
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O CELIBATO PEDAGÓGICO FEMININO EM SERGIPE NAS TRÊS PRIMEIRAS 

DÉCADAS DO SÉCULO XX: UMA ANÁLISE A PARTIR DA TRAJETÓRIA DE 

LEONOR TELLES DE MENEZES. 

 
 
 
 
 

Nivalda Menezes Santos 
 
 
 
 

 
SÃO CRISTÓVÃO-SE 

Dezembro de 2006. 



Dissertação de Mestrado 
 
 
 
 
 
 

 
Nivalda Menezes Santos 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

O CELIBATO PEDAGÓGICO FEMININO EM SERGIPE NAS TRÊS PRIMEIRAS 

DÉCADAS DO SÉCULO XX: UMA ANÁLISE A PARTIR DA TRAJETÓRIA DE 

LEONOR TELLES DE MENEZES. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dissertação apresentada ao Núcleo de Pós-Graduação 
em Educação da Universidade Federal de Sergipe, 
como requisito parcial à obtenção do título de Mestre 
em Educação, sob a orientação da Profa. Dra. 
Anamaria Gonçalves Bueno de Freitas. 
 
 
 
 

 
 

 
 

SÃO CRISTÓVÃO-SE 
Dezembro de 2006.                                            



O CELIBATO PEDAGÓGICO FEMININO EM SERGIPE NAS TRÊS PRIMEIRAS 

DÉCADAS DO SÉCULO XX: UMA ANÁLISE A PARTIR DA TRAJETÓRIA DE 

LEONOR TELLES DE MENEZES. 

 

 

 

 

 

APROVADO PELA COMISSÃO EXAMINADORA EM 21 DE DEZEMBRO DE 2006. 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________ 

Profª Drª Anamaria Gonçalves Bueno de Freitas 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________ 
 

Prof. Dr. Jorge Carvalho do Nascimento 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________ 
 

Profª Drª Josefa Eliana de Souza 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________ 
 

Suplente 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EEEEcos do Coraçãocos do Coraçãocos do Coraçãocos do Coração    
 
Àqueles que me guiaram 
na senda da existência, 
àqueles que me dedicaram 
afeto, carinho, benquerer e 
assistência, e a Dulce,  
dedicada e extremosa, 
estas páginas volvidas 
pelo coração. 

Leonor Telles de Menezes Leonor Telles de Menezes Leonor Telles de Menezes Leonor Telles de Menezes     
(abertura do álbum de poesias).(abertura do álbum de poesias).(abertura do álbum de poesias).(abertura do álbum de poesias).    

    
    
ParafraseParafraseParafraseParafraseando Leonor...ando Leonor...ando Leonor...ando Leonor...    
 
 
Àqueles que me guiaram 
pelos caminhos da pesquisa, 
àqueles que me desafiaram 
a pensar, acreditar e executar, 
e a você Anamaria, amiga, 
parceira, ‘meu espelho’, 
estas páginas, fruto de muita dedicação. 

Nivalda Menezes Santos.Nivalda Menezes Santos.Nivalda Menezes Santos.Nivalda Menezes Santos.    
    

Aos meus filhos, Aos meus filhos, Aos meus filhos, Aos meus filhos,     
Vinícius, DaVinícius, DaVinícius, DaVinícius, Danilo e Rafael.nilo e Rafael.nilo e Rafael.nilo e Rafael.    



AAAAgradecimentosgradecimentosgradecimentosgradecimentos    

 
      ara mensurar a importância dos ‘sujeitos’ que contribuíram com este estudo será preciso voltar 

no tempo e lembrar dos primeiros contatos com os professores do NPGED da UFS. Como posso esquecer dos 

prazos para fichar livros e mais livros, produzir artigos, fazer monografias, discutir diante de colegas 

visivelmente mais preparados, assuntos que demandavam uma bagagem considerável de conhecimentos 

específicos? Quantos desafios...  

Palavras de incentivo, algumas ‘críticas’, parecem essenciais para chegar ao final dessa etapa. Nesse 

sentido, tenho muito a agradecer à professora/amiga/orientadora, Anamaria Gonçalves Bueno de Freitas e 

ao incansável e guerreiro professor Jorge Carvalho do Nascimento. As primeiras sementes que hoje 

frutificam, foram vocês quem plantaram.  

Quando olho para minha estante e me deparo com a imensidão de apostilas, livros de Filosofia, 

Sociologia, etc., lembro do quanto foram essenciais as leituras propostas pelos professores Maria Helena 

Santana Cruz, Wilma Porto, Paulo Neves, Sônia Meire e Edmilson Menezes. 

E o que dizer da possibilidade de contar com meus pais, José e Josefa Menezes Santos, pessoas 

anônimas que conquistaram um status considerável neste texto à medida que se dispuseram a lembrar dos 

momentos que passaram ao lado de Leonor Telles de Menezes, personagem central deste estudo? Estiveram 

presentes até nos momentos da coleta de dados, como no dia em que precisei ir ao Cemitério Santa Isabel, 

local onde se encontra os restos mortais da família Telles de Menezes.  

Não encontro palavras que possam transmitir o meu sentimento de gratidão para a professora 

Maria Lígia Madureira Pina. Sem sua parceria o fosso entre o querer ‘fazer’ e o ‘realizado’ seria maior. 

Torce por mim. Através dela cheguei às pessoas que garantiram o alicerce da pesquisa: Ruth Menezes 

Peixoto da Silva, Francina Menezes de Aguiar e Maria Laura Santos de Menezes, sobrinhas da professora 



Leonor Telles de Menezes. Estas, desde o primeiro contato, me acolheram com muito carinho e hoje se 

tornaram muito mais que informantes. São minhas amigas pernambucanas. 

E a professora/historiadora Maria Thetis Nunes? Entendeu minha ansiedade de ‘iniciante’, 

reservou parte do seu tempo para responder, por escrito, as perguntas que lhe fiz, e, não ficou só nisso: ligou 

várias vezes para minha casa nos momentos que lembrava de alguma informação relevante para o estudo.  

Ouvir Maria Elza Lisboa Porto, prima distante de Leonor, a professora Yvone Mendonça de 

Souza, Izabel Ferreira Martins, ex-aluna da professora e Nancy Lisboa de Menezes, cunhada de Maria 

Marieta Teles de Meneses, também significou muito para mim. Seus depoimentos permitiram fazer 

comparações com outras fontes consultadas no transcorrer da pesquisa. 

Por fim, quero destacar a generosidade da professora/historiadora Josefa Eliana de Souza. A esta, 

só encontro uma maneira de agradecer: convidando-a para partilhar de um dos momentos mais importantes 

da minha vida. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SUMÁRIO 
 

Lista de Quadros  .............................................................................................................         ix                                                                                                                                  
 
Lista de Figuras  ...............................................................................................................          x                                                                                                       
  
Resumo .............................................................................................................................       xii                                         
     
Abstract  ...........................................................................................................................       xiii 
 
 
INTRODUÇÃO  ..............................................................................................................          1 
 
 
CAPÍTULO 1 ..................................................................................................................        15 

1 - O EXERCÍCIO DO MAGISTÉRIO EM SERGIPE NAS PRIMEIRAS DÉCADAS DO 

SÉCULO XX. 

1.1 - Revivendo um passado recente   ..............................................................................        15 

1.2 - Cresce o número de professoras nas escolas sergipanas   ........................................        

21 

1.3 - Origem das discussões sobre o celibato pedagógico feminino, em Sergipe  ...........        29 

1.4 - Novo tempo, novos rumos  ........................................................................................      39 

1.5 - A escola ideal e a real  ...............................................................................................      45 

1.6 - Vagas para professoras: solteiras, viúvas ou sem filhos  ...........................................      53 

1.7 - Ou o lar ou a escola  ...................................................................................................     56 

 

CAPÍTULO 2  ..................................................................................................................       62  

2 - LEONOR TELLES DE MENEZES.      

2.1 - O princípio de uma história  .....................................................................................       62  

2.2 - As primeiras experiências profissionais da ‘normalista’ Leonor Telles de Menezes       68 

2.3 - ‘Termos de visita’: avaliação do trabalho de Leonor nas escolas isoladas  .............        78 

2.4 - Leonor Telles de Menezes na administração do Grupo Escolar “Dr. Manoel Luiz”       84 

2.5 - Leonor Telles de Menezes ingressa na Escola Normal “Ruy Barbosa”  ..................       88 

2.6 - O Colégio “Francina de Menezes”  ..........................................................................       95 

2.7 - O envolvimento de Leonor com a política  ..............................................................     100 

2.8 - Por que Leonor Telles de Menezes não casou?  .......................................................     108 

 

CAPÍTULO 3  ..................................................................................................................    112 



3 - OS ÁLBUNS DE LEONOR TELLES DE MENEZES 

3.1 - O significado dessa memória para a pesquisa  ..........................................................    112 

3.2 - O planejamento da pesquisa: a relevância das fontes orais  ......................................    122 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS   .......................................................................................     125 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS   .......................................................................      129 

 

FONTES DOCUMENTAIS   ........................................................................................      135 

 

FONTES ELETRÔNICAS   .........................................................................................      135 

 

FONTES ORAIS   .........................................................................................................       136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE QUADROS 

 

QUADRO 1: Identificação de sergipanas que atuaram no magistério e outros espaços 

públicos, nas primeiras décadas do século XX  ...................................................................      6 

 
QUADRO 2: Relação dos professores do Atheneu e Escola Normal em 1900  ..................    24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



LISTA DE FIGURAS 
 
 
CAPÍTULO 1 

 

Figura 1: Um dia de festa na Escola Normal, em 1920........................................................... 49 

 

CAPÍTULO 2 

 

Figura 2: Manuscrito que acompanha a primeira fotografia do álbum de Leonor...................65 

Figura 3: Registro do início da escolarização de Leonor Telles de Menezes - Manuscrito.....66 

Figura 4: Intimidade – retrato da família Telles de 

Menezes....................................................67    

Figura 5: Leonor Telles de Menezes: início de sua carreira profissional – manuscrito............68 

Figura 6: “Villa do Soccorro” - Segunda escola por onde passou 

Leonor................................70  

Figura 7: Grupo Escolar “Sylvio Romero” na cidade de Lagarto/SE.......................................74 

Figura 8: Escola Isolada do Bairro “Oliveira Valadão”............................................................75 

Figura 9: Grupo Escolar “Dr.Manoel Luiz” - administração de Leonor Telles de Menezes....85 

Figura 10: Cópia do Ofício expedido pelo governo de Sergipe comunicando a data que 

Leonor assumiu a direção do Grupo Escolar “Dr. Manoel Luiz”.............................................85 

Figura 11: Leonor em companhia de três alunos das aulas particulares...................................88 

Figura 12: Coleção utilizada nas aulas particulares ministradas por Leonor............................90 

Figura 13: Leonor em companhia das alunas da Escola Normal “Ruy Barbosa”.....................94 

Figura 14: Inauguração do Colégio “Francina Menezes”.........................................................95 

Figura 15: Fins e Organização do Colégio “Francina Menezes”..............................................97 

Figura 16: Festa de Cristo Rei no Colégio “Francina Menezes”..............................................99 

Figura 17: Leonor na platéia, numa sessão da Academia Sergipana de Letras (1931)...........105 

Figura 18: Jazigo onde Leonor foi sepultada no Cemitério Santa Isabel................................106 

Figura 19: Sr. Neval, Dona Josefa e a pesquisadora...............................................................107 

Figura 20: Registro do jazigo de Florentino Telles de Menezes.............................................108 

 

CAPÍTULO 3 

 

Figura 21: Discurso de agradecimento proferido pela aluna Vanda Alcides Leite em 1933..113 



Figura 22: Modelo de cartão que Leonor costumava receber dos alunos...............................115 

Figura 23: Registro do aniversário da professora...................................................................115 

Figura 24: O ‘Jornal do Recife’ anuncia a chegada de Leonor na capital pernambucana......117 

Figura 25: Anúncio da abertura do Colégio “Francina Menezes”..........................................119 

Figura 26: Capa e contra capa do álbum de poesias de Leonor..............................................120 

Figura 27: Uma das muitas poesias escritas por Leonor.........................................................120 

Figura 28: Aos 83 anos de idade, Leonor ainda escreve para a irmã Dulce...........................121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMO 

 

Este texto tem como objetivos analisar e compreender os argumentos utilizados por Helvécio 

de Andrade e Rodrigues Dória nas três primeiras décadas do século XX, em favor do celibato 

pedagógico feminino, a partir da trajetória pessoal e profissional da professora celibatária 

Leonor Telles de Menezes. Considera as concepções de Roger Chartier sobre ‘representação’ 

e ‘apropriação’, as de Pierre Bourdieu sobre ‘campo’ e ‘capital social’, as de Norbert Elias 

sobre ‘História’ e ‘Sociologia’, assim como a de Carla Simone Chamon sobre ‘trajetória’, a 

fim de facilitar o trato com as fontes consultadas, tais como: as bibliográficas, documentais, 

iconográficas e orais. Aponta a mentalidade da época em que muitas sergipanas foram 

pressionadas para não casar, se desejassem ingressar no magistério a fim de não 

comprometerem o bom andamento das escolas. Termina por mostrar a carência de estudos 

sobre as professoras, que como Leonor, prestou relevantes serviços à educação do Estado, 

mas seus nomes continuam apenas na memória de parentes, amigos e ex-alunos.  

 

Palavras-chave: Leonor Telles de Menezes; Celibato pedagógico feminino; trajetória; 

Sergipe; representações; História da Profissão Docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This paper has as objective to analyze and to understand the arguments used by Helvécio de 

Andrade e Rodrigues Dória in the three first decades of century XX to defend the feminine 

pedagogical celibacy having as starting point the personal and professional trajectory of the 

celibate teacher Leonor Telles de Menezes. It considers the conceptions of Roger Chartier 

about 'representation' and 'appropriation', of Pierre Bourdieu about ‘field’ and 'social capital', 

of Nobert Elias about 'History' and 'Sociology', as well of Carla Simone Shamon about 

'trajectory' to facilitate the use of the consulted sources, such as: bibliographical, documental, 

iconographic and oral. It points the mentality of the time that many women of Sergipe can't 

marry if they wanted to become teachers because the social pressure. The current idea was 

that the marriage could compromise the good course of the schools. Finally, it shows the lack 

of studies on teachers that, like Leonor, gave excellent services to the education of the State, 

although its names to remain only in the memory of relatives, friends and former-pupils. 

 

Keywords: Feminine pedagogical celibacy; Sergipe; trajectory; representations; History of 

Education. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CAPÍTULO 1 - “O exercício do magistério em Sergipe nas primeiras décadas do século 

XX”. 

 

1.1 - Revivendo um passado recente. 

 

Para Michelle Perrot (1989), “no teatro da memória, as mulheres são sombras tênues. 

A narrativa histórica reserva-lhes pouco espaço, justamente na medida em que privilegia a 

cena pública – a política, a guerra – onde elas pouco aparecem” (PERROT, 1989:9). Relegou 

por muito tempo a um plano inferior, as ações daquelas que insistiam em lutar por um espaço 

em que pudessem ser reconhecidas como ‘sujeitos históricos’. 

 Esse cenário começou a ser alterado a partir da segunda metade do século XIX, 

período em que a sociedade brasileira sofreu uma série de transformações: 

a consolidação do capitalismo; o incremento de uma vida 
urbana que oferecia novas alternativas de convivência social; a 
ascensão da burguesia e o surgimento de uma nova mentalidade 
- burguesa – reorganizadora das vivências familiares e 
domésticas, do tempo e das atividades femininas (...) 
(D’INCAO, 2004:223). 
 

Em meio a tudo isso, era previsível que para suprir a necessidade dessa nova 

configuração social surgissem novos caminhos por onde a mulher, vislumbrando a 

possibilidade de percorrê-los, avançou no propósito de conquistá-los da forma mais legítima 

possível, ou seja, através do trabalho e da educação. Tarefa árdua, mas não o suficiente para 

reduzir a coragem daquelas que enfrentaram inúmeras barreiras para alcançar seus objetivos, 

como é possível se constatar consultando a trajetória de algumas consideradas ‘pioneiras’.  

Outra questão diretamente relacionada à anterior, diz respeito às alterações 

socioeconômicas que foram sentidas no limiar do século XX no Brasil, com a implantação do 

regime republicano, considerada no seu início como sendo uma 

fase eufórica para os grupos beneficiados com o novo regime, a 
Belle Époque brasileira, cuja duração abrange o período da 
guerra européia, durante o qual ampliam-se suas exportações 
para as nações beligerantes, desenvolvendo-se ademais novas 
indústrias para substituir parte do que antes se importava 
(SEVCENKO, 1998:35-36). 
 

Trata-se de um período onde, além de se verificar o crescimento dos “núcleos urbanos, 

modificando-se o aspecto das cidades com os melhoramentos introduzidos”, foi o momento 

em que se deu o ingresso do imigrante europeu para trabalhar na agricultura brasileira 



representado pelo “trabalhador livre, assalariado, alterando, profundamente, as relações de 

trabalho até então vigentes” (NUNES, 1984:171). 

Fatores como o crescimento econômico, a expectativa de modernização e as 

dificuldades financeiras enfrentadas pela crescente classe média urbana, na primeira década 

do século XX, colaboraram para a inserção das mulheres no mercado de trabalho, 

inicialmente desempenhando funções nas áreas de escritório, comércio ou serviço social. 

Além disso, o número de vagas na indústria para trabalhadoras aumentava. Por outro lado, a 

preocupação com a moralidade feminina e sua aptidão natural para o espaço doméstico e para 

a maternidade acompanhava todo esse processo. Como lembra Besse (1999), mesmo que se 

apresentasse como “necessidade inevitável para as próprias mulheres, para suas famílias e 

para a economia urbano-industrial em rápida expansão, o trabalho feminino constituía graves 

problemas para a sociedade global” (BESSE, 1999:145). No entendimento da autora, 

o ingresso das mulheres da classe média na força de trabalho 
ameaçava o modelo de família burguesa, a qual exigia uma 
divisão sexual do trabalho. E a presença continuada das 
mulheres pobres na força de trabalho — especialmente em 
cargos que as afastavam fisicamente da esfera doméstica — 
tornava-se mais problemática. Numa era de crescimento 
industrial, os empregadores e o Estado preocupavam-se com a 
saúde física e a socialização ‘apropriada’ de crianças (futuros 
trabalhadores) cujas mães passavam o dia na fábrica. (BESSE, 
1999:145). 
 

Se com relação a trabalho esse tipo de receio ainda iria perdurar por muito tempo, o 

mesmo não se pode dizer das oportunidades que foram aparecendo para as mulheres, no plano 

educacional. Neste aspecto, os anos iniciais do século XX “ofereceram maiores oportunidades 

ao sexo feminino, representadas pela escolarização das meninas e moças, na esteira dos ideais 

positivistas e republicanos, tendência essa que se estruturou nas décadas seguintes” 

(ALMEIDA, 1998:27). 

 Quanto aos hábitos das filhas de famílias mais abastadas, estes não chegaram a ser 

modificados. Continuaram sendo educadas por professores vindos de outras terras, a exemplo 

da Alemanha, como podemos confirmar na obra de Albuquerque (2005) intitulada “Memórias 

de Dona Sinhá”, um estudo sobre os escritos deixados por Aurélia Dias Rollemberg, 

“sinhazinha do engenho Escurial, que teve uma vida privilegiada no restrito meio da elite 

sergipana de antanho” (ALBUQUERQUE, 2005:149).  

Nem todos os estados brasileiros acompanharam o ritmo daqueles que tomaram a 

dianteira para engatar a marcha do progresso no país, a exemplo de São Paulo. Sergipe, por 

exemplo, demograficamente considerado o menor estado da federação brasileira, no ano de 



1900 contava com uma população de 356.264, enquanto que sua capital Aracaju, com 21.264 

habitantes. As dificuldades se acumulavam tanto no que dizia respeito às oportunidades de 

trabalho para a população quanto as relacionados à educação. A prioridade nesse período era 

para as questões políticas que, segundo Nunes (1984), 

continuavam em primeiro plano com a luta pela chegada ao 
poder, que se acirrava, cada vez mais, ante a implantação da 
‘política dos governadores’ por Campos Sales. Cada facção 
buscava o beneplácito do governo federal para alcançar o poder 
estadual, com efeitos negativos no desenvolvimento da região 
(NUNES, 1984:196). 
 

Mesmo sofrendo o reflexo do que estava acontecendo no eixo São Paulo/Rio de 

Janeiro, Estados que despontaram como “símbolos de progresso” e modelo para os demais, 

em termos de crescimento econômico e desenvolvimento industrial, nesta época Sergipe 

pouco avançara. O que se constatava em 1900 era a necessidade que tinha boa parte da 

população de emigrar para a Bahia, em busca de trabalho. Nesse sentido, “a emigração, por 

falta de absorção de mão-de-obra, foi grande, deslocando-se grandes contingentes para os 

seringais, em plena expansão, ou buscando os cacauais que iniciavam a grande arrancada 

pelas ‘terras do sem fim’ do sul da Bahia” (NUNES, 1984:197). 

Ainda segundo Nunes (1984), como se não bastasse a falta de emprego,  

os problemas educacionais continuavam a desafiar os 
governantes. Crescera a matrícula das escolas públicas 
primárias, alcançando em 1900, 6.831 alunos. Aumentara o 
número de escolas primárias, sem qualquer planificação; eram 
criadas cadeiras para serem, em seguida, supressas ou 
transferidas de sede, movimentos quase sempre sob a pressão 
dos chefes políticos interioranos. Era precária a situação 
material dos prédios escolares, sendo raros os próprios do 
Estado. Faltava material escolar; até mesmo carteiras para os 
estudantes se sentarem, estavam substituídas por ‘cadeiras de pé 
de pau’ (NUNES, 1984:197). 
 

Esse tipo de observação pode se verificar anos mais tarde, ou seja, não se esgota em 

1900. Os relatórios dos Inspetores da Instrução Pública estão repletos de denúncias nesse 

sentido, como pode ser comprovado nos registros de Adolpho Ávila Lima, que em 1913, 

cumprindo determinação legal na qualidade de Inspetor Geral responsável pelas escolas que 

constituíam o 5º distrito de ensino, no norte do Estado, apresenta o resultado do seu trabalho 

ao Dr. Helvécio de Andrade1: 

- Aos 2 dias do mez de Outubro de 1913, neste povoado 
denominado “Escuriaes” visitei a escola mista, regida pela 
exma. Professora, D. Maria Pastora Sandes, tendo tido a 

                                                 
1O Dr. Helvécio de Andrade nessa época era Diretor Interino da Instrução Pública do Estado de Sergipe. 



respeito de sua escola uma dolorosa impressão. A sua matricula 
é de 26 alumnos, e a respectiva escripturação está completa em 
numero de livros e irregular no tocante ás prescripções 
regulamentares. A casa onde funcciona este estabelecimento de 
ensino está mal localisada, offerecendo más condições 
hygienicas, devido á inferioridade do referido immovel, que é 
de taipa, sem reboco nem caiação. (...) Quadro negro, bancos 
carteiras, globo geographico, mesa, em summa, tudo que 
constitue o material escolar, aqui se não se encontra, e o proprio 
salão, onde funcciona a aula, é sem ladrilho, todo esburacado, 
por cujo motivo o pó que o vento levanta é assas prejudicial á 
saude e á vida das crianças (LIMA, 1914:8). 
 

Na verdade, as críticas não cessavam de se suceder no que dizia respeito à situação 

econômica, política e social de Sergipe. Nos jornais, elas despontavam como ‘flechas’ que 

tinham um alvo certo: a política. Quando era conveniente, as notícias que a envolvia, ocupava 

mais de uma página, dispostas de maneira a chamar a atenção do leitor, mesmo dos mais 

desatentos. Um exemplo a ser citado é o do ‘Diário da Manhã’, que começou a circular em 

terras sergipanas no primeiro dia do mês de fevereiro de 1911 assumindo-se como um veículo 

‘neutro’ nas lutas políticas. 

No seu primeiro número, o Coronel Apulchro Motta2 que era o proprietário e redator, 

divulga um texto que decidiu denominar “O nosso roteiro”, espécie de editorial, em que 

estabelece a linha do jornal e aproveita para tecer considerações sobre a situação da sociedade 

sergipana. Em suas palavras, Sergipe não passava de uma  

pequena sociedade, segregada do mundo culto pela pequenez 
dos seus homens, pela fatalidade da sua situação geographica, 
pelo egoismo dos seus governos, pelo retrahimento dos seus 
filhos distinctos, carecedora de tudo, sem viação, sem ensino 
superior e technico, com um simulacro de ensino secundário 
rachitico e anemico, de ensino normal incompleto para a 
educação da mulher, sem um theatro, sem uma sociedade de 
lettras, sem um club, sem cooperativas e syndicatos agricolas e 
profissionaes, sem hygiene e sem conforto, victima periodica 
das seccas e das epidemias, victima permanente dos maus 
governos, - é a mais infeliz das vinte irmãs da Federação 
Brazileira (Diário da Manhã, 1911, nº.1:1). 
 

Inconformado com a situação, o Coronel Apulchro Motta acusa a imprensa sergipana 

de omissão diante dos fatos que estavam acontecendo no Estado, e continua a matéria selando 
                                                 
2Filho de Francisco da Motta Rebello e D. Maria Angélica da Motta Tojal, nasceu em S. Cristóvão a 7 de 
Outubro de 1857 e faleceu em Aracaju no dia 25 de Fevereiro de 1924. Ocupou vários cargos públicos inclusive 
o governo do estado: “tendo o dr. Martinho Garcez renunciado a presidencia, coube-lhe assumir no caracter de 
Presidente da Assembléa o governo do Estado, em que se manteve de 14 de Agosto a 24 de Outubro de 1899, 
quando se empossou o monsenhor Olympio Campos. (...) Como jornalista é longa a historia de sua vida na 
Imprensa de Sergipe. A principio revisor de provas e autor de ligeiros artigos para os noticiarios, começou a 
escrever no ‘Jornal de Sergipe’ e em continuação no ‘Echo Liberal’ e nos que fundou e redigiu” (GUARANÁ, 
1925:35).   



uma espécie de pacto com a população, ao se comprometer de cobrar em nome dela, os 

direitos de Sergipe. O trecho seguinte não se refere ao compromisso propriamente dito do 

redator, porém, a sua disposição em continuar divulgando o que considerava ser a prioridade 

dos colegas. Segundo ele, 

não ficariamos bem com a nossa consciencia, se calassemos que 
a imprensa sergipana até agora só cuida de eleições, quase 
sempre fraudadas, de candidaturas, de escandalos, de luctas 
estereis pelo bastão, de boas festas por anniversarios, de boas 
vindas pelas chegadas de figurões, de casamentos do hig-life, de 
actos de caridade espectaculosos, e todas quantas pequeninas 
coisinhas da vida da capital (Ibidem, 1911, nº.1:1). 
 

Mesmo convivendo com todas essas adversidades e enfrentando os preconceitos da 

sociedade da época, muitas sergipanas procuravam as escolas para que fossem atendidas nas 

suas ambições intelectuais. Prova disso é que na primeira década do século XX, os cursos do 

Atheneu já contavam com a presença feminina, principalmente daquelas que não dispunham 

de recursos financeiros para freqüentar as Faculdades existentes em outros Estados. Nomes 

como os de Sílvia de Oliveira Ribeiro3, “a primeira mulher a cursar o Atheneu e a terminar o 

Bacharelato” (NUNES, 1984:200), “Hilda Costa Pinto, Ester Guimarães e Ítala da Silva 

Ribeiro” (Ibidem, 1984:200), passaram pelo crivo dos exames concorridos daquela 

Instituição. 

            A Escola Normal foi outra Instituição que ofereceu oportunidade às jovens sergipanas 

de assegurarem uma formação profissional, além de ter possibilitado a ampliação de seus 

níveis de instrução e, conseqüentemente, de elevação cultural. Tornou-se uma espécie de “rito 

de passagem” para as que decidiram seguir a carreira do magistério, enfim, uma oportunidade 

de ocupação do espaço público. Jovens da “classe média” (NUNES, 1984:195), a exemplo de 

Leonor Telles de Menezes, quase sempre estimuladas pelas famílias, procuraram essa 

instituição com esse objetivo e diversas delas integraram, posteriormente, sua Congregação, 

como foi o caso de “Leonísia e Olga Fortes, Norma Reis” (NUNES, 1984:195) e da própria 

Leonor. 

De acordo com Freitas (2003), só em 1877 foi criada em Sergipe “pelo então 

Presidente João Pereira de Araújo Pinto a Escola Normal para moças, que iniciou seu 

funcionamento no Asilo Nossa Senhora da Pureza, em Aracaju”, com a finalidade de 

“oferecer uma profissão às jovens órfãs que não se casavam” e oportunizar “a ampliação de 

estudos para jovens não internas” (FREITAS, 2003:30-31). A expectativa era a de que as 

                                                 
3Sílvia de Oliveira Ribeiro concluiu o Bacharelato em 1912 depois de seis anos de curso. 



professoras pudessem receber uma formação adequada para, “a partir dos conhecimentos 

adquiridos na Escola Normal” (VALENÇA, 2005:18), aperfeiçoarem o ensino sergipano.  

Apesar do curso normal não gozar do status atribuído ao ensino secundário,  

era mais importante que a instrução primária. Era um curso 
profissionalizante destinado a preparar as jovens que 
pretendiam seguir a carreira do magistério. Servia também 
como um curso que formava moças com bons modos e que no 
futuro fossem boas donas de casa (Ibidem, 2005:12). 
 

É importante lembrar que as primeiras vagas no magistério público primário surgiram, 

para as brasileiras, bem antes desse período, ou seja, por força da Lei Imperial de 15 de 

outubro de 1827. O texto legal “prescrevia a criação de escolas de primeiras letras em todas as 

cidades, vilas e lugarejos mais populosos para todos os cidadãos (livres)” (FREITAS, 

2003:26), e estendia às mulheres, “pela primeira vez”, o direito à Instrução pública 

(VALENÇA, 2005:11). Entretanto, em Sergipe, assim como em outros Estados da Federação, 

as oportunidades de instrução e formação para elas foram ampliadas com a criação das 

Escolas Normais. Formadas, “as normalistas ministravam aulas para a instrução primária 

feminina ou prestavam serviços como preceptoras” (Ibidem, 2005:11). 

A partir do final do século XIX, quando a Escola Normal feminina de Sergipe abriu 

espaço para “mulheres órfãs e de honestidade reconhecida” (FREITAS, 2003:37), com o 

passar dos anos foi atraindo as filhas da ‘classe média’ por representar, para umas, a 

oportunidade de continuação de estudos e para outras, a esperança de conquistarem a 

independência econômica e social. Não fosse assim, como se justificaria o crescimento do 

número de mulheres disputando uma vaga na Instituição, nas primeiras décadas do século 

XX?  

Ao que tudo indica o Estado não estava preparado para essa demanda. Continuou 

contratando professores sem qualificação, oferecendo como justificativa a carência de 

diplomadas. Levando-se em conta o número de matrícula de 1902, quando “68 alunas 

prestaram exame e apenas 51 foram aprovadas” e “dessas apenas 2 concluíram o curso” 

(VALENÇA, 2005:46), é possível aceitar, num primeiro momento, que essa carência de 

professores não permitia outra alternativa aos governantes senão a que estava sendo praticada. 

Entretanto, Nunes (1984) lembra que em Sergipe, mesmo após o ‘15 de novembro’, o 

comando político estadual ainda se utilizava da velha prática clientelista onde os “velhos 

elementos monárquicos” costumavam fazer do ensino “não um campo neutro, como deve ser, 

mas sim um centro de operações políticas” (NUNES, 1984:190). 



Independente do jogo de interesses e das articulações políticas, a primeira década do 

século XX se constituiu num período bastante promissor para as jovens sergipanas que 

passaram pela Escola Normal. O prestígio de que gozava a instituição, aliada ao rigor 

disciplinar que cobrava das alunas, mais a oportunidade que lhes oferecia de mobilização 

social e a possibilidade de continuarem seus estudos a um custo baixo, tranqüilizava as 

famílias.  

Estudando as trajetórias de ex-normalistas do Instituto de Educação Rui Barbosa, que 

se formaram entre 1920 e 1950, Freitas (2003) chegou a conclusão que muitas alunas 

“buscavam a formação para o magistério como possibilidade de profissionalização, que 

poderia garantir futuramente uma certa autonomia e independência” (FREITAS, 2003:52-53), 

enquanto que outras, se serviram da Instituição  

para a ampliação de estudos, inclusive visando a possibilidade 
de irem estudar fora do Estado de Sergipe, pois durante alguns 
anos as primeiras alunas (que tinham as melhores notas) eram 
agraciadas pelo Governador com bolsas de estudos para 
aperfeiçoamento no Rio de Janeiro e em São Paulo 
(Ibidem,2003:53). 
 

Se por um lado não podemos contabilizar um número significativo de sergipanas 

brilhando em outros Estados nos primeiros trinta anos do século XX, por outro, não foram 

poucas as normalistas que retornaram à Escola Normal na condição de professoras, e de lá 

somente saindo por força da aposentadoria. Inclusive, a condição de aposentadas não impediu 

que algumas delas permanecessem envolvidas com a profissão, como foi o caso de Leonor 

Telles de Menezes que, após trinta anos de magistério, continuou sua missão em casa, 

“preparando muitas jovens para fazer exames de admissão e concursos” (SANTOS, 2004:20). 

 

1.2 - Cresce o número de professoras nas escolas sergipanas 

 

Na passagem do século XIX para o século XX, já se encontrava consolidado no Brasil 

um ‘fenômeno’ que será retomado aqui para que seja possível estabelecer os vínculos com a 

questão central do celibato pedagógico feminino. Trata-se da ‘feminização’ do magistério 

primário caracterizado pelo número superior de mulheres em relação ao dos homens nesse 

nível de ensino, e a presença maciça das moças desde fins do século XIX recebendo formação 

docente nas escolas normais de todo o país. 



Muitos historiadores e estudiosos4 já exploraram este assunto, o que facilita 

compreender o que de fato motivou a ampliação de um campo profissional que terminou 

favorecendo as mulheres.  

Na opinião de Almeida (1998), esse foi um “fenômeno que aconteceu rapidamente e, 

em pouco tempo, eram elas a grande maioria nesse nível de ensino” (ALMEIDA, 1998:62). 

Sobre isso, a autora pondera:  

a feminização do magistério primário no Brasil aconteceu num 
momento em que o campo educacional se expandia em termos 
quantitativos. A mão-de-obra feminina na educação principiou a 
revelar-se necessária, tendo em vista, entre outras causas, os 
impedimentos morais dos professores educarem as meninas e a 
recusa à co-educação dos sexos, liderada pelo catolicismo 
conservador. Com a possibilidade das mulheres poderem 
ensinar produziu-se uma grande demanda pela profissão de 
professora. Aliando-se a essa demanda, o discurso ideológico 
construiu uma série de argumentações que alocavam às 
mulheres um melhor desempenho profissional na educação, 
derivado do fato de a docência estar ligada às idéias de 
domesticidade e maternidade (Ibidem, 1998:64). 
 

Considerando as ponderações de Almeida sobre as causas que teriam contribuído para 

a feminização do magistério é possível concordar com ela quando diz não existir uma única 

via para explicar esse ‘fenômeno’. Almeida chama a atenção para “uma complexidade de 

fatores que não podem ser vistos isoladamente” e desta forma acaba contrariando “a vertente 

interpretativa que enxerga a entrada da mulher no magistério como concessão dos homens que 

abandonariam a carreira em busca de outras mais bem remuneradas”, ou mesmo a que “tenta 

associar essa feminização à queda do prestígio da profissão e à baixa remuneração” 

(VILLELA, 2003:120). 

Valença (2005) acredita que “para entender o processo de feminização do magistério 

em Sergipe será necessário trazer luz a dois fatos semelhantes que apesar de estarem 

correlacionados, diferenciavam-se quanto a sua natureza por demonstrar processos distintos”. 

A autora se refere “aos processos quantitativo e qualitativo da feminização”, onde “o primeiro 

estaria relacionado ao aumento do número de professoras na composição do quadro do 

magistério sergipano”, e “o último, às transformações dos valores sociais, ou seja, quanto à 

construção discursiva acerca da profissionalização da mulher que estava vinculada à 

identidade da vocação maternal” (VALENÇA, 2005:78). Para ela,  

a feminização do magistério, nesta perspectiva, não foi um 
acaso, mas provavelmente, uma decorrência da mentalidade que 

                                                 
4A exemplo de CAMPOS (2002), CHAMON (2005), WERLE (2005), LOPES (1991) ARROYO (1985), 
BRUSCHINI e AMADO (1988). 



estava sendo formada. A aceitabilidade do trabalho da mulher 
pela sociedade foi crescendo por causa do discurso da vocação 
feminina para o magistério (VALENÇA, 2005:78). 
 

Não há neste estudo interesse em aprofundar essa discussão, até porque, como ficou 

claro no parágrafo anterior, outros pesquisadores já o fizeram. O que há é a necessidade de 

compreender o motivo pelo qual à medida que as sergipanas foram ocupando as salas de aula, 

terminaram criando sérias dificuldades para homens como Rodrigues Dória e Helvécio de 

Andrade. Determinados a investir noutro modelo de escola, eles reclamavam nem sempre 

poder contar com um corpo docente livre de ocupações, preparado e disposto a cooperar.  

O que aparentemente podia ser solução terminou se tornando entrave. Se por um lado 

era confortável contar com um número maior de mulheres dispostas a ingressarem na 

profissão, por outro, não era possível escolher aquelas que apresentavam os pré-requisitos 

indispensáveis para assumi-la. Interesses políticos prevaleciam e não havia critérios rígidos 

para contratação das que teriam como encargo preparar a população para desfrutar os 

benefícios promovidos pela educação. 

Essa postura comprometia todo o trabalho pedagógico e ia de encontro ao ideal de 

educação que tanto Helvécio de Andrade quanto Rodrigues Dória apostavam como meio de 

garantir o progresso e o desenvolvimento de Sergipe. Como dizia Dória,  

de que serve gastar prodigamente grande parte da renda do 
Estado com a instrucção, ou com a verba instrucção, quando 
esta não fôr proficua, quando o professorado não fôr 
competente, fôr nomeado sem escolha, sem selecção, para 
satisfazer exigencias politicas e fôr constituido do pessoal que 
não cumpre os seus deveres, e não regularmente fiscalisado! 
(...) Não é portanto, collocando ‘em cada pé de pau uma 
professora’, como há muitos annos disse uma chronica jocosa 
de um presidente de provincia desabusado, mas collocando 
onde se fizer preciso um professor habilitado e cumpridor de 
seus deveres, que se faz boa instrucção (DÓRIA, 1926:28).  
 

Vale a pena lembrar que o movimento crescente das sergipanas que vislumbravam o 

magistério como possibilidade de trabalho se deu, especialmente, no final da primeira década 

do século XX, justamente no período que Helvécio de Andrade estava retornando para 

Aracaju e que Rodrigues Dória ainda presidia o Estado. Antes desse período, porém, eram 

poucas as que exerciam o magistério público sergipano como pode ser confirmado nos livros 

que registram os pagamentos efetivados aos professores da Escola Normal e do Atheneu no 

período de 1900 a 1910. 



