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RESUMO

Este artigo se propõe a abordar a formação de professores para o ensino primário brasileiro com vistas à
profissionalização docente, objetivando discutir o percurso de institucionalização de tal formação no Brasil do século
XIX. Para isso, toma a escola normal como lócus consolidador da atuação formadora. Rememora a política de
formação intercalada, nos moldes do método mútuo, assim como toca no perfil do professor leigo, o qual exerceu o
magistério das primeiras letras como ofício por um período considerável da história da educação brasileira. A
profissionalização tem na formação institucionalizada um dos pilares de consolidação da tríade “escola normal -
professor normalista - ensino primário” em substituição ao modelo “casa escola - professor leigo - ensino de primeiras
letras”. Tal profissionalização vai sendo discutida considerando a obra literária Memórias de um Sargento de Milícias.

Palavras-chave: Memória. Ensino. Formação de professores. Profissionalização docente.

ABSTRACT

This article proposes to approach the formation of teachers for the Brazilian primary education with a view to the
professionalization of teachers, aiming to discuss the course of institutionalization of such formation in
nineteenth-century Brazil. For this, it analyzes the normal school as a consolidating locus of the formative action . It
recalls the policy of interim training, in the mold of the mutual method, as well as touching on the profile of the lay
teacher, who exercised the teaching of the primary school as an office for a considerable period in the history of
Brazilian education. Teachers Professionalization has in institutionalized formation one of the pillars of consolidation of
the triad "normal school - normalist teacher - primary education" instead of the "school house - lay teacher - teaching of
primary school" model. The professionalization is being discussed considering the literary work Memórias de um
Sargento de Milícias. Keywords: Memory. Teaching. Teacher training. Teacher professionalization.

INTRODUÇÃO

Seria um reducionismo adotar o conceito de história comumente perpetuado nas salas de aula e na memória do povo
como ciência que estuda o passado para tentar dar conta de entender o presente. O passado é sua matéria-prima
legítima, enquanto que o presente, não estando no rol de suas competências, foi ganhando espaço com a ramificação
desta ciência para a história do tempo presente (Ferreira, 2006). Essa discussão, suscitada numa das aulas da
disciplina História, Memória e Ensino do mestrado acadêmico em educação da Universidade Federal de Sergipe,

26/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2017/excurso_da_formacao_docente_no_brasil_do_seculo_xix_a_partir_da_o.pdf

Educon, Aracaju, Volume 11, n. 01, p.1-11,  set/2017 | www.educonse.com.br/xicoloquio



destruiu o conceito de história que foi passado ao longo de minha vida escolar na educação básica. A História inerte,
presa ao passado e aos documentos, ressuscita vestida com uma roupagem nova e expandida. As fontes orais e as
memórias passam a somar com o fazer história, o ensinar história e o entender história, reafirmando-a enquanto
ciência, pois “a melhor prova de que a história é e deve ser uma ciência é o fato de precisar de técnicas, de métodos,
e de ser ensinada” (LE GOFF, 1990).

A história do tempo presente ou história imediata, como alguns autores sugerem, tem suas origens na França com a
criação do Instituto de História do Presente visando aprofundar o debate teórico e metodológico sobre o passado
muito próximo, para libertar-nos do presente ao entendermos o que está acontecendo no calor do momento
(BITTENCOURT, 2008).

Todavia, o foco desta discussão está voltado para o trabalho com memória, remetendo-nos a uma história um pouco
mais longínqua. Em primeiro lugar, oportuno se faz conhecer o conceito de memória defendido por Jacques Le Goff,
qual seja:

Fenômeno individual e psicológico (cf. soma/psiche), a memória liga-se também à vida
social (cf. sociedade). Esta varia em função da presença ou da ausência da escrita (cf.
oral/escrito) e é objeto da atenção do Estado que, para conservar os traços de qualquer
acontecimento do passado (passado/presente), produz diversos tipos de
documento/monumento, faz escrever a história (ef. filologia), acumular objetos (cf.
coleção/objeto). A apreensão da memória depende deste modo do ambiente social (cf.
espaço social) e político (cf. política): trata-se da aquisição de regras de retórica e também
da posse de imagens e textos (cf. imaginação social, imagem, texto) que falam do
passado, em suma, de um certo modo de apropriação do tempo (cf. ciclo, gerações,
tempo/temporalidade) (LE GOFF, 1990, p. 255-256).

