funções do lar.  



A formação docente no decorrer da história do Brasil se caracterizou como parte de 

um projeto amplo vinculado às questões de ordem social, econômica, política, cultural e 

educacional. Fruto do contexto desarticulado em que a educação se encontrava desde o início 

da constituição do país como nação independente, as escolas normais faziam parte da 

reestruturação de diversos setores do Brasil que necessitavam estar em acordo com o projeto 

de pais civilizado que se buscava implantar. No caso especifico da educação, as mulheres 

seriam responsáveis pela formação de professores para o ensino primário, visando suprir a 

demanda pela escolarização num contexto de escassez de pessoas habilitadas para o exercício 

do magistério.   

Dessa forma, a necessidade de atuar profissionalmente em face das necessidades de 

sobrevivência associa-se a uma propensão “natural” da mulher para o trabalho docente, 

fomentando a entrada das mulheres no magistério, caminho também que lhes dava 

legitimação social por ser a profissão reconhecida, principalmente entre as classes populares. 

No caso das normalistas de Jacobina, o trabalho didático desenvolvido em suas práticas e 

vivências docentes, esteve intimamente ligado à sua formação enquanto alunas do Instituto 

Educacional de Senhor do Bonfim. 
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