Em 1900, por exemplo, só consta o nome de uma mulher dentre os dezenove 

professores que estão nos livros. Trata-se da professora Mariana Correia da Cunha que 

ministrava aulas no anexo da Escola Normal.  

 

QUADRO 2: Relação dos professores do Atheneu e Escola Normal em 1900. 

 
Nº. 

NOME DOS 
PROFESSORES 

 
ESCOLA  

 
DISCIPLINA 

DATA DA 
DESIGNAÇÃO 

01 Geminiano P. de 
Azevedo 

 
Atheneu 

 
Francês 

 
4/4/1882 

02 Felix Diniz Barreto Atheneu Latim 22/3/1890 
 
03 

Francisco Teixeira de 
Faria 

 
Atheneu 

 
Ciências Naturais 

 
20/3/1893 

04 Justiniano de Melo e 
Silva 

Atheneu História Universal e da 
Civilização 

 
27/5/1898 

 
05 

Luiz Carlos da Silva 
Lisboa 

 
Atheneu 

 
Inglês 

 
27/5/1898 

06 Severiano Cardoso Atheneu Literatura e Lógica 15/6/1899 
07 Bricio Cardoso Atheneu Português e Literatura Nacional 1/4/1898 
 
08 

Antonio Baptista 
Bittencourt Junior  

 
Atheneu 

 
Aritmética e Álgebra 

 
15/6/1899 

09 Candido Campos Atheneu Alemão 1/4/ ......... 
 
10 

José Moreira de 
Magalhães 

 
Atheneu 

 
Física e Química 

 
15/6/1899 

 
11 

 
Antonio Garcia Rosa 

 
Atheneu 

Geografia Geral e Chorographia 
do Brasil, especialmente de 
Sergipe 

 
15/6/1899 

12 
 

Pedro Pereira de 
Andrade 

 
Atheneu 

 
Geometria, Trigonometria 

 
11/4/1898 

 
13 

Manoel dos Passos de 
O. Telles 

 
Atheneu 

 
Grego 

 
4/7/1898 

 
 
14 

 
Luiz de Figueiredo 
Martins 

 
Atheneu 

 
Desenho 

 
15/6/1899 

 
 
15 

 
Rodolpho Ramos                  
Fontes 

 
Atheneu 

 
Mecânica e Astronomia 

 
15/6/1899 

 
16 

Francisco Nathaniel de 
Azevedo Ribeiro 

 
Atheneu 

Preparador de física, química e 
história natural 

 
15/6/1899 

 
17 

Mariana Correia da 
Cunha 

Escola 
Normal 

Professora de aula anexa a Escola 
Normal 

 
17/5/1890 

 
18 

 
Balthazar Goes 

 
Atheneu 

Gramática Nacional, Francês e 
Aritmética 

 
27/1/1900 

 
19 

Pedro Pereira de 
Andrade 

 
Atheneu 

 
Sociologia, moral e direito pátrio 

 
..../8/1900 

Fonte: Arquivo Público de Sergipe – Livro E2, volume 184. Diretor do Atheneu nessa época: 
Geminiano Paes de Azevedo (Nomeado em 20/10/1898). 
 
 

Em 1904, em lugar do professor de Inglês de 1900, consta o de Alfredo de Siqueira 

Montes, nomeado em 16/8/1900. O nome do preparador de Química, Física e História 



Natural, foi substituído por Álvaro da Silveira Britto, nomeado em 3/8/1904. O professor de 

Ciências Físicas e Naturais passou a ser Tancredo de Souza Campos, nomeado em 14/4/1904, 

e o de Geografia, Manoel Francisco A. de Oliveira, nomeado em 15/4/1901. O nome de 

Joaquim do Prado Araújo Leite, aparece riscado. Possivelmente era o professor de Aritmética 

e Álgebra que ocupara o cargo em lugar do anterior, Antonio Baptista Bittencourt Junior. 

Além dessas alterações, aparecem os nomes de Amélia Cardoso, professora de Francês da 

Escola Normal, nomeada em 25/6/1902, Etelvina Amália de Siqueira, professora de aula 

prática no anexo da Escola Normal para o sexo masculino, nomeada em 31/1/1901 e Mariana 

Diniz Barreto, mestra de prendas e trabalhos domésticos, nomeada em 31/1/1901. 

Apesar de ainda pouco significante, o percentual de mulheres em 1904 cresceu em 

relação a 1900. Um outro dado importante a se observar é que cem por cento dos professores 

do Atheneu eram homens e eles também ocupavam as cadeiras consideradas “mais nobres”5 

na Escola Normal. Não há registro de mulheres lecionando no Atheneu nessa época.  

Nos anos seguintes, ou melhor, até o final da primeira década do século XX, 

continuava praticamente inalterado o número de mulheres registradas nas folhas de 

pagamento da Escola Normal. Somente a partir de 1908, momento que Rodrigues Dória 

começou a investir na construção dos primeiros Grupos Escolares do Estado, se consolida 

cada vez mais a presença de professoras atuando no magistério sergipano. Como já foi dito 

anteriormente, os Grupos Escolares e as Escolas Isoladas espalhadas pela capital e interior, 

representaram espaços apropriados para instruir as mulheres e ampliaram os horizontes de 

trabalho para elas. Todavia, tanto para Helvécio de Andrade quanto para Rodrigues Dória o 

‘quantitativo’ não era em hipótese alguma, tranqüilizador.  

Levando-se em conta os ideais desses dois homens em prol da melhoria da educação 

do Estado, ainda muito carente de mão de obra preparada para adequar-se às alterações que 

pretendiam verem implantadas, e que demandava, além de competência profissional, 

dedicação exclusiva para a escola, é possível entender o tamanho do problema que se 

instaurava no momento em que mulheres casadas assumiam o magistério. Não havia em 

                                                 
5Jane Soares de Almeida ao explicar sobre ‘o magistério feminino e as relações de poder’ afirma que: “à medida 
que a educação das mulheres possibilitou conservar nos lares, nas escolas e na sociedade a hegemonia 
masculina, esta foi uma faca de dois gumes: detentores do poder econômico e político, os homens apropriaram-
se do controle educacional e passaram a ditar as regras e normatizações da instrução feminina e limitar seu 
ingresso em profissões por eles determinadas. O magistério de crianças era o espaço ideal onde poderiam exercer 
esse controle. Para viabilizar esse poder na educação escolar, elaboraram leis e decretos, criaram escolas e liceus 
femininos, compuseram seus currículos e programas, escreveram a maioria dos livros didáticos e manuais 
escolares, habilitaram-se para a cátedra das disciplinas consideradas ‘mais nobres’ e segregaram as professoras a 
‘guetos femininos’ como Economia Doméstica e Culinária, Etiqueta, Desenho Artístico, Puericultura, Trabalhos 
Manuais, e assim por diante” (ALMEIDA, 1998:34-35). 



Sergipe nenhum dispositivo legal que permitisse ser acionado a fim de impedi-las de serem 

contratadas, para evitar transtornos no ambiente escolar no momento que dele se afastavam, 

amparadas pelas constantes licenças.  

Essas licenças geravam problemas administrativos e operacionais e nem sempre eram 

solicitadas por motivo de doença ou para cuidar do filho recém nascido. Rodrigues Dória 

(1926) chegou a registrar e a divulgar publicamente a inconveniência de ter lidado no período 

em que governou Sergipe, com “professoras casadas com homens laboriosos, e obrigados 

pelo interesse a morar em localidades differentes e afastadas das escolas”, onde “o lar era no 

lugar da residência do marido”. Para Dória,  

no interesse de estarem juntos, marido e mulher, esta era quem, 
considerando o serviço publico como coisa accessoria, deixava 
a escola e as crianças dias e até semanas sem instrucção, para se 
ausentarem em procura dos maridos (DÓRIA, 1926:25). 
 

Explicando como procedia numa situação como esta, Dória alegou que em virtude das 

reclamações dos pais, que “apesar de casados, não queriam sacrificar ás ternuras conjugaes, a 

instrucção dos filhos, para o que, diziam, pagavam imposto”, reagia com “prudencia e 

moderação”, apontando-a como “a prova de que a condição de casada e mãe de família 

prejudica o serviço” (Ibidem, 1926:19 e 25).  

Os argumentos de Dória não se distanciavam dos utilizados por Helvécio de Andrade 

quando o assunto recaía sobre o acúmulo de compromissos assumidos pelas professoras 

casadas que, para eles, eram os maiores responsáveis pelo afastamento delas das escolas. 

Helvécio de Andrade não perdia a oportunidade de ressaltar essa ‘incompatibilidade’ nos 

relatórios que elaborava para prestar contas aos governantes de Sergipe. Num deles chegou a 

citar Pestalozzi6 como exemplo a ser seguido: 

o mestre primario não pode, nem deve ter outra familia senão os 
seus alumnos, a sua classe. Foi praticando assim que Pestalozzi 
triumphou dos mil obstaculos que encontrou na propagação dos 
seus methodos. A classe era a sua familia, os alumnos seus 
filhos. A elles dedicou se de corpo e alma... (ANDRADE, 
1914:20). 
 

Se a dedicação integral e o desimpedimento de qualquer outra atribuição eram pré-

requisitos indispensáveis para que as professoras fizessem um bom trabalho, um outro não 

menos importante aparecia com muita freqüência nos relatórios, e servia de argumento para 

                                                 
6Num monumento erguido para homenagear Pestalozzi na cidade Suissa de Yverdon, consta a seguinte inscrição: 
“Henrique Pestalozzi, nascido em Zurich a 12 de Janeiro de 1746, morto em Brigg a 17 de Fevereiro de 1827, 
salvador dos pobres em Newhof, pae dos orphãos em Staus, fundador das escolas publicas em Burg-dorf, mestre 
da humanidade em Yverdon. Nada tendo feito para si e tudo para os outros” (DÓRIA, 1919:220). 



justificar a inconveniência em aceitar ‘as casadas’ assumindo um compromisso que não 

podiam dar conta. Trata-se da questão financeira, ou seja, o Estado teria que evitar os gastos 

‘desnecessários’ com substituições. O orçamento não permitia desperdício de dinheiro 

público, pelo contrário, era insuficiente para atender as necessidades mais elementares como a 

aquisição de móveis e material didático para as escolas.  

Analisando as discussões sobre celibato pedagógico feminino no Rio Grande do 

Norte, Ribeiro e Pinheiro (2002) apresentam a questão financeira como um ponto nevrálgico. 

Para elas,  

o discurso que fala em sacerdócio deixa entrever que a questão 
crucial do celibato feminino é econômica, e conseqüentemente 
social. As despesas com uma professora solteira são bem 
menores, levando-se em consideração as questões relacionadas 
com licenças comuns e especiais, ausência da professora com os 
chamados de casa. Essas preocupações revelam que as questões 
trabalhistas, como remuneração e despesas extras se constituem 
nas principais preocupações dos chamados celibatários 
(RIBEIRO e PINHEIRO, 2002:7). 
 

Aqui em Sergipe, além de todos esses problemas, ainda existia aquele que precisava 

ser debelado e estava vinculado aos interesses políticos conforme denunciava Helvécio de 

Andrade: “até 1911, a Instrucção Publica primaria pesava nos orçamentos do Estado como 

verba destinada, antes a proteger affeiçoados, do que a incrementar a instrucção por todas as 

camadas da família sergipana” (ANDRADE, 1914:3). Esta declaração foi registrada no 

relatório elaborado por Helvécio, com a intenção de apresentar os “factos mais importantes 

occorridos no departamento da Instrucção primaria e normal do Estado, no periodo de 1913 a 

1914”. O texto mais parece uma espécie de ‘muro das lamentações’ onde Helvécio relatou sua 

frustração por não ter visto consolidada a reforma de ensino de 1911. Acreditava que a 

reforma promoveria os meios para que a população do Estado pudesse ser preparada 

intelectualmente e assim teria o futuro garantido. Desapontado, lastima: 

tentativas serias de reforma, antes daquella epoca, no sentido de 
salvar a instrucção do descrédito, não me consta fossem feitas. 
Foi sempre a instrucção o que toda a gente sabe; a justaposta 
dos interesses de ocasião, produsindo os mais criminosos 
abusos contra o futuro do povo, o futuro da patria, que não 
poderá subir moralmente senão pelo preparo intellectual dos 
seus filhos (Ibidem, 1914:4). 
 

No documento, Helvécio não só esclarece como se deu a “luta titanica de tornar em 

realidade pratica a reforma do ensino iniciada em 1911” como faz a seguinte acusação:  

matricula, frequencia, escripturação, mobilia e material escolar, 
disciplina, horario” nada era “attendido, nada considerado. De 



methodo, nem sombra; e o de algumas escolas mais zelozas 
revelava o atrazo pedagogico em que viviamos, alheios 
inteiramente em theoria e pratica ao movimento atual da arte de 
ensinar (Ibidem, 1914:4). 
 

Em 1911 a expectativa de Helvécio estava concentrada na reforma do ensino que se 

iniciara naquele ano, em virtude da lei federal conhecida pelo nome de “Rivadavia”7 ter 

extinguido “os cursos gymnasiaes, desapparecendo com elles os estabelecimentos de ensino 

equiparados ao Gymnasio Nacional”, reforma que terminou anulada porque, segundo ele, 

mesmo contando com a da boa vontade de alguns homens,  

o partidarismo feroz, que tem sido o entrave maior ás expansões 
do nosso genio, a inveja e as ambições desenfreadas, que o 
acompanham, todas essas paixões cegas, todas essas forças 
destruidoras, reunidas, precipitaram-se sobre a reforma, 
ameaçando-a, condenando-a” (ANDRADE, 1914:6-7). 
 

Enquanto Helvécio de Andrade expunha as vulnerabilidades de Sergipe em matéria de 

ensino, Rodrigues Dória ia além, fazendo um apanhado da situação brasileira. Em conferência 

proferida no Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe em setembro de 1917, Dória 

denunciou que ao invés dos investimentos com a formação do professor, “primeiro passo a 

dar por parte dos que se empenham nesta benemerita e pacifica campanha, na qual teem os 

governos o dever da iniciativa e do incentivo”, não era exatamente isso que se podia constatar. 

Dizia o ex-governante sergipano que, 

por toda a vastidão deste extenso paiz, salvo as raras excepções 
que se vão salientando e adiantando sobre os outros rotineiros e 
descuidados, não tem sido esse um trabalho dos dirigentes, com 
o intuito de disseminar e divulgar efficientemente o ensino 
(DÓRIA, 1919:222). 
 

Insatisfeito com a falta de investimento na formação dos mestres, Dória continua a 

preleção:  

gasta-se muito, sem proveito, para satisfazer a interesses 
subalternos, e se blazonar de trabalho em pról da instrucção do 
povo, que continúa ignorante e analfabeto. A politica, ou antes, 
a politicagem, porque politica é a sciencia e a arte de governar, 
e governar é dirigir para o bem, para o progresso, para a 
perfectibilidade, a politicagem, digo, tem frequentemente feito 
deste ramo do serviço publico meio de grangear proselitismo 
interesseiro e satisfazer ambições indevidas. São desprezados 
nas investiduras a competência e o saber, e não são efficazes as 
garantias que dão aos mestres, que constituem elementos dos 
mais uteis a uma sociedade bem organizada, a qual deve cercar 
o preceptor de respeito, independência e segurança necessarios 

                                                 
7“Decreto 8.659, de 5 de abril de 1911” que “deu as normas legais do que veio a ser conhecido como Reforma 
Rivadávia Corrêa, titular do Ministério da Justiça e dos Negócios Interiores” (CUNHA, 2003:159).  



ao proprio desempenho de suas nobres funcções. É preciso 
instruir, e instruir bem o mestre nas materias que elle vae 
transmitir, principalmente a um cérebro em formação, no qual a 
impressão dos conhecimentos é a mais difficil, e nunca se sabe 
ensinar bem sinão aquillo que bem se sabe (Ibidem, 1919:222). 
 

Como se vê, eram inúmeros os problemas relacionados por Helvécio e Dória, que 

precisavam ser resolvidos para que a maioria dos sergipanos deixasse de ser ‘ignorantes e 

analfabetos’. O primeiro passo seria investir na formação adequada do mestre para que 

pudesse disseminar com ‘competência’, o ‘saber’. Além disso, era preciso oferecer as 

condições ‘físicas e materiais’ de trabalho, aumentar os proventos do professorado público 

que, mesmo ‘pingues’ como ainda hoje, “constituiam bem procurado meio de vida para 

muitas dezenas de familias” ( ANDRADE, 1914:3).  

O balanço feito por Helvécio de Andrade da realidade educacional sergipana naquela 

época, criava as condições para elencar as ‘irregularidades’ que, para ele, distanciavam a 

população de ter uma escola pública de qualidade. A falta de interesse pedagógico e o “desejo 

de viver descançado n’algum recanto do Estado, auferindo do magisterio do ensino os 

recursos necessários ás quatro feiras do mez” (Ibidem,1914:3), associada ao descaso daqueles 

que podiam mas quase nunca faziam para resolver a questão, precisava acabar. Esse 

comportamento era nefasto para a maioria das famílias pobres sergipanas, cercadas de filhos 

analfabetos, todos despreparados para viver numa sociedade ‘moderna’ como vislumbravam 

muitos brasileiros.  

Portanto, antes de interessar a ‘quantidade’, era preciso qualificar o corpo docente. 

Este, na opinião de Helvécio e Dória, não podia acumular afazeres, pelo contrário, precisava 

estar preparado para assumir em tempo integral os inúmeros encargos inerentes à profissão.  

  

1.3 – Origem das discussões sobre o celibato pedagógico feminino, em Sergipe. 

 

Segundo Dauphin (1991), 

a invenção da incompatibilidade entre trabalho e casamento 
marca mais especialmente o destino das mulheres no século 
XIX e impõe a idéia de um sacerdócio laico desde o momento 
em que um ideal humanista presida ao exercício de uma 
profissão (enfermeira, professora, assistente social...). (...) Fora 
de casa, as mulheres sós devem levar as virtudes domésticas 
para o vasto mundo, elevar o nível moral das fábricas, dos 
hospitais, das escolas e das outras instituições públicas 
(DAUPHIN, 1991:486-487).  
 



  Pode até ser que essa ‘invenção’ como diz Dauphin, tenha marcado mais o destino 

das mulheres no século XIX, mas ela não se esgota com ele. Entra pelo século XX afora. Em 

1910, por exemplo, ano em que Helvécio de Andrade chegou a Aracaju, encontrou inserida na 

pauta das discussões políticas, a questão do celibato pedagógico feminino. Na verdade, elas 

surgiram em Sergipe, nos primeiros anos da República, ou seja, ainda no século XIX. Nessa 

época o tema foi veiculado na Assembléia Legislativa do Estado em favor da Lei Estrompa ou 

do Celibato das Professoras. Souza (2003) explica que, 

a discussão instalada no plenário baseava-se na idéia de que o 
magistério deveria ser uma profissão só para mulheres solteiras, 
pois se argumentava ser compromisso prioritário da mulher 
casada cuidar do marido e da prole que viesse a gerar, fato que 
certamente atrapalharia o bom desempenho de suas funções no 
trato com as crianças na escola (SOUZA, 2003:41).  
 

Sobre esta questão, o pesquisador Luiz Antonio Barreto publicou um artigo na 

“Gazeta de Sergipe”, em junho de 2003, informando que a base de sustentação para a 

instalação da Lei Estrompa foi a discussão da eugenia8 no Estado de Sergipe. Para Barreto, “a 

eugenia unia a todos na mesma defesa do celibato das professoras, tese que sobreviveu até os 

finais da década de 1930”.9. Por sua vez, Souza (2003) explica que “a eugenia sustentava 

propostas de erradicação daquilo que era visto pelos intelectuais como causa de degradação 

biológica e espiritual. A hereditariedade era atrelada a fatores psicossociais que buscava 

esquadrinhar e controlar os agentes da degeneração e abastardamento da raça” (SOUZA, 

2003:44). 

Souza (2003) desconfia que talvez Helvécio de Andrade tenha se envolvido de alguma 

forma “com as idéias de eugenia desenvolvidas no Brasil por Nina Rodrigues10” (SOUZA, 

2003:40-41). As suspeitas procedem porque, como explica a autora, Helvécio tratou de 

questões que a envolvem, nos textos intitulados “A medicina em Sergipe durante um século” 

e “O lar e a escola” (SOUZA, 2003:40), escritos respectivamente em 1920 e 1931. No 

primeiro, afirmou: 

                                                 
8O professor José Roberto Goldim fornece o significado do termo: “foi criado por Francis Galton (1822-1911), 
que o definiu como: O estudo dos agentes sob o controle social que podem melhorar ou empobrecer as 
qualidades raciais das futuras gerações seja fisica ou mentalmente”. Disponível em: < 
http://www.ufrgs.br/bioetica/eugenia.htm>. Acessado em: 10 de novembro de 2006. 
9Gazeta de Sergipe, 19-20 de junho de 2003, p. 2. 
10Segundo Mariza Corrêa (2001), o racismo de Nina Rodrigues tantas vezes chamado a desqualificar suas 
pesquisas empíricas, era partilhado por quase todos os intelectuais importantes de sua geração, os quais não só 
citavam os mesmos autores – de Buckle a Gobineau – como colocavam a ‘ questão racial’ nos mesmos termos, 
embora nem sempre concordassem com as conseqüências dessa colocação. A tônica de suas manifestações era a 
analogia que estes intelectuais estabeleciam entre raça e nacionalidade e a definição de nosso povo como uma 
população de mestiços (CORRÊA, 2001:43). 
 



As moléstias degenerativas: sífilis, tuberculose, todas as formas 
do linfatismo, as moléstias diatesicas, a diátese exudativa 
inclusive abundam em todas as zonas do nosso território, 
cabendo à opilação uma grande responsabilidade na 
degenerescência da raça sergipana, que está a pedir um sangue 
novo, um crusamento, um caldeamento inteligente com outras 
raças mais vigorosas e ativas, que lhe tragam mais orientação 
scientifica da vida, novos hábitos, novos costumes 
(ANDRADE, 1920: 06-07). 
 

No segundo, retoma o tema, argumentando o seguinte: 
 

Ao lado da diversidade de clima e solo, há que considerar os 
elementos da primitiva formação étnica e os que continuam a 
caldear o sangue brasileiro, em grande parte do território, na 
constituição de uma raça, que começa a definir-se. Enquanto no 
sul o tipo se estrutura e aprimora, no vasto norte, o antigo 
conserva os signos físicos e moraes primitivos, numa resistência 
passiva e desdenhosa, e quem sabe se não providencial, às 
novidades da civilisação (ANDRADE, 1931:8). 
 

Considerando as ponderações de Souza (2003), além do interesse que Helvécio sempre 

demonstrou pelos estudos mais avançados da Medicina, outra preocupação o perseguia, e 

estava vinculada 

à formação de uma população saudável e disposta ao exercício 
de suas funções, fato evidenciado através de ações e 
experiências que acumulou ao longo de sua trajetória 
profissional seja clinicando na Bahia, em Sergipe ou exercendo 
a função de Inspetor Sanitário na cidade de Santos (SP). Em 
1900, Helvécio de Andrade retorna ao Estado de Sergipe e vai 
residir na cidade de Maruim, onde redige ‘Climatologia e 
Geographia Médica do Estado de Sergipe’, estudo que produziu 
para o ‘Quarto Congresso Médico Latino Americano’, realizado 
na cidade do Rio de Janeiro em 1909. A partir dos dados já 
disponíveis acerca da topografia (longitude, latitude, rios, 
lagoas, montanhas, florestas, areais e costas) e a sua relação 
com o clima, incluiu dados estatísticos sobre as doenças 
epidêmicas, doenças comuns e realizou uma análise geral da 
salubridade relativa aos nascimentos, obituário, movimento dos 
hospitais, casas de saúde, além das causas de doença e 
insalubridade que afetava o sergipano (SOUZA, 2003:45).  

      
Se Helvécio de Andrade esteve envolvido com o discurso sobre a eugenia e esta ‘uniu 

a todos na mesma defesa do celibato das professoras’ até os finais da década de 193011, como 

disse Luiz Antonio Barreto, é lícito pensar que Helvécio não tenha enfrentado qualquer 

dificuldade para retomar as discussões sobre o tema. Ademais, como já foi dito na introdução 

deste texto, ‘Helvécio não estava sozinho quando argumentava em favor da oficialização do 

                                                 
11Como foi registrado no artigo publicado em 2003 pela “Gazeta de Sergipe”, de autoria de Luiz Antonio Barreto 
(autor a quem já me referi na página anterior).  



celibato para as professoras’. Quando chegou a Aracaju, em 1910, encontrou no Presidente 

José Rodrigues da Costa Dória12 a parceria que precisava.  

Na época, Rodrigues Dória que também era “defensor do celibato da professora” 

(SOUZA, 2003:42), médico como Helvécio, ambos partidários das teses higienistas13 tão em 

voga neste período, vivia as voltas com a imprensa sergipana e quase que diariamente era 

notícia no “Diário da Manhã”, jornal que dava conta dos atos da sua administração e não lhe 

poupava críticas sobre a situação da educação no Estado. 

Exaurindo o período de seu governo, este jornal publicou uma matéria, 

responsabilizando-o pela demora em substituir os ‘lentes’ do Atheneu quando se encontravam 

afastados por motivo de saúde:  

Isso dá-se justamente na administração de um homem que, 
como candidato á presidencia do Estado, havia promettido 
cuidar com desvelo particular da instrucção e que não perde 
vasa (sic) para jactar-se de que veiu normalisar todos os 
serviços publicos desta terra, que diz ter encontrado 
completamente anarchisados. Por mais que a gente procure os 
serviços que o sr. Doria tem prestado á instrucção, nada 
absolutamente encontra de que s. ex. possa lisongear-se, 
porque, se differença ha a notar, esta é francamente para peior. 
Realmente estava ainda para vir o presidente que tinha de 
interromper o curso de qualquer materia do Atheneu, pelo 
simples facto do proprietario da cadeira entrar em goso de 
licença. Esta gloria estava reservada ao sr. Doria. Não ha 
absolutamente quem possa atinar com os serviços prestados á 
instrucção publica de Sergipe pelo actual presidente. Salvo se 
tivermos de considerar serviços relevantes as apreciações 
grosseiras com que s. ex. costuma de vez em quando mimosear 
ao professorado do Estado (Diário da Manhã, 1911, nº.92:1). 
  

As críticas veiculadas no Diário da Manhã não correspondem à avaliação feita por 

Thetis Nunes (1984) sobre o período em que Rodrigues Dória governou Sergipe. Para a 

historiadora, “podem ser creditadas a Rodrigues Dória preocupação com os problemas 

educacionais sergipanos e tentativas de enfrentá-los” (NUNES, 1984:214). Entretanto, Nunes 

acredita que seus esforços “foram prejudicados pela situação política existente, sem partidos 

definidos após a morte do Monsenhor Olímpio Campos” (Ibidem, 1984:214). Como disse o 

                                                 
12José Rodrigues da Costa Dória nasceu em Propriá (SE) no dia 25 de junho de 1859. Formou-se na Faculdade 
de Medicina da Bahia em 1882. Foi professor de Medicina Legal (depois foi denominada Medicina Pública) na 
Faculdade Livre de Direito da Bahia. Como lente de Medicina Pública e em decorrência da reforma de higiene 
do Estado fez parte do Conselho Sanitário superior da Bahia. Foi desde 1897, eleito em quatro mandatos 
Deputado Federal por Sergipe. Representou a Faculdade de Direito e o Instituto Histórico e Geográfico da Bahia 
no 2º Congresso Científico Pan-Americano em Washington (EUA) em 1915 (GUARANÁ, 1925:182). 
13Para Valença, “a higiene estava definida como um ramo da Medicina social e era concebida como a arte que se 
preocupava na conservação da saúde a partir da dimensão preventiva” (VALENÇA, 2006:60). 



próprio Dória14, “não passavam de grupos que se hostilizavam no desejo da eliminação 

recíproca dos partidários”, situação que na opinião de Nunes, “levaria o Presidente a afirmar 

ser a Instrução Pública, ao lado da Polícia, ‘o campo mais fértil para a politicagem’” 

(NUNES, 1984:214). 

Com relação à questão específica do celibato para as professoras, Rodrigues Dória 

amargou severas críticas não somente da imprensa local, mas também do Rio de Janeiro e da 

Bahia, pelos despachos que dava nos pedidos de concessão para gozo de licença-maternidade. 

O caso mais característico e que teve repercussão nacional foi o da professora pública do 

povoado Terra Vermelha de nome Isabel Giuidice Lima. O “Diário da Manhã” do dia 11 de 

março de 1911, em matéria intitulada “Um despacho para rir”, registrou que essa professora 

“achando-se em estado interessante, solicitou ao presidente do Estado noventa dias de licença 

para a competente dieta”. Diz o Jornal: “S. ex., o sr. presidente do Estado deu o seguinte 

despacho: ‘Concedo a licença requerida sem vencimento algum, visto não constituir molestia 

o estado em que se acha a supplicante, nem constituir situação independente de sua vontade’” 

(Diário da Manhã, 1911, nº.31:1). 

Nos parágrafos seguintes o texto é assim arrematado:  

Que não constitua molestia, vá: s. ex., que é medico, melhor do 
que nós o sabe. Mas que não constitua situação independente da 
vontade da supplicante, é licito duvidar. Há casos em que a 
vontade de uma senhora casada é limitada pelos direitos do 
marido. Também é licito a s. ex., que é solteirão, ignorar este 
ponto. A proposito do caso vertente, o nosso collega o Correio 
deu hontem a noticia de que o governo provisorio de Portugal 
baixou um decreto concedendo, expontaneamente, tres mezes ás 
professoras publicas em estado interessante, sendo um mez 
antes do successo e dois, depois. Resta agora saber com quem 
está a justiça; se com os homens serios de Portugal ou com o 
pandego do presidente de Sergipe (Ibidem, nº. 31:1). 
 

Nos dias 19 de março e 28 de maio de 1911, respectivamente, é novamente o “Diário 

da Manhã” quem divulga matérias extraídas do “Diário de Notícias” da Bahia e do “Jornal do 

Comércio” do Rio de Janeiro, dando destaque ao caso da professora Isabel Giuidice Lima. Em 

tom sarcástico, o primeiro salienta:  

Sergipe anda caipora (sic) nesses negocios de professoras; e já 
uma vez surgiu lá pela Camara um projecto de prohibição de 
casamento para as professoras. Afinal, antes isso, porque, 
mantendo-se celibatarias, as pobres educadoras ficarão livres de 
despachos irreverentes de presidentes como o sr. Rodrigues 

                                                 
14Cf. Mensagem apresentada à Assembléia Legislativa de Sergipe em 7/9/1911 na instalação da 2ª sessão 
ordinária da 10ª legislatura pelo Presidente do Estado, Dr. José Rodrigues da Costa Dória, p. 51. Aracaju, Tip. 
d’Estado de Sergipe, 1912. 



Doria, que é um impenitente celibatão. Solteiras, sim, antes isso 
(Diario de Noticias da Bahia apud Diário da Manhã, 1911, 
nº.38:3). 
 

Já o segundo, orienta ironicamente: “A supplicante deve é, sem demora, comprar um 

bilhete da grande Loteria Federal de S. João, com tres sorteios, a correr nos dias 22 e 23, no 

Rio de Janeiro” (Jornal do Commercio do Rio apud Diário da Manhã, 1911, nº.81:2).  

Mesmo depois de deixar o governo de Sergipe, Rodrigues Dória ainda se ressentia das 

chacotas que aturou por conta deste despacho. Na conferência que fez no Instituto Histórico e 

Geográfico da Bahia em 1916, denominada “Tertúlia”15, dá sua versão para o que aconteceu: 

Uma professora casada, de Sergipe, tinha a sede de sua escola 
em pequena localidade, uma légua distante da cidade em que 
seu marido residia, e onde exercia a sua profissão de comercio. 
O ensino andava descurado, porque a mestra vivia na cidade, 
em companhia do esposo, collocando as obrigações conjugaes 
acima das do magistério. Logo que tive notícia do que se 
passava, providenciei para que a irregularidade não continuasse, 
com detrimento das crianças do povoado. Vendo – se 
fiscalisada, recorreu a professora ao expediente, de que em 
casos anteriores que procederam o meu governo não teve 
necessidade. Requereu – me uma licença de 90 dias ‘por estar 
em adiantado estado de gravidez, e não poder, pelos synptomas, 
continuar no exercício da cadeira, precisando desse tempo para 
a competente dieta, de accordo com o regulamento’ (DÓRIA, 
1926:6). 
 

Segundo Souza (2003), Rodrigues Dória afirmou durante a conferência, que 

despachou naqueles termos, porque na época “não existia nenhum regulamento da instrução 

pública que tratasse de gravidez, parto ou licença maternidade”. Indiferente às justificativas, a 

professora recorreu “e aproveitando-se do celibato de Rodrigues Dória, mandou um recado 

atrevido dizendo que ‘casasse primeiro e despachasse depois’” (SOUZA, 2003:43). 

As visitas que brasileiros como Rodrigues Dória faziam a outros países no afã de 

acompanhar as novidades do campo educacional, impressionavam de tal forma que quando 

retornavam ao Brasil estavam determinados a adotar o que viam por lá. Valendo-se dessas 

informações, o governador de Sergipe em sua Tertúlia, “recorreu a diversos argumentos para 

defender o seu despacho” (Ibidem, 2003:43) utilizando o exemplo dos Estados Unidos da 

América. 

                                                 
15Segundo Rodrigues Dória, a palavra tertúlia, de origem espanhola, significava “reunião familiar, assembléa de 
pessoas que palestram”. Cf. DÓRIA, Rodrigues. Tertúlia realizada no Instituto Histórico e Geographico da 
Bahia, sob o tema: Em torno dos actos de um presidente. Livraria Econômica, Bahia, 1926, p. 3. 
 
 



Dória (1926) esclareceu que tanto em Washington como em Nova York, havia 

restrições para a contratação de professoras casadas. Quanto a isso, disse: 

Indaguei, quer numa quer noutra cidade sobre a questão das 
professoras casadas. Na primeira dessas cidades disse-me o 
Director de importante estabelecimento escolar não haver lei 
vedando que as professoras sejam casadas, mas nos contractos e 
nas nomeações é condição exigida que a professora seja 
solteira, salvo em casos especiaes. Em Nova York me foi 
fornecido, no Board of Education, o regulamenmto de 1914, ao 
qual se lê ás pags. 180, secção 67, n. 12: - ‘Nenhuma mulher 
casada será nomeada para qualquer posto do ensino, ou regerá 
escolas publicas diurnas, a menos que o marido esteja 
incapacitado por molestia physica ou mental para ganhar a vida, 
ou tenha abandonado a mulher por nunca menos de um anno 
antes da nomeação, devendo ser produzida perante o Conselho 
dos Superintendentes prova satisfactoria dessa incapacidade 
physica ou moral, ou do abandono’ (DÓRIA, 1926:10-11). 
 

Em meio a tantos argumentos, Rodrigues Dória lembrou da resposta dada por Miss 

Brown “a grande educadora americana, a quem o Estado de S. Paulo deve os mais effectivos e 

relevantes serviços na remodelação de sua hoje bella e florescente instrucção” (Ibidem, 

1926:14), quando lhe perguntaram sobre a possibilidade da mulher casada, mãe de família, 

poder ou não ser uma boa professora. Dória lembrou que Miss Brown deu a seguinte resposta: 

“-É difficil; ou pelo menos não será igual á professora solteira, sem outros cuidados, sem 

outra preoccupação que os deveres de seu magisterio” (Ibidem, 1926:14).   

Lamentando o ocorrido, e ao mesmo tempo fazendo um balanço do seu governo, 

Dória aproveitou o momento da conferência para desabafar: 

Em Sergipe só tive o pensamento e o desejo de beneficiar o 
Estado, melhorando os serviços, ou pelo menos não o 
prejudicar; como medico, tenho sempre presente ao espírito o 
primò non nocere. Partidario da professora solteira, em proveito 
e beneficio do ensino, não aventei esta questão quando presidi 
Sergipe, nem ella de leve faz parte dos regulamentos que 
promulguei, por motivos varios. A opinião não estava preparada 
para isso; eu teria de encontrar na Assembléa uma grande 
repugnancia em adotar a medida salutar. (...) No começo da 
republica um deputado estadual levantou alli esta questão, a 
guiza do que já se fazia nos Estados Unidos. A troça da 
imprensa do Rio foi grande, e constou-me chegou-se a dizer, no 
combate facêto á ideia, qua a Assembléa sergipana, não 
querendo que fosse o instincto sexual satisfeito com o 
casamento, chegaria até a prostituição. (Digo isto com reservas) 
(Ibidem, 1926:13).  
   

Não deve ter sido fácil para Rodrigues Dória enfrentar uma questão tão polêmica 

como a que envolvia o celibato pedagógico feminino. Mas, assim como Helvécio de Andrade, 



Miss Brown e tantos outros, Dória acreditava que evitando a contratação de mulheres casadas 

no magistério ou dificultando seus afastamentos das salas de aula, acabaria contribuindo para 

melhorar a qualidade do ensino do país. Não podemos esquecer que esse homem começara a 

governar Sergipe em 1908, num período da história brasileira de muita expectativa com 

relação a progresso e desenvolvimento. Como muitos brasileiros, Dória se encontrava 

envolvido com os ideais republicanos de modernizar o Brasil através da educação. 

É bom lembrar que logo após a proclamação da República, os “governantes do Estado 

de São Paulo, representantes do setor oligárquico modernizador” (CARVALHO, 2003:225), 

empenharam-se “na organização de um sistema de ensino modelar” (Ibidem, 2003:225), e de 

lá saíram as diretrizes para que este objetivo fosse alcançado contagiando outros governantes 

pelo Brasil afora. O modelo escolar proposto por São Paulo e inaugurado com a Reforma 

Caetano de Campos, passou a ser adotado noutros Estados interessados em promover a 

remodelação escolar. E para acompanhar “a fórmula do sucesso republicano em São Paulo”, 

era preciso promover  

viagens de estudo a esse estado e empréstimo de técnicos 
passam a ser rotina administrativa na hierarquia das 
providências com que os responsáveis pela Instrução Pública 
dos outros estados tomam iniciativas de remodelação escolar na 
Primeira República (Ibidem, 2003:226). 
 