A memória, enquanto matriz da história, deve levar em consideração a divisão entre individual e coletiva. Esta trouxe a
possibilidade de identidade de um determinado grupo, desempenhando um caráter social. Nesse sentido,
valer-nos-emos da memória para travar uma discussão sobre a formação docente no Brasil do século XIX a partir da
obra Memórias de um Sargento de Milícias, de Manoel Antônio de Almeida. A referida obra traça um retrato da
instrução do início do século XIX, descrevendo a figura do professor, nos moldes do mestre-escola, denominação
atribuída por Villela (2000).

A esse respeito, vale esclarecer que a discussão sobre instrução pública não é algo recente. Desde a chegada da
Companhia de Jesus ao Brasil, no século XVI, passando pela reforma pombalina de instrução pública, que visou o
empoderamento maior dos assuntos educacionais por parte do estado em detrimento do monopólio jesuítico, no
século XVIII, até a transferência da corte portuguesa, em 1808, instituiu-se a presença de professores na seguinte
ordem: padres jesuítas, como os primeiros mestres; professores régios, nomeados pela coroa para ocupar cadeiras
em Portugal e nas colônias; professores leigos, conhecedores das práticas rudimentares de escrita, leitura e das
operações matemáticas, espalhados pelas províncias brasileiras, os quais ministravam aulas nas próprias residências
(casa-escola) para quem pudesse pagar por seus ensinamentos (VILLELA, 2000); professores formados pelo método
mútuo e posteriormente pela escola normal.

A constituição da profissão docente e a preocupação com a formação dos professores no Brasil deu-se por meio de
um processo mais tardio, visto que apenas nas primeiras décadas do século XIX, por meio da lei de primeiras letras,
começa a se falar no tema (SAVIANI, 2009). Somente nas últimas décadas do mesmo século deixa de ser vista como
ofício, praticado na casa do mestre-escola, para começar a galgar o status de profissão a partir da consolidação das
escolas normais e da funcionarização docente.

Nesse ínterim, Villela (2000) aponta para as primeiras iniciativas de organização do sistema de instrução primária e
para o início da normatização da profissão docente com a implantação das escolas normais provinciais entre 1830 e
1840, as quais, ao longo do século, sofreram mudanças, no sentido de que foram inauguradas, extintas e reabertas,
para atender a ideologia dos grupos dominantes com o discurso do caráter oneroso e pouco formador de tais
instituições. Por vez, a adoção do método mútuo, para atender a demanda de formação de professores, foi intercalada
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ao vulto da escola normal, já que os aspirantes ao título de professor se formariam na prática de sala de aula como
auxiliar de professores regentes.

A concepção e os modos de formação docente variaram de acordo com os fatores ideológicos, sociais e econômicos
de cada tempo. Villela (2000) defende que a formação de professores do século XIX esteve a serviço do projeto
conservador do estado, porém rendeu ao professorado a conquista de uma identidade profissional impulsionada
também pelas seleções via concursos, pelos mecanismos de inspeção, e pela criação das primeiras associações
profissionais, mesmo coexistindo os “concursos de palácios” e os apadrinhamentos políticos dirigidos às famílias com
maior capital econômico e social (FREITAS, 2003).

1. AS MEMÓRIAS DO “SARGENTO” E A CONSTITUIÇÃO DA PROFISSÃO DOCENTE

A literatura é uma forma de linguagem, que se apresenta a partir de estranhamentos e de um uso especial do
discurso, que se faz por imitação, a mimese seria o nome desse processo, que em diferentes momentos passou por
diferentes interpretações. O que há de consenso é que “A realidade imediata não se diz em plenitude!” (PROENÇA
FILHO, 2000, p. 29), no entanto o processo mimético não pode perder de vista o que é essencial aos fatos.

A memória, por sua vez, faz-se latente em muitos romances narrativos da literatura, de modo que o lembrar/esquecer
contribuem diretamente para o desenho que o autor pretende criar ao escrever. Assim fez Manoel Antônio de Almeida
ao descrever em sua obra a vida no Rio de Janeiro do século XIX. O escritor viveu em meados desse mesmo século e
esteve no bojo do Romantismo, encabeçando o humor nos seus inscritos para mostrar um certo grau de ampliação da
literatura romântica, conciliando o sentimentalismo com o humorístico.

A obra constitui-se numa sucessão de narrativas das aventuras do jovem Leonardo, a qual rememora fatos anteriores
ao seu nascimento como o encontro de seus pais num navio vindo de Portugal. Por conta disso, o menino se
denomina filho de “uma pisadela e de um beliscão”. O fato é que Leonardo, abandonado pelos pais separados, é
criado pelo padrinho, um barbeiro sem muito escrúpulos mas com um grande afeto pelo afilhado, pretendendo dar-lhe
educação nos moldes da instrução elementar para em seguida formá-lo padre. Para isso, utiliza suas economias na
contratação de um professor que ensinasse Leonardo a ler, escrever e contar.

