
 

 

 
1 

FEMINIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO 

Eixo 4: Formação de Professores, Memória e Narrativas 

 

Ana Paula Soares Lima1 
i Cora Linhares dos Santos2 

 

 

Resumo: O artigo vai relatar como a educação foi ganhando importância com o passar 
do tempo no Brasil e como a mulher foi inserida nesse meio acreditando ser 
vocacionada para desenvolver o Magistério analisando as influências sociais que a 
levaram a construção desse pensamento. Sergipe também será destacado, dando ênfase 
as “normalistas” alunas do colégio Normal Rui Barbosa destacando como a mulher 
sergipana foi construindo sua relação com a educação. Utilizamos como metodologia a 
análise de livros, revistas, monografias e dissertações a respeito da temática apresentada 
o que nos levou a conclusão do poder que a sociedade detém sobre a vida do ser 
humano fazendo imposições que com o passar do tempo tornam-se fatos “naturais” 
incontestáveis. 

Palavras-chave: educação, mulher e magistério. 

 Summary: the article will report how education has been gaining importance over time 
in Brazil and as the woman was inserted in believing it to be dedicated to developing 
the Teaching by analyzing the social influences that led to the construction of this 
thought. Sergipe will also be highlighted, emphasizing the "you're smarter than ..." 
students of colégio Rui Barbosa excelling as a Normal woman Sergipe one was building 
his relationship with education. We use as a methodology to reviewbooks, journals, 
monographs, and dissertations on the subject presented what led us to the conclusion 
that society holds power over the life of human being making charges that over time 
become "natural" undisputed facts.  
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Podemos perceber a educação como um dos pilares mais importantes para o 

desenvolvimento de um ser humano em sociedade. Educar não se restringe ao ato de ler 

e escrever, mas a capacidade de pensar, de perceber o seu lugar no mundo podendo 

contestar algo que não lhe agrade. Uma pessoa que não tem acesso a esse conhecimento 

certamente não conseguirá desenvolver todas as suas capacidades tornando-se refém do 

pensamento do outro, da sociedade que a envolve. 

Em meados do séc. XIX a educação era privilégio de poucos, apenas dos mais abastados 

financeiramente, e fato de ser do domínio desta classe, era a estratégia utilizada para se 

manter o status dos ricos. Grande parte da população era analfabeta independentemente 

do lugar em que vivia, seja na cidade ou zona rural. As escolas que existiam eram 

oferecidas em maior número para os meninos, sendo essas fundadas por congregações 

religiosas ou por leigos. A partir desse instante começava a surgir uma sutil diferença 

entre os gêneros: meninos tinham aulas com professores e meninas com professoras. 

Essa diversidade existente entre os gêneros foi essencial para formação 

educacional de homens e mulheres. As mulheres não possuíam incentivo para 

freqüentar as escolas, pois a sociedade não via a necessidade de torná-la instruída, já 

que a mesma tinha como papel principal cuidar da casa, do marido e dos filhos. A 

mulher somente adquiriu direito a educação pública em 15 de outubro de 1827 através 

da Lei Imperial que prescrevia também diferenças curriculares entre meninos e meninas. 

Para eles, noções de geometria e para elas, bordado e costura. 

 

As mulheres, guardadas zelosamente por pais, irmãos e 
maridos, mantidas intencionalmente na ignorância, não poderiam, 
senão por meio da educação, ter condição de comandar suas vidas e 
inserir-se no ainda limitado espaço público. Conscientes dos receios 
masculinos e também femininos, de que a mulher educada 
abandonasse a sagrada missão a ela destinada, enquanto mãe e esposa, 
e que o excesso de instrução interferisse na sua saúde e capacidade 
reprodutiva. (ALMEIDA, 1998, p.34) 

 

As mulheres começavam a enfrentar as primeiras barreiras para desenvolver o 

seu lado intelectual. Analfabetas muitas meninas buscaram como solução para sua 

alfabetização refugiar-se nos conventos, local no qual muitas tiveram as primeiras 
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noções de aprendizagem, daí a relação existente entre a educação feminina e a educação 

religiosa. 