Em Sergipe, não foi diferente. Tanto é que Rodrigues Dória assim que chegou dos 

Estados Unidos contratou o professor paulista Carlos da Silveira, para organizar os Grupos 

Escolares que começaram a ser construídos na sua administração. Silveira compôs as classes 

dos Grupos Escolares, com quase cem por cento de professoras solteiras. A única casada que 

indicou, não o teria deixado satisfeito, conforme relatou Dória:  

No dia seguinte, antes de ser elle conhecido, e sem relações 
algumas, visitamos sem aviso quasi todas as escolas da cidade, 
onde o professor assistia o trabalho das aulas, conversava com a 
professora, e por este processo foram por elle escolhidas as 
professoras que deviam compor os grupos estabelecidos, e a 
destribuição dellas pelas classes, segundo o temperamento e as 
aptidões. Não houve quem podesse articular uma só palavra de 
censura por essa escôlha. Aconteceu que em um dos grupos só 
uma professora era casada e tinha familia; as demais eram 
solteiras. Um dia me dizia o dr. Carlos da Silveira – estou 
arrependido de lhe ter indicado a professora A ( a casada com 
filhos); com quanto tenha aptidões, a preocupação della é o 
relógio, onde tem os olhos fixos, para sahir apressadamente mal 
o ponteiro chega á hora regulamentar (DÓRIA, 1926:20). 
 



Em depoimento, Thétis Nunes informou não ter conhecimento da existência de 

nenhum documento oficial elaborado para proibir as professoras casadas de assumirem as 

funções no magistério em Sergipe, no começo do século XX. Segundo ela, 

não encontraria ressonância ante as transformações sócio-
econômicas que ocorriam, levando a mulher, principalmente do 
status médio, a buscar condições de sobrevivência, tendo 
contribuído sua freqüência às escolas primárias públicas e 
particulares e a Escola Normal, onde várias delas se tornariam 
professoras (Maria Thétis Nunes. Fevereiro de 2006). 

 
No transcorrer de sua fala, Nunes ratifica que o celibato para as professoras públicas 

“é defendido por alguns presidentes da época imperial”. Sobre a possibilidade desse tema ter 

sido motivo de discussão no período que destaquei para pesquisá-lo, a historiadora afirmou 

desconhecer “qualquer manifestação do poder constituído para que professora não se casasse 

a partir do século XX” (Ibidem).  

Nunes mostrou-se tão disposta a esclarecer esta questão que dias depois da entrevista 

me enviou um manuscrito com as seguintes informações:  

O Presidente Coronel Vicente Luís de Oliveira Ribeiro 
(8/6/1891 a 24/11/1891) promulgou a Lei nº. 5 que declarava no 
artigo 7º serem demitidas as professoras que casassem. O ato 
provocou grande reação e críticas da imprensa local e nacional. 
O poeta sergipano Severiano Cardoso sobre ela escreveu a 
comédia satírica ‘O Celibato das Professoras’ (Ibidem). 
 

A partir destes dados, ‘aparentemente informais’, fui buscar respaldo na literatura 

sergipana. Na obra de Jackson da Silva Lima (1986) encontrei,  

a singular figura de Severiano Cardoso, com significativo 
contributo à história da dramaturgia sergipana, não só 
escrevendo e fazendo representar, como também reunindo e 
publicando uma dezena de peças, em Teatro Infantil (1893). 
Deixou inéditos cerca de quarenta textos (comédias, operetas 
pastoris, entreatos, etc.), enumerados por Armindo Guaraná (op. 
cit., p. 260) (LIMA, 1986:68). 
 

Em Guaraná (1925) pude confirmar parte do que estava datilografado no manuscrito 

enviado por Nunes. Realmente Severiano Cardoso havia escrito sobre o celibato das 

professoras.  

_ Theatro Infantil. Collecção de pequenas peças thatraes (sic) e 
pastoris. Aracajú, 1893, 186 pags. E mais 8 não numeradas, in. 
16º. Typographia Commercial. As paginas numeradas contém o 
drama rimado, em 2 actos e 4 quadros, “O brigue Flor de 
Natal”; “A lei Estrompa” ou “O Celibato das professoras” trio 
humorístico em 1 só acto; (...) (GUARANÁ, 1925:259-260). 
 



Faltava saber o que dizia a Lei nº. 5, promulgada pelo Presidente Vicente Luís de 

Oliveira Ribeiro. Novamente recorri a Guaraná (1925), mas não encontrei nada que tivesse 

relação com a ‘Lei Estrompa’. Lendo o material, notei uma pequena diferença na informação 

prestada por Nunes quando se referiu ao início da atuação de Oliveira Ribeiro. Ela afirma que 

foi em 8/6/1891, mas Guaraná registrou 11/6/1891.  

Dentre os escritos deixados pelo Presidente Oliveira Ribeiro, alguns me chamaram a 

atenção. Trata-se da “Mensagem do Governador de Sergipe dirigida á Assembléa legislativa 

do mesmo Estado no dia da installação da 1ª sessão da 1ª legislatura, a 1 de Setembro de 

1891. Idem, do dia seguinte e na ‘Folha de Sergipe’, Aracajú, do dia 3” (GUARANÁ, 

1925:278). São as únicas publicações que correspondem ao período em que Oliveira Ribeiro 

governou Sergipe. Suspeito que podem ser os registros ‘oficiais’ que iniciam a discussão 

sobre o celibato pedagógico feminino em Sergipe, ou seja, o alicerce que encorajou Helvécio 

de Andrade e Rodrigues Doria a investirem na possibilidade de efetivar esse tipo de prática no 

Estado, nas primeiras décadas do século XX.  

 Se afirmei que o celibato pedagógico feminino esteve na pauta das discussões em 

Sergipe pelo menos até 1935, é porque esse assunto foi destaque no texto que Helvécio de 

Andrade apresentou à Associação Brasileira de Educação, intitulado “Plano de organização 

do ensino em Sergipe”16. Nele, Helvécio torna a enumerar os prejuízos ocasionados à 

Instrução Pública sergipana, quando se sujeita a contratar professoras envolvidas com marido 

e filhos. 

Neste documento, encontram-se argumentos semelhantes aos que aparecem no 

Relatório de 1914, demonstrando que Helvécio não tinha mudado de opinião a respeito do 

assunto: 

as licenças para tratamento da saude e para o ‘bom sucesso’, 
quanto as casadas, sobem anualmente a 50 e mais. São escolas 
fechadas durante 3 e mais mezes e, portanto, de nenhum 
produto. Situação desanimadora. Como evitar o desastre? Não 
vejo medidas radicais, nem as descobri em 10 anos de diretoria. 
Ha no entanto as preventivas que, sem duvida, poderão  
melhorar esse tropeço ao desenvolvimento do ensino. Surge 
aqui a questão mais de uma vez agitada da incompatibilidade do 
cazamento com o trabalho escolar. Nenhum escrupulo tenho em 
focaliza-la. Ou professora ou mãi de familia, a dona de casa. 
Algumas conheço que se saem bem da dupla função. 
Constituem, porem, exceção, pequena exceção, vencendo as 
dificuldades por uma dedicação a toda prova (ANDRADE. 
1935:19-20). 
 

                                                 
16O texto foi publicado em 1935. 



Independente de Helvécio ter passado parte da vida buscando encontrar soluções para 

resolver os problemas ‘crônicos’ da educação pública sergipana, sugerindo como ele mesmo 

disse ‘medidas preventivas’ para evitar mulheres casadas no magistério, Leonor, assim como 

tantas outras mulheres, lutou para encontrar a realização profissional e pessoal. Ao que 

parece, enfrentou as limitações impostas pelos homens públicos de sua época, sem deixar-se 

intimidar com os obstáculos. 

 

1.4 - Novo tempo, novos rumos. 

 

Se o século XX chegou trazendo com ele os ideais da modernidade, a expectativa de 

progresso clamava por novos modelos institucionais, distintos do período anterior, 

vislumbrados através dos debates que já vinham sendo empreendidos no sentido de alterá-los. 

As famílias e as escolas precisariam ser competentes para atender outro tipo de ordem social 

proposto pelo discurso da ciência, representado pelos médicos higienistas. Nas palavras de 

Cunha (2003) esse discurso, se por um lado “caracteriza-se por desqualificar a família no 

tocante à educação do corpo e do espírito”, por outro, acredita que a escola possa assegurá-las 

por meio dos “saberes oriundos da ciência” (CUNHA: 2003:450). 

O problema é que a escola até o final do século XIX estava restrita a elite e se 

doravante teria como compromisso a responsabilidade de engatar a marcha rumo à 

modernização da sociedade brasileira, deveria alterar sua configuração para permitir o acesso 

da maioria dos homens e mulheres que pertenciam às camadas sociais menos favorecidas. 

Nesse sentido, medidas já vinham sendo tomadas mesmo antes da virada do século, a 

exemplo da criação dos Grupos Escolares que,  

constituindo-se como escolas graduadas, aglutinavam em um 
mesmo edifício as antigas escolas isoladas, organizando a 
docência em torno de séries escolares que passavam a 
corresponder ao ano civil e eram concluídas pela aprovação ou 
retenção em exame final. O ensino seriado e seqüencial 
substituía as classes de alunos em diferentes níveis de 
aprendizagem, sob a autoridade única do professor, e era 
regulado pela introdução da figura do diretor, oferecendo 
organicidade e homogeneidade à escolarização e produzindo 
uma nova hierarquia funcional pública (VIDAL, 2006:8).  
 

Luciano Mendes de Faria Filho (2003) entende que “os grupos escolares, foram 

concebidos e construídos como verdadeiros ‘templos do saber’”, pois “encarnavam, a um só 

tempo, todo um conjunto de saberes, de projetos político-educativos, e punham em circulação 

o modelo definitivo da educação do século XIX: o das escolas seriadas”. Na concepção desse 



autor, foi por meio deles que os republicanos buscaram mostrar “a própria República e seu 

projeto educativo exemplar e, por vezes, espetacular” (FARIA FILHO, 2003:147). A Reforma 

Caetano de Campos inauguraria a lógica “centrada na reprodução de um modelo escolar por 

dispositivos de produção de visibilidade das práticas escolares” que presidiu “a 

institucionalização do modelo escolar paulista” nas duas primeiras décadas republicanas 

(CARVALHO, 2003:225-226).  

Em Sergipe, “a política de construção de grupos escolares intensificou-se mais na 

década de 1920, quando a presidência do Estado foi exercida por Maurício Gracho Cardoso” 

(NASCIMENTO, 2006:154). Entretanto, o primeiro grupo escolar foi erguido na 

administração do Presidente José Rodrigues da Costa Dória17 (24/10/1908 a 24/10/1911). 

Anexo à Escola Normal, o Grupo Modelo criado para a prática das normalistas, era destinado 

ao sexo feminino e representava para este governante, “o que de melhor se tem adoptado no 

ensino primario” (DÓRIA apud FREITAS, 2003:56). Considerado por Nunes (1984) como 

um administrador preocupado “com os problemas educacionais sergipanos”, Rodrigues Dória 

consagrou-se pioneiro “da construção de Grupos Escolares, ao inaugurar o Modelo, anexo à 

Escola Normal; e o Central” (NUNES, 1984:214). 

Nas primeiras décadas republicanas, dentre as poucas instituições que permitiram a 

instrução feminina em Sergipe, destacaram-se os Grupos Escolares e “as escolas isoladas que 

funcionavam, normalmente, nas casas das próprias professoras sem nenhuma infra-estrutura” 

(VALENÇA, 2005:44). Nesses locais, muitas meninas de Aracaju que até então viviam 

confinadas em casa, sem nunca ter freqüentado uma sala de aula, receberam os primeiros 

ensinamentos. Era a oportunidade que se apresentava para elas de, através dos estudos, 

garantirem certa autonomia e independência financeira, no futuro. 

Esse foi o caminho que assegurou a Leonor Telles de Menezes e a outras professoras 

primárias, não a autonomia plena, mas certamente a possibilidade de assumirem suas despesas 

e até as de seus familiares, quando isso se fazia necessário. Mulheres que mergulhavam nos 

estudos, formavam-se e desempenhavam suas funções no magistério sergipano durante muitos 

anos. Contribuíam para a educação de irmãos, sobrinhos e primos. Seus ordenados integravam 

o orçamento familiar.  

Quanto à disciplina, alunas e professoras submeteram-se aos rigores das instituições 

escolares, pois estas tinham como objetivo “proporcionar a manutenção de muitos 

comportamentos, normas e valores” (VALENÇA, 2005:66). Inicialmente cobrada na esfera 

                                                 
17Segundo Nunes (1984:212), Rodrigues Dória “a partir de 1897, participou da política de Sergipe como 
deputado federal até a eleição para Presidente do Estado em 1908”. 



doméstica, a disciplina assegurada nas dependências das escolas, sob a vigilância constante de 

inspetores e bedéis, dificultava a transgressão da ordem social e quase sempre contribuía para 

a produção de “condutas morais que se consideravam apropriadas” (LOURO, 2004:462). Nas 

palavras de Louro, a escola era “de muitos modos incorporada ou corporificada pelas 

meninas e mulheres – embora nem sempre na direção apontada pelos discursos oficiais, já que 

essas jovens também constituíam as resistências, na subversão dos regulamentos, na 

transformação das práticas” (Ibidem, 2004:461). 

Tomando-se como exemplos algumas ‘brincadeiras’, ‘confidências’ e ‘experiências’ 

vivenciadas pelas normalistas nas primeiras décadas do século XX, “muitas vezes proibidas 

pela família e ‘condenadas’ socialmente às futuras professoras” (FREITAS, 2003:133), 

podemos inferir que elas faziam parte do cotidiano das escolas. Isso significa que nem sempre 

a série de dispositivos criados com a finalidade de ‘vigiar e punir’18, eram suficientes para 

evitar que algumas delas se escondessem nas próprias dependências da escola quando a 

matéria não estava bem estudada, alterassem a voz para responder a chamada pela colega, 

fugissem para ir ao cinema19. Essas e outras estratégias eram utilizadas para “trocar 

experiências e informações sobre assuntos não abordados na sala de aula” (FREITAS, 

2003:145).  

Considerando os depoimentos das três sobrinhas de Leonor Telles de Menezes com 

relação à educação da tia, é possível entender porque jovens como ela se valeram da 

convivência com as colegas para aliviar as cobranças das famílias no que diz respeito à 

disciplina. Todas asseguraram que Leonor “teve uma educação muito severa” (Rute Menezes 

Peixoto da Silva. Dezembro de 2005), “com princípios e regras da época” (Maria Laura 

Santos de Menezes. Dezembro de 2005) e “como resultado, ela procurou passar aos mais 

jovens a importância do conhecimento como instrumento libertador” (Francina Menezes de 

Aguiar. Dezembro de 2005).  

Leonor Telles de Menezes ingressou no magistério numa época em que alguns 

homens, a exemplo de Helvécio de Andrade e Rodrigues Dória estavam empenhados em 

modernizar a educação escolar do país e, por isso, defendiam alterações nos métodos de 

ensino20, mais investimentos na formação das normalistas, e a não contratação de professoras 

                                                 
18Expressão emprestada de Michel Foucault (2003). Refere-se ao título de uma das obras do autor. 
19O segundo capítulo do livro de Freitas traz uma série de depoimentos sobre as ‘brincadeiras’ entre colegas. 
Para ela, “as vivências construídas no cotidiano do espaço escolar e, de certa forma, a resistência ao controle e a 
vigilância dos diretores, professores e inspetores permitiram a estas jovens exercitar aspectos não relacionados à 
figura da jovem normalista-espera-marido” (FREITAS, 2003:145). 
20O professor e historiador Jorge Carvalho do Nascimento publicou um artigo em16/12/2005 intitulado “A 
Pedagogia Moderna em Sergipe”, que traz informações importantes sobre Helvécio de Andrade, como também 



casadas para o desempenho da profissão. Favoráveis ao celibato pedagógico feminino, todos 

eles dispuseram de bons argumentos para justificar suas posições. Dentre os mais utilizados 

podemos citar: a preocupação com a sexualidade da professora, os “inconvenientes de 

qualquer eventual autonomia financeira” os “constrangimentos de uma possível gravidez” 

(LOURO, 2004:468-469) e os afastamentos das salas de aula assegurados pelas licenças-

maternidade ou para tratamento da saúde. 

Analisando-se o conteúdo dos Relatórios da Inspeção Escolar elaborados por Helvécio 

de Andrade e por outros inspetores que tratam direta ou indiretamente da questão do celibato 

pedagógico feminino em Sergipe e as publicações divulgadas pela imprensa local 

relacionadas ao tema, é possível localizar alguns desses argumentos. A maioria contém 

denúncias de irregularidades praticadas contra a educação estatal, sob a ótica de homens que, 

assim como Helvécio, estiveram envolvidos com ela. 

Sobre os Relatórios, concordo com Valença (2005) quando diz que, 

os relatos encontrados nos textos deixados pelos inspetores de 
ensino atestam parte das características do ensino e do 
magistério sergipano. A cargo desses inspetores estava a tarefa 
de elaborar anualmente um relatório contendo suas impressões 
acerca do funcionamento das escolas. Dessa maneira os 
diretores gerais da Instrução Pública tomavam conhecimento da 
rotina escolar da capital e das regiões mais distantes. Os 
inspetores eram lotados em distritos e analisavam a escola a 
partir da situação dos professores e da escola: o grau de 
instrução, comportamento, postura, condições estruturais da 
escola e sua localização, quantidade de alunos e os métodos. 
Caso os padrões não fossem coerentes com os definidos pelo 
Estado, os inspetores eram obrigados a esclarecer quais seriam 
as correspondentes atitudes do profissional e do método a ser 
aplicado (VALENÇA, 2005:13-14). 
 

O primeiro Relatório elaborado por Helvécio de Andrade, corresponde ao período que 

ocupava o cargo de Diretor da Instrução Pública do Estado de Sergipe, interinamente. Foi 

entregue ao Presidente José Siqueira de Menezes, em 14 de agosto de 1914. Nesse 

documento, Helvécio que era “defensor da instrução pública e adepto da adoção de preceitos 

da pedagogia moderna” (SOUZA, 2003:98) desde a primeira década do século XX, aponta 

como responsáveis pelo aumento das dificuldades enfrentadas no Grupo Modelo e na aula 

singular, anexos à Escola Normal, as constantes licenças das professoras e a substituição das 

adjuntas. Na sua avaliação, 

o Grupo Modêlo e a aula singular annexos á Escola Normal têm 
funccionado regularmente, resentindo-se sempre das 

                                                                                                                                                         
se reporta à questão dos métodos adotados por ele. Disponível em: <http://jorge.carvalho.zip.net>. Acessado em: 
19/05/2006. Ainda sobre Helvécio de Andrade consultar a dissertação de VALENÇA (2006). 



difficuldades da adaptação dos novos methodos em todas as 
suas exigências, difficuldades augmentadas pelas licenças 
constantes das professoras e substituição das adjuntas, que 
deveriam permanecer mais largo tempo nos grupos, seis mezes 
pelo menos (ANDRADE, 1914:17). 
 

Helvécio reclamava do pouco tempo fixado no regulamento que vigorava naquela 

época para que as adjuntas permanecessem nos grupos. Tratava-se de um prazo “curto, 

insufficiente para o percurso das secções dos grupos” (ANDRADE, 1914:17). Por isso, 

mesmo reconhecendo a importância dos grupos escolares para o ensino público, dizia ser 

necessário haver “maior permanencia e fixidez do pessoal docente” porque,  

d’outro modo nunca teremos professoras perfeitamente 
preparadas na pratica dos novos methodos, sendo que o maior 
criterio deve presidir a escolha da dicencia dos grupos 
escolares, afim de que nelle formem-se verdadeiras especialistas 
(Ibidem,1914:18). 
 

Quanto às escolas isoladas, a avaliação feita pelo Diretor da Instrução Pública era 

ainda mais comprometedora. Novamente aparece o problema das constantes remoções e das 

repetidas licenças concedidas às professoras, “causas do atrazo do ensino” (Ibidem, 1914:23). 

Helvécio dizia que quando se aproximava o período das inspeções, os pedidos de licenças 

aumentavam e essa prática abria precedentes para duas interpretações: 

É na aproximação das visitas escolares que abundam os pedidos 
de licença com o fim de fugir á inspecção. É salutar o receio; 
indica que as (sic.) receiosos conhecem-se culpados ou 
negligentes. Mas é justo lembrar que muitos parecem 
negligentes, quando não são senão desanimados diante do que 
se lhes exige e do pouco que se lhes dá. Sem nenhum dos meios 
technicos auxiliares do ensino, não querem sujeitar-se ás 
censuras das quaes não têm a maior culpa. Contudo, é preciso 
restringir as licenças aos casos rigorosamente justos. As 
constantes remoções não prejudicam somente o ensino, 
estragam o material escolar e a mobilia (Ibidem, 1914:23).   
 

Mas Helvécio não somente se queixava, como apresentava a solução para o problema: 

“converia concedel-as, salvo casos especiaes, somente durante as ferias; assim como não 

prover cadeiras novas senão depois que a Directoria for informada de que está prompta a casa 

e presta-se aos fins” (Ibidem, 1914:23).  

Geralmente eram as normalistas recém diplomadas quem assumiam as escolas 

isoladas. Enfrentavam o desafio porque, além de ser a oportunidade do primeiro emprego, 

muitas eram pobres e não tinham escolha. Mantinham a esperança de, num futuro próximo, 

retornarem à capital onde as condições de trabalho eram superiores.  



Por ora posso adiantar que, analisando alguns documentos dos álbuns de Leonor e 

comparando-os com o conteúdo do Relatório de 1914 elaborado por Helvécio de Andrade, 

eles apontam para a existência dos problemas por ele enumerados. Remetem, como já foi 

citado anteriormente, às ‘constantes remoções’ praticadas para atender aos pedidos das 

professoras ou as conveniências políticas. Entretanto, no caso de Leonor Telles de Menezes, 

esses documentos não servem de parâmetro para avaliar se houve ‘negligência’ de sua parte, 

praticada nas escolas por onde passou, porque só encontramos as melhores recomendações 

feitas pelos inspetores e pais de alunos. Isso leva a crer que a professora não frustrou as 

expectativas mantidas pelas autoridades, em torno de seu trabalho.  

Além da distância de suas famílias, as normalistas recém formadas ainda enfrentavam 

a falta de materiais didáticos e mesmo de infra-estrutura das escolas isoladas para 

desenvolverem a ação pedagógica. Pressionadas pelos inspetores e para preservarem seus 

empregos, despendiam parte do pouco que ganhavam para comprar o material didático 

utilizado nas aulas. As que não adotavam essa prática sofriam retaliações como as que foram 

constatadas no Relatório apresentado a Helvécio de Andrade, pelo Inspetor Geral Adolfo 

Ávila Lima, em 21 de outubro de 1913: 

As senhoras professoras (...) entendem que não devem 
despender um real com as escolas, que respectivamente dirigem 
ou regem. O thesoiro estadoal ha de ser o eterno pae-avô de 
todos esses funccionarios, que não têm um ceitil de amor-
proprio no desempenho de suas attribuições. Muita gente me 
censurará por esta trágica verdade, hão de me condemnar 
porque fui ferir o microbio da vaidade no impenetravel do 
sentimento. ‘É franqueza rude de soldado,’ que, ás vezes, 
infringe a diplomacia para ser sincero no cumprimento do 
dever. A escola é tambem uma officina de trabalho e estudo, e, 
como tal, não póde prescindir de material apropriado á 
execução de seus necessários fins. O marceneiro, ou ferreiro, ou 
esculptor, ou pintor, que abre a sua officina, não vae pedir ao 
Estado materiaes para os seus respectivos officios. Compra-os á 
sua custa, se quer ser preferido, admirado e querido pelos seus 
semelhantes. Neste caso está o educador ou educadora, que quer 
ter bom nome, no alto cargo que ocupa. Deve com as suas 
economias adquirir, quando nada, um quadro negro, um 
planispherio, um livro de licções de cousas, para melhor 
cumprir os seus deveres e merecer a honra e o respeito de seus 
discipulos e a admiração dos homens de bem (LIMA, 1914:9-
10).  
 

No Relatório elaborado por Avila Lima, nem Deus foi poupado de ser invocado por 

ele para mostrar o quanto as crianças dependiam desse tipo de atitude por parte dos mestres. 

No mesmo texto, mais adiante, ele escreve: 



Derramae por ellas o proprio sangue, se pretendeis ser 
humanos, ou aspiraes ao progresso a á liberdade. Mas, pelo 
amor de Deus, lhes não recuzeis um livro, um quadro negro, um 
planispherio, uma carta de Parker. Comprae-os á vossa custa, se 
quereis ser zelosos e trabalhadores na bella arte, que vos 
distingue e enobrece. Contentae-vos com os vencimentos, que 
vos paga o Thesouro, e não exijaes do Estado, que é nosso 
berço, sacrifícios superiores ás suas forças economicas (LIMA, 
1914:10). 
 

Como podia as professoras assumir esse ônus, se o próprio Helvécio de Andrade, na 

condição de Diretor da Instrução Pública do Estado, apontava como uma das causas da 

inferioridade do ensino nas escolas isoladas a falta de “enthusiasmo tão necessario ao exito da 

escola” provocado pelos “minguadissimos ordenados” (ANDRADE, 1914:19) pagos as 

professoras?  

Uma soma de fatores contribuía para entravar o ensino nas duzentas e dezessete 

escolas que funcionavam no território sergipano em 1914. Faltava toda a infra-estrutura 

necessária para que as professoras desenvolvessem um bom trabalho, mas mesmo assim havia 

quem se destacasse. Além disso, não podemos esquecer que normalmente quem assumia as 

escolas mais carentes eram as jovens recém-formadas dando a dimensão da necessidade que 

tinham de trabalhar. Não era a toa que largavam suas famílias para morar em locais 

desprovidos de “casas appropriadas á residência do mestre e ao funccionamento da escola”, 

que não ofereciam conforto, bem estar e higiene, “condições que muito dispõem o individuo 

para qualquer especie de trabalho” (ANDRADE, 1914:20).  

As eventuais ‘negligências’ cometidas por algumas professoras, ou mesmo o exemplo 

das ‘apadrinhadas’ pela classe política, servem para apontar as irregularidades que 

preocupavam Helvécio de Andrade, mas não fundamenta a vontade que ele tinha de ver toda e 

qualquer mulher casada afastada das salas de aula. Seria justo desprezar as que enfrentaram 

dificuldades por anos e anos, ou mesmo as que resistiram “a essa prova rude no inicio de tão 

espinhosa carreira” e conquistaram a confiança dos homens que faziam cumprir o 

Regulamento? Estas, além de estarem inseridas na lista das “normalistas de merito e gosto 

comprovados no curso e na pratica”, não fizeram do ensino “um meio de vida imposto pelas 

necessidades da pobreza” (Ibidem, 1914:16-17).  

 

1.5 - A escola ideal e a real 

 

Sem o investimento necessário na qualificação do corpo docente, o emprego de 

métodos mais adequados ao ensino e a estrutura física e higiênica adequadas para a escola 



primária sergipana das primeiras décadas do século XX, como fazer para torná-la ideal? 

Lendo o Relatório de 1914, elaborado por Helvécio de Andrade, percebe-se que há uma 

inquietação de sua parte para revogar “os antigos programmas em que os mestres aterravam 

as creanças com o seu dogmatismo e as suas violencias” e adotar “methodos mais suaves, 

humanos e naturaes, de accordo com os preceitos da Pedagogia moderna” (ANDRADE, 

1914:9). 

Mas, antes disso, a prioridade não seria oferecer as mínimas condições de higiene as 

‘duzentas e dezessete escolas’ existentes no Estado, aparelhando-as devidamente para 

preservar o bem estar de professores e alunos? Se considerarmos as denúncias publicadas na 

maioria dos jornais que circularam em 1911, teríamos um ‘sim’ como resposta. Como 

exemplo pode ser citado o “Diário da Manhã” do dia 5 de fevereiro de 1911 que estampa na 

primeira página uma matéria intitulada “Hygiene escolar”: 

A festa de dias atraz, em que se celebrou a erecção da cumieira 
do novo Atheneu Sergipense, convida-nos a consagrarmos 
algumas reflexões á salubridade das escolas primarias, 
assumpto de alto momento nunca encarado entre nós. (...) 
Figure-se uma das nossas escolas primarias. Renques de bancos 
toscos, verdadeiros bancos de galerianos, enchem-se de crianças 
a voscar um clamor monotono de taboadas ou de cartas de 
nomes, numa esfalfante melopéa de idiotas, em frente de uma 
mesa com tinteiro, palmatoria e mestre ou mestra. Isso dura 
horas. A immobilidade corporal seria perfeita, se as pernas dos 
alumnos suspensos nos altos bancos não marcassem o 
compasso á melopéa num vaivem de pendula... Á roda delles, 
fechando-lhes o carcere, paredes sem limpeza, chão poeirento, 
tecto revestido de teias de aranha, um ambiente morno, escuro, 
abafadiço e triste. Não é este o scenario digno do augusto drama 
da primeira communhão do homem com á luz immaterial e 
interior (Diário da Manhã, 1911, nº. 4, p.1). 
 

O autor do texto enxerta-o com informações a respeito do perigo que representava o 

espaço escolar para a saúde de quem nele transitava. Ancorado na literatura existente à época, 

apontou várias doenças que as crianças podiam adquirir convivendo num ambiente inóspito 

que, ao que tudo indica, as autoridades preferiam calar. A iluminação inapropriada e escassa, 

a pouca ventilação, os espaços pequenos, o mobiliário que, quando existia, era 

desproporcional a estatura dos alunos, a falta de higiene, tudo isso denotava o quadro 

lastimável das escolas, carecendo de governantes dispostos a alterá-lo. 

Com esses problemas sanados, o investimento deveria ser para resolver um outro não 

menos importante: “satisfeitas as exigencias do conforto physico, falta cuidar do conforto 

moral, que evita a fadiga cerebral e as molestias nervosas” (Ibidem). Finalizando o texto, o 

autor ironiza:  



cremos que não ha materia que mais possa seduzir um 
administrador que deseja deixar o seu nome ligado a uma obra 
duradoura e bemfazeja. Ainda hontem demos notícia do acto do 
sr. director do ensino exigindo dos mestres particulares provas 
de idoneidade pessoal e de hygiene dos predios onde ensinam. 
Sim, é bom, mas é pouco. O perfeito seria dar o exemplo o 
ensino publico. Enamore-se o sr. presidente do Estado desta 
causa santa e patriotica. Roma não se fez num dia. Mas o que 
fôr bem começado facilmente será consummado. Comece pela 
capital. Uma escola modelo, ridente, (sic) lepida, rasgando num 
surto de flecha o azul sereno do nosso ambiente, convidando 
pela alegria a visita das crianças, é o mais eloquente e 
indestructivel auto da passagem de um cidadão pelas alturas do 
governo (Diário da Manhã, 1911, nº. 4, p.1). 

 
Se por um lado não se constituía novidade para Helvécio de Andrade o que publicava 

os órgãos de imprensa, quando o assunto estava relacionado às mazelas da instrução pública 

primária sergipana, por outro, era preciso reconhecer o trabalho dos homens que já tinham 

iniciado a construção do alicerce que daria sustentação ao que ele desejava ver consolidado na 

educação. Pelo menos dois nomes precisavam desse reconhecimento público. Provavelmente, 

o do Presidente Guilherme Campos, que antes de deixar o cargo havia concedido “novo 

Regulamento à Escola Normal, pelo decreto nº. 547, de 15/04/1907, procurando dar-lhe maior 

dinamização” (NUNES, 1984:199)21, e o do Presidente José Rodrigues da Costa Dória, 

pioneiro na construção dos Grupos Escolares. 

Como dizia Helvécio,  

não dispõe o Estado, infelizmente, dos recursos necessários 
para remover de prompto essas causas e outras não menos 
valiosas do nosso ainda grande atrazo em matéria de instrucção, 
taes como a jubilação dos velhos professores cançados e 
exhaustos da labuta de ensinar por processos negativos, o 
affastamento dos inaptos, poucos para honra nossa, o 
provimento das escolas em casas hygienicas e do material 
pratico requerido pelo ensino, todavia, com boa vontade, 
esforço consciente, tenacidade e paciencia, iremos conseguindo 
o possivel, certo que em alguns municipios as novas 
diplomadas vão interessando o povo nos problemas da 

                                                 
21Nunes lembra que à época desse governante, a política intervinha na educação “não apenas no setor primário, 
também no normal, através de sucessivas leis da Assembléia, ora exigindo concurso para o ingresso no 
magistério normal, ora abolindo-o para permitir ao governo a nomeação de apadrinhados” (NUNES, 1984:199). 
Na nota nº. 345, localizada no rodapé do texto, a autora apresenta os documentos que comprovam esse tipo de 
procedimento. Diz a nota: “Por ato nº. 530 de 11/11/1907 a Assembléia autorizou o governo a preencher, 
independentemente de concurso a cadeira vaga da Escola Normal, cujo Regulamento recente (5 de abril de 1907) 
consignou esse processo para o preenchimento das cadeiras. Na sessão de outubro do mesmo ano, a mesma 
assembléia revogou essa lei; para evitar interpretações ambíguas no futuro. Na sessão de setembro do ano 
passado a mesma Assembléia, por lei nº. 548 de 23 do mesmo mês e ano, aboliu de todo concurso, como 
processo de provimento das cadeiras da Escola Normal. Esta lei deve ser revogada”. Mensagem apresentada à 
Assembléia Legislativa do Estado em 15 de março de 1910, na instalação da sessão extraordinária da 10ª 
legislatura pelo Presidente do Estado Dr. José Rodrigues da Costa Dória, p.7. Aracaju, Tipografia d’O Estado de 
Sergipe, 1910.  



instrucção, o que é muito lisongeiro para nós (ANDRADE, 
1914:10-11). 
 

O pouco que se tinha realizado até aquele momento, representava para Helvécio, uma 

“victoria explendida, attento o descaso de que se resentia a instrução publica” 

(ANDRADE,1914:11). O que precisava era 

prosseguir no trabalho de corrigir os nossos profundos vicios 
em matéria de instrucção, melhorando sempre o ensino publico, 
não consentindo que seja invadido por interesses subalternos de 
qualquer natureza, conservando-o sempre nessa athmosfera 
limpa e pura de inteireza e de justiça administrativa, de 
capacidade technica e moral, de sinceridade e amor, em que o 
collocaram os dois ultimos governos22 (Ibidem, 1914:11-12). 
 

e também, 

conformarmo-nos com o possivel, no momento, não affagando 
a esperança de saltar do nada, que eramos, para o apogeu do 
prestigio e da independencia, qua alguns roubam com 
demasiada vivacidade. Do que fomos, ha 3 annos, para o que 
somos actualmente, já ha differenças notaveis que sò (sic) os 
ingratos e descontentes não vêem. O professorado publico 
primario gosa, como o secundario e normal, de todas as 
garantias legaes: Jubilação e vitaliciedade, e só pode ser 
attingido pelas normalistas de curso, respeitados apenas os 
direitos adquiridos. Para uma classe esquecida, sem fixidez e 
sem outras garantias que as oriundas das protecções das 
politicas dominantes, é muito em tão pouco tempo (Ibidem, 
1914:15-16). 
 

Além das garantias legais asseguradas aos professores, não era possível negar a obra 

edificada por Rodrigues Dória à época de sua administração. O ‘monumental’ edifício que 

ergueu na Praça Olímpio Campos para a Escola Normal, “amplo, bem localizado, obedecendo 

à planta do Major de Engenharia José Calazans e executado pelo Engenheiro Tenente Firmo 

Freire do Nascimento” representava “um dos mais importantes da Capital sergipana, tendo 

sido os móveis e o material didático importados dos Estados Unidos” (NUNES, 1984:214).  

A Escola Normal (Figura 1) e os dois grupos escolares que Dória construiu na capital, 

representaram muito para Sergipe. A partir de então, tanto as normalistas quanto as crianças, 

tiveram oportunidade de freqüentar espaços adequados, confortáveis, enfim, passaram a 

usufruir da infra-estrutura que faltava em Aracaju. Esses benefícios precisavam do 

                                                 
22Os dois homens que governaram Sergipe no período compreendido entre 1905 a 1911, a que Helvécio se refere 
como ‘os dois ultimos governos’ são, respectivamente, Guilherme de Souza Campos e José Rodrigues da Costa 
Dória. Em Nunes (1984) encontramos o registro da deposição de Guilherme Campos efetivada em 10 de agosto 
de 1906, mas também a informação da brevidade de sua reposição (NUNES, 1984:198-199).  



reconhecimento de todos, principalmente daqueles a quem Helvécio chamava de ‘ingratos’ e 

‘descontentes’. Sem contar com as garantias legais já asseguradas aos professores. 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Figura 1: Um dia de festa na Escola Normal, em 1920. Fonte: Álbum de recordações. Acervo 
particular da família de Leonor Telles de Menezes. 
 
 

Foi também Rodrigues Dória, quem procurou, através do decreto nº. 563, organizar o 

“sistema educacional sergipano em minucioso Regulamento” (NUNES, 1984:212). Segundo 

esta autora, Dória justificou o Decreto23 da seguinte forma: 

atendendo que o ensino público primário deste Estado é ainda 
ministrado por processos obsoletos e condenados pela moderna 
Pedagogia; atendendo a que o ensino normal não preenche os 
fins a que é destinado, não tendo a moderna pedagogia o 

                                                 
23Conforme a nota nº. 379 do livro de Nunes (1984). “Decreto nº. 563 de 12 de agosto de 1911 – Dá nova 
organização ao ensino do Estado. Coleção de Leis e Decretos de 1911, pp. 13 a 108. Aracaju, Tip. d’Estado de 
Sergipe, 1912” (NUNES, 1984:212). 



desenvolvimento atualmente dado a esta matéria na sua 
relevante importância, nos métodos de ensino, na conservação 
da saúde da criança e no seu desenvolvimento, sem que lhe 
sirva de estorvo, e antes lhe seja auxiliar; atendendo a que a 
última reforma do ensino secundário da República, 
estabelecendo a instrução fundamental, se distanciou do ensino 
adotado neste Estado e que é de inteira necessidade 
acompanhá-la no seu plano geral (NUNES, 1984: 212-213). 
 

Ao que tudo indica, o proprietário do “Diário da Manhã” dificilmente abria espaço 

para reconhecer os feitos do governo de Rodrigues Dória. Quando muito, notificava com 

desdém o que estava sendo encaminhado para melhorar as condições da educação no Estado. 

No dia 14 de fevereiro de 1911, por exemplo, divulgou:  

o Estado deu-nos a alviçareira notícia de que desenbarcaram 
neste porto, mandadas vir por conta do governo, e por 
intermedio da acreditada casa commercial do honrado e 
estimado cavalheiro, sr. Sabino Ribeiro, 500 carteiras escolares, 
typo Automatic Triumph para a instrucção publica. Nestas e 
noutras causas uteis é que se deve empregar o suor do povo, 
convertido em dinheiro nas arcas do thesouro stadoal. Muito 
bem (Diário da Manhã, 1911, nº. 11:1).  
 

A avaliação feita por Nunes (1894) sobre o desempenho de Dória enquanto 

governante, é bem mais otimista se comparada com a que fazia o “Diário da Manhã”. No livro 

“História da Educação em Sergipe”, a autora enfatiza o esforço desse cidadão em prol da 

melhoria da escola pública primária. Não era possível, por exemplo, desconsiderar o 

Regulamento de 1911: 

Há pontos avançados nesse Regulamento, em relação aos 
anteriores, como ao estabelecer o ensino público gratuito e igual 
para ambos os sexos, organizar o ensino primário em escolas 
isoladas e em grupos escolares e na tentativa de dotar os prédios 
escolares de condições pedagógicas adequadas. Ainda eram 
organizados o Serviço de Estatística Escolar destinado a 
levantar a situação educacional de todos os municípios, o Fundo 
Escolar para a aquisição de livros e material escolar, a serem 
distribuídos aos estudantes carentes de recursos, e a Inspeção 
Escolar, integrada por três inspetores, que deveriam atuar em 
zonas delimitadas (NUNES, 1984:213). 
 