A obra nos dá o retrato descritivo do professor daqueles tempos, mostrando que o ato de ministrar aulas ainda estava
à margem do rol de profissões daquele momento histórico. É sob essa ótica que as memórias do menino, na figura do
narrador, desenham o mestre-escola oitocentista:

Era este um homem todo em proporções infinitesimais, baixinho, magrinho, de carinha
estreita e chupada, excessivamente calvo; usava de óculos, tinha pretensões de latinista, e
dava bolos nos discípulos por dá cá aquela palha. Por isso era um dos mais acreditados da
cidade (ALMEIDA, 2011, p. 72).

O mestre é situado entre o respeito adquirido e a falta de preparo pedagógico para o traquejo com ensino. Ensinava o
pouco que aprendera em termos de instrução elementar, valendo-se dos castigos físicos para impingir a memorização
dos saberes condicionados. Contudo, impingia-se a própria figura do mestre dando-lhe fama e credibilidade naquela
Rio de Janeiro que abrigava o rei de Portugal.

A descrição do espaço escolar também é recordada na obra, trazendo à tona o modelo casa-escola: “morava este em
uma casa da rua da Vala, pequena e escura” (ALMEIDA, 2011, p.71), a qual abrigava o espaço de morada e de
ensino.

Foi o barbeiro recebido na sala, que era mobiliada por quatro ou cinco longos bancos de
pinho sujos já pelo uso, uma mesa pequena que pertencia ao mestre, e outra maior onde
escreviam os discípulos, toda cheia de pequenos buracos para os tinteiros; nas paredes e
no teto havia penduradas uma porção enorme de gaiolas de todos os tamanhos e feitios,
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dentro das quais pulavam e cantavam passarinhos de diversas qualidades: era a paixão
predileta do pedagogo (ALMEIDA, 2011, p.71-72).

Sobre o primeiro contato do menino com a casa-escola, as memórias narrativas dão conta da admiração do compadre
e do afilhado frente ao novo tanto no aspecto físico das instalações quanto no fazer pedagógico do mestre.

O barbeiro entrou acompanhado pelo afilhado, que ficou um pouco escabreado à vista do
aspecto da escola, que nunca tinha imaginado. Era em um sábado; os bancos estavam
cheios de meninos, vestidos quase todos de jaqueta ou robissões de lila, calças de brim
escuro e uma enorme pasta de couro ou papelão pendurada por um cordel a tiracolo:
chegaram os dois exatamente na hora da tabuada cantada. Era uma espécie de ladainha
de números que se usava então nos colégios, cantada todos os sábados em uma espécie
de cantochão monótono e insuportável, mas de que os meninos gostavam muito
(ALMEIDA, 2011, p.71-72).

Heloisa Villela, no ensaio intitulado “O mestre-escola e a professora”, analisa a obra de Manoel Antônio de Almeida,
buscando definir os limites de proximidades e distanciamentos entre o mestre-escola de outrora e os professores da
atualidade. Destarte, indaga sobre as mudanças e permanências na profissão docente, as (des)continuidades na
configuração dessa atividade e a transmutação de ofício para profissão. Para isso, toma o mestre da rua da Vala
como paradigma de profissional existente no “tempo do rei”, endossando as falas até aqui apresentadas.

A descrição física do mestre- baixinho, magrinho, de carinha estreita e chupada, calvo e de
óculos, a palmatória, seu instrumento de trabalho, quase como um prolongamento da mão;
a descrição da escola- rua da Vala, casa pequena e escura, os poucos e velhos móveis e
utensílios, os alunos, a tabuada entoada, os montões de bolos..., pouco a pouco estes
pequenos detalhes da narrativa vão nos transportando para um outro tempo e uma outra
atmosfera vai nos envolvendo. É quase impossível ouvir aquelas vozes em algazarra,
sentir o calor daqueles corpos contidos na roupa de lila e brim dispostos no espaço da sala
abafada. Nossos olhos que até então passeiam de um detalhe a outro pela sala
“imaginada”, vão pouco a pouco sendo atraídos por uma figura que nos encara lá do
passado. Frente a frente, o professor de hoje e o mestre-escola de outrora trocam olhares
de estranhamento e familiaridade. [...] (VILLELA, 2000, p. 96-97)