Somente no séc. XX é que as escolas foram criadas de fato no Brasil ganhando 

mais ênfase na educação feminina a visão de submissão da mulher continuava muitos 

acreditavam que elas deveriam ser mais educadas do que instruídas, “ou seja, para elas, 

a ênfase deveria recair sobre a formação moral, sobre a constituição do caráter, sendo 

suficientes, provavelmente, doses pequenas ou doses menores de instrução”. (LOURO, 

2004, p. 446) 

A mulher só passou a ser vista de forma diferenciada quando surgiu à 

necessidade de implantação de uma política de modernização no país, que visava à 

formação de novos cidadãos. Acreditando-se que a escola seria uma extensão do lar a 

mulher não enfrentaria maiores dificuldades, já que os papéis a serem desenvolvidos 

seriam praticamente os mesmos.  Mais uma vez era colocada para mulher como única 

opção de um crescimento profissional o que a sociedade achava mais conveniente. 

 

II – A MULHER COMO DOCENTE 

 

A necessidade de instruir a população fez com que a sociedade investisse nas 

escolas normais que eram voltadas para formar docentes inicialmente homens e 

mulheres que deveriam ter aulas em salas separadas ou até em turnos diferentes. A 

disseminação desse tipo de estabelecimento foi legitimada, segundo Azevedo a partir da 

descentralização do ensino. No Brasil, a primeira Escola Normal começou a funcionar 

em 1835, na cidade de Niterói; logo após na Bahia em 1836 e em seguida no Ceará em 

1845. 

Com a urbanização e a industrialização do país e o surgimento de novos postos 

de trabalho contribuíram para que as escolas normais tornarem-se ambientes 

completamente femininos estava sendo deixado nas mãos das mulheres o dever de 

educar as crianças de ensino primário. Muitas foram às críticas que não acreditavam que 

a mulher tivesse capacidade para desenvolver tal papel. 
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Para alguns parecia uma completa insensatez entregar ás 
mulheres usualmente despreparados, portadores de cérebros “pouco 
desenvolvidos” pelo seu “desuso” a educação das crianças. Mulheres e 
clero viviam voltados para o passado e, portanto, não poderiam 
“preparar organismos que se devem mover no presente ou no futuro”. 
(LOURO, 2004, p. 450) 

 

Mas uma grande onda começava a ganhar força a de que a mulher possuía as 

características essenciais para se tornar professora, pois se o destino da mulher era a 

maternidade o magistério seria uma extensão de seu papel natural. A sociedade incutiu 

na mulher essa naturalização com o magistério possuindo atributos indispensáveis para 

o desenvolvimento dessa função: amor, carinho, sensibilidade, atenção. Segundo 

LOURO (1992) através desse discurso concretizava-se o afastamento dos homens do 

magistério e a permanência das mulheres como trabalhadoras dóceis e delicadas. 

 

O senso comum social afirma tal dualidade caracterizando a 
mulher como um ser frágil, sensitivo, intuitivo, feito para as doçuras 
do lar e da maternidade e que, por isso, foi destinado á vida doméstica, 
aos cuidados do marido e da família. Estabelecidas essas condições 
sociais, era preciso persuadir as mulheres de que seu lugar e sua 
função não provinham do modo de organização social, mas da 
natureza, e eram excelentes e desejáveis para todos, inclusive para elas 
próprias. Ou seja, o papel secundário ocupado pelas mulheres teria 
caráter natural e não histórico-social. (FILHO, 2002, p. 56) 

 

Foi permitida a mulher o desenvolvimento dessa atribuição, mas não se 

distanciando de sua meta como mãe e esposa devendo ter uma forma correta de se vestir 

e se comportar para não sofrer qualquer tipo de sanção. Para muitas mulheres a 

possibilidade de se profissionalizar através do magistério era uma oportunidade de 

tentar ter o seu sustento sem ter a necessidade de buscar um casamento, mas para outras 

era uma obrigação já que a sociedade não via com bons olhos a mulher que estivesse 

fora do ambiente doméstico. Algumas tiveram que abrir mão do desejo de buscar um 

caminho profissional que não estivesse relacionado à educação pelo fato de seus 

familiares não aceitarem essa decisão. Como é o caso de Ieda uma ex-normalista: 
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Não me arrependi! (de ser professora) Digo, agora, tenho uma 
mágoa profunda porque não me formei em Medicina, porque eu tinha 
muito gosto, tanto gosto que comecei, eu...saía dando injeção em todo 
mundo, curava quem tava com uma ferida, fazia tudo que podia 
fazer... (FREITAS, 2003, p. 42) 

 

Essa identificação “natural” com o magistério construiu-se de forma tão concreta 

que as mulheres passaram a acreditar que eram vocacionadas a essa profissão que nada 

mais é do que uma construção sociocultural de adequação aos padrões impostos. 

