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RESUMO
 
O presente artigo é resultado das discussões fomentadas na disciplina “História da Educação” ofertada pelo Programa
de Pós-Graduação em Educação da Universidade Tiradentes - PPED- UNIT, ministrada pela Profª. Drª. Ilka Miglio de
Mesquita e o Profº. Cristiano Ferronato somada a minha experiência de professora de formação docente no curso de
magistério no antigo 2º grau e nas licenciaturas no Ensino Superior. Tem como objetivo apresentar uma reflexão sobre o
processo de criação e expansão das Escolas Normais e Escolas Normais Rurais no Brasil e em Sergipe.Pra tanto
trazemos um breve histórico dos principais eventos que marcaram o desenvolvimento dessas instituições educativas.No
desdobramento desta pesquisa algumas interrogações sobressaíram-se: Como a criação dos grupos escolares
influenciou a expansão das escolas normais no Brasil no início da República? Qual a influência do movimento da Escola
Nova no modelo de Escola Normal predominante a partir dos anos de 1930? Como o movimento ruralista determinou a
criação da Escola Normal Rural no Brasil e em Sergipe?Este estudo utilizou-se de uma pesquisa bibliográfica, na qual
foram tomados por referência os estudos já existentes e em circulação em periódicos, revistas e documentos
apresentados por pesquisadores da área estudada.
 
PALAVRAS-CHAVE: Escola Normal; Ruralismo; Escola Normal Rural
 
ABSTRACT
 
This article is the result of discussions fostered the discipline "History of Education" offered by the Graduate Program in
Education at the University Tiradentes - UNIT PPED-, taught by Prof.. Dr. IlkaMiglio de Mesquita and the Prof. Cristiano
Ferronato added to my teacher education teacher experience in the course of teaching in the old 2nd degree and the
degrees in higher education. It aims to present a reflection onthe process ofcreation and expansion ofNormal
SchoolsandRuralSchoolsStandardin Brazil andSergipe.So much to bring a brief history of the major events that have
marked the development of these educational institutions. In the unfolding of this research some questions stood out:
How the creation of school groups influenced the expansion of normal schools in Brazil at the beginning of the Republic?
What is the influence of the New School movement in the prevailing Normal School model from the 1930s? As the
rurality movement determined the creation of the Rural Normal School in Brazil and Sergipe? This study used a
bibliographical research, which were taken as a reference the existing studies and outstanding in journals, magazines
and documents submitted by researchers of the study area.
KEY-WORDS: Normal School; Rurality; Rural Normal School
 