Os olhares entre presente e passado carecem de uma reflexão sobre as influências político-ideológicas no percurso
de formação e atuação docente pré-oitocentista. Logo, a formação docente deficitária durante o século XIX para
atuação na instrução brasileira, por vezes ausente já que os professores leigos atuaram por muito tempo no ensino de
primeiras letras reproduzindo os conhecimentos rudimentares sobre leitura, escrita e sobre as operações
fundamentais da matemática, tem antecedentes na atuação da Companhia de Jesus. Esta se espalhou pelas colônias
de jugo português para difundir o projeto catequético que objetivava impor a língua portuguesa como forma facilitadora
de levar a luz do catolicismo aos nativos. Assim, a primeira ação em caráter instrutivo no Brasil ocorre no século XVI
sob o comando dos padres da referida ordem, os quais deram corpo ao primeiro modelo de professor do novo mundo.
Mais de dois séculos depois, a ação é cerceada com a expulsão dos jesuítas das terras portuguesas e de suas
colônias para a implantação do projeto pombalino de instrução pública (BOTO, 2010).

Formas dispersas de ensino e aprendizagem iriam coexistir por muito tempo, mas é no
início do século XIX. Sob o reinado de D. João VI, que se inicia um controle progressivo do
Estado sobre a educação formal e as primeiras iniciativas para organizar um sistema de
instrução primária (VILLELA, 2000, p. 99).

A iniciação formativa de professores deu-se nas primeiras escolas de ensino mútuo criadas a partir da segunda
década do século XIX, no Brasil, com a promulgação, em 1827, da Lei das Escolas de Primeiras Letras.
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É na Lei das Escolas de Primeiras Letras, promulgada em 15 de outubro de 1827, que
essa preocupação apareceu pela primeira vez. Ao determinar que o ensino, nessas
escolas, deveria ser desenvolvido pelo método mútuo, a referida lei estipula no artigo 4º
que os professores deverão ser
treinados nesse método, às próprias custas, nas capitais das respectivas províncias
(SAVIANI, 2009, p. 142).

A partir desse momento, por meio da documentação oficial, percebe-se “o início de normatização (solicitações,
autorizações, exigência do juramento, um currículo mínimo como expectativa)” (VILLELA, 2000, p. 99) como esboço
da formação docente para substituir o velho mestre-escola. A ação docente vai deixando de ser vista como ação
secundária para ganhar o contorno de profissão. Na visão de Villela (2000), “o que constitui esses docentes em corpo
profissional é o controle do Estado, e não uma concepção corporativa de ofício”.

A pedra de toque da ruptura em entre o velho mestre e o novo professor é basicamente é a “funcionarização” do
professorado pelo Estado. Isso se explica também pelo status que o antigo ofício, agora profissão, passa a adquirir,
pois ao se tornarem funcionários do Estado, os professores ganham, além de uma independência financeira,
autonomia em relação às influências locais. Logo, o processo de profissionalização docente se imbrica com o
processo de funcionarização, de modo que a subordinação da profissão docente ao Estado pareceu soar mais forte
que a urgência de uma formação especializada e institucionalizada de qualidade.

A esse respeito, e tocando ainda na via de funcionarização docente, é oportuno voltar ao projeto de instrução
pombalina, no século XVIII, para recordar que “no Brasil, esse processo se inicia com o envio dos professores régios
portugueses” (VILLELA, 2000, p.100), configurando, à época, uma iniciativa da organização e normatização da
profissão docente. O que diferencia esses dois momentos de funcionarização é o trato com a formação de
professores: enquanto o projeto oitocentista tinha a exclusiva preocupação com a instrução pública, não se falava em
formação docente, sendo o ensino exercido por pessoas de boa morigeração¹ (professores régios) que tivessem
conhecimentos reconhecidos e aprovados pela coroa portuguesa. De certa forma, essa foi mais uma contribuição para
disseminação dos professores leigos pelo Brasil. O século XIX retoma a discussão sobre o processo de
funcionarização do professorado, trazendo em seu bojo o discurso de formação mútua.

As iniciativas mais efetivas de formação docente surgem com a promulgação do Ato Adicional de 1834 que versava
sobre a transferência da responsabilidade formativa para as províncias. Ficava a cargo dos governos locais não
apenas nomear seus quadros docentes, mas formá-los por meio de escolas normais provinciais.