 

III – A EDUCAÇÃO FEMININA EM SERGIPE  

 

Em Sergipe a situação não foi diferente das demais regiões brasileiras tendo a 

mulher papel secundário na sociedade e encaminhando-se para o Magistério como 

vocacionada. A instituição da primeira Escola Normal ocorreu no ano de 1871 através 

do regulamento de 24 de outubro criaram-se os cursos Normal e o de Humanidades, 

ambos funcionando no Atheneu Sergipense.  

Inicialmente a criação desse curso Normal era destinada ao público masculino. 

A Escola Normal masculina foi extinta indiretamente pela resolução nº1326, de 

17/5/1888 do presidente Olímpio Campos dos Santos Vital, ao determinar que seriam 

suspensas as aulas que não tivessem a freqüência de pelo menos 10 alunos. Em 1883, 

ninguém havia se matriculado e em 1886, os alunos desistiram do curso.  

Somente em 1877 que surgiu a primeira Escola Normal feminina, pela 

impossibilidade de implantá-la no Atheneu, cujos valores morais não permitiam a co-

educação dos sexos, instalou-se a escola em anexo ao Asilo Nossa Senhora da Pureza.  

A escola atendia tanto as alunas do curso quanto as internas do asilo. 

O presidente da época, João Pereira de Araújo Pinho, acreditava que a escola 

seria um celeiro de professores que iriam trazer muitos benefícios para a educação 

sergipana. A Escola Normal feminina, criada em 1877, recebeu em 1923, a 

denominação de Escola Normal Rui Barbosa, por iniciativa do presidente da província 

Graccho Cardoso. 



 

 

 
6 

 

Em 1947, a escola normal rui Barbosa passa a denominar-se 
instituto de educação rui Barbosa, mudança que atingiu todas as 
escolas normais do país, a partir da lei orgânica do ensino normal 
(nº8.560, de 2/01/1946). As escolas normais constituíam um espaço de 
formação socialmente aceito, responsável pela profissionalização de 
uma grande número de mulheres. (FREITAS, 2003, p.37) 

 

O ensino das mulheres na Escola Normal representava uma ascensão na 

sociedade para as mulheres que buscavam independência econômica e a formação do 

intelecto da mulher já que grande parte da sociedade era analfabeta cursar a Escola 

Normal era um diferencial para as jovens sergipanas.   

No ano de 1912 foi nomeado para ser professor de Pedagogia, Pedologia e 

noções de Higiene Escolar Helvécio de Andrade que teve grande destaque no 

funcionamento da escola chegando à diretoria da mesma. 

Helvécio é figura de grande destaque na educação sergipana suas aulas causaram 

muitas instabilidades entre as normalistas, por ser médico dava aulas sobre higiene e 

saúde muitas delas escandalizou muitas alunas e seus pais que achavam que o conteúdo 

era impróprio para as jovens. Como podemos perceber no depoimento de Diana 

 

Dr. Helvécio de Andrade foi esse que eu lhe falei, quando dava noções 
rudimentares de higiene, era higiene e saúde... muitos pais achavam 
que as filhas não deviam assistir essas aulas, porque eram aulas, não 
eram praticamente pornográficas, mas que as donzelas não deviam 
ouvir! (FREITAS, 2003, p.118) 

 

Helvécio instaurou novos métodos na educação feminina sergipana que 

facilitaria o aprendizado dos alunos dando origem a Pedagogia Moderna meio pelo qual 

as normalistas iriam aprender como dar aulas para o ensino primário. 

 

IV – HELVÉCIO DE ANDRADE 
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Primeiro filho de José Ferreira de Figueiredo e Tereza de Jesus Andrade, 

Helvécio Ferreira de Andrade, nasceu em 6 de maio de 1864 no sítio Chapado Engenho 

de Boa Sorte município de Capela. Cursou preparatórios nos colégios Santo Antônio e 

Pedro II na Bahia de 1876 a 1880. Matriculou-se na faculdade de Medicina da Bahia em 

1881 recebendo em 1886 o grau de Doutor em Medicina e Farmácia. 

Exerceu na cidade de São Paulo os cargos de Inspetor Sanitário e Inspetor Geral 

do Ensino público, tendo antes servido na Guarnição Militar Federal como médico 

adjunto do exército e do 54º batalhão da Guarda Nacional aquartelado na ocasião da 

Revolta Armada em 6 de setembro de 1893, por isso foi agraciado com a patente de 

Capitão Médico Honorário do Corpo de Saúde do Exército. Em 1900 voltou a Sergipe 

estabelecendo-se em maruim onde clinicou até 1910 data da sua transferência para a 

capital sergipana. 