Por ora, não há contradição no conteúdo que traz as fontes analisadas. Pelo contrário. 

De uma maneira ou de outra, elas levam a concluir que a falta dos recursos financeiros do 

Estado para solucionar a maior parte dos problemas estruturais das escolas, era a grande vilã 

dessa história. Sem eles, como construir prédios dignos de alunos e professores, cuidar da 

higiene, comprar mobiliário adequado, fornecer material didático, melhorar os proventos da 

classe docente e investir na qualificação profissional? 



A proposta apresentada por Helvécio de Andrade, aparentemente muito simples, 

poderia sanear essas questões. Segundo ele, não carecia que os ‘cem contos’ fossem 

disponibilizados de uma só vez: “si a cifra, a primeira vista, parece superior às forças do 

Estado num só orçamento, seja ella distribuida por dez annos, ou menos se for possivel, de 

sorte a tornar-se exeqüível o plano de organisação material das escolas” (ANDRADE, 

1914:11). 

Mais difícil era preparar o professor para atender a nova demanda social em termos da 

aplicação do método intuitivo24. Disso, Helvécio de Andrade não abria mão porque “nunca o 

preparo do mestre primario foi tão necessario e mais digno dos nossos cuidados” 

(ANDRADE, 1914:30). Tinha convicção de que “o problema da instrucção repousa 

principalmente no preparo do mestre nos methodos modernos” (Ibidem, 1914:30). É claro que 

não poderiam vingar sem que para isso fossem disponibilizados os recursos de ordem 

material. A prova é que em 1911, o método introduzido pelo  

illustre professor paulista Carlos Silveira e, depois, em parte, 
disseminado no governo do General Siqueira, por todo o estado, 
pelos operosos e dedicados inspetores do ensino, não pôde 
ainda produzir todos os seus effeitos, por ser limitado o tempo 
da sua implantação, e por falta do material indispensável á sua 
applicação (Ibidem, 1914:9). 
 

Na mesma proporção que o ‘tempo’ e o ‘material’ precisavam ser suficientes para a 

implantação dos métodos modernos, estes dependiam da habilidade e do preparo profissional 

para operacionalizá-los. Mas era comum no magistério sergipano a presença de professores 

‘leigos’ sem domínio do conhecimento “da natureza da criança, suas aptidões e 

necessidades”, condição essencial “para fiel desempenho da grande e nobre missão educativa” 

(LIMA, 1914:5). Em outras palavras, tratava-se de uma ‘tarefa’ que, naquele período, 

ultrapassava “a capacidade mental do professorado primario de Sergipe” (Ibidem, 1914:5).  

Se “os estudos que a hodierna pedologia prescreve e recommenda, a todos os que 

luctam pelo trabalho pedagógico,” demandavam “conhecimentos outros de alta importancia, 

como sejam – de psychologia, de sociologia, de ethica, historia da civilisação, hygiene 

escolar, physiologia, lógica, biologia, etc., etc.” (Ibidem, 1914:5-6), não caberia ao professor 

‘leigo’, conduzir a educação das crianças. Sobre isso, dizia Lima:  

                                                 
24Cf. Valença (2006), “o ensino intuitivo enfatizado como um dos pontos levantados pela nova proposta 
educacional, valorizava a aquisição dos conhecimentos através dos sentidos. Acreditava-se que eram por meio 
deles que a criança desenvolvia gradualmente suas faculdades, cabendo à escola a responsabilidade por 
introduzir situações de aprendizagem na relação aluno-objeto de modo que construísse o conhecimento através 
da experiência em lugar da simples transmissão do conhecimento acarretando na memorização” (VALENÇA, 
2006:56). 



A parte leiga do professorado primario, salvando-se excepções 
rarissimas, só tem competencia para as funcções vegetativas; no 
campo da instrucção, é elemento nocivo ás aspirações 
intellectuaes, aos ideaes de civilisação dum Estado, 
naturalmente intelligente, como é Sergipe. Avesso ás beneficas 
reformas instructivas, esse pessoal só vive de mysticismo e para 
o mysticismo (LIMA, 1914:7). 
 

Ávila Lima acreditava que um curso normal “ministrado á mocidade com o maximo 

rigor scientifico”, era o caminho para resolver esta questão já que “é de tal maneira de ensino 

que depende toda a competencia profissional, todo o progresso educativo” (LIMA, 1914:6). 

Porém, Lima duvidava que a fisionomia das escolas primárias fosse modificada se 

permanecessem sendo regidas por professoras leigas. É possível avaliar a dimensão do 

problema tomando-se, por exemplo, um trecho do Relatório que elaborou em 1913: 

Em varias escolas primarias, regidas por professoras leigas, 
encontrei ainda se ministrando á infancia o ensino da leitura 
pelo caduco systema da soletração, ao que me oppuz 
francamente, observando a esse professorado incompetente que 
a pedagogia moderna já de ha muito havia condemnado tal 
velharia que fôra substituida pelo processo da palavração, em 
obediencia aos reclamos do methodo analytico. Como pontifica 
a sciencia hodierna, todo o segredo da methodologia 
pedagogica assenta sobre a passagem do conhecido para o 
desconhecido. Dahi a necessidade de, no ensino da leitura, se 
ensinar primeiro a palavra, representadora da cousa real ou 
concreta, para em seguida, serem estudadas as syllabas e as 
letras, que são abstracções do pensamento. O espírito duma 
creança é um livro em branco; é tão frágil que não tem forças 
ainda para pensar e raciocinar. Não é um homem em miniatura; 
é um ser em formação, anthropologicamente considerado. Por 
isso, ensinar-se-lhes primeiramente as abstracções 
incomprehensiveis, para então estudar-se a palavra, a phrase 
concreta, é uma estupidez tão grosseira, que denota até falta de 
caridade. Este grande defeito está impregnado na rude 
intelligencia do professorado leigo, que é uma injuria atirada ás 
faces da educação do povo sergipano (LIMA, 1914:12). 
 

Mais adiante, Ávila Lima é ainda mais contundente: 

O systema de ensino da doctora Maria Montessori, cujas 
intuitivas doutrinas estão fazendo grande successo nos Estados 
Unidos, ainda não são conhecidas pelo nosso professorado, que 
carece de illustração, para melhor desempenho de suas 
attribuições, na alta missão de que está investido. Ensinar o que 
se ignora por completo é um insupportavel absurdo pedagogico. 
Com um poucochinho de mais pundonor esta grande batalha 
educativa estaria salva (Ibidem, 1914: 13). 
 

Considerando a “incompetência” dos professores, apontada por Ávila Lima, para 

ministrar as aulas, não há dúvida de que, pelo menos nos quinze primeiros anos do século 



XX, a escola idealizada por Helvécio de Andrade e Rodrigues Dória guardava muita distância 

da real. Se as práticas não eram condizentes com a realidade, elas ainda resistiriam por muito 

tempo porque contavam com a tolerância dos homens que costumavam manipular os sujeitos 

em benefício de seus projetos individuais. Nesse contexto, o apadrinhamento, o despreparo e 

a falta de compromisso de algumas professoras, independente do estado civil, terminavam por 

comprometer o trabalho de todas. Mas, havia algo a dizer das mulheres casadas/professoras, 

que Lígia Pina listou assegurando tratar-se de “mulheres extraordinárias a quem a ‘fragilidade 

do sexo’ não impediu de conquistar seus objetivos” (PINA, 1994:400)? Sim. Como já ficou 

claro no texto, houve quem encarasse com responsabilidade o compromisso assumido com a 

educação, independente do estado civil. 

Da mesma forma que as licenças concedidas às professoras precisavam de 

regulamentação para evitar possíveis abusos, outros problemas mais graves estavam por 

resolver, e estes sim, formavam grandes muralhas impedindo que a maioria da população 

sergipana pudesse desfrutar um ensino de qualidade. 

  

 

1.6 - Vagas para professoras: solteiras, viúvas ou sem filhos. 

 

Para se ter uma idéia de como a questão do celibato pedagógico feminino tomou vulto 

na sociedade brasileira nos anos iniciais do século XX, tomemos por referência o estado de 

Santa Catarina que em 1917 criou uma lei impedindo as professoras casadas de serem 

contratadas. De acordo com Fiori (2004), “as candidatas ao magistério público que se 

matricularem na Escola Normal, da data desta lei em diante, diplomadas e nomeadas 

professoras, perderão o cargo se contratarem casamento” (FIORI apud LOURO, 2004:468) . 

Nesse caso, segundo a autora, a preocupação era com a sexualidade da professora já que o 

texto da lei justificava “não (ser) dignificante que a professora casada, que vai ser mãe, se 

apresente ante seus alunos” (Ibidem).  

Em 1922, como já foi dito anteriormente, o celibato pedagógico feminino foi discutido 

no Primeiro Congresso Estadual de Professores do Rio Grande do Norte, “pela professora 

Rita Sampaio” e, “de acordo com a transcrição feita pela redação da Pedagogium25, da 

matéria publicada sobre o referido congresso, no impresso ‘A Notícia’, a professora Sampaio 

                                                 
25Revista Pedagogium, 1922, nº. 3, p. 5. 



fez apreciações sobre o palpitante tema, procurando mostrar que o matrimônio não é 

incompatível com o exercício do magistério” (RIBEIRO e PINHEIRO, 2002:2).  

Cinco anos depois, em 1927, “professor Lima encaminha para discussão a tese 

intitulada O Celibato Pedagógico Feminino, à primeira Conferência Nacional de Educação, 

promovida pela ABE em Curitiba” (RIBEIRO e PINHEIRO, 2002:2). O conteúdo da tese nº. 

68 é relevante para efeito deste estudo: 

É muito mais grave e séria do que à primeira vista parece a 
questão do celibato feminino ou da condição da mulher casada 
em face da educação e do ensino como profissão habitual. (...) 
No Brasil, as soluções dadas pelos regulamentos oficiais não 
resultam do estudo acurado das opiniões bem avisadas, mas se 
vão fazendo ao léu do sentimentalismo ou da aversão dos 
redatores ou inspiradores dos decretos governamentais. A lei da 
reforma primária de Minas Gerais só dá acesso ao magistério a 
professoras solteiras ou viúvas sem filhos. Estou informado de 
que outros estados brasileiros proíbem terminantemente às 
professoras públicas o casamento, sob pena de perda da cadeira 
ou disponibilidade forçada... A ser verdadeira a informação, 
está declarada a guerra ao matrimônio das educadoras oficiais, 
enquanto que, aos profissionais do outro sexo, ninguém se 
lembrou sequer de pôr-lhes restrições, quanto mais de proibir-
lhes as justas núpcias. Mas também, se razões de sobra existem 
para aquela proibição, ao contrário, nenhuma se invoca em 
favor desta última (LIMA apud COSTA, SHENA e SCHMIDT, 
1997:404-405). 
 

O professor Lima continua o texto dizendo que muito se alegava contra o casamento 

das professoras, que “se não coadunam bem as atividades simultâneas da casa e da escola, 

embora, num certo aspecto, elas se completem e integrem” (Ibidem, 1997:405). Nesse sentido 

ele concordava inteiramente. Já quanto ao ideal para a educação pública, não seria o caso de 

fazer desta o prolongamento da dos lares; e quem melhor que as 
mães poderia educar a infância alheia, por virtude dos seus 
predicados naturais já postos em prova na família e pelo 
exercício do magistério, que lhes dá o necessário traquejo e 
perícia educativa? (Ibidem, 1997:405). 
 

Mas o problema consistia segundo Lima, “que, a esse benevolente idealismo, opõem-

se realidades muito fortes e desconcertantes”. Por conseguinte, “não se poderá ser boa 

professora e, ao mesmo tempo, boa dona de casa”. Isso significava que, 

por mais diligente e laboriosa que a mulher seja, não poderá dar 
conta dos encargos da família, cuidar dos filhos e do marido, 
dirigir empregados, enfim, a própria habitação, providenciando 
a tempo e a hora acerca de tudo quanto é necessário à 
regularidade da vida doméstica, de que é ela o fulcro e o ponto 
central, e, por outro lado, preparar bem as lições, dispor 
metódica e previamente o seu trabalho, fazer a escrituração da 
classe, estudar e ilustrar-se constantemente, comparecer à hora 



marcada, esgotar o horário, preocupada tão somente com o seu 
mister pedagógico, sem os sobressaltos e o temor dos chamados 
urgentes e dos reclamos aflitos de casa, para ver o menino que 
caiu, ou que está com febre, ou quebrou algum objeto...” 
(LIMA apud COSTA, SHENA e SCHMIDT, 1997:405). 
 

Além destas questões, outras de igual monta apareciam na tese de Nestor Lima: “o 

trabalho mental da professora esgota e destrói os nervos; assim, ela não pode contribuir para 

formar uma progênie sadia” e “os eugenistas afirmam que as mulheres que trabalham 

mentalmente são pouco aptas para a ‘profissão maternal’” (Ibidem, 1997:405). Não só isso. A 

saúde feminina, de uma maneira geral, e a fraca resistência orgânica das professoras, eram 

indicadores de problemas que influenciavam “na marcha do ensino”, como escreveu Helvécio 

de Andrade no Relatório de 1931: “A saude defende-se e conserva-se pela higiene. Mas, aos 

que não a tem, que se faz? Ao lado das licenças concedidas ás gestantes devemos considerar 

as obtidas para tratamento de saude. (...) Evidentemente é um entrave ao desenvolvimento do 

ensino (ANDRADE, 1931:17-18). Como se não bastasse,  

ha, porem, outro fator, e este mais fixo, mais permanente, a 
influir no crescido numero de licenças – a fraca resistencia 
organica das jovens professoras. Não só as molestias agudas as 
afastara constantemente da escola, mas as suas, em geral, más 
condiçõis organicas  favoraveis ás molestias da nutrição, aos 
estados constitucionais que, sem constituirem molestias 
definidas, reclamam repouso e tratamento. Se ha profissão que 
exige saude, alegria, disposição para o trabalho, é o magisterio 
do ensino. Professores doentios, achacados, nervosos, tristes, 
são impecilhos serios ás finalidades da escola moderna (Ibidem, 
1931: 18). 
 

Ainda sobre o celibato para as professoras, Lima lembra que na “Conferência Estadual 

de Ensino de Florianópolis, foi ventilada a questão, bem como no congresso de ensino havido 

em Belo Horizonte”. Dos dois eventos Lima disse não ter tomado conhecimento das 

conclusões a que chegaram “esses conclaves pedagógicos estaduais”. Quanto ao Rio Grande 

do Norte, o professor presta os seguintes esclarecimentos: 

Não temos nada sobre o delicado assunto. Ao contrário, a Lei 
nº. 405, de 1916, no seu artigo 224, autoriza conceder às 
professoras em estado de gravidez dois meses de licença, que 
compreende o último que precede e o primeiro que sucede o 
parto. A Lei nº. 677, de 7 de novembro último, em seus artigos 
14 a 17, desenvolveu o instituto da licença especial. Todavia, a 
prática dessa medida vem resultando francamente desfavorável 
ao ensino público, sempre às voltas com as ausências das suas 
regentes, em virtude das licenças especiais e, a seguir, das 
comuns, que se requerem para completar a cura ou o 
restabelecimento da puérpera. Só no corrente ano de 1927, 
foram encaminhadas pelo Departamento de Educação nove 



petições de licença especial, que, por sua vez, ‘independe de 
portaria, selo e emolumento’, nos termos do artigo 17 da 
recente Lei nº 677, de 7 de novembro de 1927. Teremos dado 
um passo avante? Ou teremos contribuído diretamente para 
prejuízos certos e indeclináveis do ensino oficial? O legislador 
potiguar não viu mal, é certo, o problema da proteção ao ventre 
e colocou-se no ponto de vista humano e sentimental, embora 
com sacrifício, talvez, do público interesse (LIMA apud 
COSTA, SHENA e SCHMIDT, 1997:406). 
 

Para concluir, o professor fala de sua experiência diária:  

o que a prática nos ensina, diária e diuturnamente, é que o 
exercício simultâneo das duas funções – doméstica e 
pedagógica -, se não são absolutamente incompatíveis, são, ao 
menos, prejudiciais à perfeição, à regularidade e à proficuidade 
de cada um deles (Ibidem, 1997:406). 
 

Provavelmente todos esses ‘argumentos e estratégias’ contribuíram para definir um 

modelo de professora compatível com as expectativas dos ‘porta-vozes da sociedade’, na 

medida em que passaram a contar com um bom número de celibatárias nas primeiras décadas 

do século XX, dentre elas, Leonor Telles de Menezes.  

 

1.7 - Ou o lar ou a escola. 

 

Analisando os Relatórios e outros documentos produzidos por Helvécio de Andrade 

durante o período que esteve à frente da diretoria da Instrução Pública do Estado de Sergipe, 

ou seja, entre 1913-1918, 1926-1927 e 1930-1935, percebe-se que travou inúmeros embates 

para garantir seu espaço.  Objetivava promover alterações nas práticas teórico-metodológicas 

para melhorar a qualidade do ensino sergipano e “buscou no cargo que ocupou, pôr em prática 

as idéias que acalentava acerca das propostas mais modernas da instrução pública” (SOUZA, 

2003:12). Apesar de ter que disputar com opositores do porte de Ávila Lima26 e Ítala Silva27, 

suas idéias terminaram sendo legitimadas e conquistaram o campo educacional sergipano. 

                                                 
26Após a publicação do “Curso de Pedagogia” por Helvécio de Andrade em 1913, este e Ávila Lima produziram 
quarenta e oito artigos como resultado de uma polêmica que estabeleceram através dos jornais “O Estado de 
Sergipe” e “Diário da Manhã”, no ano de 1914. Inicialmente, Lima publicou doze artigos no “Diário da Manhã”, 
de 07 a 22 de agosto de 1914, os quais denominou de “Críticas e ensaios de psicologia pedagógica”. Logo em 
seguida, Helvécio respondeu com uma série de dezoito artigos “Críticas e ensaios de psicologia pedagógica: 
refutação”, publicados entre os dias 23 de agosto a 13 de setembro em “O Estado de Sergipe”. Lima revidou, 
com outra série de dezoito artigos que denominou “Réplicas e Tréplicas”, no jornal “Diário da Manhã” entre os 
dias 25 de agosto a 15 de setembro de 1914 (SOUZA, 2003:17).   
27Cf. Freitas (2003), “entre 07 de novembro a 17 de dezembro de 1916, Ítala publicou uma coletânea composta 
por doze artigos, intitulada ‘Nos domínios da Instrucção’. O tema central desta coletânea foi a análise das ações 
e posições do Diretor da Instrução Pública, Helvécio de Andrade, que além de ocupar este cargo, era também, 
Diretor da Escola Normal, Diretor dos Grupos Escolares e da Escola Anexa, além de Professor de História 
Natural e Professor de Ginástica. As denúncias apresentadas por Ítala eram sérias e comprometedoras. 



 Diferente de Ávila Lima, que se filiou ao grupo dos chamados “tradicionais”, 

Helvécio contou com o apoio de homens do porte de Gracho Cardoso, Edgar Coelho, Manuel 

Franco Freire, reconhecidos socialmente como os “modernizadores”, que o ajudaram a 

difundir as idéias da Pedagogia Moderna em Sergipe (VALENÇA, 2005:6-7). Essas idéias de 

modernização geraram, no âmbito escolar, importantes mudanças como a inclusão do Método 

Intuitivo que recebeu diferentes conotações ao ser adaptado à Instrução Pública.  

Homem culto, bem formado, habituado a exercer cargos de prestígio, quando se 

transferiu para Aracaju em 1910, Helvécio de Andrade além de estabelecer relações com 

pessoas influentes, participou intensamente das disputas e do jogo lançando mão de várias 

estratégias que lhe garantiram uma posição de destaque num ‘campo’ cobiçado por muitos, 

que pode ser compreendido a partir de Bourdieu (1980) como significando 

um espaço estruturado de posições cujas propriedades 
dependem das posições neste espaço (...) para que ele funcione 
é preciso que haja objetos de disputas e pessoas prontas para 
disputar o jogo (...) que conheçam e reconheçam as leis 
imanentes do jogo e dos objetos de disputa. (...) A estrutura do 
campo é um estado de relação de forças entre os agentes ou as 
instituições engajadas na luta (...) tudo aquilo que constitui o 
próprio campo, o jogo, os objetos de disputas, todos os 
pressupostos que são tacitamente aceitos. (BOURDIEU, 
1980:89-91).  
 

Na trajetória de Helvécio de Andrade foi possível perceber como ele usou 

estrategicamente as disputas nos campos educacional e científico, através de dispositivos 

como: polêmicas na imprensa, publicação de livros, conferências públicas, ocupação de 

postos de prestígio entre outros. 

Com relação à educação, as idéias de Helvécio estavam fundamentadas nos princípios 

de Durkheim. Segundo Valença (2005), este sociólogo 

defendeu uma educação que formasse o indivíduo para a 
sociedade, pois para ele a tarefa da educação tem um único fim: 
o de socializar. Ela deveria preparar as crianças para sua própria 
existência. A formação desse ser social era desenvolvida através 
de idéias, sentimentos, de crenças, práticas morais e 
tradicionais. No pensamento Durkheimiano, a educação estaria 
direcionada para produzir efeitos duradouros se caracterizaria 
pela interiorização das disposições sociais as quais os 
indivíduos estavam submetidos (VALENÇA, 2005:3-4). 

                                                                                                                                                         
Elencavam, entre outros temas, perseguições a alunos, aulas com temas constrangedores, e até mesmo 
arbitrariedades na organização dos exames e nos processos de conclusão de curso. Na maioria deles a autora 
insistiu que o Presidente do Estado tomasse as devidas providências, afastando o citado Diretor da Instrução 
Pública das responsabilidades de direção e magistério” (FREITAS, 2003:142). Segundo Souza (2003), “Freitas 
considera que o início das ‘desavenças’ entre Ítala de Oliveira e Helvécio de Andrade teria ocorrido a partir do 
comentário da médica na imprensa acerca de uma das conferências pronunciadas por Helvécio no Instituto 
Histórico e Geográfico de Sergipe” (SOUZA, 2003:22). 



A partir das idéias de Durkheim, Helvécio28 defendia uma educação que formasse o 

indivíduo para a sociedade, ou seja, “acreditava que uma educação que prima por uma 

formação completa da criança, deveria observar durante as práticas educativas, a disciplina”, 

pois “sua preocupação residia na necessidade de delegar à criança a consciência do dever” 

(Ibidem, 2005:3). Tomando-se o conceito durkheimiano de educação, seria uma 

ação exercida pelas gerações adultas, sobre as gerações que não 
se encontrem ainda preparadas para a vida social; tem por 
objetivo suscitar e desenvolver, na criança, certo número de 
estados físicos, intelectuais e morais, reclamados pela sociedade 
política, no seu conjunto, e pelo meio especial a que a criança, 
particularmente, se destine (DURKHEIM, 1978:21). 
 

Enquanto tarefa a ser encaminhada pelas ‘gerações adultas’, Helvécio  

entendia que as normalistas, como futuras professoras, deviam 
aplicar a autoridade moral sobre seus alunos, de modo que eles 
aprendessem a respeitar a hierarquia, a autoridade com  a 
finalidade de dar aos alunos as noções de consciência do 
coletivo, do social do qual eles faziam parte. Assim, ele 
ressaltava a necessidade de ser ministrada uma educação moral 
(VALENÇA, 2005:3). 
 

Considerando que a escola era a instituição capaz de garantir o trânsito das idéias de 

Helvécio de Andrade, onde as crianças seriam educadas dentro desses princípios e, ainda, que 

a responsabilidade pelo sucesso de tudo isso cabia aos professores, nada devia impedi-los de 

cumprir as orientações emanadas pela diretoria da Instrução Pública do Estado. Porém, havia 

uma questão a resolver. Nas décadas iniciais do século XX, o magistério primário sergipano 

já contabilizava maior número de professores do sexo feminino e boa parte delas, casadas. 

Segundo Helvécio, divididas entre o lar e a escola. 

Nesse sentido, seria conveniente para Helvécio, evitar que fatores externos 

comprometessem o andamento das salas de aula, como os provocados pelas “constantes 

remoções e repetidas licenças concedidas as professoras” (ANDRADE,1914:23). Estas, 

apesar de “solicitadas de acôrdo com o art. 34 dos Estatutos dos funcionários públicos, pelos 

quais têm as professoras casadas direito a 60 dias de licença, com todos os vencimentos para o 

seu ‘bom sucesso’, representavam “muitos mezes perdidos para o ensino” (ANDRADE, 

1931:9). Esses foram os argumentos mais contundentes usados por Helvécio de Andrade para 

defender o celibato professoral feminino em Sergipe. 

                                                 
28Helvécio de Andrade “reclamava para as normalistas, como professor de Pedagogia, a consciência da 
individualidade que há em cada criança, diversificando os processos conforme o grau de desenvolvimento 
cognitivo e temperamento de cada uma delas” (VALENÇA, 2005:3). 



Não é possível saber quantas mulheres deixaram de casar por sentirem-se intimidadas 

frente aos argumentos de Helvécio de Andrade. Entretanto, é viável considerar essa 

possibilidade, já que nas primeiras décadas do século XX muitas sergipanas asseguravam suas 

sobrevivências e de seus familiares com os recursos oriundos do magistério. A necessidade 

financeira pode ter sido determinante para que muitas mulheres preferissem não arriscar. Por 

ora, o que pôde ser constatado é que esse sergipano registrou presença no campo educacional 

utilizando-se de estratégias que terminaram reproduzindo suas idéias de modernização 

pedagógica como a introdução de novos métodos de ensino e novas propostas curriculares.  

Helvécio também se sagrou vitorioso transitando noutro ‘campo’, mais 

especificamente o ‘campo científico’, compreendido por Bourdieu (1994) como “o lugar, o 

espaço do jogo de uma luta concorrencial” onde o que está em jogo especificamente nessa 

luta, 

é o monopólio da autoridade científica, de maneira inseparável, 
como capacidade técnica e poder social; ou, se quisermos, o 
monopólio da competência científica, compreendida enquanto 
capacidade de falar e de agir legitimamente (isto é, de maneira 
autorizada com autoridade), que é socialmente outorgada a um 
agente determinado” (BOURDIEU, 1994:122-123). 
 

Helvécio conquistou o direito de falar legitimamente porque soube acumular ‘capital’, 

ou seja, “fazer um ‘nome’, um nome próprio, um nome conhecido e reconhecido, marca que 

distingue imediatamente seu portador, arrancando-o como forma visível do fundo 

indiferenciado, despercebido, obscuro, no qual se perde o homem comum” (BOURDIEU, 

1998:132).  

Essa visibilidade, ampliada ao longo dos anos em que esteve envolvido com a 

educação em Santos e em Sergipe, foi possibilitada pelo acúmulo dos capitais ‘social’29 e 

‘cultural’, os quais contribuíram para que Helvécio de Andrade se distinguisse de outros 

agentes nesse campo. Seus argumentos em favor da modernização pedagógica e do celibato 

professoral feminino ganharam fôlego e adesão, tanto de parceiros locais quanto nacionais.       

                                                 
29Para Bourdieu (1998:67), ‘capital social’ significa “o conjunto de recursos atuais ou potenciais que estão 
ligados à posse de uma rede durável de relações mais ou menos institucionalizadas de interconhecimento e de 
inter-reconhecimento”. Na opinião de Valença (2005), “foi através desse capital social que Helvécio de Andrade 
conseguiu ascender tanto economicamente como culturalmente. Ele nasceu de pais sem recursos, no entanto a 
família da sua mãe, Tereza Jesus de Andrade, possuía um engenho chamado Boa Sorte. O freqüente contato com 
eles possibilitou a esse jovem uma vinculação mais próxima e isso lhe proporcionou algumas oportunidades, 
dentre elas, a de estudar junto com seus primos no D. Pedro II, que era um colégio importante no qual estudava 
os filhos da aristocracia. Essa ligação lhe favoreceu ainda o ingresso numa das melhores faculdades de Medicina 
do país, a Faculdade de Medicina da Bahia. Assim sua ascensão não se deteve ao capital econômico dos seus 
pais, mas ao capital social que ele conquistou convivendo com os Andrades. Isso significa que essa aproximação 
lhe assegurou oportunidades que foram proporcionadas pelo pertencimento à um grupo prestigioso”. 
(VALENÇA, 2005:2). 



Na opinião de Souza (2003), 

o contato de Helvécio de Andrade com as mais modernas idéias 
de renovação educacional, pode ter ocorrido, no final do século 
XIX, ao assumir a função de Inspetor Geral de Educação na 
cidade de Santos/SP. Nesta província, residiu entre os anos de 
1887-1900, medicando nos hospitais da Santa Casa de 
Misericórdia e da Beneficência Portuguesa, tendo dirigido, no 
primeiro, a enfermaria de febre amarela. Naquele momento, já 
tinha a patente de Capitão Médico honorário do corpo de saúde 
do exército, posto que conseguiu por ter servido como médico 
adjunto durante a Revolta da Armada. Em Santos, Helvécio 
também participou da Loja Maçônica Grande Oriente do Brasil. 
Ao falar para os “irmãos” em 19 de junho de 1897 lembrava aos 
presentes a missão da maçonaria: “ (...) tendo por fim uma 
missão grandiosa, nobre entre as mais nobres, qual é o 
progresso pelo aperfeiçoamento moral da humanidade, a 
igualdade e a liberdade (SOUZA, 2003:31). 

 

Se para Helvécio de Andrade não era possível conciliar trabalho doméstico com as 

funções de professora primária, era natural que, diante da posição de um homem que durante 

muito tempo gozou do prestígio e admiração de algumas autoridades sergipanas, sua voz 

fosse ouvida e suas opiniões acatadas. Mesmo porque, sempre procurou fundamentá-las 

vinculando muitas vezes os prejuízos do Estado com educação à contratação de professoras 

divididas entre os afazeres domésticos e a escola. Segundo ele, “dividir os cuidados da escola 

com a família, a deixar em falta o ensino, não devendo ser mãe descuidada, a mulher torna-se 

por força má professora” (ANDRADE, 1914:20). Por isso, 

seria justo, logico, natural até, que quem se dedicasse ao ensino, 
pertencesse só e exclusivamente á escola, deixando-a livre ou 
obrigatoriamente, se deveres outros contrahisse em ordem a 
enfraquecer o zelo e a attenção exigida pelo magistério (Ibidem, 
1914:20). 
 

A dedicação exclusiva para o magistério que o doutor Helvécio sugeria, soava como 

uma “sentença” para as mulheres casadas. Em suas palavras, não havia lugar para elas nas 

salas de aula. Deviam permanecer cuidando do marido e dos filhos, já que como mães e 

esposas, seus afazeres lhes absorviam todo o tempo e não sobrava espaço para ocuparem-se 

de uma atividade que também exigia envolvimento integral como a do magistério. A questão, 

como já ficou claro neste texto, era que ser professora no início do século XX se constituía 

numa das poucas possibilidades de desempenho de profissão para o sexo feminino, pelo status 

que já tinha adquirido junto à sociedade da época. Ou seja: 

a possibilidade de aliar ao trabalho doméstico e à maternidade 
uma profissão revestida de dignidade e prestígio social fez que 
‘ser professora’ se tornasse extremamente popular entre as 



jovens e, se, a princípio, temia-se a mulher instruída, agora tal 
instrução passava a ser desejável, desde que normatizada e 
dirigida para não oferecer riscos sociais” (ALMEIDA, 
1998:28). 
 

Considerando os argumentos de Helvécio de Andrade, o problema não estava restrito 

às mães e esposas. Eles contemplavam também as solteiras. Se para a mulher o destino 

líquido e certo seria o casamento, pois do contrário eram discriminadas socialmente, o que 

fazer com aquelas que além de marido e filhos também ambicionavam serem professoras? 

Sugerir que escolhessem entre o lar ou a escola? A palavra “escolher” parece não se adequar 

neste caso, pelo contrário, leva-nos exatamente na direção oposta. O que foi feito daquelas 

que precisavam trabalhar para garantir seu sustento e de suas famílias? Foram obrigadas a 

renunciar ao casamento? 

  Se esse discurso estava se tornando cada vez mais presente em Sergipe e ia ganhando 

força à medida que outros representantes sociais também se colocaram desfavoráveis à 

contratação de mulheres casadas no magistério, é possível inferir que a pressão terminou 

interferindo nos dois sentidos, ou seja, tanto no lado profissional quanto nas questões 

pessoais. Sem alternativa, muitas mulheres provavelmente optaram pelo celibato não por falta 

de vontade de realizar-se enquanto mães e esposas, mas com medo de não conseguirem 

trabalho. 

Talvez analisando a trajetória pessoal e profissional de Leonor Telles de Menezes, 

uma professora celibatária que em 1907 ingressou no magistério público primário sergipano, 

possamos responder pelo menos parte dessas interrogações. Leonor não só acompanhou as 

discussões em torno do celibato pedagógico feminino, como trabalhou ao lado de Helvécio de 

Andrade, um dos homens que mais lutou no sentido de impedir a contratação das mulheres 

casadas que ambicionavam conciliar as funções domésticas com as atribuições pedagógicas, 

nas escolas de Sergipe. Esta é a proposta do próximo capítulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



CAPÍTULO 2 – LEONOR TELLES DE MENEZES.  

 
2.1 - O princípio de uma história. 
 
 

A professora Leonor Telles de Menezes, filha de Álvaro Teles de Menezes, major 

reformado do Corpo de Saúde do Exército baiano, e de Francina Muniz Telles, nasceu a 29 de 

março de 1890. Seu pai, homem culto e atuante, participou da expedição organizada para 

combater ‘os revoltosos’ de Canudos em 1897; durante a epidemia de varíola, em 1888, 

prestou serviço voluntário aos sergipanos acometidos pela doença; foi deputado estadual 

eleito em setembro de 1902; um dos fundadores do Instituto Histórico e Geográfico de 

Sergipe; além de músico, compositor e poeta. Casou duas vezes. Do primeiro ‘consorcio’ 

nasceram Alipio, Alice, Álvaro, Manuel e Maria Menezes. Os três últimos morreram ainda 

crianças da mesma forma também aconteceu com Antonio e Abílio, frutos do segundo enlace.  

O Dr. Álvaro iniciou os estudos primários na aula regida por seu pai, o educador 

baiano major Florentino Teles de Menezes, aos seis anos de idade. Estudou ‘preparatório’ no 

Liceu Provincial da Bahia e, assim que concluiu, matriculou-se na seção de Farmácia da 

Faculdade de Medicina deste Estado. Formado, abriu farmácia na capital baiana e trabalhou 

durante alguns anos com este tipo de estabelecimento. Interessado em completar os estudos 

para receber o grau de doutor, voltou a freqüentar a Faculdade de Medicina. De posse do 

título, foi nomeado 2º cirurgião do Corpo de Saúde do Exército, indo servir no presídio de 

Fernando de Noronha e depois em várias guarnições, inclusive a de Aracaju.  

Somente após vinte e dois anos de serviço é que o Dr. Álvaro reformou-se no posto de 

major. Foi inspetor interino de saúde dos portos e médico da Intendência Municipal, os dois 

cargos ocupados em Aracaju, exonerando-se a pedido. Além disso, foi membro da Cruz dos 

Militares de Pernambuco, da Sociedade de Medicina de Sergipe e sócio correspondente do 

Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais. 

Dois anos após o falecimento da primeira esposa30, o Dr. Álvaro resolve casar com 

Francina Muniz Telles, filha do latinista padre Antonio Muniz Telles e Maria Luiza de 

Oliveira. Do novo casamento, nasceram seis filhos: Florentino, Leonor, Nelson, Dulce, 

Antonio e Abílio. 

É importante frisar que, ao que tudo indica o Dr. Álvaro não alimentava certos 

preconceitos. Casou com dona Francina, em fevereiro de 1884, e consentiu que a esposa 

                                                 
30Francelina Sergio de Menezes, filha do tenente Antonio Bitencourt de Souza e D. Maria Clara de Souza Palma, 
faleceu em 3 de Janeiro de 1882. 



permanecesse no magistério como já se encontrava desde 1870. O professor e historiador 

Jorge Carvalho do Nascimento confirma esta data num artigo31 que publicou recentemente 

intitulado “A formação da mulher em Aracaju”: 

A cidade de Aracaju ganhou três aulas públicas destinadas ao 
ensino primário feminino, no período de 1855 a 1871. A 
primeira delas foi provida pela professora Josefa Maria 
Trindade e começou a funcionar em 1855. Além de ministrar os 
conteúdos previstos no currículo, a professora Josefa Trindade 
preparava suas alunas para o magistério. Treze anos depois, em 
1868, foi criada a segunda aula, sob a responsabilidade da 
professora Ana Saturnina de Rezende Mundim. A terceira aula 
começou a funcionar em 1870, sob a responsabilidade da 
professora Francina da Glória Muniz Teles32. 
 

Sobre a professora Francina, há um texto num dos álbuns de Leonor33, que traz 

informações relevantes sobre sua trajetória. Trata-se de uma homenagem prestada por ocasião 

de seu falecimento, por Epifanio Doria34, publicado no jornal Correio de Aracaju35, intitulado 

“Efemerides sergipanas”. Segundo o autor, Francina nascera a 29 de janeiro de 1852, na então 

vila de Própria. Foi educada pelo pai e aos doze para treze anos já falava, traduzia e escrevia 

corretamente o Latim.  

O texto ressalta que no tempo de Francina, a carreira mais almejada pelas moças 

instruídas era o magistério, sendo as cadeiras providas por concurso, à falta de normalistas. 

Quando Francina se submeteu ao concurso em 1870 para ocupar a terceira cadeira primária 

desta capital, os examinadores36 identificaram que a examinada, além da língua materna e do 

Latim, sabia também o Francês.  