Após a promulgação do Ato Adicional de 1834, que colocou a instrução primária sob
responsabilidade das províncias, estas tendem a adotar, para formação dos professores, a
via que vinha sendo seguida nos países europeus: a criação de Escolas Normais.
(SAVIANI, 2009, p. 144)

A criação das escolas normais configurou um novo momento no processo de formação docente através da
institucionalização, já que a Lei Geral do Ensino de 1827 não teve considerável concretude. Por vez, o Ato Adicional
de 1834 colaborou para substituir definitivamente o velho mestre-escola pelo professor do ensino primário. Inicia-se o
engendramento da mudança “casa escola - professor leigo - ensino de primeiras letras” pelo modelo “escola normal -
professor normalista - ensino primário”, espelhando-se no modelo iniciado na França.

Assim começou a se delinear a implantação das escolas normais. Ao tratar do Programa de instrução pública de
Tavares Bastos² nesse momento de ruptura com a falta de formação, que foi o século XIX, Souza (2012) faz a o
contraponto da luta do governo do Estado ao governo da casa no que tange o ensino primário e a preparação do
professor.

[...] Tornou-se fundamental afastar a imagem da educação do ambiente doméstico. Com
esse movimento, as propostas metodológicas foram, aos poucos, distanciando-se do
recinto doméstico, pois ficava cada vez mais evidente que carecia de um espaço
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institucionalizado e próprio para a escola, onde o exercício dessa tarefa pudesse
acontecer, sem prejuízo para o aluno e para o professor. E, no bojo de tais transformações,
passou a assumir nota de importância a preparação do professor (SOUZA, 2012, p. 185).

Esse é o contexto de criação e a inauguração de escolas normais pelas províncias, sendo que em Niterói nasce a
primeira, em 1835, sucedida pelas demais províncias, de acordo com a seguinte ordem (SAVIANI, 2009, p. 2009):
Bahia, 1836; Mato Grosso, 1842; São Paulo, 1846; Piauí, 1864; Rio Grande do Sul, 1869; Paraná e Sergipe, 1870;
Espírito Santo e Rio Grande do Norte, 1873; Paraíba, 1879; Rio de Janeiro (DF) e Santa Catarina, 1880; Goiás, 1884;
Ceará, 1885; Maranhão, 1890.

O que se percebe, todavia, é que mesmo algumas escolas normais atingindo alto grau de reconhecimento e servindo
de laboratórios para outras províncias, como foi o caso da Escola Normal de Niterói, o projeto normalista não teve
linearidade de atuação até 1870 devido às ideologias políticas dominantes, que viam mais ônus que bônus na
manutenção da via normalista de formação docente.

Saviani (2009, p.144-145) explica as contestações acerca da escola normal, ilustrando-as da seguinte forma:

A via normalista de formação docente, embora adotada já a partir de 1835, além de
somente adquirir certa estabilidade após 1870, permaneceu ao longo do século XIX como
uma alternativa sujeita a contestações. Ilustra isso a posição de Couto Ferraz, que
considerava as Escolas Normais muito onerosas, ineficientes qualitativamente e
insignificantes quantitativamente, pois era muito pequeno o número de alunos formados.
Por isso, Couto Ferraz, quando presidente da Província do Rio de Janeiro, fechou a Escola
Normal de Niterói em 1849, substituindo-a pelos professores adjuntos, regime que adotou
no Regulamento de 1854 ao exercer o cargo de ministro do Império.

A via da formação pelo método mútuo não prosperou, de modo que a pioneira Escola de Niterói foi reaberta em 1859
e os cursos normais continuaram a ser instalados. Dessa maneira, os mestres a serem formados pelo curso normal
estudavam praticamente as mesmas coisas que eram ensinadas no curso primário, diferindo apenas pelo método
lancasteriano³, substituído posteriormente pelo método de “lição de coisas”.

A respeito do método lancasteriano com seu caráter disciplinador, percebe-se na ação do velho mestre-escola a
imposição da disciplina pela violência, que em alguns casos, como apontado pelo menino Leonardo, causava medo
aos aprendizes, quando nãos os distanciavam da escola.

Na segunda-feira voltou o menino armado com a sua competente pasta a tiracolo, a sua
lousa de escrever e o seu tinteiro de chifre; o padrinho o acompanhou até a porta. Logo
nesse dia portou-se de tal maneira que o mestre não se pôde dispensar de lhe dar quatro
bolos, o que lhe fez perder toda a folia com que entrara: declarou desde esse instante
guerra viva à escola. (ALMEIDA, 2011, p. 73)

O método de lições de coisa surge como um apanágio para o novo momento da escola normal, de modo que o aluno
passara a conhecer/aprender pelo viés tangível, pois “só a lição de coisas coloca o aluno na presença dos fatos
materiais, com realidades visíveis e tangíveis, não mais de abstrações” (Delon, 1887, p. 5).