Passando para Aracaju, em 1910 no exercício do cargo de delegado Fiscal do 

governo Federal junto ao Atheneu Sergipense; foi nomeado lente da cadeira de 

Pedagogia, Pedologia e Higiene Escolar da Escola Normal reorganizada no governo de 

Rodrigues Dória pelo profº. Paulista Dr. Carlos Silveira. 

Em setembro de 1913 foi nomeado Diretor Geral da Instrução Pública, cargo que 

exerceu até 1918 quando terminou o governo federal do general Oliveira Valadão. 

Como diretor da Escola Normal e do grupo escolar modelo anexo, não abandonou a sua 

cadeira, lecionando-a com a maior oportunidade; para ele as aulas de um grupo escolar 

são secções do mesmo curso que não poderiam ser interrompidas. 

Instituiu na Escola Normal a biblioteca que não teve desenvolvimento, 

inaugurou as conferências cívicas e pedagógicas. Helvécio Ferreira de Andrade instituiu 

na educação sergipana novos métodos de ensino, formas de lidar com a formação do 

professor, sua qualificação e postura em sala de aula. 

 

V – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Analisar a educação feminina é um tema extremamente importante para a 

educação brasileira que deve ser debatido e que tem as suas raízes voltadas para a 

adequação da sociedade e seus desejos, sendo que o que achávamos ser “natural” como 
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a identificação da mulher com o Magistério foi socialmente construído e que em muitos 

momentos a mesma não teve opções de escolha, tendo que se submeter às vontades 

alheias. 

Sergipe faz parte desse contexto sendo analisado o desenvolvimento da 

educação feminina na Escola Normal Rui Barbosa e alguns pontos que merecem 

destaque na instituição como a presença de Helvécio Ferreira de Andrade figura 

indispensável na história das normalistas. A mulher é personagem indispensável na 

história da educação brasileira mostrando suas variáveis e adaptações ao mei em que 

está inserida. 

 

VI- REFERÊNCIAS 

 

ALMEIDA, Jane Soares de. Mulher e educação: A Paixão pelo Possível. São Paulo. 

Fundação Editora da UNESP, 1998. 

ARAUJO, José Carlos de Souza. JÚNIOR, Décio Gatti. Novos temas em História da 

Educação Brasileira. Instituições escolares e educação na imprensa. Campinas, São 

Paulo. Autores Associados, Uberlândia, Minas Gerais, 2001. 

FREITAS, Anamaria Gonçalves Bueno de. Vestidas de azul e branco. Um estudo 

sobre as representações de ex-normalistas (1920- 1950). São Cristóvão. Grupo de 

Estudos e Pesquisas em História da Educação/NPGED, 2003. 

_______. Pesquisando a Educação Feminina em Sergipe na Passagem do séc. XIX 

para o séc. XX. Revista do Mestrado em Educação, UFS. Vol. 4 jan. /jun. 2002. 

GOMES, Carla Rezende. A prática pedagógica e a construção das identidades de 

gênero em Escola da Rede Municipal de ensino de Aracaju. São Cristóvão – 

Sergipe, 2008. 

GUARANÁ, Armindo. Diccionário Bio – Bibliográfico Sergipano. Rio de Janeiro, 

1925. 



 

 

 
9 

LOPES, Eliane Marta Teixeira. FILHO, Luciano Mendes Faria. VEIGA, Cynthia 

Greive. 500 anos de educação no Brasil. Belo Horizonte, Minas Gerais. Editora 

Autêntica, 2000. 

STEPHANOU, Maria. BASTOS, Maria Helena Camara (organizadora). Histórias e 

Memórias da Educação no Brasil. Petrópolis, Rio de Janeiro. Editora Vozes, 2004. 

VALENÇA, Cristina de Almeida. Entre Livros e agulhas: representações da cultura 

Escolar Feminina na Escola Normal em Aracaju (1871 -1931). São Cristóvão - 

Sergipe, 2003. 

                                                           
i
 1 – Acadêmica de Pedagogia da Universidade Federal de Sergipe 

Bolsista da Pró –Reitoria de Extensão (PROEX) 

Membro da Sociedade Brasileira de História de Educação (SBHE) 

e – mail: livrelima@yahoo.com.br 

2 - Acadêmica de Pedagogia da Universidade Federal de Sergipe 

Bolsista da Pró –Reitoria de Extensão (PROEX) 

Membro da Sociedade Brasileira de História de Educação (SBHE) 

E – mail: coralinhares@yahoo.com.br 

 