                                                 
31O texto está disponível em: <http://jorge.carvalho.zip.net>. Acessado em: 19/05/2006. 
32Nome de solteira. 
33Álbuns que serão tratados no terceiro capítulo deste estudo. 
34“Filho do Capitão José Narciso Chaves de Menezes e D. Josepha da Fonseca Doria e Menezes, nasceu a 7 de 
Abril de 1884, na Fazenda Barro Cahido, município de Campos. Não dispondo seus paes de recursos para 
custear a sua educação, ficou privado de recebel-a nos graus secundario e superior. Escudado na sua propria 
força de vontade conseguiu adquirir alguns conhecimentos por meio de leituras que foi fazendo, depois de curto 
periodo de escola primaria no povoado Poço Verde (...)” (GUARANÁ, 1925:72). Epifanio Doria foi assíduo 
colaborador em vários jornais de Aracaju: “‘A Razão’, da Estancia; ‘O Imparcial’, de Maroim; ‘A Ideia’, de Pão 
de Assucar; ‘O Estado de Sergipe’; ‘Folha de Sergipe’; ‘O Democrata’; Gazeta da Tarde’; ‘Diario da Manhã’; 
‘Jornal do Povo’” (Ibidem). 
35No cabeçalho do jornal constam informações referentes à data da publicação do mesmo, ou seja, 2 de março. 
Entretanto, foi recortado justamente no local onde deveria está grafado o ano. Ao que tudo indica, Leonor se deu 
conta da falta deste dado e resolveu colar uma parte do jornal onde há a data completa: 2 de março de 1945. Não 
consegui saber por que a homenagem só foi prestada após vinte e um anos da morte de Francina Telles de 
Menezes. 
36Um deles foi o Dr. Tomás Diogo Leopoldo que a aconselhou a completar sua educação clássica com o estudo 
do Grego, oferecendo-se para dar-lhe lições deste idioma. 



Francina tinha uma caligrafia invejável. Certa feita, o professor Brício Cardoso37 

desejando enviar um trabalho ao Dr. Aprígio Guimarães, lente da Faculdade de Direito do 

Recife, recorreu a ela para copiá-lo. Desenvolvendo essa atividade, chegou a consolidar 

amizades com homens de renome, a exemplo do próprio Dr. Aprígio Guimarães e de Tobias 

Barreto38. Este último, em 1883, ficou hospedado em cada da professora por alguns dias. 

Sobre a nomeação de Francina para ser professora de prendas, caligrafia e desenho, da 

Escola Normal, Epifanio Doria registrou ter sido efetivada em 1881, sem com isso ter 

prejuízo da sua função de professora primária. Sua cadeira foi anexada à referida Escola, para 

prática das normalistas. A partir daí, Francina começou a fazer parte de mesas examinadoras 

não só da Escola Normal, como as organizadas pelo presidente da Província para os concursos 

dos pretendentes ao magistério primário. Também participou por diversas vezes das 

comissões examinadoras do Ateneu Sergipense. Mesmo após a jubilação em 1890, Francina 

continuou ministrando aulas particulares em sua residência, da mesma forma como fez a filha 

Leonor, algumas décadas mais tarde. 

É importante notar que o conteúdo do texto traz uma curiosidade implícita: ao 

contrário das jovens de sua época, que costumavam casar ainda meninas, Francina já contava 

com trinta e dois anos de idade quando contraiu núpcias com o Dr. Álvaro. Portanto, tratava-

se de uma mulher madura que fez o caminho inverso até o momento que resolveu construir 

uma família. Ao invés do espaço doméstico ocupou primeiro, o público. 

Nesse cenário, Leonor Telles de Menezes nasce e cresce vendo os pais trabalharem 

para dar a ela e aos irmãos, condições razoáveis de sobrevivência. Quanto ao local do 

nascimento de Leonor, não há informações concretas. Enquanto Pina (1994) afirma que a 

                                                 
37Professor. “Filho do advogado Joaquim Mauricio Cardoso, professor de mathematicas e geographia no 
‘Externato Provincial’ da Estância e D. Joanna Baptista de Azevedo Cardoso, nasceu nessa cidade no dia 9 de 
Julho de 1844. (...) Iniciou sua vida publica, antes de concluir o curso de preparatorios, como professor substituto 
da cadeira de geometria da Estancia e professor de primeiras lettras da villa do Espirito Santo em substituição ao 
professor Antonio Quirino de Souza, irmão do bispo D. Domingos Quirino de Souza. Por acto de 24 de Outubro 
de 1870 foi nomeado professor publico do ensino primario superior na sua cidade natal, removido em 1874 para 
a cadeira de rhetorica e poetica do ‘Atheneu Sergipense’, em cujo estabelecimento regeu tambem a cadeira de 
grammatica da lingua vernacula, tendo anteriormente dado por algum tempo lições de historia universal e 
especialmente de historia de Sergipe. (...)” (GUARANÁ, 1925:50). 
38“O maior dos sergipanos pelo talento e pela erudição, nasceu em Campos a 7 de Junho de 1839 e falleceu no 
Recife a 26 de Junho de 1889 (...) Filho do antigo escrivão de orphãos daquella villa, hoje prospera cidade do Sul 
do Estado, Pedro Barretto de Menezes, passou a infância no seio da familia, de quem recebeu os uteis conselhos 
e as primeiras lições de educação domestica. (...). Em tão alta conta era tida a sua aprimorada cultura nos 
gremios scientificos de além-mar, que em 1881 foi distinguido com a nomeação de lente de uma das cadeiras da 
Universidade livre de Francfort e eleito membro correspondente do Club dos Cosmophilos de Leipzig (...) A 
maior parte da existencia passou-a no Recife, sua patria intellectual, da qual apenas se retirou temporariamente 
em 1883 para visitar Sergipe pela unica vêz, depois de uma ausência de quasi vinte annos. Poeta, philosopho, 
jurista, critico, polemista, orador, jornalista e musicista, conhecia perfeitamente o latim, francêz, inglêz, italiano, 
allemão e russo, tendo aprendido esta ultima língua do mesmo modo que aprendeu a allemã, consigo mesmo” 
(GUARANÁ, 1925:271-272). Sobre Florentino Telles de Menezes, consultar também Silva (1997). 



professora nasceu em Aracaju no dia 29 de março de 1890, no seio de uma família de 

intelectuais, suas sobrinhas não se recordam. Perguntei a elas sobre isso porque estranhei o 

fato de Leonor ter sido fotografada em Recife (Figura 2) aos nove meses de idade, local onde 

seus pais, apesar de sergipanos, fixaram residência por algum tempo.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2: Manuscrito que acompanha a primeira 
fotografia do álbum de Leonor. Fonte: Álbum de 
recordações. Acervo particular da família de 
Leonor Telles de Menezes. 

 
Um dado importante a se considerar é que Leonor recebeu da própria mãe, a formação 

inicial que lhe possibilitou ingressar na Escola Normal em 1903, sem passar por nenhuma 

outra preparação adicional. Sobre isso, existe um manuscrito num dos seus álbuns (Figura 3) 

contendo os dados da localização do Colégio Particular “São Sebastião”, de propriedade da 

professora Francina:  



               

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 3: Registro do início da escolarização de Leonor Telles de 
Menezes - Manuscrito. Fonte: Álbum de recordações. Acervo 
particular da família de Leonor Telles de Menezes. 
 
 

É provável que o legado deixado por Francina tenha motivado Leonor e mais dois de 

seus irmãos, Florentino e Dulce39, a seguirem a carreira da mãe. Florentino, além de professor 

foi considerado “um dos maiores sociólogos brasileiros”40. Sobre a possibilidade da tia ter 

sofrido influência materna no momento que decidiu ser professora, dona Ruth falou: “Ela teve 

o exemplo da mãe e naquela época a mulher ou era dona de casa ou professora, em minha 

família há a valorização pelos estudos”. Dona Francina, mesmo na dúvida, arriscou um 

palpite: “Não estou certa disso, mas o valor dado à cultura por seus pais deve ter tido papel 

fundamental para que ela lecionasse já aos dezessete anos de idade”. Por fim, dona Laura 

manifestou-se: “Deduzo que teve influência materna”. 

Leonor teve a sorte de ingressar na Escola Normal num momento em que o diploma 

de Normalista começara a ser valorizado, como indica o art. 42 do Regulamento que vigorava 

naquele ano. A expectativa era que depois de diplomada a Normalista teria direito ao 

“provimento exclusivo das cadeiras do ensino primário e à preferência no das cadeiras da 

Escola Normal” além “da preferência no provimento de qualquer emprego de primeira 

entrância nas repartições do Estado” (NUNES, 1984:195). Até então, como informa Valença 

(2005) “os discursos ainda enfatizavam a necessidade do Estado estimular a formação do 

professor primário” porque “o magistério sergipano ainda era formado, em sua maioria, por 

                                                 
39Casada com o Sr. Silvino Fontes. Conceituado comerciante em Aracaju. 
40Segundo disse José Antonio Nunes Mendonça, prefaciando o livro de Florentino Telles de Menezes, intitulado 
“Grandeza, Decadência e Renovação da Vida”, em 1949. Guaraná (1925) informa que Florentino “iniciou os 
estudos de humanidades na Bahia, concluindo-os em Aracajú. (...) Foi o iniciador da idéa da fundação do 
Instituto Historico e Geographico de Sergipe, que em pouco tempo viu realisada. (...) Fundou em 1918 o ‘Centro 
Socialista Sergipano’, o ‘Centro Pedagogico Sergipano’ e foi o iniciador da propaganda do voto secreto em 
Sergipe, fundando ainda em 1923, com o Doutor Manoel dos Passos e Dr. Alcebiades Paes, o ‘Centro de 
Propaganda’ do voto secreto” (GUARANÁ, 1925:89). 



professores desprovidos do diploma do curso normal e nomeados sem concurso regular” 

(VALENÇA, 2005:46). 

Num dos álbuns de Leonor encontrei a única fotografia (Figura 4) onde a professora 

faz pose ao lado dos pais, irmãs e uma tia por parte de mãe:  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 4: Intimidade – retrato da família Telles de Menezes. Fonte: Álbum de 
recordações. Acervo particular da família de Leonor Telles de Menezes. 

 
 

Na esquerda está Leonor, seguida de dona Francina e do Dr. Álvaro. À direita 

encontram-se: ‘Nanãzinha’, irmã de dona Francina, e dona Dulce, a irmã que cuidou de 

Leonor até o momento de sua morte. Por último e em pé, dona Alice, filha do primeiro 

casamento do dr. Álvaro.  

Uma lembrança que marcou dona Francina, sobrinha de Leonor, tem relação com esta 

foto. Segundo ela, Leonor “em desfiles de colégio ou militares (...) conduzia sua tia idosa e 

cega "Nanãzinha" até à janela e descrevia minuciosamente a parada e a velhinha correspondia 

elogiando ("Lindo"!) Eu achava aquilo o máximo!” (Francina Menezes de Aguiar. Dezembro 

de 2005). 

Para as sobrinhas, Leonor era dotada de muitas qualidades. Dona Ruth ressaltou que 

na convivência familiar era “muito boa, queria resolver todos os problemas da família. Ela era 

um doce de pessoa”. Dona Francina disse tratar-se de uma mulher “extremamente saudável, 

de respeito, afeto e atenção mútuos” e dona Laura recorda-se de uma tia “atenciosa, 

disponível”.  



Quando escreveu “A Mulher na História”, Lígia Pina (1994) destacou: “Dona Leonor 

era poetisa lírica e mística, escreveu muitas poesias que se perderam no tempo. Outras elas 

conservou em um álbum, primorosamente desenhado (...)”. Neste álbum, Leonor não só 

escreveu poesias como também registrou as homenagens que prestou aos familiares, amigos e 

ex-alunas. 

 

2.2 - As primeiras experiências profissionais da ‘normalista’ Leonor Telles de Menezes 
 

Numa fotografia datada de 12 de novembro de mil novecentos e sete (Figura 5), vê-se 

uma adolescente de apenas dezessete anos de idade iniciando uma carreira no magistério 

público sergipano que não se encerraria com sua aposentadoria. Estender-se-ia por mais 

algum tempo como veremos no transcorrer do texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Figura 5: Leonor Telles de Menezes: início de sua carreira profissional – manuscrito. Fonte: Álbum de 
recordações. Acervo particular da família de Leonor Telles de Menezes. 
 
 

O primeiro emprego da professora foi em Palmares, município do Riachão. Leonor, 

não recebeu favor de ninguém para ocupar o cargo. Pelo contrário. O jornal “O Estado de 

Sergipe” do dia 8 de novembro de 1907, divulga o resultado do concurso realizado na 

diretoria da Instrução Pública, pela então normalista Leonor Telles de Menezes que, na 



véspera, tinha concorrido à cadeira do ensino primário de Palmares, município de Riachão, 

perante o Diretor e uma banca de ‘renomados41’ examinadores sergipanos.                                                          

Anunciado seu ‘talento e preparo científico’, o Presidente do Estado, à época, o 

desembargador Guilherme Campos, através do Ato nº. 246, resolve nomeá-la vitaliciamente 

para o cargo. A imprensa sergipana divulgou o que acreditava ser um ‘ato de justiça’ 

praticado pelo então Presidente, por tratar-se da ‘inteligente’ normalista Leonor, possuidora 

de atributos que beneficiariam a instrução primária do Estado.            

Porém, antes de completar quatro meses em Palmares, Leonor foi removida para a 

‘Villa do Socorro’. A remoção, conforme consta registrada em dois recortes de jornal 

arquivados num dos seus álbuns, seria inicialmente para Ribeira município de Itabaiana. 

Entretanto, terminou sem efeito, mas foi efetivada para a ‘Villa do Socorro’ em 6 de março de 

1908. O Presidente do Estado atendeu não só ao pedido de Leonor, como também de mais três 

professoras42.  

Lembremos que sobre esse tipo de prática, Helvécio fez severas críticas. Usou a 

imprensa, os Relatórios e outros documentos que escreveu, para denunciá-la. Segundo ele, 

as remoçõis e transferencias de professoras não obedecem á 
melhor criterio. O Regulamento prescreve a precedencia da 
proposta da diretoria e que, salvo caso especial, não se façam 
fóra do periodo de ferias, afim de não interromperem o serviço 
escolar, já sujeito á outras interrupções inevitaveis, como as por 
motivo da licença (ANDRADE, 1935:19). 

 
Por outro lado, diante desses casos, sugeria aos governantes algumas medidas que 

acreditava poder reduzir a freqüência de concessões, a exemplo do que fez em outubro de 

1935 quando apresentou o ‘Plano de Organização do ensino em Sergipe’, à Associação 

Brasileira de Educação - ABE. Dentre as dezessete ‘observações e sugestões’ que constam no 

documento, uma tem relação com o quesito ‘remoção e transferência’ de professoras: “terão 

logar nos periodos de ferias, salvo casos especiais, e serão da alçada do Diretor Geral, de 

acôrdo com o parecer do Conselho, perante o qual o Diretor, seu presidente, justificará a 

medida” (ANDRADE, 1935:28). 

                                                 
41“Balthazar Goes, Eutychio Lins e Manoel de Oliveira” (Recorte de jornal. Álbum de Leonor Telles de 
Menezes). Todos foram lentes do ‘Atheneu Sergipense’. In: Guaraná (1925), respectivamente nas páginas 45, 78 
e 216. 
42A do povoado Pedrinhas, municipio de S. Christovão, d. Adolphina Santos de Oliveira, para o povoado 
Carrapicho, municipio de Villa Nova; a professora publica do povoado Bocca da Matta, municipio de Gararú, d. 
Elisa Julia de Mello, para o povoado Pedrinhas e a professora da Villa do Soccorro d. Antonia de Moraes 
Cerqueira, para a cidade de Laranjeiras (Recorte de jornal. Álbum de Leonor Telles de Menezes). 
 



Mas, contrariando a vontade de Helvécio, muitas professoras terminavam sendo 

beneficiadas pelos governantes e conseguindo transferência para locais com maior infra-

estrutura ou até mesmo para Aracaju. Prova disso é que em março de 1908 (Figura 6), Leonor 

passou a dar aulas na ‘Villa do Socorro’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6: “Villa do Soccorro” - Segunda escola por onde passou Leonor. Fonte: 
Álbum de recordações. Acervo particular da família de Leonor Telles de Menezes. 

 
 

Nos documentos que registram a transferência de Leonor para a “Villa do Soccorro” 

consta que a professora não frustrou as expectativas mantidas pelas autoridades, em torno de 

seu trabalho. Nos quase seis anos de prestação de serviços efetivos naquele local, foi 

reconhecida pela comunidade e por todos aqueles que apostaram no seu potencial, inclusive 

pelo Diretor Interino da Instrução Pública da época, o Dr. Helvécio de Andrade. A carta de 

agradecimento enviada a Leonor, expedida pela Secretaria da Instrução Pública do Estado de 

Sergipe em 27 de maio de 1914, refere-se a sua ‘competência’, ‘dedicação’ e ‘patriotismo’: 

Manda-me o Exmo. Sr. Dr. Director da Instrucção Publica, 
agradecer-vos a dedicação e patriotismo demonstrados nos dias 
feriados do corrente mez, na escola sob vossa competente 
regencia e incitar-vos a proseguir nessa pratica de bem instruir 



as nossas patrícias43 (Recorte de jornal. Álbum de Leonor Telles 
de Menezes). 
 

Em 9 de junho de 1914, Leonor assumiu a cadeira masculina da cidade de Lagarto. Foi 

a terceira escola onde trabalhou. Mais dois recortes de jornal guardados por ela, dão conta de 

divulgar como foi a reação da população da ‘Villa do Socorro’, assim que tomou 

conhecimento da sua transferência: 

Deixou o exercicio da cadeira do sexo feminino desta Villa a 
professora D. Leonor Telles de Menezes, por ter sido removida 
para a cidade do Lagarto. Não podemos deixar passar em 
silencio esta remoção que, se por um lado contenta-nos pelo 
accesso que teve, por outro lado deixou nesta sociedade e em 
nossos corações um grande vácuo. Mais do que aquella 
recompensa ella meréce, por sua dedicação e interesse que 
soube sempre ligar a nobre profissão que abraçou. O povo desta 
Villa, as meninas suas discipulas e respectivas familias têm 
cravado no coração o aguilhão da saudade pela ausencia de uma 
preceptôra intelligente, de uma educação aprimorada, 
captivante, sabendo dirigir suas discipulas pela senda do dever, 
instruindo-as com conselhos, por assim dizer maternaes. Seis 
annos quase de constante labor contribuindo dedicadamente 
para a instrucção das jovens que foram confiadas a sua direcção 
profissional, aperfeiçoando-as na educação moral e intellectual 
(Recorte de jornal. Álbum de Leonor Telles de Menezes). 
 

Se, por um lado, a população da ‘Villa do Socorro’ compreendia que a remoção 

oficializada através do Ato nº. 11144 significava a ‘merecida recompensa’ para Leonor, uma 

professora ‘dedicada’, ‘cativante’, ‘amiga’, ‘cumpridora de seus deveres’45, por outro, seria 

difícil se acostumar sem sua presença.  

Desta vez Leonor não pediu para ser transferida. As fontes são claras e suficientes para 

mostrar que a população sergipana sabia reconhecer os méritos das professoras habituadas a 

enfrentar, como dizia Helvécio de Andrade, “ambientes primitivos, por tantas decadas 

abandonados de todo o progresso” (ANDRADE, 1935:13). Ao que tudo indica, essa realidade 

não foi capaz de esmorecê-la.  

Pelo menos até 1935, como mostra os Relatórios da Instrução Pública, as condições 

físicas das escolas isoladas de Sergipe estavam bem longe de obedecer ao “plano mínimo” 

vislumbrado por Helvécio de Andrade para receber professoras e alunos: 

Casa isolada por areas laterais ou fronteiras, servindo para 
recreios, jogos, e outros exercicios escolares adotados nos 
programas-jardinagem etc.; salas de aula de 10 metros sobre 7, 

                                                 
43Como se trata de um recorte de jornal, infelizmente não foi possível localizar outros dados do jornal que a 
publicou, tais como: nome, data e página. 
44Expedido na administração do General Siqueira de Meneses. Expediente do dia 9 de junho de 1914. 
45Os dois recortes de jornal estão repletos de adjetivos favoráveis à Leonor.  



piso estanque, altura de 3 metros se não forrados e 3 e meio se 
forradas, longas janelas a 1 metro do piso e 2 pelo menos da 
altura, com portas, venezianas e bandeiras de vidro ao alto; agua 
abundante e esgoto suficiente. É o minimo a exigir. Inutil por 
superfluo aduzir argumentos, já tantas vezes repetidos, sobre a 
necessidade da escola alegre e saudavel (ANDRADE, 1935:9). 
  

Raramente uma escola do interior era bem avaliada pelos inspetores e pelo próprio 

Helvécio de Andrade. Quando elaborou o ‘Plano de Organização do ensino em Sergipe’ e o 

apresentou a ABE em 1935, Helvécio enfatizou esta questão. Sobre a ‘organização externa’ 

da escola ele interroga:  

Temos uma? No que toca á escola em si: condições de 
construção, situação e higiene, exceção dos grupos escolares, 
não, fóra dos regulamentos. Todos eles prescrevem regras na 
construção das escolas; pode-se, entretanto, afirmar que não ha, 
no Estado, uma só escola isolada que preencha a menor 
daquelas regras, prova do que acima afirmamos, da negligencia 
com que, desde tempos imemoraveis, se vem tratando a 
matéria. A escola refléte, no interior sergipano, mesmo nas 
cidades, e provavelmente em todo o centro brasileiro, as 
condições de vida peculiar ao povo, em materia de saude, gosto, 
capacidade, emfim (ANDRADE, 1935:7-8). 

 
Outras questões surgem com força no texto elaborado por Helvécio: 

Nomeaçõis, remoçõis, transferencias, dão constantemente 
origem aos maiores atentados ao prestigio da escola. Presume-
se, e o Regulamento46 prescreve a bôa regra, que as primeiras 
nomeaçõis para o corpo docente primario devem recair nas 
melhores e mais capazes, avaliado o merito pelas notas do curso 
normal e pela classificação na Aula de aplicação, creada em 
1931, para a pratica das professorandas. Assim devêra ser 
invariavelmente, sem consideraçõis outras de qualquer ordem. 
Mas não é; os pedidos particulares ou politicos agem aqui com 
a mesma desenvoltura que se tratasse de um delegado de 
policia, raramente digno da moralisadoura função que cabe a 
este cargo exercer. Nomeada por favôr, com preterição da mais 
recomendavel, a professora julga-se apoiada por força superior 
a do seu chefe, ou diretor, e descamba facilmente para as faltas 
e abusos. Não ha orientação pedagogica que resista á esse 
enfraquecimento da autoridade escolar. (ANDRADE, 1935:19). 
 

No primeiro caso, quando Helvécio revela a situação física das escolas, fica claro que 

a negligência se aplica ao poder público. Já no segundo, além das inevitáveis ‘licenças’, ainda 

existia o favorecimento político que, em sua opinião, acobertava as ‘faltas’ e ‘abusos’ das 

professoras. Se comparadas essas declarações com as do Relatório de 1914, elas são idênticas, 

as práticas são as mesmas. As professoras casadas continuavam a acumular atribuições que 

                                                 
46Refere-se ao de 1931. 



“não lhes deixam tempo para pensar na escola, sequer, os afazeres da casa e dos filhos, e só 

por força do dever, displicentemente, exercem muito mal os seus cargos” (ANDRADE, 

1935:20).  

Para exemplificar, Helvécio relata um caso de uma professora que lhe causou 

indignação:  

o inspetor encontrou uma das escolas do seu distrito, ás 9 horas, 
na sala de jantar, com 6 crianças num banco de pau, achando-se 
a meza cheia de pratos sujos e detritos do almoço. A professora 
saio-lhe da cosinha descalça, despenteada, figura de Meduza, 
apavorante. E o marido? Ocupava uma rêde na sala de frente, 
seminú, embriagado, talvez. Só o pensar nesse exemplo e na 
possibilidade de outros analogos arma-me de todas as coragens 
para fulminar com uma condenação formal semelhante situação. 
Quem conhece o que deve ser a escola moderna e suas 
responsabilidades sociais não pode conformar-se com tamanho 
descalabro. Mais da metade dos casamentos de professoras, 
hoje em dia, é de completo fracasso. Ao lado desses casos, ou 
de casos como esse que venho de citar, ha os dos maridos que 
vivem dos vencimentos das esposas, e deixam-nas na mais triste 
carencia do mais elementar conforto. Como podem espiritos 
assim atribulados cuidar da familia propria e da escolar? Tive 
mais de uma oportunidade de recusar pagamentos a esses 
‘quincas’, que se apresentavam como procuradores, por saber 
pelas esposas que o dinheiro não lhes chegava ás mãos. Quero, 
porem, ser razoavel, tolerante; que se cazem livremente, mas 
que deixem o exercício do magistério. Não é uma imposição 
arbitraria e anti-social, mas uma condição legal para exercer o 
magisterio do ensino (ANDRADE, 1935:20). 
 

Como homem público, preocupado em melhorar a qualidade da instrução primária 

sergipana, era dever de Helvécio evitar uma situação como esta. Porém, o entendimento dele 

era mais radical. Os afazeres domésticos das mulheres casadas eram por demais suficientes 

para ocupá-las, sendo assim, o ideal era não pensar em ser professora. 

E o que seria dos ‘quincas’? Pina disse que eram apelidados assim, “viviam as custas 

das esposas” (Maria Lígia Madureira Pina. Janeiro de 2006). No linguajar popular do 

Nordeste, trata-se de “homem que não trabalha e vive às custas da mulher, geralmente 

professora ou funcionária pública” (LIMA, 1997:17). Em ‘O Monobelo e Outras Narrativas’, 

Lima apresenta ‘Dioclécio’47 : 

Quincas. Todos me chamam de Quincas. Marido de professora 
de duzentas horas. É o que eu sou, o que tenho sido esses anos 
todos. Trabalhar não é comigo, não nasci pra ser moleque de 
recado. Nunca, em dia algum, me passou pelo juízo a idéia 
maluca de trabalho como obrigação diária, subalterno, mesmo 
que fosse numa repartição pública, cafezinho e água gelada a 

                                                 
47Um personagem/protagonista da obra do autor. 



todo instante. Trocar de roupa na horinha certa, na hora certa 
pegar o transporte, e na hora mais do que certa – bom dia, 
chefe, posso assinar o ponto? Uma escravidão humilhante. Eu, 
heim?! (LIMA, 1997:17). 
 

Quem não queria contar com “uma mulher compreensiva. Além do mais, trabalhadora. 

Uma mulher-mulher” (Ibidem, 1997:30), como Risoleta48 que “é um sonho. A loteria que 

ganhei na vida. Eu, aqui, de beleza, dando uma olhada no movimento da rua, e ela, lá na 

escola, gastando as energias com um bando de cabecinhas duras” (Ibidem, 1997:30)? É bom 

frisar que nem os fatos reais apontados por Helvécio, nem a ficção de que trata Lima, têm 

relação com o perfil pessoal e profissional de Leonor Telles de Menezes, levando-se em conta 

os documentos que constam nos dois álbuns da professora. 

Entendendo que “escola e lar devem ser considerados dependencias da família” 

mesmo porque “isso, só por só, dá a medida da civilização de um povo”49, esses ambientes 

deveriam merecer os mesmos cuidados e carinhos. Porém, para ele nada disso existia em 

Sergipe, “nem cousa que se pareça; e, provavelmente, nesses rincõis afóra...” (ANDRADE, 

1935:9). 

Ao que tudo indica, Helvécio tinha razão. Quase sempre esse tipo de escola 

encontrava-se adaptada em casas particulares, ou mesmo em prédios públicos desativados 

para alojá-las, como mostra a figura 7:  

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
Figura 7: Grupo Escolar “Sylvio Romero” na cidade de Lagarto/SE. Fonte: Álbum de 
recordações. Acervo particular da família de Leonor Telles de Menezes. 

                                                 
48Mulher de Dioclécio, outra personagem da ‘história’ de Jackson da Silva Lima. 
49Fundado nos preceitos higienistas, certamente Helvécio estava se referindo ao projeto de higienização social 
que queria ver implantado nas escolas. Cf. Valença (2006) “os projetos higiênicos não estavam apenas prescritos 
na forma estrutural do prédio, a relação do discurso médico com o pedagógico invadiu a organização interna das 
salas de aula. A preocupação consistia na boa iluminação, na disposição ordenada dos mobiliários, no modo de 
sentar-se, de escrever e de ler, ou seja, criar boas condições de postura, iluminação, aeração para um escrever e 
ler higiênico” (VALENÇA, 2006:62). 



A arquitetura deste prédio não foi idealizada para satisfazer às necessidades de uma 

escola, apesar de gozar de melhor aparência se for comparada com a casa da ‘Villa do 

Socorro’50, onde Leonor lecionou por quase seis anos. 

Infelizmente, como afirmara Helvécio em 1914, ‘mesmo na capital’ a realidade das 

escolas isoladas era desoladora, faltavam-lhes condições higiênicas e pedagógicas. Todavia, 

era o que as professoras vislumbravam: trabalhar em Aracaju, perto de casa, mais próximo 

dos Grupos Escolares e quem sabe, até chegar a dirigi-los como aconteceu com Leonor, em 

1924.  

Antes disso, porém, em agosto de 191451, Leonor assumiu as aulas da Escola Isolada 

“Oliveira Valadão”52 (Figura 8). Nessa época já contava com vinte e quatro anos de idade. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
Figura 8: Escola Isolada do Bairro “Oliveira Valadão”. Fonte: Álbum de recordações. Acervo 
particular da família de Leonor Telles de Menezes. 
 
 

No traje de Leonor é possível perceber algumas características apontadas por Louro 

(2004) para descrever “a antiga professora solteirona”, sempre com “roupas escuras, 

abotoadas e de mangas compridas, rosto fechado” (...), recursos que ajudavam a “controlar 

seus sentimentos e exercer a autoridade em sua sala de aula”:  

ela deveria ser disciplinadora de seus alunos e alunas e, para 
tanto, precisava ter  disciplinado a si mesma. Seus gestos 
deveriam ser contidos, seu olhar precisaria impor autoridade. 

                                                 
50Corresponde a figura de nº. 6. 
51Não foi possível saber por que Leonor só ficou dois meses na cidade de Lagarto. Nada consta a respeito de 
manifestação popular, como aconteceu quando deixou a escola da ‘Villa do Socorro’. 
52O documento que oficializou a transferência de Leonor para Aracaju, também foi guardado. Trata-se da cópia 
do ‘Acto n. 196’, prova concreta de mais uma conquista. Nesta época o comando do Estado estava nas mãos do 
Coronel Pedro Freire de Carvalho.  



Ela precisaria ter controle de classe, considerado um indicador 
de eficiência ou de sucesso na função docente até nossos dias 
(LOURO, 2004:467). 

 
Da mesma forma é interessante notar a postura das crianças. Como disse Louro, “nas 

fotos antigas, também as crianças estão frequentemente muito sérias e perfiladas”. De mãos 

postas sobre os joelhos, adotavam os gestos contidos das professoras e, à medida que a idade 

avançava deviam se preocupar em cobrir o corpo. O recato era sinônimo de pureza e de bons 

modos. 

Em 1917, Leonor sobe mais um degrau. Desta vez, com a nomeação para a Escola 

Complementar53, de onde só sairia para dirigir o Grupo Escolar “Dr. Manoel Luiz”, um dos 

mais importantes da Capital. O próximo passo seria a Escola Normal “Rui Barbosa”.  

 Sempre mereceu destaque nos jornais da época o trabalho que Leonor realizava na 

Escola Complementar. As festas de encerramento54 que a professora organizava eram bastante 

concorridas. O “Diário da Manhã” do dia 25 de Novembro de 1917 noticia o seguinte: 

Os Grupos Escolares ‘Modelo’ e ‘General Siqueira’ e a ‘Escola 
Complementar’ no encerrar de seus examens e promoções 
fizeram hontem uma bella exposição de prendas que estiveram 
á visita publica. (...) A ‘Escola Complementar’, dirigida pela 
dedicada professora senhorita d. Leonor Telles tambem exhibiu 
bellissimas prendas em que se poude observar mais uma vez a 
intelligencia das nossas jovens patricias, destacando-se, porem, 
dentre todas essas prendas um muito bem acabado estandarte, 
trabalho das alumnas e offertado á ‘Escola Complementar’ para 
figurar nos dias festivos. Nesse departamento da instrucção, que 
é o ultimo passo para a ascenção á Escola Normal, vimos bem 
traçados desenhos e pequeninos mappas geographicos, tudo 
attestando perfeitamente o acurado esmero do ensino nos 
nossos estabelecimentos de instrucção (Recorte de jornal. 
Álbum de Leonor Telles de Menezes). 
 

Da Escola Complementar, Helvécio de Andrade tanto se orgulhava que chegou a 

participar de uma festa íntima em casa da professora Leonor: 

Em o sabbado passado (27 de Novembro de 1917), todas as 
alumnas da ‘Escola Complementar’ bem dirigida pela 
competente professora d. Leonor Telles, por terem completado 
o curso, e entrado em ferias foram, reunidas, á casa da referida 

                                                 
53Através do Ato n. 15, o Presidente do Estado general Manuel P. de Oliveira Valladão resolve: “de accordo com 
o art. 128 do Regulamento que baixou com o Decreto n. 630 de 24 de Abril de 1916, designar a professora 
publica de 4ª classe d. Leonor Telles de Menezes, para a Escola Complementar, creada pelo referido Decreto, 
ficando extincta a Aula Singular annexa ao Grupo Modelo” (Recorte de jornal. Álbum de Leonor Telles de 
Menezes). 
54No final do período letivo a população de Sergipe costumava visitar as exposições de prendas promovidas 
pelos Grupos Escolares ‘Modelo’, ‘General Siqueira’ e ‘Escola Complementar’. Nessas ocasiões as autoridades 
máximas do Estado estavam lá para prestigiá-las. Funcionavam como uma espécie de vitrine.  
 



professora, cumprimental a. Chegadas que foram, de surpreza, e 
depois de amistosos saudares, organizaram se danças, que 
estiveram animadas. Á noite, foi servido chá aos presentes. 
Tudo esteve, como se póde esperar das festas onde domina a 
innocencia, pleno de febril enthusiasmo. Entre outras pessoas 
gradas, faziam-se notar a presença do director da Instrucção 
Publica dr. Helvecio de Andrade e illustres cavalheiros (Recorte 
de jornal. Álbum de Leonor Telles de Menezes). 
 

A Escola Complementar servia de trampolim para a Escola Normal. Intermediária 

entre os Grupos e a Escola Normal e, como está registrado num texto que Leonor guardou, 

tinha a incumbência de  

melhorar e alargar os conhecimentos dos discentes diplomados 
no 4º anno dos Grupos e escolas isoladas, integralizando o 
ensino dos do sexo masculino e preparando as do sexo feminino 
para o ensino que terão de receber na Escola Normal (Recorte 
de jornal. Álbum de Leonor Telles de Menezes).   
 

As atividades desenvolvidas na ‘Secção Feminina’ dessa escola, receberam muitos 

elogios assim como sugestões para o desdobramento do curso em dois anos. O programa do 

primeiro ano deveria ser organizado a fim de servir de transição para quem quisesse continuar 

o curso na Escola Normal. O segundo, para as alunas que concluíram o primeiro ano, mas não 

desejavam continuar o curso e sim completar sua educação escolar, saindo preparadas para 

enfrentar a vida social e com os conhecimentos indispensáveis a uma boa dona de casa. 

Apesar de não haver identificação de autoria, o texto parece ter sido escrito por algum 

representante oficial do poder público ou mesmo pelo próprio Diretor da Instrução da época. 

Representa uma espécie de balanço das atividades desenvolvidas na escola, e os termos 

utilizados são de quem tem conhecimento amplo do assunto. Já no final, aparece a posição do 

autor daquilo que chamou de “missão de mãe”, ou seja, “formar o caracter do futuro cidadão, 

ensinando-o a ser um elemento util á sociedade e á patria” (Recorte de jornal. Álbum de 

Leonor Telles de Menezes).   

Ainda sobre as festas escolares, é bom frisar que as escolas sempre tinham o que 

comemorar. Como diz Nascimento (2006), “o calendário festivo se estendia ao longo do ano, 

incluindo a recepção a personagens ilustres e autoridades, além da celebração de datas como o 

Dia da Árvore” (NASCIMENTO, 2006:162). As festas cívicas, por exemplo, eram relevantes 

para o “processo de formação” dos alunos e participar delas, significava muito. Num desfile 

cívico o elevado número de alunos “era um meio de demonstrar os progressos da educação no 

estado” (Ibidem, 2006:162-163). Percorrendo as principais ruas da cidade, por onde passava, 



mobilizava famílias inteiras que, como disse dona Francina, corriam até as janelas de suas 

casas para admirá-lo. 

 

2.3 - ‘Termos de visita’: avaliação do trabalho de Leonor nas escolas isoladas. 
 

Num dos álbuns de Leonor Telles de Menezes encontram-se alguns recortes de jornais 

que tratam dos ‘temidos’ termos de visita, documentos que registravam a atuação das 

professoras, assunto diretamente relacionado às inspeções escolares e que sempre mereceu a 

atenção de Helvécio de Andrade.  Naturalmente Leonor manteve-os guardados, como meio de 

certificar seu bom desempenho na docência. 

Como a redação destes documentos permitia comparações com o trabalho de outras 

professoras, é possível abstrair em muitos deles os motivos que, para Helvécio de Andrade, 

comprometiam o bom andamento das escolas. 

Em 1913, por exemplo, não foi possível a João Esteves da Silveira, inspetor geral do 

distrito que contemplava a ‘Villa do Socorro’, prestar contas ao Diretor da Instrução Pública 

do trabalho desenvolvido por Leonor: “licenciada que está, não encontrei a professora e não 

havia aula, não funccionava a escola”. Em seu lugar, encontrava-se a professora interina que, 

pelo visto, não assumiu os encargos da efetiva. Se assim não fosse, a escola estaria 

funcionando.  

Sequer o livro de matrícula e o de visitas foi fornecido para Silveira fazer as devidas 

anotações, por não encontrarem-se no local da inspeção forçando-o a deixar o ‘termo de 

visita’ em uma folha de papel. Nesse caso específico, o alívio só veio quando Silveira foi 

informado pelos populares, que dentre as duas professoras do lugar, Leonor era a que gozava 

de ‘grandes symphatias’ das famílias.  

No termo de visita que foi efetivado por Ascendino Xavier de Argollo, ainda na ‘Villa 

do Socorro’, em 16 de abril de 1914, dois meses antes de Leonor ser transferida para a cidade 

de Lagarto, constam informações a respeito do número de matrícula, freqüência, material 

escolar e aplicação do método intuitivo. Para o Inspetor, Leonor estava alcançando o 

progresso de suas ‘discipulas’, porque adotava os processos de ensino que ‘bem reflectem os 

modernos principios de Pedagogia’. Argollo chegou a esse diagnóstico, após argüir as alunas.  

Quanto às instalações físicas da escola, apesar da fotografia que corresponde à figura 

seis, não refletir as ‘boas condições’ apontadas por Argollo, o inspetor descreve-a com 

entusiasmo: 



sala confortavel e hygienica. O mobiliario compõe-se de 4 
bancos-carteiras, uma mesa escrivaninha, uma cadeira de braço, 
um quadro negro e um relogio. Tem mappas geographicos e 
copias das cartas de Parker. Possue o livro ‘Lições de Cousas’ 
de Saffray’ (Recorte de jornal. Álbum de Leonor Telles de 
Menezes). 
 