Enquanto nas décadas de 30 e 40 do século XIX foram criadas as escolas normais, as décadas 50 e 60 marcaram o
período reacionários das referidas instituições. É a partir de 1870 que as escolas normais ganham certa estabilidade
com a fundação da primeira escola pública dessa natureza, fortalecendo-se enquanto instituição formadora de
professores e tornando-se símbolo do magistério no Brasil.

Assim é sucumbida a figura do velho mestre-escola pela professora, que além de formada no curso normal, assume o
papel de redentora da sociedade por assumir massivamente o ensino primário e devido aos prolongamentos dos
traços maternos à sala de aula.
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2. CONSOLIDAÇÃO DA ESCOLA NORMAL NO ENTRE-SÉCULOS

Os ensaios intermitentes acerca da formação de professores no viés normalista alternado ao método mútuo, ao longo
do século XIX, ganha estabilidade a partir de 1890, período em que a sociedade brasileira adentra à forma de governo
republicano. Os valores políticos e ideológicos mudam em partes, almejando-se criar o sentimento de nacionalidade e
de amor à pátria. A educação passa a ser vista como meio eficiente de disseminar a ideologia republicana,
investindo-se no monumentalismo dos prédios escolares com o objetivo de convencer a sociedade da grandiosidade
do novo regime. Assim, com o nascimento da República, a educação é posta no bojo das políticas públicas
preferenciais “para a construção da nacionalidade brasileira” (AZEVEDO, 2009, p.47).

Diante do novo cenário, a escola normal sofre mudanças no currículo, visando fortalecer a formação dos normalistas.
O currículo simplista e bastante equiparado ao que se destinava ao ensino primário ganha nova estrutura, e dessa
maneira, a reforma de instrução pública praticada no estado de São Paulo, em 1890, torna-se o parâmetro
organizacional para as demais escolas normais.

A reforma foi marcada por dois vetores: enriquecimento dos conteúdos curriculares
anteriores e ênfase nos exercícios práticos de ensino, cuja marca
característica foi a criação da escola-modelo anexa à Escola Normal – na verdade a
principal inovação da reforma. Assumindo os custos de sua instalação e centralizando o
preparo dos novos professores nos
exercícios práticos, os reformadores estavam assumindo o entendimento de que, sem
assegurar de forma deliberada e sistemática por meio da organização curricular a
preparação pedagógico-didática, não se
estaria, em sentido próprio, formando professores (SAVIANI, 2009, p. 145).

Logo, a formação docente passa a tomar consistência com a teoria atrelada à prática a partir da criação da escola
anexa que funcionou como laboratório para os normalistas. Vale salientar que junto ao fortalecimento do curso normal,
engendrado pela reforma paulista, há nessa segunda fase da escola normal, a consolidação da feminização do
magistério, já que a mulher perde a imagem disseminada nos séculos anteriores, de corrompedora da sociedade (DEL
PRIORE, 2011), para assumir o posto de regeneradora moral dessa nova sociedade (VILLELA, 2000).

“Além das habilidades consideradas “inatas” para cuidar de crianças, as mulheres professoras deveriam demonstrar
honestidade, boa conduta e respeito aos padrões morais da época” (FREITAS, 2003, p. 28-29). As cadeiras das
escolas normais passaram a ser assumidas majoritariamente pelo sexo feminino, de modo que a presença masculina
no ensino primário praticamente desapareceu. Sobre esse aspecto, com o olhar voltado para o Estado de Sergipe,
Freitas (2003, p.30) revela que:

A Escola Normal Masculina foi extinta indiretamente pela Resolução n° 1.326, de
17/5/1888, do Presidente Olímpio dos Santos Vital, ao determinar que seriam suspensas
as aulas que não tivessem a frequência de pelo menos 10 alunos. Em 1883, ninguém havia
se matriculado e em 1886, os alunos desistiram do curso.

A profissão docente passa a ser o único ofício socialmente aceito para as mulheres, dando-lhes a possibilidade de
independência social e econômica. Então, a escola normal do início do século XX foi o lócus que privilegiou a cultura
geral das normalistas, devido às reestruturações do currículo, proporcionando a profissionalização na formação de
professoras para o ensino primário que desafiaram o estereótipo de “normalista-espera-marido” (FREITAS, 2003).