1 INTRODUÇÃO
 
Este artigo é resultado das discussões fomentadas na disciplina “História da Educação” ofertada pelo Programa de
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Pós-Graduação em Educação da Universidade Tiradentes - PPED- UNIT, ministrada pela Profª. Drª. Ilka Miglio de
Mesquita e o Profº. Cristiano Ferronato somada a minha experiência de professora de formação docente no curso de
magistério no antigo 2º grau e nas licenciaturas no Ensino Superior. Parte dessa experiência o nosso interesse em
estudar e compreender como se deu o processo de formação de professores para as escolas primárias e escolas
primárias rurais no Brasil a partir da criação da Escola Normal e da Escola Normal Rural no Brasil e em Sergipe.
Parto da hipótese que a formação docente para a educação primária inicialmente se deu a partir da criação das escolas
normais que foram modificadas na República para atender os interesses do novo modelo de desenvolvimento
urbano-industrial. Nesse contexto, para muitos educadores o Brasil continuava com características rurais sendo
inadequada a formação de professores proposta naquelas escolas normais tipicamente urbanas. E vai ser com o
movimento ruralista surgido nos anos de 1930 que uma outra lógica no processo de formação dos professores vai ser
defendida, ou seja, acreditava-se que Escola Normal rural é que seria apropriada para preparar o professor para atuar
no meio rural.
O presente artigo objetiva apresentar uma reflexão sobre o processo de criação e expansão das Escolas Normais e
Escolas Normais Rurais no Brasil e em Sergipe. Pra tanto trazemos um breve histórico dos principais eventos que
marcaram o desenvolvimento dessas instituições educativas.
Apesar da existência de estudos sobre a Escola Normal rural como os trabalhos da Professora Flávia Werle, de Carmo
Thum, ElomarTambara e Eduardo Arriada, dentre outros, como a Tese de Doutorado da Professora Doris Bittencourt,
em estudo preliminar identifiquei uma escassez de trabalhos a respeito da Escola Normal Rural em Sergipe,
necessitando que sejam realizadas pesquisas que possam esclarecer como se deu o processo de criação e
desenvolvimento desta instituição, bem como os diversos elementos presentes no seu interior, como a cultura escolar,
as práticas de ensino e práticas culturais, experiências vividas, processos de avaliação, mobiliário, normas cumpridas e
burladas dentre tantos outros que o viés da Nova História nos permite estudar.
No desdobramento desta pesquisa algumas interrogações sobressaíram-se: Como a criação dos grupos escolares
influenciou a expansão das escolas normais no Brasil no início da República? Qual a influência do movimento da Escola
Nova no modelo de Escola Normal predominante a partir dos anos de 1930? Como o movimento ruralista determinou a
criação da Escola Normal Rural no Brasil e em Sergipe?
O recorte histórico analisado está entre o final do século XIX até o ano de 1949 quando foi ciada a Escola Normal Rural
em Sergipe.
Tomar uma instituição escolar como objeto de investigação significa buscar preservar a sua memória institucional. É
comum encontrar instituições sem registro de seu passado, com seus documentos destruídos ou sob propriedade de
particulares. Abordar a história das instituições escolares exige que a percebamos na sua dinâmica, sua história,
identidade, seus sujeitos, sentidos e transformações.
As instituições escolares são lugares de ação social e, como tal, marcadas pelo tempo, espaços e pessoas, são formas
sociais dotadas de organização jurídica e material, cujo estudo envolve a análise de suas origens, gênese, estabilidade,
rupturas e processos de formação. Elas são o espaço real, tanto objetivo como subjetivo, no qual vivenciamos relações,
valores, normas, poder, experiências de diferenças, rivalidades, conflitos e competição. (WERLE, 2004, p. 111).
Sendo assim, as instituições são espaços objetivos, repletos de materialidade. Elas têm um “espaço físico demarcado
frente às demais e, internamente, as diferentes propostas pedagógicas, administrativas e de disciplinamento também
estabelecem demarcações, criando níveis, especificações expressas materialmente”. (WARLE, 2004, p. 111).
Por outro lado, elas também são espaços subjetivos na medida em que se “reconstroem na memória das relações
vividas em tempo e espaços definidos, compreendidos e rememorados a partir das subjetividades particulares dos que
nela viveram e se relacionaram”. (WERLE, 2004, p. 111).
Assim, devido a brevidade de tempo e de espaço para produção deste estudo, fiz apenas uma pesquisa bibliográfica, na
qual foram tomados por referência os estudos já existentes e em circulação em periódicos, revistas e documentos
apresentados por pesquisadores da área estudada. Almejando realizar um estudo mais específico sobre as instituições
escolares denominadas Escolas Normais Rurais implantadas no Estado de Sergipe a partir de 1949.
 
 
 