Em 1914, a satisfação de Argollo com a escola da ‘intelligente e applicada’55 

professora Leonor Telles de Menezes, não coincide com a avaliação feita por Helvécio de 

Andrade no mesmo período. Ou Helvécio não a conhecia, ou não a considerava como a mais 

adequada e bem equipada do Estado. Segundo ele,  

faltam ás nossas escolas isoladas todas as condições hygienicas 
e pedagogicas mesmo na capital. De quantas conheço no 
Estado, só uma offerece ou possue essas condições: a da Exmaª 
Professora D. Anna Menezes, em Riachuelo (ANDRADE, 
1914:20-21).  
 

Se essa era a exceção, Helvécio atribuía “aos esforços da digna docente que traz a sua 

escola bem situada, ampla, clara, alegre e provida de tudo o que exige o ensino, a sua custa”56. 

E indagava: “Quantas nestas condições? A maioria não tem recursos, nem esse desenvolvido 

gosto, que tudo vence. De resto é o Estado que cumpre soccorrer ás necessidades materiaes e 

technicas da Escola” (Ibidem, 1914:21). 

Nos termos de visita guardados por Leonor, efetivados pelos inspetores dos 

respectivos distritos que correspondiam às escolas isoladas por onde passou, não consta 

qualquer indício de que a professora tenha sido acusada de descumprir suas obrigações por 

não haver material nas escolas regidas por ela. O que dá para perceber nestes documentos é 

que muitas professoras não mediam esforços para melhorar as condições de trabalho e 

procuravam saídas para oferecer o melhor que podiam aos alunos, mesmo com o pouco que 

costumavam receber. 

Resguardadas as devidas proporções, se compararmos ‘Leonor da Silva’ personagem 

do romance “Vidas perdidas”, escrito por Carvalho Neto57, com o que já temos de informação 

a respeito de Leonor Telles de Menezes, encontraremos algumas semelhanças no percurso de 

suas trajetórias profissionais. Vejamos como no trecho a seguir, ficção e realidade se 

misturam: 

Professora pública primária, Leonor da Silva (...) era uma 
dessas abnegadas servidoras do Estado, que trocam a alegre 
mocidade pelo pão amargo de uma infinita dedicação ao ensino. 

                                                 
55Termos utilizados pelo Inspetor Ascendino Xavier de Argollo. 
56Quando o Estado não dispunha dos recursos para a compra desse material, quem assumia o ônus era a 
professora. 
57Sem identificação do ano que foi publicado. O romance conta a trajetória de uma professora e um presidiário. 



Mal pagas, desasistidas, vítimas imbeles de suspeitas e 
mexericos, são as bandeirantes incompreendidas da formação 
mental da nacionalidade. Atiram-se pelos sertões 
desconhecidos, pelas fazendas, pelas usinas, pelos povoados 
mais distantes do interior e lá fundam, de verdade, a escola, que 
o Governo apenas sabe existir pelo decreto de sua criação. São 
elas a vida espiritual, o canto, o hino, o sentido da Pátria nesses 
confins abandonados. Ensinam letras e patriotismo, deveres e 
religião, moral e prendas, a bandeira e a fé, missionárias do 
Brasil nessas paragens de conquista. Cedem, às vezes, à lei do 
amor e, quase sempre, ao império da necessidade: casam-se! E 
o casamento lhes é mais atrapalhação do que felicidade. Porque, 
não raro, não lhes aliviam os esposos o pêso do lar, antes o 
sobrecarregam, parasitando os minguados vencimentos da 
professora. Sòmente elas trabalham: - na escola, nos quefazeres 
domésticos, na criação dos filhos. Enquanto isso, os quincas 
usufruem, filauciosamente, dessas vantagens e sacrifícios e 
vivem na ociosidade, como inúteis (CARVALHO NETO, s/data 
de edição:73). 
  

Aliás, com relação aos proventos dos professores, este foi um assunto que esteve na 

pauta de Helvécio de Andrade desde o início da sua atuação na Diretoria da Instrução Pública 

sergipana:  

merece toda a attenção dos poderes publicos a insuficiente 
retribuição do professorado primario, não só dos grupos 
escolares, o que seria egoistico e odioso, mas de toda a classe, e 
até com maioria de rasão os do curso isolado muito mais 
trabalhoso para quem quizer cumprir o programa (ANDRADE, 
1914:14-15). 
 

É claro que Helvécio de Andrade como homem público, teria de levar em conta as 

posses do Estado. Sobre isso se justificava: 

não é excesso de zêlo, o que não deixa de ser um defeito, uma 
falta, mas é também um dever dos auxiliares do Governo 
secundar os seus esforços e intuitos em favor do credito do 
Estado. (...) Mas, se um dia Sergipe puder ter para com os seus 
professores primarios todas as atenções e dar-lhes as vantagens, 
que merecem, não será por falta do meu voto que dellas não 
gozarão (Ibidem, 1914:15). 
 

Na verdade, para muitas professoras esse ‘dia’ nunca chegou se levarmos em conta os 

próprios documentos deixados por Helvécio. Senão vejamos: o trecho anterior foi retirado do 

Relatório que ele elaborou em 1914. Passados dezoito anos, ou seja, em 1932, quando 

apresentou o Relatório ao então Interventor Federal Major Augusto Maynard Gomes, 

Helvécio não tinha ainda obtido o êxito que desejava nas negociações efetivadas para discutir 

aumento de salário para os professores. 



Apesar de não ter sido o autor58 do texto a seguir, Helvécio utiliza-o no Relatório de 

1932 para reforçar seu ponto de vista sobre essa questão.  O conteúdo é crucial para 

entendermos o porquê de tanta insatisfação:  

um dos mais importantes problemas dos países interessados em 
desenvolver a educação popular é certamente representado pela 
selecção do professorado. Trata-se de uma missão de grande 
realce social, e que por isso não póde ser entregue senão a 
pessoas de valor intelectual e moral, para que seja perfeito o seu 
desempenho. No Distrito Federal, onde a educação primaria 
gratuita corre por conta da prefeitura, ainda não se deu até hoje 
a devida importancia á alta missão do professorado. Basta, para 
provar essa asserção, uma consulta a tabela de vencimentos das 
moças e rapazes que prestam serviços á instrução dentro das 
escolas, abrindo á infancia as luzes das primeiras letras, e 
compara-los com os funcionarios burocraticos da Diretoria da 
Instrução Publica. Emquanto uma diretora de escola primaria, 
ultimo posto do magisterio que se conquista após longos anos 
de labuta, percebe vencimentos anuais de 10:200$000, um 
chefe de secção da Diretoria de Instrução Publica percebe, no 
mesmo período, 18:000$000, um cartographo 15:000$000, um 
primeiro oficial 12:000$000, um porteiro – pasmai leitor: 
10:800$000. Uma adjunta de terceira classe ganha anualmente 
5:400$000, tanto quanto uma servente da Diretoria, menos do 
que um continuo e do que um motorista... (CORREIO DA 
MANHÃ apud ANDRADE, 1932:20). 
 

Inconformado, mas ao mesmo tempo disposto a reverter a situação, Helvécio indagava 

e ao mesmo tempo apresentava a solução:  

como remediar tão grandes defeitos na organização escolar? 
Constituindo cada Estado o seu Fundo Escolar, como já tive 
ocasião de dizer, e auxiliando a União aos que, por suas 
proporções economicas e financeiras, precisem desse auxilio. 
Seja como for, o Estado não abriria falencia, classificando suas 
escolas para o efeito da remuneração do seguinte modo: 1º 
Categoria 2:400$; 2º Categoria 3:000$; 3º Categoria 3:600$; 4º 
Categoria 4:000$. As mesmas considerações cabem á Escola 
Normal. Passou em julgado o dito de um dos proceres da 
instrução nacional: ‘não teremos professores, na verdadeira 
acepção do termo, emquanto não lhes dermos os meios de 
viverem do ensino e para o ensino’. Chega a ser irrisorio o 
ordenado de um professor da nossa Escola Normal – 400$000 
mensais!..., nem ao menos a metade do que pagam o Rio e S. 
Paulo (ANDRADE, 1932:20-21). 
 

Não seria a primeira vez, nem a última, que Helvécio iria enfrentar essa questão. Já 

havia reclamado “contra a differença estabelecida pela reforma de 1912, quanto aos 

vencimentos entre os lentes do Atheneu e da Escola Normal”. Segundo ele, 

                                                 
58Foi publicado pelo “Correio da Manhã”, no período em que Helvécio preparava o Relatório.  



em nome da justiça, da equidade e do direito que assista aos 
meus companheiros de magisterio, os quaes não podem 
conformar-se com a excepção, uma vez que os lentes de ambos 
os estabelecimentos são equiparados para todos os effeitos 
(ANDRADE, 1914:33).  
 

Esse tipo de atitude pode ter motivado a professora Mariana Diniz Barreto a buscar 

equiparação salarial, em 191559. O “Parecer” foi dado no mesmo mês, na “Acta do dia 24 de 

setembro de 1915”, comunicando o seguinte: 

A professora de prendas da Escola Normal desta cidade, d. 
Mariana Diniz Barreto, reclama contra a reducção feita em seus 
vencimentos, fundamentando a sua reclamação em que tendo a 
Lei nº. 548 de 23 de Setembro de 1909 equiparando a categoria 
e vencimentos de sua cadeira aos dos outros lentes da referida 
Escola, não podia uma nova lei, a de 21 de Abril de 1910, 
supprimir, como supprimiu, aquella equiparação, para reduzir 
os seus vencimentos. Allega a peticionaria, em abono de sua 
reclamação, que esta lei ultima contrariou um preceito 
constitucional por ter ella, desde a data da promulgação da 
primeira lei cit. n. 548, firmado o direito de ser equiparada. (...) 
as comissões de Instrucção Publica, Fazenda e Orçamento, 
reunidas, são de parecer que, sem reconhecer direito algum á 
peticionaria, sobre o objeto da sua reclamação é, portanto, 
indeferida a sua petição de 20 do corrente mez – coherentes que 
são com o expendido poucas linhas atraz, seja adaptado, para 
ser em lei convertido, o seguinte: PROJETO N. 8. A Assembléa 
Legislativa do Estado RESOLVE: Art. 1º Ficam equiparadas 
para todos os effeitos a categoria e vencimentos da professora 
de prendas da Escola Normal aos das demais lentes da mesma 
Escola. Art. 2º Quaesquer que sejam os effeitos produzidos em 
consequencia da presente lei, só prevalecerão elles a começar na 
data em que entrar ella em vigor. Art. 3º O Poder Executivo do 
Estado é auctorizado a abrir o necessario credito para occorrer 
ao dispendio com o augmento do vencimento que, da data da 
publicação desta, passa a perceber a professora da referida 
cadeira. Art. 4º Revogam-se as disposições em contrario. Sala 
das sessões da Assembléa Legislativa do Estado, em 27 de 
Setembro de 1915.  
 

Mariana foi nomeada mestra de prendas e trabalhos domésticos da Escola Normal em 

31 de janeiro de 1901, na mesma data da professora que ministrava aula prática no anexo da 

Escola Normal, para o sexo masculino, Etelvina Amalia de Siqueira. Ambas recebiam o 

mesmo valor referente à gratificação, ou seja, 74.666, mas os ordenados diferiam. Mariana 

ganhava 37.334 de ordenado, praticamente metade do valor pago a Etelvina que era de 

70.667.  Já a professora de Francês, Amélia Cardoso, nomeada em 25 de julho de 1902, 

                                                 
59Na “Acta da 11ª sessão ordinaria da Assembléa Legislativa do Estado de Sergipe, em 21 de Setembro de 
1915”, foi lida “uma petição da professora Mariana Diniz Barreto, requerendo ser equiparada aos demais lentes 
da Escola Normal”. 



recebia de gratificação 173.332 e de ordenado 86.668, o equivalente aos colegas do sexo 

oposto60.  

É importante lembrar que Mariana assim como Etelvina e Amélia, faziam parte da 

categoria de professoras mais bem pagas do Estado. Gozavam de status diferenciado das 

normalistas iniciantes que se aventuravam nas escolas isoladas dos municípios sergipanos, a 

exemplo de Leonor, quase sempre em troca de salários irrisórios. 

Sobre insatisfação salarial por parte de Leonor quase não há registro nos álbuns. Que 

trate desta questão encontrei a cópia do decreto n. 300, datado de 27 de março de 1935, 

publicado pelo Diário Oficial com o seguinte teor: 

O Interventor Federal no Estado de Sergipe61, no uso de suas 
attribuições legaes, attendendo ao que lhe requereram os 
professores da Escola Normal “Ruy Barbosa” sobre 
gratificações addicionais e tendo por justos os motivos 
allegados, decreta: Artigo unico. Para os effeitos do art. 1º do 
Decreto n. 296 de 25 de Março corrente, ficam equiparados os 
professores cathedraticos do Atheneu Pedro II os professores 
cathedraticos e adjuntos da Escola Normal “Ruy Barbosa”; 
revogadas as disposições em contrario. Palacio do Interventor 
Federal no Estado de Sergipe, Aracaju, 27 de Março de 1935, 
47º da Republica (Recorte de jornal. Álbum de Leonor Telles 
de Menezes). 
 

Como está claro no texto, trata-se de um pedido coletivo. Quanto aos motivos, Leonor 

ao que tudo indica, preferiu silenciar. 

Helvécio de Andrade lutou muitos anos para melhorar os proventos dos professores. 

Ao que tudo indica não obteve sucesso. Em 1935, por exemplo, faz uma análise da situação: 

“quanto aos vencimentos dos professores digamos a verdade inteira, são simplesmente 

ridículos”. Em sua opinião, “pretender a escolha dos melhores e mais capazes, oferecendo-

lhes a retribuição de 150$000 brutos62, em definitiva pouco mais de 130, é praticar de modo a 

afastar aquela hipotese da ordem das possibilidades” (ANDRADE, 1935:17). Nesse sentido, 

Helvécio chega a registrar que 

os inconvenientes dessa situação de pobreza das professoras 
mais evidentes são as dívidas contraídas no comercio local, a 
possivel falta de pagamento, a menor atenção aos trabalhos 

                                                 
60Estas informações são de 1904 e foram extraídas do livro de registro dos pagamentos efetivados aos 
professores do Atheneu e Escola Normal.  
61Augusto Maynard Gomes. 
62Sobre esta questão Helvécio dizia: “a tabela que mais de uma vez apresentei á uma solução razoavel do caso 
seria um ato de inteira justiça. O projeto do ilustre deputado, Dr. Gentil Tavares, apresentado á Assembléa 
Legislativa, aproxima-se muito daquela proposta, e seria justa recompensa aos serviços dos que dedicam a sua 
vida á instruir creanças. A proposta baseava-se no aumento de 600 mil reis ás 4 categorias de professores 
primarios e resultava no seguinte calculo aproximado: 1ª categoria 2:400$; 2ª 3 contos; 3ª 3:600; 4ª (capital) 
4:200$” (ANDRADE, 1935:17) 



escolares e as ocupaçõis com outros misteres alheios ao ensino, 
todos ou qualquer deles indispondo a professora com o meio 
ambiente e, pois, sacrificando a funcção escolar (ANDRADE, 
1935:17). 

 
Que a falta de salários dignos provocava esses ‘inconvenientes’, não é de se duvidar. 

Porém, até onde foi possível investigar, Leonor não se enquadra em nenhum desses casos. Ao 

que tudo indica não se envolveu com ‘misteres alheios ao ensino’, não sacrificou a ‘funcção 

escolar’ e não contraiu dívidas no ‘comercio local’.  

 

 

2.4 – Leonor Teles de Menezes na administração do Grupo Escolar “Dr. Manoel Luiz”. 
 

Foi o Presidente Mauricio Graccho Cardoso quem deu oportunidade a Leonor para 

dirigir o Grupo Escolar “Dr. Manoel Luiz”. O Decreto de 27 de fevereiro de 1924, que trata 

da nomeação de Leonor e de mais duas professoras é divulgado no Diário Oficial: 

O Presidente do Estado resolve nomear as professoras do Grupo 
Escolar Dr. Manoel Luiz, Maria Emilia de Mello, Leonor Telles 
de Menezes e Maria Amelia Fontes para exercerem, sem 
prejuizo de seus direitos de vitaliciedade no magisterio, os 
cargos de directoras dos Grupos Escolares General Valladão, 
Dr. Manoel Luiz e José Augusto Ferraz, respectivamente, 
ficando essa ultima com exercicio na Directoria Geral da 
Instrucção, até que comece a funccionar o Grupo para que é 
nomeada. Palacio do Governo do Estado de Sergipe, Aracajú, 
27 de Fevereiro de 1924, 36º da Republica (Recorte de jornal. 
Álbum de Leonor Telles de Menezes). 
 

Como está no documento, na época da nomeação, Leonor já era professora da casa e, 

portanto familiarizada com o ambiente, colegas e alunas. Assim que tomou conhecimento da 

nomeação da filha, o Dr. Álvaro enviou uma carta de agradecimento ao Presidente Graccho 

Cardoso: 

Exmo. dr. Graccho Cardoso. Saúdo o affectuosamente e á 
exma. D. Joelina. – Venho de todo meu coração e por Francina 
agradecer a ambos a attenção e protecção que têm dispensado a 
minha filha Leonor. Sinceros agradecimentos do – Álvaro 
Telles e Francina (Recorte de jornal. Álbum de Leonor Telles 
de Menezes). 
 

Leonor não pôde assumir a direção do Grupo Escolar “Dr.Manoel Luiz” (Figura 9) no 

dia 1º de Março de 192463, como estava previsto. 

 
                                                 
63Levando em conta uma Ata assinada por Leonor no dia 13 de Março de 1924, publicada no Diário Oficial, 
suponho que Leonor tenha começado a dirigir a Instituição, entre os dias dez e onze de Março de 1924. 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 9: Grupo Escolar “Dr.Manoel Luiz” - administração de Leonor Telles de 
Menezes. Fonte: Álbum de recordações. Acervo particular da família de Leonor 
Telles de Menezes.  
 
 

Dona Francina, sua mãe, faleceu justamente nesta data e, sobre este assunto, não há 

referência nos álbuns de Leonor, com exceção de um pequeno anúncio de jornal, recortado 

nos locais onde talvez pudéssemos encontrar as informações que esclarecessem as 

circunstâncias da morte de Francina. Vejamos o tratamento que Leonor deu ao documento 

(Figura 10): 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10: Cópia do Ofício expedido pelo governo de Sergipe comunicando a data que Leonor 
assumiu a direção do Grupo Escolar “Dr. Manoel Luiz”. Fonte: Álbum de recordações. Acervo 
particular da família de Leonor Telles de Menezes. 
 

Leonor colou na parte inferior do documento um pedaço do jornal e fez alteração na 

data, retirando a que estava grafada, substituindo pelo número ‘onze’, em manuscrito. Queria 



interromper a seqüência do que estava escrito? O que representou para ela esse dia? No 

túmulo da família, localizado no Cemitério Santa Izabel em Aracaju, está registrado que o 

sepultamento de Francina ocorreu no dia 2 de Março de 1924. 

Assim que tomou posse do cargo no Grupo Escolar “Dr. Manoel Luiz”, Leonor reuniu 

o corpo docente para tratar da fundação da Caixa Escolar ‘D. Joelina Cardoso’. Consta na Ata 

da congregação que no dia 11 de Março de 1924, 

no horario do recreio, reuniu-se o corpo docente deste Grupo, 
afim de tratar de assumptos de interesses relativos ao 
movimento interno, e tendo-se em vista o grande numero de 
alumnas que são reconhecidamente pobres, lutando com 
enormes difficuldades, afim de frequentarem com assiduidade 
as aulas, a directora apresentou o projeto da creação de uma 
caixa escolar, que ficará denominada ‘Caixa Escolar Joelina ‘D. 
Cardoso’ (Recorte de jornal. Álbum de Leonor Telles de 
Menezes). 
 

 A proposta da Diretora foi unanimemente aceita pelo corpo docente “que teve 

palavras de louvor para esta idéia” porque os resultados disso seriam revertidos “em beneficio 

da população infantil que é privada de meios com que possa frequentar as aulas” (Recorte de 

jornal. Álbum de Leonor Telles de Menezes). 

Quanto ao nome sugerido por Leonor para batizar a ‘Caixa Escolar’, talvez se 

justifique pela afinidade que existia entre a família de Leonor com a do Presidente Graccho 

Cardoso. Uma das sobrinhas de Leonor confirmou o que Pina (1994) já havia registrado no 

livro “A mulher na história”, ou seja, que a professora freqüentava os bailes palacianos pela 

aproximação que tinha com Graccho Cardoso. Segundo Francina, o Presidente “era conhecido 

da família, sendo até mesmo padrinho de minha irmã Laura”64 (Francina Menezes de Aguiar. 

Dezembro de 2005). Leonor teria sido favorecida profissionalmente durante o período em que 

Graccho Cardoso administrou Sergipe? É uma hipótese a se considerar. Considerando o 

significado de “capital social” de Bourdieu (1998:67), Leonor já estaria usufruindo das 

relações de amizade que a família e ela própria mantinham com a autoridade máxima do 

Estado.  

Nos dois anos que administrou o Grupo Escolar “Dr.Manoel Luiz”, Leonor promoveu 

muitos eventos, recebeu autoridades e o saldo disso foram as fotografias, manuscritos, cartões 

de felicitações e documentos oficiais que se encontram arquivados num de seus álbuns.  

Consultando estes documentos, vê-se que muitas pessoas influentes da Capital tiveram 

oportunidade de comprovar o desempenho da professora no Grupo Escolar “Dr. Manoel 

                                                 
64Em “A mulher na história”, Pina informa que Graccho Cardoso era padrinho de Leonor. 



Luiz”, até o dia que de lá se despediu para ser catedrática de Português na Escola Normal 

“Rui Barbosa”. 

Em 30 de Agosto de 1924, por exemplo, o Presidente Graccho Cardoso chegou ao 

Grupo Escolar “Dr. Manoel Luiz”, acompanhado do general Marçal Nonato de Faria e do 

tenente Luiz Padilha, para inspecionarem as atividades desenvolvidas na Instituição. Como de 

costume, o “Diário Oficial” registrou: 

O sr. Presidente do Estado e o sr. general Marçal Nonato de 
Faria visitaram ante-hontem, em companhia do tenente Luiz 
Padilha, o novo grupo escolar “Dr. Manoel Luiz”, construido 
pela actual administração e em pleno funccionamento. Depois 
de inspeccionar as diversas aulas e assistir a exercicios 
gymnasticos, retiraram-se aquellas altas autoridades, tendo o 
exm. sr. general commandante da 6ª Região Militar deixado 
consignada no livro de visitas a seguinte impressão: ‘em 
companhia do exm. sr. dr. Graccho Cardoso, d. d. Presidente do 
prospero e futuroso Estado de Sergipe, estive hoje em visita ao 
grupo escolar “Dr. Manoel Luiz”, que obedece á competente 
direcção da professora d. Leonor Telles de Menezes. Installado 
magnificamente em predio proprio, é esse estabelecimento um 
dos que honram o ensino primario no Brasil, tendo deixado em 
mim a mais profunda impressão a disciplina, a ordem, o zelo e 
os modernos methodos de ensino que tive occasião de observar 
nessa escola, em que, sob a patriotica direcção de sua directora, 
se formam os corações dos futuros defensores do nosso sagrado 
torrão. Aracaju, 27 de Agosto de 1924. – General Marçal de 
Faria; Luiz de Mendonça Padilha, 1º tenente’ (Recorte de 
jornal. Álbum de Leonor Telles de Menezes). 
 

A ‘disciplina’, a ‘ordem’, o ‘zelo’ e os ‘modernos methodos de ensino’, eram 

ingredientes indispensáveis para se atingir o ideal de escola que Helvécio de Andrade 

almejava.  

Quanto às festas, uma das mais concorridas, festejada nos Grupos Escolares e na 

Escola Normal, era a da ‘Árvore’. Fazia parte do cerimonial: “o hasteamento do Pavilhão 

Sergipano na frente do edificio” e a participação dos alunos cantando o “Hymno á Bandeira” 

(Recorte de jornal. Álbum de Leonor Telles de Menezes). Nessas ocasiões os diretores 

discursavam para as autoridades presentes, professores, alunos e familiares. Em 1925, alguns 

trechos do discurso pronunciado por Leonor servem para dar a dimensão da importância da 

festa: 

As festas escolares possuem um cunho especial, que faz vibrar a 
alma das creanças, nestas emoções, emprestando a nós outros 
uma alegria doce, que nos vem confortar o espirito, muitas 
vezes desalentado pelas lutas do viver. Junto a este bando, 
alviçareiro e garrulo, ouvindo estas vozes harmoniosas, doces, 
este gorgeiar constante, este volatear incansavel, sentimo-nos 
reconfortados, reanimados, para melhor enfrentar-mos as 



agruras e os cardos da existencia. Na amena convivencia das 
creanças, acariciando esta, attendendo áquela ou guiando esta 
outra, rejuvenescemos, porque a infancia é a quadra risonha da 
vida, onde só se sabem sentir os beijos e affectos maternaes, 
onde tudo é luz, porque é um alvorecer, tudo é roseo, porque o 
horizonte é sem nuvens, tudo é perfume, innocencia, candura... 
(Recorte de jornal. Álbum de Leonor Telles de Menezes). 

 
Como se vê esses momentos solenes transformava-se em verdadeiros rituais que 

envolviam docentes e discentes num ritmo frenético. 

Os registros que constam na ata do dia 15 de maio de 1926 foram efetivados para 

oficializar o afastamento de Leonor da Escola e a passagem do cargo de direção a ‘D. Rosa 

Fontes Ribeiro’. Por orientação do Diretor da Instrução Pública65, no documento devia constar 

“um vóto de grandes louvôres (...) pelos grandes serviços que lhe deve a Instrucção Primaria 

de Sergipe” (Recorte de jornal. Álbum de Leonor Telles de Menezes). 

 

2.5 – Leonor Teles de Menezes ingressa na Escola Normal “Rui Barbosa”. 
 
 

O compromisso assumido com a Escola Normal “Rui Barbosa”, em maio de 1926, não 

impediu que Leonor se organizasse para ministrar aulas particulares em sua residência (Figura 

11) local por onde passou ilustres sergipanos que, em pouco tempo, saíam preparados para 

submeterem-se a concursos e exames de admissão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 11: Leonor em companhia de três alunos das aulas particulares. Fonte: Álbum de recordações. 
Acervo particular da família de Leonor Telles de Menezes. 

                                                 
65Naquele ano era José de Alencar Cardoso. 



Ao que tudo indica, Leonor tinha orgulho de divulgar os nomes dos alunos filhos de 

pais influentes como mostra o manuscrito. Cita o nome do Dr. Francisco Fonseca66 e do Dr. 

Augusto Leite67. Pela presença do menino Osvaldo Cruz Leite na fotografia, podemos inferir 

que as aulas particulares eram mistas. Este não é o único registro guardado pela professora 

onde aparece a figura de crianças do sexo masculino.  Existe outro, datado de 25 de dezembro 

de 1942, que mostra Leonor nas dependências de sua casa acompanhada de duas meninas e 

um menino. Nela, não há identificação dos nomes das crianças. 

Durante a pesquisa, procurei localizar as ex-alunas de Leonor para saber como eram 

essas aulas. Conversei com Izabel Ferreira Martins, primeira mulher em Aracaju a ocupar o 

cargo de auditora fiscal da Receita Federal, que disse ter estudado com Leonor para fazer o 

Concurso de Auditor Fiscal da Receita Federal: “Fui aprovada. Ela era muito inteligente, tinha 

facilidade de escrever e falar” (SANTOS, 2004:15). 

Maria Thétis Nunes também passou pelo crivo de Leonor em 1935, ano em que fez “a 

revisão para o exame de admissão no ginásio para ingressar no Atheneu Sergipense, por um 

período de um mês e alguns dias com ela. Fiquei em 3º lugar. Era muito concorrido e eu tinha 

feito o primário numa escola pública de Itabaiana” (Ibidem, 2004:16).  

Até os parentes usufruíram das aulas particulares ministradas pela professora. A prima 

Elza lembra do período que estudou como aluna particular de Leonor, que a preparou para o 

exame de admissão da Escola do Comércio: “Eu não queria ser professora. Fui aconselhada 

por dona Leonor a fazer o Curso Técnico de Contabilidade. Estudei com ela de 1942 a 1946 

como aluna particular. Nesta época ela já era aposentada da Escola Normal (SANTOS, 

2004:12). 

Dona Elza ainda lembra da metodologia aplicada pela prima para facilitar o 

aprendizado do Português: “Gostava que nós interpretássemos os contos da Coleção Malba 

Tahan. Era uma Coleção azul, contendo contos que ela lia para que, em seguida, nós 
                                                 
66“Primeiro presidente e um dos fundadores da ‘Sociedade de Medicina’ em Sergipe, iniciou em 1922 o serviço 
de Radiologia medica (...)”. (GUARANÁ, 1925:101). 
67Em janeiro de 1909, Dr. Augusto Leite recebeu, sem nenhuma solenidade, na escola de Medicina do Rio de 
Janeiro, o grau de Doutor em Medicina. Em maio do mesmo ano já estava desenvolvendo suas atividades 
profissionais na cidade de Capela e logo em seguida em Maruim quando então decidiu, em novembro, fixar 
residência na capital sergipana. Naquele tempo, Aracaju era uma cidade sem calçamento e sem transportes, com 
uma população de 30.000 habitantes. Não obstante as dificuldades, Dr. Augusto, de fraque, bengala e chapéu, 
percorria as ruas arenosas da cidade, atendendo chamado dos clientes. Ao inaugurar, ao lado do Governador 
Graccho Cardoso, no dia 2 de maio de 1926, o Hospital de Cirurgia, viu realizado um dos seus maiores sonhos. 
Alguns fatos marcaram a vida e obra do grande esculápio sergipano: em 1910 foi Diretor da Escola de 
Aprendizes e Artífices, tendo comandado os destinos da escola, durante 6 anos; lecionou também História 
Natural, no Seminário Diocesano. Em 1945, no Rio de Janeiro, foi o primeiro representante de Sergipe no 
Colégio Brasileiro de Cirurgiões. No seu discurso de posse, enfatizou o precário ambiente da Medicina em nosso 
Estado (...). Disponível em: <http://www.sbhm.org.br/index.asp?p=medicos_view&codigo=58>. Acessado em: 
15 de novembro de 2006. 



interpretássemos (Ibidem, 2004:12). A Coleção de que falou dona Elza pode ser a que 

localizei num site da internet. Coincidentemente, são livros de contos e de capa azul (Figura 

12). 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Coleção utilizada nas 
aulas particulares ministradas por 
Leonor. Fonte: Internet68. 

 
 

Este exemplar “conta as aventuras de um sábio que descobre que pode se dar bem 

usando seus conhecimentos matemáticos. Uma forma instigante de ensinar os fundamentos da 

matemática”69. 

Talvez as aulas particulares tenham servido para Leonor complementar o salário que 

recebia na Escola Normal ou garantir momentos difíceis por que passou na Instituição. 

Alguns recortes que manteve num dos álbuns e que se referem aos anos de 1926 e 1927, 

mostram um Estado sem recursos financeiros para pagar aos professores. Poucos meses 

depois de nomeada para a Escola Normal, precisou interromper suas funções, ficando 

inclusive sem receber o salário por algum tempo. Podemos acompanhar o desfecho dessa 

questão, analisando os textos a seguir: 

O Presidente do Estado, considerando que a carencia de 
recursos do Thesouro está exigindo medidas as mais extremas 
para a reducção actual das despesas, afim de que possa o 

                                                 
68Disponível em: <http://afiliados.submarino.com.br/books_productdetails.asp?>. Acessado em: 15 de novembro 
de 2006.  
69Disponível em: <http://afiliados.submarino.com.br/books_productdetails.asp?>. Acessado em: 15 de novembro 
de 2006.  
 



Governo occorrer áquellas que são realmente inadiaveis e 
imprescindiveis; considerando que o regulamento expedido 
com o decreto n. 934, de 4 de Maio do corrente anno, para a 
Escola Normal “Ruy Barbosa”, só reconhece no respectivo 
curso uma cadeira de Português, uma de Francês, uma de 
Arithmetica, e uma de Historia Geral e do Brasil, como tambem 
não creou logares novos de professores adjunctos de Francês, 
Pedagogia, Gymnastica e Musica; Resolve, no uso de suas 
attribuições legaes, mandar interromper o exercício dos 
cathedraticos da Escola Normal “Ruy Barbosa” nomeados em 
consequência de desdobramentos daquellas cadeiras e dos 
novos adjuntos das materias acima referidas, ficando, outrosim, 
suspenso o pagamento dos respectivos vencimentos, até que o 
Thesouro esteja em condições de poder realiza-lo, sem, 
contudo, o Governo lhes reconhecer o caracter de estabilidade 
attribuido nos decretos de suas nomeações. Palacio do Governo 
do Estado de Sergipe, Aracajú, 4 de Dezembro de 1926, 38º da 
Republica (Recorte de jornal. Álbum de Leonor Telles de 
Menezes). 

  

O Decreto foi expedido por Cyro de Azevedo, sucessor de Graccho Cardoso que 

“esteve menos de dois meses (6/11/1926 a 9/1/1927), renunciando por motivos de saúde, e 

falecendo no Rio de Janeiro logo depois” (NUNES, 1984:260). Entretanto, o pouco tempo de 

governo não impediu que Azevedo tomasse medidas extremas como a de afastar professores e 

suspender seus pagamentos, inclusive desconsiderando o caráter de estabilidade atribuído nos 

decretos de suas nomeações. Eram despesas que entendia, deviam ser suprimidas para acudir 

as que considerava inadiáveis e imprescindíveis.  

Segundo Nunes (1984), 

os presidentes que sucederam a Graccho Cardoso vão defrontar-
se com grandes dificuldades econômico-financeiras. Começam 
a surgir os prenúncios da crise mundial de 1929 trazendo a 
desvalorização dos produtos de exportação nos mercados 
internacionais. O açúcar seria o mais atingido, acarretando, 
conseqüentemente, graves problemas à vida econômica 
sergipana, que nele encontrava o principal suporte (NUNES, 
1984:259). 
 

Mas não era só isso: “além das dificuldades financeiras, faltaram a esses novos 

governos o respaldo de uma equipe de homens experimentados e progressistas, como a que 

cercara o Presidente Graccho Cardoso” (Ibidem, 1984:260). 

Por sorte, não demoraria muito para Leonor retornar à Escola Normal. O Presidente 

Francisco de Souza Porto chegou a designá-la para lecionar no Instituto Profissional “Coelho 

e Campos”, como consta no Decreto de 31 de janeiro de 1927:  

O Presidente do Estado, em exercicio, resolve designar a 
cathedratica de Português da Escola Normal “Ruy Barbosa”, d. 



Leonor Telles de Menezes, cujo exercicio se acha interrompido, 
para leccionar egual materia na aula theorica do curso technico 
do Instituto Profissional “Coelho e Campos”. Palacio do 
Governo do Estado de Sergipe, Aracaju, 31 de Janeiro de 1927, 
39ª da Republica (Recorte de jornal. Álbum de Leonor Telles de 
Menezes). 
 

Ao que tudo indica Leonor não chegou a dar aulas no Instituto porque no dia seguinte 

à publicação do Decreto, Porto tornou sem efeito o que foi expedido pelo governo anterior, e 

determinou que os professores ocupassem suas cadeiras na Escola Normal: 

O Presidente do Estado, em exercicio, considerando que o 
decreto n. 997, de 4 de Dezembro de 1926 não pode subsistir, 
em face da lei n. 957, de 16 de Outubro de 1926, que approvou 
o desdobramento das cadeiras de Portuguez e de Historia Geral, 
Historia do Brasil e de Sergipe da Escola Normal “Ruy 
Barbosa”, resolve tornar sem effeito o alludido decreto n. 997, 
de 4 de Dezembro de 1926, e manda que voltem ao exercicio de 
suas cadeiras os professores cathedraticos d. Leonor Telles de 
Menezes e padre José Augusto da Rocha Lima. Palacio do 
Governo do Estado de Sergipe, Aracajú, 1 de Fevereiro de 
1927, 39º da Republica (Recorte de jornal. Álbum de Leonor 
Telles de Menezes). 
 

O afastamento das funções, mesmo que temporariamente, deve ter mexido com a auto-

estima de Leonor. Precisou certificar-se de que as justificativas utilizadas por Cyro de 

Azevedo realmente procediam ou se tinham relação com seu desempenho em sala de aula. 

Nesse sentido, escreveu ao Diretor da Escola Normal “Ruy Barbosa” solicitando um atestado 

de desempenho na Instituição: 

A sub-firmada, diplomada pela Escola normal de Sergipe, 
professora ha dezenove annos, nos vem pedir que attesteis se 
após a sua nomeação para cathedratica da 2ª cadeira de 
Português da Escola Normal “Ruy Barbosa”, continuou a ser 
cumpridora de deveres, satisfazendo as disposições 
regulamentares e preenchendo as exigencias do programma de 
ensino. Nestes termos, pede deferimento (Álbum de Leonor 
Telles de Menezes. Aracaju, 27 de dezembro de 1926). 

 

Esse tipo de atitude parece coerente com a personalidade da professora. Talvez tenha 

sentido necessidade de evitar especulações em torno de sua contratação. Esta se deu, como 

vimos, obedecendo aos trâmites legais. 

A partir do momento que Leonor ingressou na Escola Normal “Rui Barbosa” era 

comum ser requisitada para discursar nas ocasiões de festas. Em 1927, por exemplo, foi ela 

quem fez a preleção em comemoração ao dia da Bandeira. Cumprindo o cerimonial, em 



primeiro lugar falou o diretor da Instituição70, para em seguida ser franqueada a palavra a 

Leonor: 

Dada que foi a palavra á oradora official, professora de 
Português, d. Leonor Telles, que já pela terceira vez nos 
maravilha com o seu verbo eloquente, tivemos alguns minutos 
de grato enlevo espiritual, ao mesmo passo que o nosso innato 
patriotismo se robustecia mais, apprendendo as sabias licções 
da Historia, que a sua magnifica prelecção continha, como 
perolas num cofre. Em seguida á estrondosa chuva de palmas 
que applaudia a talentosa professora, as alumnas cantaram o 
Hymno da Bandeira, bem como o da Republica. O director 
distribuiu pelas alumnas exemplares de ‘Leituras Civicas’, 
recommendando assás a sua preciosa leitura, passando depois, a 
agradecer o comparecimento de todos os presentes e encerrando 
a bella festividade, que perdurará, por certo, no espírito de 
quantos a assistiram, encantados (Álbum de Leonor Telles de 
Menezes. Aracaju, 27 de dezembro de 1926). 
 

No dia seguinte às comemorações, os jornais sergipanos estampavam nas primeiras 

páginas os detalhes do cerimonial divulgando os nomes das autoridades que marcaram 

presença. Para Valença (2005), “muitas das festas organizadas pelas escolas expressavam um 

discurso pautado na solidificação do ideário civilizatório” (VALENÇA, 2005:67). 

Funcionavam como  

‘janelas abertas’ da organização para as ‘novas’ políticas 
educacionais que estavam sendo instituídas no seio escolar 
durante a República. Elas demonstravam, de forma peculiar, a 
qualificação da escola republicana concebida como símbolo de 
crescimento, esboçado no cenário de reconstrução do modelo de 
ensino (Ibidem, 2005:67). 