O padrão escola normal, nos moldes da reforma paulista, foi difundido até a década de 1930, formando basicamente
mulheres para o exercício da docência no ensino primário. Esse modelo sofreu alterações com o advento dos
institutos de educação inaugurados no movimento Escola Nova.
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3. BREVE OLHAR SOBRE A FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO SÉCULO XX

A saída masculina da docência no ensino primário coadunou com a entrada massiva da mulher nesse segmento de
educação. A escola normal passou a ser um lócus próprio de formação feminina para a docência de primeiras letras.
Todavia, o ensino secundário ficou sob o monopólio do sexo masculino, sendo praticado por profissionais que
demostravam domínio sobre as matérias. Assim, no Brasil, até o início do século XX não havia cursos de formação
superior específicos para professores. Nesse cenário, eram convidados a ministrar aulas no ensino secundário os
sujeitos que dominavam a norma culta, tais como médicos, advogados, escritores e filhos da alta sociedade, os quais
faziam bom uso da gramática normativa e da retórica, bem como tinham conhecimento dos cânones literários, e
também aqueles que conheciam os números e suas operações, ou detinham saberes de cunho histórico e da
natureza.

Os Institutos de Educação do Distrito Federal e de São Paulo foram elevados ao nível
universitário, tornando-se a base dos estudos superiores de educação: o paulista foi
incorporado à Universidade de São Paulo, fundada em 1934, e o carioca foi incorporado à
Universidade do Distrito Federal, criada em 1935. E foi sobre essa base que se
organizaram os cursos de formação de professores para as escolas secundárias,
generalizados para todo o país a partir do decreto-lein. l.190, de 4 de abril de 1939, que
deu organização definitiva à Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil.
Sendo esta instituição considerada referência para as demais escolas de nível superior [...]
(SAVIANI, 2009, p. 146).

Eis que surgem os primeiros cursos superiores para formação de professores, ofertados pelas Faculdades de
Filosofia, já na década de 1930. A partir de então a profissão docente ganha mais status social equiparando-se com
as demais profissões, tão bem quistas pela sociedade, justamente por exigir uma formação acadêmica em nível
superior.

De 1930 a 1950, o acesso aos cursos de formação de professores [...] era facultado quase
que unicamente a indivíduos provenientes das camadas mais oneradas da população,
indivíduos esses que já faziam uso da variante padrão e cultivavam o hábito da leitura dos
cânones clássicos [...] (SILVEIRA, 2009, p. 10809).

Em meados do mesmo século, a profissão docente sofre um declínio social com a popularização da educação no
Brasil. Os filhos da burguesia são convidados a adentrarem os muros da escola a partir da popularização do ensino. O
grande problema centrou-se na carência de professores com formação adequada para suprirem tamanha demanda
social. Devido à demanda que se avolumara, muitos dos professores que passaram a atuar nas salas de aula não
tinham formação em nível superior, levando à desvalorização docente perante a sociedade já que profissionais com
apenas o ensino primário (antigo 1º grau) nos moldes do velho mestre-escola, ou o ensino secundário, mais
especificamente o curso Normal passaram a assumir tais postos no ensino secundário. Foi-se então engendrando a
visão de uma profissão “menor”, a qual qualquer pessoa com um pouco de conhecimento poderia exercê-la à revelia.

[...] À medida que aumentou a demanda por professores ao longo da década de 1950, no
entanto, em virtude da entrada de um maior número de crianças na escola, e do acesso
das classes menos letradas da população à universidade, o panorama do professorado
brasileiro sofreu nítidas mudanças: (1) a demanda crescente por professores fez com que
muitos profissionais sem formação superior adentrassem as escolas, implicando, a médio
prazo, uma depreciação da profissão do professor e consequentes perdas salariais e de
status social; (2) a universidade, que não conseguiu se adequar às mudanças no perfil dos
alunos ingressantes no ensino superior, a caminhar em descompasso com as reais
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necessidades dos futuros professores, o que veio a agravar, ainda mais, a situação
anteriormente expressa. Ou seja, a formação do professor e a sua atuação em sala de
aula, passou, aos poucos, a ser alvo de críticas e de descrença por parte da sociedade
(SILVEIRA, 2009, p. 10809-10810).

A segunda metade do século XX, por sua vez, foi marcada pela publicação de leis a fim de melhor regulamentar o
ensino no Brasil. A primeira publicação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional data de 1961 (Lei
4.024/61), sendo revisada e republicada em 1968 (Lei 5.540/68), posteriormente em 1971 (Lei 5.692/71) e novamente
revista em 1996 (Lei 9.394/96), versão que vigora até os dias atuais.