 

Do ‘cenário de reconstrução’ dos modelos de ensino que se refere o texto, Leonor 

compartilhou desde o momento que resolveu ser professora. Essa é a conclusão que se pode 

chegar avaliando os termos de visita efetivados pelos inspetores, não só nas escolas isoladas 

como na Escola Complementar e no Grupo Escolar “Dr. Manoel Luiz”, locais onde Leonor 

trabalhou antes de ingressar na Escola Normal “Ruy Barbosa”.  

Não encontrei no álbum de Leonor informação sobre a data de sua aposentadoria. 

Todavia, no período que estava colhendo as fontes para a pesquisa, uma de suas sobrinhas me 

enviou pelo correio um texto de autoria de Núbia Nascimento Marques71. Trata-se de uma 

                                                 
70Na época era Franco Freire. 
71Foi Assistente Social, professora da Universidade Federal de Sergipe, romancista, jornalista e poetisa, com 
vários livros publicados nos diversos gêneros literários. Publicou: ‘Um ponto duas divergentes’ – poesia, 
Aracaju –Se 1959; ‘Dimensões poéticas’ - Sociedade de Cultura Artística 1961; ‘Sinuosas em carne e Osso’ – 
crônicas, Aracaju, SE. 1961; ‘Sinuosas em carne e osso’ – crônicas, Aracaju, Se, 1962; ‘Berço de Angústia’ – 
Romance 1967; ‘Máquinas e Lírios’ poesia 1971 - Aracaju – Sergipe; ‘Geometria do Abandono’ Poesia, 1975, 



homenagem prestada a Leonor, poucos dias após seu falecimento. Nele está escrito que a 

professora foi jubilada em 1938. 

 Referente ao período que Leonor esteve na Escola Normal “Ruy Barbosa”, existe uma 

série de registros num de seus álbuns. São discursos que elaborou para serem lidos nas 

ocasiões especiais, cartões enviados pelas colegas e alunas no dia de seu aniversário, 

inúmeros recortes do Diário Oficial contendo decretos, atas, ofícios e, em menor proporção, 

algumas fotografias. 

Com relação às fotografias, uma delas chama a atenção. Datada de Janeiro de 1931, 

mostra uma sala de aula com mais de cinqüenta meninas, alunas de Leonor do 2º ano (Figura 

13).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13: Leonor em companhia das alunas da Escola Normal “Ruy Barbosa”. Fonte: Álbum de 
recordações. Acervo particular da família de Leonor Telles de Menezes. 

                                                                                                                                                         
São Paulo; ‘O Passo de Estefania’ – 1 edição e 2 edição – Edições Achiame – Rio de Janeiro 1980 e 1982; ‘O 
sonho e a sina’. Participou da Coletânea - Contos e Cronistas Sergipanos - 1979. 
Foi a primeira mulher acadêmica. Foi ela a grande guerreira que venceu o tabu da Academia Sergipana de 
Letras. Disponível em: <http://www.biblioteca.ufs.br/sergipanos_todos.php>. Acessado em: 15 de novembro de 
2006. 



Note-se que no centro da sala de aula, há um estreito corredor que mal dá para uma 

pessoa transitar. Com esta superlotação, podemos imaginar o quanto devia ser difícil 

trabalhar.  

Antes de se aposentar, Leonor resolveu abrir o Colégio “Francina de Menezes”. Mais 

uma conquista acumulada. Devidamente regulamentado, este estabelecimento de ensino foi 

destaque nas colunas dos jornais sergipanos e gozou da confiança de inúmeras famílias da 

Capital que lá matricularam suas filhas. 

 

 

2.6 - O Colégio “Francina de Menezes”. 
 
 
 

Em 29 de Março de 1933 Leonor inaugura solenemente o Colégio “Francina de 

Menezes” (Figura 14). Era intenção de Leonor criar o curso secundário como informou ao 

jornal “A Tribuna”, poucos dias antes da inauguração do Colégio: “crear e desenvolver mais 

tarde o curso secundário, sob a direcção de professores competentes e mediante condições 

combinadas entre docentes e discentes opportunamente” (Recorte de jornal. Álbum de Leonor 

Telles de Menezes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 14: Inauguração do Colégio “Francina de Menezes”. Fonte: Álbum de recordações. Acervo 
particular da família de Leonor Telles de Menezes. 



O Colégio iniciou oferecendo os cursos primário e complementar, funcionando em 

dois turnos, “com organização moderna e modelar”, numa sede confortável, obedecendo “as 

prescripções regulamentares” (Recorte de jornal. Álbum de Leonor Telles de Menezes).  

No encerramento do ano letivo de 1933, Leonor realizou a exposição de prendas nos 

moldes das que aconteciam na Escola Normal “Rui Barbosa”: 

(...) a acreditada casa de ensino Collegio “Francina de 
Menezes” realizou uma bem feita exposição de prendas, a qual 
occupa todo o vasto salão de aulas daquelle educandario. 
Collegio apenas para meninas e tendo como directora essa 
personalidade inconfundivel do magisterio sergipano professora 
Leonor Telles de Menezes e como auxiliares as educadoras 
Matilde Campos Mello, Maria Bernadette de Menezes, o 
acreditado educandario prepara as meninas de hoje aptas para a 
vida differente do lar, amanhã. Essa exposição tem levado á rua 
Pacatuba 78, predio onde funcciona o externato, grande numero 
de pessôas, as quaes, como nós, saem de lá profundamente 
impressionadas com a perfeição dos trabalhos expostos, que 
mais parecem feitos com mãos de fadas (Recorte de jornal. 
Álbum de Leonor Telles de Menezes). 
 

Analisando o anúncio publicado no jornal “A Tribuna” é possível entender a 

mensagem contida na expressão “prepara as meninas de hoje aptas para a vida differente do 

lar, amanhã”. Tem relação com o significado atribuído por Leonor, à instrução. Sem dúvida, 

na sua época, era o caminho que podia ser percorrido pelas mulheres que desejavam 

conquistar alguma autonomia. Instruídas, podiam ocupar os postos de trabalho e libertarem-se 

da dependência financeira dos pais ou marido.  

Quanto às diretrizes que traçou para o Colégio, Leonor sintetizou-as numa espécie de 

‘cartilha’ elaborada de acordo com o que prescrevia o Regulamento da Instrução Pública do 

Estado. No documento constam, além dos oito artigos, informações sobre as condições de 

matrícula e preço das mensalidades. 

Tomando-se inicialmente o conteúdo do Art. 4 (Figura 15), quando Leonor esclarece o 

objetivo do curso complementar, “preparar a mocidade sergipana para uma ação eficiente no 

lar e na sociedade”, podemos constatar a preocupação da professora nesse sentido. Suas 

alunas, a exemplo dela própria, precisavam estar aptas para trabalhar, se por qualquer motivo 

não casassem ou seus pais não dispusessem de meios para sustentá-las. Talvez Leonor 

entendesse que o ensino de prendas domésticas, trabalhos manuais, desenho e pintura, etc, 

assegurados “tanto no curso primário como no complementar”, pudesse servir de alicerce para 

iniciá-las numa profissão.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 15: Fins e Organização do Colégio “Francina de Menezes”. Fonte: Álbum de recordações. 
Acervo particular da família de Leonor Telles de Menezes. 



O curso de habilitação de que trata o Art.7, nada mais era do que a formalização das 

aulas particulares que começaram a ser ministradas anos antes na própria residência de 

Leonor. O objetivo era preparar as alunas para os exames de admissão do “Ateneu Pedro II”, 

da “Escola de Comércio Conselheiro Orlando” e da “Escola Normal”. Com a abertura do 

Colégio, a professora passou a oferecer mais conforto para as alunas, valendo-se das boas 

instalações do prédio. 

Uma novidade para a época era o Curso de Datilografia que o Colégio “Francina de 

Menezes” ofertava. Leonor estava habilitada para ministrá-lo por ter sido aprovada no ‘20º 

Concurso Remington’, em 1933. Dos vinte e dois alunos matriculados na Escola Remington, 

dezenove foram classificados depois de submetidos aos critérios da ‘Banca Julgadora’ 

presidida pelo DD. Desembargador Dr. Edson de Oliveira Ribeiro, que figurou como patrono,  

em virtude de se achar acamado o illustre presidente daquella 
banca Snr. João Francisco Campos. (...) A noite, como sempre, 
reuniram se os alumnos, que cheios de contentamento, não 
podiam deixar o rancheiro no esquecimento. Foi até tarde a 
actividade dos tangos e canticos ao som da orchestra (Recorte 
de jornal. Álbum de Leonor Telles de Menezes). 
 

Podemos inferir que o Curso de Datilografia era uma espécie de ‘diferencial’ no 

Colégio “Francina de Menezes”. Talvez ajudasse àquelas que pensavam em terminar os 

estudos e buscar o mercado de trabalho, cada vez mais exigente em razão das transformações 

econômicas que já se processavam em Sergipe, neste período.  

Os trâmites legais eram obedecidos à risca no Colégio “Francina de Menezes”. No 

final do ano letivo Leonor tratava de publicar as atas no Diário Oficial, contendo os resultados 

das alunas: 

Aos vinte e sete dias do mês de Novembro de mil novecentos e 
trinta e três, no Colegio “Francina de Menezes”, perante a 
comissão examinadora composta dos srs. Francisco da Graça 
Leite, professor de Historia do Brasil da Escola Normal “Rui 
Barbosa”; conego Mario Vilas-Boas e Manoel José dos Santos 
Melo, professores de Português do Ateneu Pedro II, presentes a 
diretora e pessôas outras gradas, procedeu-se á chamada dos 
examinandos que compareceram em numero de 6 (seis) 
(Recorte de jornal. Álbum de Leonor Telles de Menezes). 
 

O documento mais antigo que encontrei num dos álbuns de Leonor, relacionado ao 

Colégio “Francina de Menezes”, foi uma fotografia datada de 1938 (Figura 16). 

Coincidentemente este foi o ano que, segundo Núbia Marques, marcou a aposentadoria da 

professora na Escola Normal “Rui Barbosa”. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figura 16: Festa de Cristo Rei no Colégio “Francina Menezes”. Fonte: Álbum de recordações. Acervo 
particular da família de Leonor Telles de Menezes. 

 
 
 

Nesta fotografia, algumas crianças não estão uniformizadas nem vestidas como as 

onze da primeira fila. Elas integravam o grupo de alunas que Leonor procurou não excluir? 

De acordo com o que escreveu Núbia Marques, esta é uma possibilidade a se considerar: 

(...) professora das professoras, tinha como viva marca do seu 
caráter a sinceridade e o desprendimento. Era um dar-se ao 
outro sem pedir retorno. A maioria dos alunos do seu colégio 
não lhe pagava um real pelos serviços prestados. Ela sempre 
tinha pena dos que não podiam financiar seus estudos e por isto 
foi impossível manter, por muito tempo, o seu colégio. Foi 
precursora dos cursinhos pré-vestibular sem ter enriquecido 
com isto, nem com isto, como também em nenhum (sic) das 
outras atividades pedagógicas (Recorte de jornal. Álbum de 
Leonor Telles de Menezes). 

 
Depois que encerrou as atividades do Colégio, Leonor continuou ministrando aulas 

particulares nas dependências de sua casa. Dessa época dona Ruth guarda na memória 

momentos determinantes para sua vida profissional: lembra da tia como professora. “Ótima 

excelente. Ela me ensinou Português e Conhecimentos Gerais para o meu concurso dos 

Correios. O que não dominava encontrou professores capazes para a função” (Ruth Menezes 

Peixoto da Silva. Dezembro de 2005). Questionada sobre o que poderia destacar de mais 

importante nos ensinamentos deixados pela tia, dona Ruth respondeu: “foi ter me ajudado a 

conseguir meu emprego” (Ibidem).  



Leonor era procurada pelos sergipanos que queriam fazer concursos no Estado e fora 

dele. O marido de sua prima Elza, por exemplo, estudou com ela para fazer as provas do 

Banco do Brasil.  

Francisco Passos Porto, meu esposo, era irmão de José Passos 
Porto – Senador e Deputado Federal. Ele estudou com ela para 
fazer o concurso do Banco do Brasil e passou. Ele tinha 28 anos 
e nós já éramos casados. Entre Bahia e Sergipe, passou em 14º 
lugar. Em Sergipe ficou em 4º lugar. Só tinha o primário. Dona 
Leonor foi nossa madrinha de casamento em 1951 na Igreja São 
José (Maria Elza Lisboa Porto. Março de 2004). 
 

Considerando o depoimento de dona Elza, pelo menos até 1951, Leonor estava na 

ativa, independente de já contar nesta época com 61 anos de idade. Depois desta data não há 

mais registro nos álbuns da professora sobre essas aulas. Porém, nunca se afastou dos 

momentos que marcaram sua vida profissional. Quando meu pai, a partir de 1972, passou “a 

acompanhá-la, juntamente com dona Dulce, sua irmã, aos passeios que gostavam de fazer 

pelo interior do Estado e até para locais mais distantes” (José Menezes Santos, ‘Senhor 

Neval’. Fevereiro de 2004), sempre teve oportunidade de ouvir Leonor se reportar aos 

assuntos relacionados às escolas por onde passou. 

 Segundo dona Josefa (minha mãe), muitas vezes companheira nessas viagens, assim 

que passavam pelos lugares por onde Leonor tinha trabalhado, ela costumava lembrar da 

escola de seu tempo, de como era o tratamento que as pessoas costumavam dispensar às 

professoras e sobre o comportamento das alunas diante da autoridade dos mestres. Quem 

também partilhou desses momentos foi Pina: “levava-me sempre a seus passeios pelo interior 

do nosso Estado, dando-me a oportunidade de conhecer várias cidades do nosso ‘hinterland’. 

E sempre tinha algo interessante a contar sobre o local que visitávamos” (PINA, 1994:265). 

 

 

2.7 - O envolvimento de Leonor com a política. 
 

Em 1934, Leonor subiu num palanque para discursar em favor da candidatura de 

Augusto Maynard Gomes. Em meio aos recortes que guardou do jornal ‘A Republica’, consta 

o texto intitulado “A mulher sergipana e o momento político” elaborado pela professora para 

a convenção geral do Partido Social Progressista. Nele, conclamava as companheiras do 

‘Comitê Feminino’ e o povo de maneira geral, a votarem no homem que dizia ser ‘ideal’ para 

governar Sergipe. No primeiro parágrafo apresenta os motivos pelos quais tomou a decisão de 

falar em público pela primeira vez: 



Talvez seja surpresa para muitos de vós, que nunca me ouvistes 
falar em público, senão  perante as minhas alumnas e 
companheiras de magisterio, a minha presença aqui, é, 
mórmente para discernir sobre assumpto que empolga, neste 
momento, todas as directizes da terra de Tobias Barreto 
(Recorte de jornal. Álbum de Leonor Telles de Menezes). 
 

Em seguida, apresenta uma justificativa ainda mais contundente:  

E aqui estou, porque a mulher sergipana não vê indifferente os 
movimentos de civismo e de patriotismo, e sabe agradecer o 
bem que á gléba extremecida disseminam, - O progresso que ao 
torrão natal impulsiona e fa-lo ombrear-se aos demais da 
Federação Brasileira (Ibidem). 
 

Para Leonor a mulher sergipana vinha se revelando “uma affirmação de inteligencia, 

de trabalho, de vontade e de altivez” e, como tal, cumpria “sem desfallecimentos todos os 

deveres que lhe são impostos, sejam estes levados entre risos e canticos, ou em meio de 

lagrimas e prantos” (Ibidem). 

Mesmo do interior de seus ‘lares’, Leonor dizia que as sergipanas “sabiam cantar as 

suas queixas em versos primorósos, ou dizer dos sentimentos de amor patrio que lhe 

aviventam o coração”. A explicação para isso seria a de que “no lar, - filha, esposa ou mãe, - 

esperança, alegria e conforto, - a mulher sergipana, symbolo de bondade e honradez, não se 

intimida ante o sacrificio, não trepida em suas convicções” (Ibidem). 

No texto, Leonor se apresenta como “a mais obscura, a mais humilde filha de Sergipe, 

porem a mais venturosa”, segundo ela, por ter convivido vinte e sete anos com “a infancia 

esperançosa de minha terra” (Ibidem). Esse fato encorajava Leonor a apelar para as mães e 

irmãs de suas alunas no sentido de convencer filhos, irmãos, esposos a confiar e votar em 

Augusto Maynard Gomes, representante do Partido Social Progressista.  

Era para “esse vulto heroico de soldado (...) para esse sergipano, com que chorastes as 

suas dôres e com que partilhastes de suas alegrias, que peço o vosso apoio, vossa 

solidariedade”. Concluindo, Leonor lembra que seu “appêllo vehemente e sincero” não se 

restringia “ás companheiras do ‘Comité Feminino’, mas a todos os sergipanos livres e amigos 

de sua terra, a acorrerem ás urnas, pressurosos, unisonos, a 14 de outubro proximo” (Ibidem).  

No final do pronunciamento, Leonor propôs que o Partido Social Progressista, “ora 

reunido em convenção solemne, ratifique, por aclamação, os ultimos actos do Directorio da 

mesma aggremiação, relativos á alliança com o ‘Partido Republicano de Sergipe’, para uma 

acção de conjuncto, em as proximas eleições constitucionaes” (Ibidem). 

Os nomes que formavam a aliança dos partidos coligados, ou sejam “o ‘Partido 

Republicano de Sergipe’, o ‘Partido Social Progressista’ e a ‘Alliança Proletaria Sergipense’”, 



representavam, para Leonor, os “amigos de Sergipe”, os “companheiros que estão sob a 

legenda ‘Republicano Progressista’”72.  

Vede que os nomes que formam esta triplice Alliança, merecem 
o vosso apoio, são dignos de vosso applauso. Todos sergipanos 
amigos de Sergipe, quantos dentre elles teem trabalhado 
eficazmente pelo seu progresso! Quantas vezes Graccho 
Cardoso, Gentil Tavares, Deodato Maia, Rodrigues Dorea, 
Carvalho Netto, Gonçalo Rollemberg falaram brilhantemente, 
como nossos representantes, na Camara Federal, zelando nossos 
interesses, enaltecendo o nosso nome! Quantas vezes em 
assembléa estadual muitos dos candidatos do ‘Republicano 
Progressista’ fizeram ouvir sua palavra em defesa de nossos 
direitos, beneficiando nossa terra! (Recorte de jornal. Álbum de 
Leonor Telles de Menezes). 
 

Aproveitando a oportunidade, Leonor pede licença aos sergipanos e enumera as obras 

edificadas no governo de Graccho Cardoso: 

Vede aquelle predio á Avenida ‘Barão de Maroim, encinado por 
uma aguia? É o Hospital de Cirurgia (...). E em cada ponto de 
Aracaju ou pelo interior de Sergipe em que avistardes uma 
aguia dominando um edificio, podeis affirmar: operosidade, 
esforço, intelligencia do presiente Graccho Cardoso. E 
numerae-as entre outras: Grupos escolares (...) e emfim o 
beneficio ao funcionalismo publico e ao majisterio, 
augmentando-lhes, por duas vezes, os seus minguados 
vencimentos (Ibidem). 

 
Num ano de acirramento político73 no Estado como foi o de 1934, é preciso lembrar 

que Sergipe elegeu uma mulher, Quintina Diniz, para a Assembléia Legislativa. Candidata à 

deputada estadual pelo Partido Social Democrático,  

a campanha em torno do seu nome foi realizada pela Federação 
Brasileira pelo Progresso Feminino (FBPF) e pela União 
Universitária Feminina (UUF), representadas em Sergipe, pela 
advogada Maria Rita Soares de Andrade e por Cesartina Régis. 
O Manifesto publicado na imprensa sergipana em favor da 
candidatura de Quintina apresentava aspectos da plataforma de 
luta das associações femininas a que estavam vinculadas, 

                                                 
72O grupo adversário denominado de Partido Social Democrático, era “composto por políticos conservadores e 
grandes proprietários de usinas de açúcar” (FREITAS, 2003:124). Apesar do esforço de Leonor para angariar 
votos para Augusto Maynard Gomes, quem saiu vitorioso foi Eronides de Carvalho (Ibidem, 2003:125). 
73Após 4 anos como interventor em Sergipe Augusto Maynard Gomes contava com seu sucesso no pleito. As 
bases de apoio à sua candidatura eram as forças do Partido Republicano de Sergipe coligado ao Partido Social 
Progressista, de Graccho Cardoso. Do outro lado, o grupo que representava os interesses da fração açucareira 
descontentes com as ações da interventoria na política social e econômica e preocupados com o fortalecimento 
dos trabalhadores urbanos, representados pelo Partido Social Democrático, com a União Republicana de Sergipe, 
cujo candidato era Eronides de Carvalho. A Igreja, através da Liga Eleitoral Católica, apoiou o segundo grupo. O 
resultado da eleição da Assembléia Constituinte com 16 deputados de oposição e 14 da situação deixou o clima 
mais tenso. A posse dos deputados foi realizada com a presença de forças federais em torno do prédio. Maynard 
perdeu a eleição e ficou inconformado com o resultado. A imprensa da época denunciava o armamento, por parte 
da interventoria dos trabalhadores urbanos e rurais (DANTAS, 1983:80-83).  



conclamava as mulheres sergipanas a defenderem o seu voto de 
forma autônoma, e convidava os eleitores homens a votarem 
com as mulheres (FREITAS, 2003:124). 
 

Assim como Quintina Diniz, é lícito pensar que Leonor viesse a desenvolver o gosto 

pela política. O exemplo, ela teve em casa. Porém, também é possível que estivesse 

retribuindo as atenções que recebeu de Graccho Cardoso e que culminaram com sua indicação 

para dirigir o Grupo Escolar “Dr. Manoel Luiz”. Segundo Pina, Leonor “chegou a ser 

convidada para ser deputada, mas não aceitou” (Maria Lígia Madureira Pina. Janeiro de 

2006). 

Sobre o envolvimento das professoras com a política, Helvécio de Andrade chegou a 

apontá-lo como sendo mais um motivo para abandonarem as escolas:  

que dizer da professora politica? 1934 foi perdido para o ensino. 
Primeiro foi o alistamento, foram as fotografias, os gabinetes de 
identificação, as justificaçõis de idade, levando as professoras 
ao abandono das escolas, por dias e dias, por semanas inteiras; 
depóis (sic)  foi a eleição, novos afastamentos; depois, o peor: a 
cabala, a paixão politica, os compromissos, as promessas de 
favores especiaes. Assim se compreende e exercita o sufragio 
universal! (ANDRADE, 1935:6). 
 

Mas Helvécio só estava se referindo às professoras. E os professores, não eram 

eleitores? O que fizeram para não se afastar das salas de aula? Os ‘favores especiaes’ só eram 

concedidos às mulheres? Os homens não se envolviam com a política ao ponto de se 

apaixonarem por ela? Esse tipo de atitude deve ter contribuído para pressionar Leonor 

fazendo-a recuar no Plebiscito de 1917, quando, consultada pelos redatores do “Jornal do 

Povo”, opinou sobre o voto das mulheres: 

pela maneira gentil com que vos lembrastes do meu obscuro 
nome, tenho a dizer-vos que duas forças deveriam agir em mim 
para bem vos responder: competencia em tão alto assumpto e 
vontade de vos satisfazer. Escasseando a primeira, eis me aqui a 
cumprir o grato dever que a segunda encerra. Começando a 
apresentar o meu modo de sentir, tenho a dizer que a mulher 
está apta a exercer qualquer profissão na sociedade: que não 
pequeno é o numero das que teem encargos e funcções liberaes 
e occupam posições de destaque em o nosso meio; e que, 
volvendo as paginas douradas da Historia, veremos não poucos 
exemplos de abnegação e coragem femininas. Portanto não lhes 
falta valor para enfrentar aos vendavaes da sorte, nem occasião 
propicia para fazer scintillar os reflexos de sua intelligencia 
(Recorte de jornal. Álbum de Leonor Telles de Menezes). 
 

Até neste ponto do texto, tudo indicava que Leonor fosse encorajar as mulheres a 

angariar seus direitos de cidadania. Entretanto, preferiu enveredar por outro caminho: 



Para que, pois, emmaranhar-se a mulher, terna sensitiva do lar, 
guia carinhosa da infancia, nos comicios eleitoraes? Sentir-se-
há bem? Saberá adaptar-se ás luctas e dissensões politicas?.. 
Não... Deixemol-a na doce paz do seu lar, a alegrar a velhice 
dos paes, a confortar e animar o esposo e a encaminhar os 
inexperientes passos dos filhos! Deixemol-a na escola a dissipar 
as trevas que envolvem os espiritos infantis e a formar os 
cidadãos de amanhan, para que bem saibam comprehender e 
cumprir os seus deveres para com a Patria, a Familia e a 
Sociedade. Fica exposta acima, Illustres Redactores, a minha 
fraca, porem sincera opinião. Peço vos desculpeis si não vos 
agradou (Recorte de jornal. Álbum de Leonor Telles de 
Menezes). 
 

É no mínimo contraditória a posição de Leonor se comparada à postura que adotou em 

1934, ano que subiu num palanque para apoiar a candidatura do Major Augusto Maynard 

Gomes. Mesmo se considerarmos que em 1917 ainda não tivesse posição formada a respeito 

do assunto, sua resposta a priori não parece convincente por não ser compatível com suas 

ações. Por outro lado, pode ter preferido se resguardar e esperar um momento mais oportuno 

para manifestar sua opinião. Em 1917 para uma mulher ter coragem de se mostrar disposta a 

enfrentar a mentalidade dos homens da ‘terra’ significava uma afronta e podia ferir interesses 

que poderiam culminar em perseguição profissional.  

Atualizada, Leonor certamente não desconhecia o que naquele momento estava se 

passando no Brasil com o movimento de mulheres reivindicando o direito de votar e 

requerendo alistamento eleitoral. Justamente em 1917, uma colega de profissão estava 

organizando no Rio de Janeiro uma passeata para sensibilizar os senhores deputados sobre a 

importância do voto feminino: “foi a professora Leolinda Daltro, aquela que primeiro 

reivindicou o voto de forma organizada” e em 1910 fundou 

o Partido Republicano feminino, a fim de fazer ressurgir no 
Congresso o debate sobre o voto feminino. Organiza uma 
passeata, em 1917 com 84 mulheres, surpreendendo a 
população do Rio, o que pode ter contribuído para que o 
Deputado Maurício de Lacerda em 1917 apresentasse na 
Câmara um projeto de lei estabelecendo o sufrágio feminino 
que nem chegou a ser discutido. Também, em 1919, com o 
encaminhamento de projeto similar pelo parlamentar Justo 
Chermont ao Senado, Leolinda Daltro fez-se acompanhar por 
um grupo grande de mulheres, a fim de acompanhar a votação, 
tática que continuou a ser seguida pelo movimento feminista, 
posteriormente (ALVES apud SOIHET, 2005:116). 
  

Num artigo que escreveu para a Revista Brasileira de Educação, em 2000, Rachel 

Soihet possibilita entender como posições semelhantes às de Leonor não eram difíceis de se 



encontrar. Segundo a autora, Júlia Lopes de Almeida, por exemplo, abriu mão desse direito74 

(SOIHET, 2000:111). Podemos comparar a posição de Leonor à da escritora Francisca de 

Bastos Cordeiro. Para esta, “a responsabilidade máxima da mulher consiste na ‘educação dos 

homens do futuro: - os seus filhos!’. Quanto a política militante, “deveria ser praticada apenas 

por aquelas que já alcançaram ‘certa idade, a que não constituiu lar, ou a viúva, sem 

preocupações de filhos a criar quando já passou a idade trágica dos 35 anos’” (Ibidem, 

2000:111).  

Note-se que, finalizando o texto, Leonor chega a pedir desculpas aos redatores do 

Jornal sobre sua “fraca, porem sincera opinião”. A impressão que fica é a de que a palavra 

‘fraca’ pode ser substituída por ‘oportuna’. Leonor sabia e queria continuar conquistando seu 

espaço, e em 1917 ainda estava construindo o alicerce profissional. Diferente de 1934 que já 

era reconhecida pelos pares da Escola Normal “Rui Barbosa” e pelas autoridades do Estado, 

como mostram os documentos que guardou e os depoimentos que colhi durante a pesquisa. 

Leonor não só se destacou ministrando aulas ou dirigindo escolas. Assim que surgiu a 

Hora Literária, em 1924, “embrião da futura Academia Sergipana de Letras”, dela participou 

juntamente com “Cesartina Regis” e “Etelvina Amália de Siqueira” (PINA, 1994:182). Em 

1931 foi fotografada durante uma das reuniões que costumava freqüentar (Figura 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 17: Leonor na platéia, numa sessão da Academia Sergipana de Letras (1931). Fonte: 
Álbum de recordações. Acervo particular da família de Leonor Telles de Menezes. 

                                                 
74Cf. depoimento de Júlia Lopes de Almeida (jornalista e autora de livros de sucesso por mais de quarenta anos) 
divulgada em “O Paiz”, em 13/01/1908 (SOIHET, 2000:111 e 117). 



Foi num dos leitos do Hospital São José, em Aracaju, que Leonor faleceu aos 86 anos 

de idade. No período em que esteve internada, durante as tardes, minha mãe fazia companhia 

a sua irmã Dulce: “dona Leonor nunca gostou de passar em frente do Hospital e no dia que 

Neval (meu pai) foi interná-la, a preocupação de dona Dulce era que a irmã não percebesse 

que estava indo para lá. Passava as tardes com elas no Hospital” (Josefa Menezes Santos. 

Fevereiro de 2004). 

No Jornal da Cidade do dia 11 de setembro de 1976 foi oficializado o convite para a 

missa de 7º Dia: 

Dulce Fontes, ainda consternada com o desaparecimento da sua 
irmã, professora catedrática Leonor Teles de Menezes, convida 
os parentes e amigos para assistirem à Missa de 7º Dia, que será 
celebrada em sufrágio da sua alma, no dia 14 de setembro 
(terça-feira) na Catedral Metropolitana, às 7:00 hs e agradece a 
todos que ofereceram flores e compareceram ao seu 
sepultamento. 
 

No Cemitério Santa Isabel, local onde foi enterrada no jazigo perpétuo da família 

(Figura 18), cravado numa pedra branca de mármore, está escrito: LEONOR TELLES DE 

MENEZES. DOLOROSA SAUDADE DE SUA IRMÃ. 

 
 
                      
         
          
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 18: Jazigo onde Leonor foi sepultada 
no Cemitério Santa Isabel. Fonte: Cemitério 
Santa Isabel. Acervo particular da 
pesquisadora. 



Nem todos os familiares da professora foram sepultados nesse jazigo75. Dulce Fontes, 

por exemplo, a irmã que deu assistência a Leonor até os últimos momentos de sua vida, foi 

sepultada em Recife. Mas, por que Florentino Telles de Menezes, ilustre irmão de Leonor, 

apesar de ter falecido em Aracaju e de ter sido sepultado no mesmo Cemitério, não está junto 

dos pais e irmãs? Infelizmente, não encontrei respostas para esta pergunta.  

Ainda hoje, “quando a saudade aperta, o Senhor Neval visita, além do túmulo da filha, 

alguns outros. Dentre eles, o da velha mestra (Figura 19). Nessas ocasiões, o passado retoma o 

lugar do presente, como aconteceu durante a coleta dos dados para a biografia, dia dezessete 

de março de 2004” (SANTOS, 2004:14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Figura 19: Sr. Neval, Dona Josefa e a pesquisadora. Fonte: Cemitério Santa Isabel. 
Acervo particular da pesquisadora. 

                                                 
75Localizado num Cemitério construído para abrigar os restos mortais da elite sergipana. Cf. Oliveira (2002), em 
Aracaju, a construção do Cemitério Santa Isabel veio proporcionar às elites um novo espaço para enterrar os seus 
mortos. Ao mesmo tempo, um lugar para exibir a sua opulência expressa nas obras de arte mortuária 
encomendadas para os seus túmulos e mausoléus. (...) foi fundado a partir da iniciativa do governo provincial do 
Dr. Salvador de Sá Correia. Ele reconheceu a necessidade da cidade de Aracaju ter a sua necrópole, pois todas as 
cidades que atingiam um certo grau de crescimento careciam de um lugar adequado para receberem os seus 
mortos de maneira digna e, principalmente, obedecendo às normas higienistas tão em voga naquele período. O 
primeiro cemitério foi construído por força de um despacho em sessão extraordinária de 17 de setembro de 1856. 
Era de pequenas dimensões e não atendia às necessidades. Mas será com o presidente da Província de Sergipe 
Dr. Manoel da Cunha Galvão que será formada uma comissão de representantes de diversos segmentos das elites 
aracajuanas para a construção de um cemitério maior. As obras começaram em 14 de maio de 1860 e inaugurado 
em 25 de fevereiro de 1862. (...) foi escolhido em função de constituir-se locus de sepultamento das classes mais 
abastadas da sociedade aracajuana. Neste sentido, um catálogo da arte funerária encontrada neste local 
possibilitará aquilatar o poder aquisitivo, apreciar o gosto estético e as representações diante da morte desse 
segmento social (OLIVEIRA, 2002:14-15).  



Sobre o investimento da família de Leonor com estes túmulos não tive informação. 

Suponho que não deve ter sido pequeno. O de Florentino (Figura 20), por exemplo, chega a 

ostentar algum requinte no acabamento, o que me leva a acreditar que os ‘Telles de Menezes’, 

apesar de não pertencerem à elite sergipana, procuraram manter algum status social. Como 

diz Ziegler (1977), “o fausto ou a penúria dos sepulcros fornece indícios acerca do status 

social das famílias” (ZIEGLER, 1977:137).  

                             

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 20: Registro do jazigo de 
Florentino Telles de Menezes. 
Fonte: Cemitério Santa Isabel. 
Acervo particular da 
pesquisadora. 
 

 
Segundo Oliveira (2002), “as esculturas funerárias do Cemitério Santa Isabel estão 

distribuídas ao longo de mais de duas centúrias (1862-2001)” (OLIVEIRA, 2002:15). Trata-se 

de peças “que foram encomendadas por famílias tradicionais da sociedade local: Campos, 

Sampaio, Faro, Rollemberg, Ribeiro, Maynard, Prado Vasconcelos, Sobral, Barreto, 

Mandarino, Leite, Vieira, etc” (Ibidem, 2002:15).  

 
 

 
2.8 - Por que Leonor Telles de Menezes não casou? 
 
 

Na página duzentos e sessenta e cinco do livro “A mulher na história”, Maria Lígia de 

Madureira Pina utiliza os adjetivos “culta”, “inteligente”, “bela”, “educada”, para descrever a 



amiga Leonor. Maria Thetis Nunes, quando a entrevistei em março de 2004, referiu-se a velha 

catedrática da Escola Normal “Rui Barbosa”, assim: “elegante, pontual, que impressionava, 

tinha voz bonita e falava bem” (SANTOS, 2004:16). O que teria levado essa mulher, dotada 

de atributos físicos e intelectuais dignos de levá-la ao altar muito cedo como era costume em 

sua época, a permanecer solteira até a morte?  Terá optado por ficar só, ou sofreu as pressões 

do período em que se discutia em Sergipe a possibilidade de proibir as mulheres que 

pretendessem casar, de serem professoras?  

Revivendo algumas passagens do tempo em que conviveu com Leonor, Pina não 

acredita que a professora tenha deixado de casar por ter sofrido qualquer tipo de pressão. Para 

ela, “quanto mais a mulher é inteligente mais se torna seletiva”. Sobre esse assunto 

argumenta: 

não acho que tenha a ver com a escolha do casamento. No caso 
de Leonor mesmo... Dona Dulce (irmã de Leonor) contava... 
Tinha um fazendeiro muito rico, numa cidade aí do interior, 
interessado em casar com ela. Ele convidou a família para 
passar um dia na fazenda. Almoçaram, e após o almoço estavam 
conversando na sala quando o homem, vestido de paletó-pijama 
(ele se apresentou assim), levantou as pernas em cima da 
cadeira e começou a coçar os pés (Maria Lígia Madureira Pina. 
Janeiro de 2006). 
 

A impressão que Leonor teve daquele homem tosco ‘levantando as pernas para coçar 

os pés’, foi determinante para afastar qualquer possibilidade de aproximação por parte dos 

dois. Mulheres como ela, ‘finas’, ‘polidas’, ‘intelectuais’, não se submetiam a esse tipo de 

comportamento e não se deslumbravam com a situação financeira dos pretendentes. Pina só 

admitiu a possibilidade disso ter acontecido “com quem não era esclarecida. Nos interiores. 

Quem ficava por aqui, que evoluía mais... Mesmo muitas que iam para os interiores não 

aceitavam casar com qualquer um” (Ibidem). 

Lígia Pina se recusa a admitir que Leonor, destaque do magistério sergipano, sempre 

envolvida com outras atividades intelectuais, “socia effectiva do Instituto Historico e 

Geographico de Sergipe e membro do Conselho Superior do Ensino”76, pudesse conviver 

pacificamente ao lado de um homem como o ‘fazendeiro’ a quem fez referência. Para ela, 

mulheres com o perfil de Leonor, “dificilmente se interessariam por homens que não tivessem 

a altura do nível intelectual delas” (Ibidem). Mais do que isso: “era muito raro mulheres assim 

aceitarem casar com homens analfabetos. Não que não encontrassem... Não casavam não era 

porque não quisessem... não encontravam alguém que atingisse as expectativas” (Ibidem). 

                                                 
76Informações contidas num dos documentos guardados pela professora. 



Tomando o caso da professora Maria Marieta Teles de Meneses77 como exemplo, 

Lígia Pina diz: 

Dona Marieta encontrou o amor da vida dela, mas na França. Se 
corresponderam durante muito tempo. Mas ela não teve 
coragem de deixar a família para morar em outro país. (Ibidem). 
 

A última frase do depoimento de Lígia é exatamente igual ao que foi dito por dona 

Nancy, cunhada da professora Marieta. Quando foi entrevistada, dona Nancy lembrou do 

francês “Pierre Bourbon”78 que a cunhada conheceu nos anos de 1950 quando excursionava 

pela Europa: “só soubemos de um namoro sério com um francês. Um outro no Rio de Janeiro. 

Não teve coragem de deixar a família para morar noutro país” (Nancy Lisboa de Menezes. 

Fevereiro de 2006). 

Apesar de considerar improvável que mulheres como Leonor “por demais 

esclarecidas”, se submetesse aos “homens da época”, Pina reconhece que no período em que a 

professora assumiu o magistério, a questão do celibato estava em voga e “havia preferência 

pela mulher solteira por entenderem que as mulheres não podiam se dedicar ao lar e ao 

trabalho” (Maria Lígia Madureira Pina. Janeiro de 2006). 

Durante a entrevista, Pina lembrou de uma passagem do livro “A mulher na história” 

onde faz referência a Tobias Barreto79, dizendo o quanto esse sergipano apoiou a luta das 

mulheres que queriam se dedicar a estudos científicos a partir de 1870. Contou como Tobias 

Barreto reagia com aqueles que se posicionavam de forma contrária por acreditarem que se 

esse direito fosse dado à mulher, ela deixaria de cumprir bem a sua missão de mãe.  

Apesar desta questão não estar diretamente relacionada à do celibato pedagógico, 

serve para mostrar como historicamente os homens agiam para dificultar a saída das mulheres 

do espaço doméstico, ainda que fosse para estudar e trabalhar.  A literatura está repleta dos 

discursos proferidos por eles, eficientes para retardar ou mesmo impedir o acesso feminino 

                                                 
77Professora celibatária, conterrânea de Leonor Telles de Menezes.  Segundo Pina (1994:303), Marieta nasceu 
em 17/09/1900, em Aracaju. Era filha de José Teles de Meneses e Maria Sales Meneses. Realizou o curso 
primário em Frei Paulo com a sua tia, professora Rubina Francisca de Sales. Em 1917 prestou exames para o 
Atheneu, tendo causado admiração à Banca Examinadora pela gama de conhecimentos demonstrados, 
especialmente na prova oral de Língua Portuguesa. Lecionou Geografia e Corografia do Brasil na Escola de 
Comércio ‘Conselheiro Orlando’, durante mais de trinta anos. Faleceu em 30/07/1999. 
78Pina (1994) disse que se corresponderam durante muitos anos até o dia em que Marieta recebeu a notícia de seu 
falecimento através do Consulado Brasileiro “em cartão tarjado” (PINA, 1994:305). 
79Segundo Pina, em 1870 começou a luta das mulheres pelo direito aos estudos superiores. Entretanto, homens 
como o deputado Malaquias Gonçalves, reagiam a essa possibilidade, alegando que “a missão da mulher é ser 
mãe...”. Defendendo o direito das mulheres, Tobias Barreto insurgiu-se contra a posição do deputado, na 
Assembléia do Estado de Pernambuco, respondendo-o: “Sim, a missão da mulher é ser mãe, da mesma forma 
que a missão do homem é ser pai. Ora, em que é que a missão de ser pai tem privado o homem de se dedicar à 
Ciência? Do mesmo modo, pois, a mulher pode ser boa mãe e todavia cultivar perfeita e profundamente a 
Ciência” (Ibidem.1994:181). 



nos postos de trabalho, incluindo-se aí os que se referiam ao celibato, presentes em Sergipe 

nas três primeiras décadas do século XX. 

É uma pena Leonor ter optado pelo silêncio em torno dos assuntos que tiveram relação 

com sua vida pessoal. Dos dois álbuns que organizou durante boa parte de sua vida, aboliu 

imagens e declarações que pudessem permitir uma leitura sobre esta questão. Nesse sentido, 

preferiu silenciar para preservar sua privacidade. As sobrinhas de Leonor, mesmo quando lhes 

disse que a tia tinha ingressado no magistério sergipano num momento em que Helvécio de 

Andrade e Rodrigues Dória argumentavam em favor da oficialização do celibato pedagógico 

feminino, mostraram-se pouco a vontade para falar sobre esse assunto. Lacônicas, dona Ruth 

afirmou que a tia “não quis”80 casar, dona Francina preferiu responder “não sei”81, e dona 

Maria Laura disse que Leonor “provavelmente não encontrou quem personificasse seus 

anseios”82. 

Supondo que Lígia Pina tenha razão em acreditar que normalmente mulheres com o 

perfil de Leonor eram mais exigentes na hora de escolher o parceiro, qual teria sido o saldo 

disso para elas? Tornaram-se mulheres tristes, frustradas? Se depender de dona Ruth, o fato 

da tia não ter casado, não tem relação com frustração ou tristeza.  Segundo ela, “tem um dito 

popular que diz: quando Deus não dá filhos, o diabo dá sobrinhos” (Ruth Menezes Peixoto da 

Silva. Dezembro de 2005).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

                                                 
80Informações prestadas por e-mail. 
81Idem. 
82Idem. 



CAPÍTULO 3 - Os álbuns de Leonor Telles de Menezes. 

 

3.1 - O significado dessa memória para a pesquisa.  

 

Ao fazer a apresentação do livro “Baú de memórias, bastidores de histórias: o legado 

pioneiro de Armanda Alvaro Alberto”, escrito por Ana Chrystina Venancio Mignot (2002), 

Margarida de Souza Neves83 registra o seguinte: 

as mulheres guardiãs de baús de memórias, ao tecerem a trama 
do tempo com os fios multicoloridos que, como Penélope, 
souberam escolher, cardar, tingir, fiar, tecer, desmanchar e 
voltar a entramar, legam aos que sabem olhar com olhos de ver 
seus tesouros cuidadosamente guardados, uma herança de valor 
incalculável  (NEVES apud MIGNOT, 2002). 
 

Apesar de não ser tarefa fácil, o acervo particular de Leonor Telles de Menezes, teria 

que ser olhado com ‘olhos de ver’. Sem ele, o objetivo de reconstruir a trajetória profissional 

e pessoal da professora para compreender os motivos que levaram Helvécio de Andrade e 

Rodrigues Dória a defender o celibato pedagógico feminino em Sergipe, nas primeiras 

décadas do século XX, talvez não pudesse ser cumprido. 

Distribuídos em dois álbuns de forma, tamanho e objetivos distintos, trata-se de uma 

memória nem sempre preservada pelos parentes, muitos deles desinteressados, em ocupar 

espaço com “velhos documentos”84.  No caso de Leonor, suas sobrinhas tinham consciência 

da importância do conteúdo, sabiam que existia a possibilidade de serem requisitados e por 

isso não ofereceram resistência para disponibilizá-los. Já haviam cedido o álbum de poesias 

de Leonor para Maria Lígia de Madureira Pina, quando esta se dispôs a escrever o livro “A 

mulher na história”. Mas, e Leonor? Qual foi a intenção de guardar os documentos?  Por que 

só conservou os que dizem respeito a sua vida profissional?  Queria mostrar que se destacou 

na cena educacional sergipana de sua época? Ou, como interroga Mignot (2002) sobre 

Armanda Álvaro Alberto, “estaria exercitando o papel destinado às mulheres de conservar 

rastros, transmitir histórias, cultuar mortos?” (MIGNOT, 2002:124-125). 

Sejam quais forem as respostas para estas perguntas, o mais importante a dizer é que a 

quase totalidade dos recortes de jornal que Leonor colou num dos álbuns, puderam ser 

confrontados com as fontes bibliográficas, documentais, iconográficas e orais, utilizadas para 

dar legitimidade à pesquisa. O maior tem formato retangular, mede aproximadamente trinta 

                                                 
83Professora que orientou a tese de doutorado da autora (transformada no livro). 
84Expressão emprestada de MIGNOT (2000:127). 



centímetros de altura por vinte e cinco de largura, é forrado de papel camurça vinho, já 

desgastado pelo tempo.  

Repleto de folhas grossas no seu interior, o álbum dá sustentação a uma grande e 

diversificada variedade de fontes: fotografias, recortes de jornal com publicações de atas, 

decretos, portarias, pareceres, festas escolares, termos de visita efetivados pelos inspetores de 

ensino, ofícios (recebidos e emitidos), cartões de felicitações, manuscritos e cartas. Nesse 

sentido, os álbuns de Leonor representam como diz Dantas85, um reservatório do qual “se 

pode extrair a matéria que mantém laços, pertencimentos”, porque contém “sentidos de vida e 

morte”. 

No álbum maior, apesar de no interior das folhas haver indicação do ano a que se 

referem os acontecimentos vivenciados pela professora, não há rigor na organização dos 

documentos. Inicia com um exemplar da cartilha contendo as diretrizes para o funcionamento 

do Colégio “Francina de Menezes”, fato que só ocorreu vinte e seis anos após Leonor ter 

começado suas atividades profissionais no povoado Palmares, município de Riachão. 

Neste álbum, além da cartilha, podemos enumerar treze textos manuscritos. São 

discursos elaborados por Leonor e pelas alunas, dedicatórias no verso de cartões enviados 

para colegas e amigas, informações sobre o início da escolarização da professora e algumas 

notas avulsas. Um dos discursos guardados por Leonor (Figura 21), datado de fevereiro de 

1933, foi organizado e pronunciado por Vanda Alcides Leite, aluna que, em nome das colegas 

agradeceu os dois meses que passaram juntas sendo preparadas pela professora para fazerem o 

exame de admissão no Ateneu Sergipense. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 21: Discurso de agradecimento proferido pela aluna Vanda Alcides Leite em 1933. 
Fonte: Álbum de recordações. Acervo particular da família de Leonor Telles de Menezes. 

                                                 
85DANTAS, Eugênia Maria. Educação-fotografia: impressões e sentidos. Disponível em: 
<http://168.96.200.17/ar/libros/anped/0209T.PDF>. Acessado em: 10 de novembro de 2006. 



Numa das páginas do álbum, Leonor colou duas gravuras, provavelmente recortadas 

de revistas, e uma fotografia do Dr. Álvaro datada de vinte de abril de mil oitocentos e oitenta 

e cinco. No centro da página deu destaque para uma crônica publicada no “Diário da Manhã” 

comunicando o casamento do Dr. Álvaro com dona Francina. Não há informações sobre quem 

escreveu o texto.  

Documentos como, o resultado da aprovação de Leonor no primeiro concurso que fez 

para a cadeira de Palmares, publicado no jornal “O Estado de Sergipe”; o resultado da 

consulta feita à professora sobre o voto das mulheres, destaque do “Jornal do Povo”, em 

1917; um recorte de jornal não identificado contendo o relatório apresentado à diretoria da 

Instrução Pública, em 1913, pelo inspetor encarregado de avaliar o desempenho profissional 

de Leonor; três termos de visita, um efetivado pelo inspetor Ascendino Xavier de Argolo na 

escola da “Villa do Soccorro” e dois referentes ao Grupo Escolar Dr. Manoel Luiz86; dão a 

medida da diversidade de documentos que a professora procurou conservar.  

Os ‘Atos’ emitidos pelo poder executivo do Estado87; os oito ‘Decretos’ divulgando as 

nomeações e transferências de Leonor; dez ‘Atas’, oito de exames final e de promoção, uma 

da congregação do Grupo Escolar “Dr. Manoel Luiz” estabelecendo as bases para a fundação 

da Caixa Escolar ‘D. Joelina Cardoso’ e outra para consignar um voto de pesar pelo 

falecimento do professor Bricio Cardoso; onze ofícios, três expedidos88 e nove recebidos89; 

três Portarias da Escola Normal “Ruy Barbosa” designando Leonor para fazer preleções nas 

datas comemorativas oficiais90, ocupam várias páginas do álbum. 

Quanto aos cartões91, Leonor fez questão de guardar os que recebia das alunas92, 

colegas e amigas. Muitos foram confeccionados em gráfica, antes de serem enviados à Leonor 

(Figura 22). 

 

 
                                                 
86Um assinado por Alberto de Assis, delegado escolar do Estado da Bahia e o outro por Abdias Bezerra, então 
inspetor da Instrução Pública sergipana. 
87Ato n. 22, 25, 246 emitidos na administração do Presidente Guilherme Campos; Ato n. 111 emitido na 
administração do General Siqueira de Meneses; Ato n. 15, 21 e 196 emitidos na administração de Manuel P. de 
Oliveira Valadão. 
88Pelo Governo do Estado: estipulando prazo para Leonor assumir a direção do Grupo Escolar Dr. Manoel Luiz; 
em reconhecimento ao trabalho desenvolvido por Leonor no Grupo Escolar; comunicando a data que a 
professora reassumiu suas funções na Escola Normal “Ruy Barbosa”. 
89Enviados pela professora às autoridades constituídas, geralmente em agradecimento pelas visitas ilustres que 
recebia nas dependências do Grupo Escolar “Dr. Manoel Luiz” ou encaminhando cópias das atas de exames e 
promoções efetuados no Colégio “Francina Menezes”. 
90A exemplo do dia 14 de Julho (Tomada da Bastilha); do dia 19 de Novembro (criação da Bandeira Nacional 
Republicana). 
91Entre os de saudação e os enviados por ocasião do aniversário da professora, existem cinco. 
92Existem nove espalhados nesse álbum. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Modelo de cartão que Leonor costumava receber dos alunos. Fonte: 
Álbum de recordações. Acervo particular da família de Leonor Telles de Menezes. 

 

Nota-se que o cartão refere-se ao período em que Leonor ainda estava na Escola 

Normal “Ruy Barbosa”. Entretanto, não deve ter sido enviado pelas alunas da Instituição e 

sim, por quem freqüentava as aulas particulares ministradas pela professora pelo fato de 

constar o nome de um aluno do sexo masculino.  

O aniversário de Leonor costumava ser divulgado pela imprensa, talvez a pedido de 

colegas, amigos e alunas. Para marcar a data, a professora costumava posar ao lado das alunas 

(Figura 23), receber flores e manifestações de carinho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Figura 23: Registro do dia 29 de Março de 1935 - aniversário da professora. Fonte: Álbum de 
recordações. Acervo particular da família de Leonor Telles de Menezes. 



Além desta fotografia, outras quarenta e quatro estão distribuídas nas páginas do 

álbum: uma do Dr. Álvaro, duas de Leonor quando criança93, uma que reúne seus pais, duas 

irmãs e uma tia, outra que marca o início da carreira da professora e as demais retratam 

momentos de festas escolares, acompanhamento de alunas em excussões e o prédio da Escola 

Normal “Ruy Barbosa”.  

Com relação às fotografias, Fressato94 defende a hipótese de que “toda a imagem é 

instigante para uma pesquisa dinâmica, comparativa e dialogada” porque “em cada imagem 

existe uma carga de informações, lembranças e emoções que podem despertar a sensação de 

estar presente”. Entretanto, como diz a autora, apesar de ‘poder e dever’ ser utilizada como 

fonte histórica, precisamos ter em mente que “o assunto registrado mostra apenas um 

fragmento da realidade, um e só um enfoque da realidade passada: um aspecto determinado”.  

Por não reunir em si, todo o conhecimento do passado, 

as informações que possui são incompletas, necessitando de 
documentos escritos e orais que complementem a sua recriação 
dos fenômenos. Como também, não pode ser desvinculada do 
contexto de sua produção, mediante o perigo de perder o seu 
significado (Ibidem). 
 

Além disso, Fressato95 lembra que não podemos esquecer da atuação do fotógrafo, “ao 

criar deliberadamente as cenas fotografadas e orientando a postura corporal e a expressão 

facial dos fotografados”, assim como, da ação consciente destes últimos que costumam 

participar delas “posando conscientemente, preparando-se com as melhores roupas, as 

‘domingueiras’ ou de festas, e procurando fazer uma atitude distinta e socialmente aprovada” 

(Ibidem).  

Para Dantas96, ver através das fotografias as histórias por elas enredadas “é mergulhar 

no cotidiano, retirando do fundo do baú, as recordações empoeiradas que turvam o olhar, 

deixando que personagens, histórias, possam ser animados dentro de uma perspectiva de auto-

organização, permitindo ver, a partir do fragmento, o processo de ressignificação social”. 

Nesse sentido, as que Leonor selecionou não só deu sentido ao texto, como facilitaram o 

preenchimento de algumas lacunas.   

                                                 
93Uma, quando a professora contava com nove meses de idade e a outra quando tinha cinco anos. 
94FRESSATO, Sol. Fotos de família: para além da espontaneidade, a construção de uma imagem que se quer 
perpetuar. In. A Fonte – revista de arte, Curitiba, outubro de 2004. Disponível em: <www.fonte.ezdir.net>. 
Acessado em: 10 de novembro de 2006. 
95 Ibidem. 
96DANTAS, Eugênia Maria. Educação-fotografia: impressões e sentidos. Disponível em: 
<http://168.96.200.17/ar/libros/anped/0209T.PDF>. Acessado em: 10 de novembro de 2006. 
 



As viagens que Leonor fazia (Figura 24), geralmente de navio, a entrevista que 

concedeu ao “Jornal do Recife”, em 1924, respondendo sobre o desenvolvimento da instrução 

sergipana ocorrido na administração de Graccho Cardoso, foram recortados de jornais e 

colados no álbum. 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Figura 24: O ‘Jornal do Recife’ anuncia a chegada de Leonor na capital 
pernambucana. Fonte: Álbum de recordações. Acervo particular da 
família de Leonor Telles de Menezes. 
 

 

A repercussão do que se passava com a educação sergipana já havia se propagado na 

capital do Recife. Graças a Graccho Cardoso, o “pequeno e prospero Sergipe” despertava o 

interesse dos pernambucanos em saber sobre o “surto de desenvolvimento” (Jornal do Recife, 

27 de dezembro de 1924) que estava ocorrendo por aqui a partir de 24 de outubro de 1922, 



assim que o governante assumiu a administração do Estado “depois de rápida passagem pela 

Câmara Federal, em 1921, e pelo Senado, em 1922, substituindo a Oliveira Valadão97, 

falecido em dezembro de 1921” (BARRETO, 2003:12).  

Leonor não poupou esforços para responder as vinte perguntas que lhe foram feitas 

pelo redator do “Jornal do Recife”. Quando foi solicitada a dizer algo sobre a instrução em 

Sergipe, deu a seguinte resposta: 

Folgaria immenso, se vos pudesse satisfazer; mas, não somente 
sinto neste momento a deficiencia de minhas palavras, como 
tambem, em uma entrevista, apenas pallidamente dar-vos-ei 
uma vaga idéa, sobre tão palpitante assumpto.  Todavia vos 
posso affirmar que em Sergipe a Instrucção é uma verdade, e 
está disseminada por todos os pontos do Estado, por mais 
longinquos e afastados que sejam da capital (Jornal do Recife, 
27 de dezembro de 1924). 
 

Os bons ventos sopravam em Sergipe no ano de 1922 e sem dúvida “desse momento 

excepcional da história econômico-financeira (...) soube aproveitar-se o Presidente Maurício 

Graccho Cardoso (1874-1950)” (NUNES, 1984:240). Muitos foram os “edifícios públicos” 

(Ibidem, 1984:244) construídos nessa época, alguns deles apropriados para o ensino. Como 

disse Leonor,  

todos de adequada e elegante edificação, possuindo o material 
didactico e pedagogico, observando-se nelles os mais recentes 
processos de ensino intuitivo, adoptados de accordo com 
methodos modernos, já postos em pratica no Estado de São 
Paulo” (Jornal do Recife, 27 de dezembro de 1924). 
 

Dentre os documentos guardados por Leonor, dois textos de autoria de Epifânio Dória, 

intitulados “Efemerides sergipanas”, foram fundamentais para a análise do contexto familiar 

da professora, por tratarem da trajetória do Dr. Álvaro e dona Francina. Outros cinco referem-

se às comemorações da “Festa da Árvore”98, uma das mais importantes do calendário escolar. 

Um trecho de um destes textos não deixa dúvida da importância da festa, comemorada no 

Brasil inteiro: 

á maneira do que se observa nos Estados Unidos e na quasi 
totalidade dos paizes do mundo, chegou a vez de ser 
officialmente instituida no Brasil, com fóros de cerimonia 
nacional, a “Festa da Arvore” (Recorte de jornal. Álbum de 
Leonor Telles de Menezes). 
 

                                                 
97Governou o Estado no período de 24/10/1914 a 24/10/1918 (NUNES, 1984:221). 
98Comemorado em 21 de setembro. 



Os recortes de jornal que divulgaram a abertura do Colégio “Francina Menezes” 

(Figura 25) também estão no álbum. Leonor não usava intermediário para ir às redações dos 

jornais fazer a propaganda do Colégio. Tratava dessa questão, pessoalmente. 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 25: Anúncio da abertura do Colégio “Francina Menezes”. Fonte: Álbum de 
recordações. Acervo particular da família de Leonor Telles de Menezes. 

 

 

Sobre a divulgação do Colégio “Francina Menezes”, existem mais dois recortes de 

jornal e uma carta enviada pelo ilustre historiador e folclorista itabaianense, Sebrão Sobrinho, 

apresentando as desculpas por não ter tido tempo de parabenizar Leonor logo que tomou 

conhecimento da abertura do Colégio.  

Quanto às “Produções literárias de Leonor Telles de Menezes”, foram organizadas 

noutro álbum a partir de vinte e oito de maio de hum mil novecentos e cinqüenta e oito. De 

conteúdo mais intimista que o anterior, o álbum mereceu da professora uma elaboração maior 

nos detalhes da capa, contracapa (Figura 26) e páginas seguintes.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26: Capa e contra capa do álbum de poesias de Leonor. Fonte: Álbum de 
recordações. Acervo particular da família de Leonor Telles de Menezes. 
 

 

São duzentos textos escritos pela professora, enxertados da subjetividade característica 

desse tipo de escrita, na maioria poesias, onde a palavra-chave é o ‘amor’. Para exemplificar, 

vejamos a que recebeu o título de “Súplica” (Figura 27). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 27: Uma das muitas poesias escritas por 
Leonor. Fonte: Álbum de recordações. Acervo 
particular da família de Leonor Telles de Menezes. 



Folheando este álbum, podemos notar a alteração na caligrafia da professora, mais 

precisamente nos últimos textos. À medida que o tempo passa vai ficando menos firme e em 

muitos momentos quase incompreensível. Indiferente aos limites impostos pela idade, mesmo 

com a coordenação motora comprometida (Figura 28) Leonor ainda escreve para a irmã 

Dulce, talvez quem mais tenha recebido o carinho da professora. No canto inferior esquerdo 

revela o número de anos que contava na época: “aos 83 anos, 11 meses, 28 dias”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 28: Aos 83 anos de idade, Leonor ainda escreve para a irmã 
Dulce. Fonte: Álbum de recordações. Acervo particular da família de 
Leonor Telles de Menezes. 
 

 
Na fotografia desgastada pelo tempo, Leonor aparece ao lado de Dulce, companheira 

de todas as horas. Assim que perguntei a dona Laura o que ela considerava mais importante 

nos ensinamentos deixados pela tia, não teve dúvida em responder que foi “o senso de 

responsabilidade e dedicação à família” (Maria Laura Santos de Menezes. Dezembro de 



2005). Para Dulce, dedicou boa parte das poesias que escreveu. Neste álbum, assim como no 

anterior, não há revelações sobre a intimidade da professora.  

 

3.2 - O planejamento da pesquisa: a relevância das fontes orais. 

 

Reconstruir a trajetória profissional e pessoal da professora Leonor foi especial por 

vários motivos. Como já fiz referência no transcorrer do texto, cheguei a conhecê-la no início 

da década de 1970, época em que o senhor Neval (meu pai) foi contratado para ser seu 

motorista e de sua irmã Dulce, e pela relação de amizade que passou a existir entre elas e a 

senhora Josefa Menezes Santos (minha mãe).  

Leonor e Dulce conheceram o casal José (Neval) e Josefa Menezes Santos, em 26 de 

dezembro de 1956, dia de muita dor e sofrimento para eles que tinham acabado de perder “a 

primogênita com apenas três anos e três meses de idade” (SANTOS, 2004:10). Meus pais 

moravam na Rua de Pacatuba, nº. 112, esquina com Maruim, e as duas irmãs a poucos metros 

dali, no nº. 61. Apesar de quase vizinhos, não havia relacionamento estreito de amizade entre 

os quatro. Porém, isso não impediu que Leonor e Dulce levassem “as flores, símbolo da 

solidariedade cristã” (Ibidem, 2004:10). 

Durante os momentos que sentei com meus pais para entrevistá-los, reviveram um 

passado ‘presente’ e sugeriram que eu procurasse Maria Elza Lisboa Porto, prima distante de 

Leonor. No primeiro depoimento concedido em março de 2004, dona Elza disse ter conhecido 

o “Senhor Neval e a Dona Josefa quando acompanhavam-nas até minha casa. Eram pessoas 

muito queridas e acima de tudo, de confiança”(SANTOS, 2004:12). 

Outras pessoas também se dispuseram a prestar informações sobre a professora. Devo 

destacar a boa vontade da historiadora Maria Thétis Nunes em responder as perguntas que lhe 

fiz, por escrito. Não só isso. Mostrou tanto interesse em me ajudar, que ligava para minha 

casa quando lembrava de alguma coisa importante para a pesquisa. Dona Nancy Lisboa de 

Menezes não colocou nenhum obstáculo para confirmar o que havia dito Maria Lígia 

Madureira Pina à respeito do amor nutrido pela professora Maria Marieta Teles de Meneses 

pelo francês Pierre Bourbon. 

Por tudo isso, ouvir os entrevistados significou esclarecer algumas dúvidas que os 

documentos não puderam eliminar. Sobre o fato de Leonor não ter casado, se por algum 

motivo os informantes não quiseram ou não lembraram de revelar o que sabiam, isso não 

impediu que eu chegasse a finalizar o texto entendendo os motivos que levaram Helvécio de 

Andrade e Rodrigues Dória a defenderem o celibato para as professoras sergipanas nas três 



primeiras décadas do século XX. Compreendi que os erros e lapsos do narrador “são menos 

graves em suas conseqüências que as omissões da história oficial” (BOSI, 1994:37). 

De igual importância foi a indicação das leituras que precisei fazer ao longo da 

pesquisa acatando as sugestões de Anamaria Bueno Gonçalves de Freitas. Antes mesmo de ter 

definição sobre o objeto da pesquisa, ela me indicou o livro “A mulher na história” de autoria 

de Maria Lígia Madureira Pina e forneceu o endereço da historiadora para os contatos iniciais. 

Com esta indicação, estava a um passo de conhecer a própria autora que, desde então, tem 

prestado uma contribuição inestimável para a pesquisa.  

Foi Lígia Pina quem viabilizou meu contato com as três sobrinhas de Leonor que 

moram em Recife. Cheguei à capital pernambucana em 29 de outubro de 2005 e no mesmo 

dia localizei o apartamento de Ruth Menezes Peixoto da Silva. Quando falei sobre o objetivo 

da visita e citei o nome da professora Lígia, os dois álbuns que pertenceram a Leonor, repletos 

de fotografias, recortes de jornais, cartas, ofícios, cartões de felicitações, poesias, entrevistas, 

discursos, foram colocados a minha disposição por tempo indeterminado.  

Incrédula, confesso que fui tomada por uma sensação estranha, espécie de felicidade e 

apreensão. Aquilo facilitaria meu trabalho, ou tratava-se de uma “triagem” feita pela 

professora, durante anos, como forma de aprisionar “o tempo nos gestos de cada dia, para 

sobreviver em meio aos seus papéis, colas, tesouras, canetas” (MIGNOT, 2002:18)? 

Representava mais um nó a ser desatado à medida que eu percebesse tratar-se de “fragmentos 

avulsos de sua trajetória” (Ibidem, 2002:20)? 

Custei a entender o quanto esse tipo de questionamento era inapropriado para aquele 

momento. Seria mais racional agradecer a atitude de dona Ruth99, pela confiança que teve de 

entregar a uma ‘estranha’, no primeiro dia que a conheceu, parte da história de sua família. 

Afinal, como justificar o interesse de conservar aquela ‘relíquia’ se não fosse porque “a 

guarda do papel escrito é a guarda da vida contida no papel”? (D’ARAÚJO apud MIGNOT, 

2002:18). Saí dali convicta de que a empreitada daquele dia por diante seria ainda maior, ou 

seja: a de interpretar aquelas fontes, cruzando-as com as adquiridas nos depoimentos que já 

tinham sido coletados. 

                                                 
99Em 29/10/2005 tive o primeiro encontro com D. Rute em Recife, dia em que recebi os dois álbuns de família 
que pertenceram a Leonor Telles de Menezes. Neste encontro, combinei de elaborar as perguntas da entrevista e 
enviar por e-mail para serem respondidas. A Ivana Andrade Barbosa, “filha do coração da D. Rute”, disse que 
faria as perguntas em meu lugar e anotaria as respostas dadas pela mãe. E assim foi feito. Fui muito bem 
recebida. Quando cheguei ao apartamento de dona Rute, depois de um breve contato por telefone para confirmar 
o endereço, já tinha separado o material.  



Sou muito grata à professora Josefa Eliana de Souza. Esta revirou estantes para 

encontrar Relatórios, Tertúlias, e outros documentos elaborados por Helvécio de Andrade e 

Rodrigues Dória, fontes indispensáveis para o estudo. 

Para concluir, cabe salientar que a utilização de todas as fontes utilizadas neste estudo 

só foi possível graças ao que Dantas100 chama de “ruído desestabilizador das estruturas de 

análises, até então existentes”, ou seja, à “nova história cultural”. Antes dela, “os pressupostos 

positivistas eram os que fundamentavam a pesquisa histórica”101 e, “de acordo com este 

paradigma a história era factual e essencialmente política”102. Significa dizer que “apenas os 

heróis e personagens políticos eram valorizados e considerados importantes, os documentos, 

que deveriam ser descritos pelos historiadores, eram os oficiais e escritos. Enquanto os 

objetos de estudo eram limitados aos fatos da história política”103. 

Valendo-me da nova história cultural pude destacar a contribuição de meus pais, 

analisar fragmentos de textos aparentemente sem relevância, fotografias, e responder a 

algumas perguntas ao longo do texto, contando com a memória dos entrevistados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
100DANTAS, Eugênia Maria. Educação-fotografia: impressões e sentidos. Disponível em: 
<http://168.96.200.17/ar/libros/anped/0209T.PDF>. Acessado em: 10 de novembro de 2006. 
101FRESSATO, Sol. Fotos de família: para além da espontaneidade, a construção de uma imagem que se quer 
perpetuar. In. A Fonte – revista de arte, Curitiba, outubro de 2004. Disponível em: <www.fonte.ezdir.net>. 
Acessado em: 10 de novembro de 2006. 
102Idem. 
103Idem. 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Saber como Leonor Telles de Menezes viveu e o que pensou, quais as condições de 

trabalho que enfrentou, serviu de alicerce para compreender os argumentos utilizados por 

Helvécio de Andrade e Rodrigues Dória, ao longo das primeiras décadas do século XX, em 

favor do celibato pedagógico feminino. Questão delicada, mas que devia ser resolvida para 

atender seus ideais de modernizar a educação sergipana rumo ao progresso e ao 

desenvolvimento. Para isso precisavam contar com professoras livres de quaisquer 

atribuições. 

Helvécio e Dória lutaram para impedir a contratação de professoras casadas no 

magistério, alegando despreparo da maioria, acusando-as de serem insensíveis para as 

mudanças que estavam acontecendo no país, de receberem favores políticos em troca de 

minguados salários no final do mês, de não conhecerem nada da psicologia infantil, de 

higiene, de métodos modernos, acostumadas a afastarem-se das salas de aula por longos 

períodos, amparadas pelas licenças solicitadas para tratamento de saúde ou para cuidar dos 

filhos recém-nascidos, onerando o Estado que não suportava cobrir as despesas com 

contratações extras. Portanto, deviam permanecer solteiras as que vislumbrassem ser 

professoras. 

Helvécio e Dória, não contaram com os meios legais para impedir a contratação das 

mulheres casadas no magistério sergipano, quando mais precisaram deles.  Restou aos dois, 

procurar sensibilizar as autoridades, através dos documentos que produziam e por meio da 

imprensa, sobre o problema que alegavam ser responsável pela maior calamidade para a 

instrução pública do Estado: o casamento das professoras.  

Inspirada na categoria ‘representações’ de Roger Chartier foi possível analisar os 

documentos e os depoimentos que ouvi para ajudar a reconstruir a ‘trajetória’ de Leonor, 

trajetória entendida do ponto de vista de Carla Simone Chamon, ou melhor, levando em 

consideração o resultado desse percurso, as experiências vividas pela professora e as relações 

que estabeleceu no meio social da sua época. 

 Quanto à imprensa, não seria possível trabalhar com os discursos nela veiculados, 

sem perceber quais foram os interesses subjacentes que motivaram Helvécio de Andrade e 

Rodrigues Dória a buscarem alternativas extra-oficiais para impedir que as professoras 

casadas fossem contratadas pelo Estado. Sem dúvida, foram homens que souberam usar o 

poder que tinham para legitimar suas escolhas. Nesse sentido, foi necessário perceber como se 



deu o processo de ‘apropriação’ dos demais grupos envolvidos, ou seja, da população de 

maneira geral, das famílias e das próprias docentes. 

Levando-se em conta que mulher nasceu para casar e ter filhos, assumir a preferência 

pelo celibato nas primeiras décadas do século XX, significava correr o risco de não estar 

falando a ‘verdade’. Os efeitos para quem se dispôs a enfrentar a sociedade dos homens, 

adotando posturas contrárias às convenções sociais dessa época, incluíam o estigma, o 

preconceito e os rótulos. Por outro lado, não resta dúvida de que Leonor soube muito bem 

avaliar o que queria para si. Valorizou os estudos, o trabalho, contou com o apoio da família 

para conquistar seu espaço e procurou mostrar às alunas que a subserviência nunca seria o 

caminho para a emancipação feminina.  

Por isso, tudo leva a crer que foi uma mulher realizada profissionalmente. Também 

ficou comprovado que estava disposta a amar, mas alguém que pudesse valorizá-la como 

mulher e cidadã, partilhando deveres e direitos, nunca pensando que era inferior ‘por 

natureza’. Não fosse assim, Leonor não teria recusado casar com o rico fazendeiro, sem 

modos, que conseguiu afastá-la logo no primeiro dia que se encontraram.  

Acredito que ninguém melhor do que Maria Lígia de Madureira Pina para falar sobre a 

vida de Leonor. Sabia da importância do estudo e tinha convicção do quanto esta era uma boa 

oportunidade para divulgar os meios que foram utilizados pelos homens para dificultar o 

trabalho do sexo feminino, na época em que a amiga viveu.  

Quanto a Helvécio e Dória, não nego que muito trabalharam em prol da educação de 

Sergipe. Apresentaram várias propostas de melhoria para a educação sergipana, mas 

exorbitaram nas que sugeriam o banimento das mulheres casadas das salas de aula. A 

alegação de que as mesmas não seriam capazes de dar conta das tarefas inerentes ao 

magistério, porque dificilmente poderiam conciliá-las com as domésticas, não serve como 

regra e muito menos é justo com as muitas sergipanas que se dedicaram à educação, 

independente do estado civil.  

Na verdade, cheguei a pensar que o fardo mais pesado contra as professoras era o 

sexo. O fato de terem nascido mulheres e, portanto, vulneráveis ao casamento, a gravidez. Por 

outro lado, num Estado pobre como Sergipe do início do século XX, desprovido de muita 

gente disposta a enfrentar as dificuldades para minorar os problemas crônicos das escolas, 

carentes de prédios decentes para funcionarem, de condições mínimas de higiene, sem 

material didático para os alunos, pagando salários miseráveis aos professores, praticando a 

política da troca de favores, era compreensível que dentre as preocupações de Helvécio e 

Dória estivessem inseridas as despesas extras que limitavam ainda mais suas atuações. A 



questão é que extrapolaram nas avaliações e terminaram aprofundando a distância que muitas 

mulheres guardam ainda hoje em relação à história. 

Nesse ponto é preciso lembrar que se fosse inevitável contar com os acervos públicos 

sergipanos para reconstruir a trajetória de Leonor, talvez essa idéia tivesse que ser descartada. 

O texto que consegui construir sobre a trajetória da professora só foi possível graças à 

generosidade dos entrevistados que se colocaram à minha disposição para responder ao que 

lhes perguntei e aos registros feitos por Maria Lígia de Madureira Pina em “A mulher na 

história”. Aliás, muito pouco existe nos arquivos sergipanos que possa favorecer um estudo 

mais profundo sobre as professoras que atuaram nas três primeiras décadas do século XX em 

Sergipe, com raras exceções. Se dependesse desses locais, não saberíamos o quanto Leonor 

foi importante para a educação de Sergipe.  

Apesar de nem sempre ser possível contar com acervos particulares, eu tive a sorte de 

manusear dois álbuns de Leonor, recheados com recortes de jornais, ofícios que lhe foram 

enviados pelas autoridades parabenizando-a pela dedicação ao trabalho, inclusive registro de 

comemorações íntimas como a que Helvécio de Andrade participou em casa da professora, 

regada a danças. Os termos de visita, com o registro do desempenho dela nos lugares por onde 

passou, fotografias, discursos, cartões de agradecimentos, participações em festividades 

escolares, tudo isso pôde ser comparado aos Relatórios emitidos pela diretoria da Inspeção 

Pública do período estudado, reforçando a importância desse tipo de fonte para pesquisadores 

e historiadores.  

Quanto à organização dos capítulos procurei, no primeiro, fazer uma retrospectiva da 

condição feminina na sociedade do período e investigar como se deu, em Sergipe, o processo 

de formação e profissionalização das professoras.  Fiz uso da historiografia e de informações 

prestadas por amigos e parentes de Leonor Telles de Menezes que dizem respeito à posição 

social de sua família, ao modo como foi educada e as condições de trabalho que enfrentou.  

Ainda neste capítulo apresentei Helvécio de Andrade e procurei analisar o conteúdo 

dos Relatórios da Inspeção Escolar elaborados por ele e por outros inspetores que tratam da 

questão do celibato. Fiz o mesmo com as publicações divulgadas pela imprensa local 

relacionadas ao tema, envolvendo os inspetores, presidente de Estado e outras autoridades.  

No segundo capítulo continuei a analisar os documentos que constam nos dois álbuns 

da professora, fiz a contraposição deles com as informações coletadas através das fontes orais 

e com o conteúdo dos textos produzidos por Helvécio de Andrade, no período que esteve 

envolvido com a reformulação da escola sergipana, mais precisamente, nas três primeiras 

décadas do século XX. 



No terceiro capítulo avaliei mais detalhadamente o acervo particular deixado por 

Leonor, ressaltando a importância desse tipo de fonte para a pesquisa histórica e apresentei 

uma amostra dos documentos que nele se encontra.  

Creio na relevância desse trabalho, em primeiro lugar porque desconheço que o 

celibato pedagógico feminino tenha sido objeto de estudo aqui em Sergipe. Em outros 

Estados, como no caso do Rio Grande do Norte, existem várias publicações que discutem a 

temática pela relevância que teve especialmente na segunda década do século XX e, porque, 

muitos autores interessados por ela, ainda hoje consideram que as questões que permeiam o 

celibato não foram esgotadas. Por conseguinte, permitem novas leituras. Em segundo lugar, 

porque tem relação com uma das linhas de pesquisa do Mestrado em Educação da 

Universidade Federal de Sergipe, denominada “História, Sociedade e Educação” e, por fim, 

porque a maioria dos estudos do NPGED sobre biografias, refere-se a professores e 

intelectuais homens que atuaram no século XIX e na passagem do século XIX para o século 

XX104.  

Para finalizar, volto a dizer que o esforço empreendido para dar sentido a este texto, 

somente terá validade se puder despertar o interesse de outros pesquisadores e se eles 

puderem, através de temas polêmicos como esse, destacar o trabalho feminino atribuindo-lhe 

a importância que merece e dando oportunidade à população de conhecer suas protagonistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
104SOUZA (2003); GALLY (2004); AMORIM (2006); ARAÚJO (2004); ALMEIDA NETO (2005); SOUZA 
(2006); VALENÇA (2006); ALBUQUERQUE (2004). 
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