No tocante a formação inicial docente, a LDB (Lei 9.394/96) destaca que

Art. 62º. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível
superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos
superiores de educação, admitida, como formação mínima para o exercício do magistério
na educação infantil e nos 5 (cinco) primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em
nível médio na modalidade normal. (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013)

Em relação à formação continuada, versa na referida lei (LDB 9.394/96) que

Parágrafo único. Garantir-se-á formação continuada para os profissionais a que se refere
o caput, no local de trabalho ou em instituições de educação básica e superior, incluindo
cursos de educação profissional, cursos superiores de graduação plena ou tecnológicos e
de pós-graduação. (Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013)

Há, na atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o rompimento com o modelo estanque de formação
docente. O professor passa a ser visto como pesquisador, necessitando constantemente de aperfeiçoamento para
acompanhar as demandas sociais, pedagógicas, linguístico-discursivas, entre outras.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

À custa de muitos trabalhos, de muitas fadigas, e sobretudo de muita paciência, conseguiu
o compadre que o menino frequentasse a escola durante dois anos e que aprendesse a ler
muito mal e escrever ainda pior. Em todo este tempo não se passou um só dia em que ele
não levasse uma remessa maior ou menor de bolos; e apesar da fama que gozava o seu
pedagogo de muito cruel e injusto, é preciso confessar que poucas vezes o fora para com
ele: o menino tinha a bossa da desenvoltura, e isto, junto com as vontades que lhe fazia o
padrinho, dava em resultado a mais refinada má-criação que se pode imaginar. (ALMEIDA,
2011, p. 75)

Assim como como o compadre conseguiu com muito trabalho fazer com que Leonardo aprendesse a ler e a escrever
ainda que mal, a escola do início do século XIX e seu mestre vão sofrendo mudanças ao longo dos anos, até ganhar
configuração estrutural própria do ambiente de ensino e formação específica para a docência.

Para além das memórias do menino Leonardo, é oportuno considerar o caráter precursor da escola normal na
formação dos professores brasileiros oitocentista; da transmutação do ofício docente para a categoria de profissão; e
das mudanças e permanências do percurso de formação e profissionalização docente iniciado na primeira metade do
século XIX até o limiar do século XX.

Entende-se que a escola normal foi o marco principal de iniciação da formação docente institucionalizada,
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possibilitando a formação de profissionais especializados para atuar no ensino primário, mas não foi o primeiro. Antes
do padrão escola normal, houve a formação de professores por meio do método mútuo, a qual constituiu efetivamente
o primeiro meio formador que devido ao seu caráter exclusivamente prático e pouco teórico, não logrou grande êxito.

A formação institucionalizada, atrelada ao projeto estatal de controlar a educação, transpôs o ofício de dar aulas para
o status de profissão, a qual se fortaleceu com a adoção de concursos, com os mecanismos de fiscalização e com a
criação de associações de professores. Essas mudanças estiveram a serviço do projeto conservador do estado,
porém renderam à classe docente a conquista de identidade profissional.

Por fim, no período analisado pode-se dizer que houve mais mudanças que permanências em relação ao processo de
formação e profissionalização docente, pois a figura do velho mestre-escola é substituída pelo professor normalista,
produto de um saber especializado e a serviço do estado. Outra grande mudança não apenas de caráter profissional,
mas também social, é a entrada da mulher no mercado de trabalho por meio da docência do ensino primário, a qual
(profissão) ganha traços majoritariamente femininos, ficando bastante evidente a nova configuração de escola e de
professor(a).
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Egresso do curso normal ofertado pelo Colégio Cenecista Monsenhor Macedo, em Alagoas. Licenciado em
Letras/Português pelo Instituto Federal de Alagoas. Atualmente é aluno regular do Mestrado Acadêmico em Educação
da Universidade Federal de Sergipe e professor de educação básica.

¹Vilela (2000) esclarece que o termo “boa morigeração” relaciona-se à moral, bons costumes e boa educação que o
indivíduo candidato ao magistério, e posteriormente a formação profissional, deveria ter. Esse atributo tido como mais
relevante que o próprio conhecimento das letras e da matemática poderia ser atestado, no século XIX, pelo juiz de paz
do local ou pelo pároco.

²De acordo com Souza (2012), Tavares Bastos foi um parlamentar alagoano que tratou a instrução pública brasileira,
na década de 60 e início de 70 do século XIX, embasado nos referenciais norte-americanos para estruturar suas
argumentações.

³Método adotado nas escolas normais provinciais pelo seu potencial disciplinador.
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