 
2. OS GRUPOS ESCOLARES E A EXIGÊNCIA DA ESCOLA NORMAL PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES
PRIMÁRIOS
 
As primeiras décadas do século XX do Brasil republicano foram marcadas pelas tentativas de definição da
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nacionalidade. Nesse contexto, segundo Filho e Silva (2010, p. 220):
As elites tentaram definir os contornos da cidadania possível, de dar respostas às demandas dos setores emergentes e
de criar um conjunto de símbolos representativos do novo regime, desde brasão e arma até heróis, datas, hinos, etc.
Essas iniciativas representaram os interesses em construir a nação, que no entendimento da época não incorporava
toda a população brasileira restringindo a participação política e os direitos a um grupo de privilegiados, como já ocorria
durante o regime monárquico.
Além disso, os ideais nacionalistas que predominaram nas ações dos primeiros presidentes civis estiveram pautados
nos moldes do velho mundo, que foi a referência de desenvolvimento dos políticos brasileiros, deixando de lado as
características do Brasil mestiço de raças e culturas.
Para executar o empreendimento proposto a educação foi vista como função regeneradora do povo, que sempre esteve
abandonado ao analfabetismo e à ignorância. Como afirma Filho e Silva (2010, p. 221), “não se admitia a formação de
uma moderna nação (sempre tendo no horizonte o modelo europeu), sem que fosse equacionada a grande questão
nacional que era a educação”.
Muitos estudiosos já defendiam a necessidade de promover reformas profundas no sentido de instaurar um sistema
nacional de ensino. Este era visto como capaz de transmitir conhecimento científico e formar os trabalhadores para a
indústria que começara a se instaurar no Brasil.
Outro elemento civilizador presente naquele contexto foi o preceito higienista que atuou na família e na escola. “Esse
movimento, rumo a uma modelação da escola, tinha no horizonte a utopia de produzir uma sociedade escolarizada,
regenerada e homogênea. Uma escola e uma sociedade higienizada. Enfim, uma sociedade civilizada (...)”. (CONDRA,
2000, p. 544 apud FILHO E SILVA, 2010,p. 222).
As práticas higienistas que deveriam ser introduzidas no lar e na escola foram atribuídas como funções femininas,
sendo assim a mulher foi vista como zelosa e protetora desses princípios no lar e logo em seguida no ambiente escolar,
iniciando assim o processo de feminização da atividade escolar.
Diante desse contexto cabe fazer uma reflexão a respeito da escola que se tinha naquele período. O que se tem posto
nos estudos é que no início da República até os anos de 1930 foram realizadas diversas reformas educacionais locais
objetivando estruturar o ensino no Brasil. De acordo com Filho e Silva (2010, p. 228), “no contexto dessas mudanças
organizacionais, os grupos escolares foram criados, inicialmente no Estado de São Paulo, em 1893, como uma proposta
de reunião das escolas agrupadas segundo a proximidade entre elas”. É importante salientar que o “Decreto Estadual nº
248, de 26 de setembro de 1894 - Regimento Interno das Escolas Públicas de São Paulo- consolida a estrutura e o
funcionamento das escolas públicas desse Estado passando os grupos de São Paulo a serem modelos para todo o
país”. (FILHO E SILVA, 2010, p. 230).
Esse novo modelo de escola instituiu o “ensino seriado, em que os alunos eram distribuídos homogeneamente sob
orientação de um só professor que deveria utilizar o método intuitivo”. (p. 230).
De acordo com Rosa Fátima de Souza,
Os inúmeros estudos sobre a história dos grupos escolares em diversas regiões do País, realizados a partir de meados
da década de 1990, têm demonstrado como esse tipo de escola foi criado como símbolo de modernização educacional,
contribuindo para a constituição de uma nova cultura escolar. (2012, p.338).
Filho e Silva (2010), afirmam que os grupos escolares fizeram surgir uma nova cultura escolar, concretizando inclusive o
projeto republicano de orientação positivista, onde a educação era tida como instrumento de desenvolvimento intelectual
e moral necessários para o progresso e a ordem do país.
Sobre a implantação dos grupos escolares, um aspecto merece destaque é o de que, apesar dos esforços despendidos,
a disseminação deste tipo de escola longe de ser total- ou próxima disso – no território brasileiro. No primeiro período,
antigas formas e práticas de escolarização, herdadas dos oitocentos, como as escolas isoladas e multisseriadas, e a
mantiveram-se como presença incômoda, masfuncional e majoritária, em várias localidades do país. Também as
escolas reunidas, que adquiriram uma configuração mais complexa que as do tipo anterior, mas mantendo o modelo
multisseriado, representaram outra opção encaminhada em vários estados brasileiros, na impossibilidade, muitas vezes
observada, em função dos gastos elevados, por exemplo, de adesão aos grupos escolares. (SCHUELER; MAGALDI,
2008, p. 45-46).
É importante enfatizar que os grupos escolares foram importantes no contexto da expansão da escolarização no
contexto da primeira República até os anos de 1970, não se pode desconsiderar os limites de sua implantação nem tão
pouco a coexistência de outras formas escolares espalhadas em todo o território brasileiro.
Como o objetivo da República era esquecer, apagar, silenciar o Império, o novo regime visava realçar o tempo presente
e a modernidade de suas propostas.
Segundo Schueler e Magaldi (2008, p. 37-38):
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A simplificação das reformas educacionais ocorridas em vários pontos do Império era uma estratégia que referendava o
esquecimento a respeito do legado educacional do século XIX: a difusão dos novos métodos de ensino simultâneo,
intuitivo (as lições de coisas) e de alfabetização (os métodos analíticos, que buscavam conciliar o ensino da leitura e da
escrita); a propagação das bibliotecas escolares e a criação do Museu Pedagógico (1883); a expansão da iniciativa
privada, dos colégios, escolas, cursos preparatórios e de jardins-de-infância; o progressivo incremento da atuação da
mulher no magistério público e particular e o processo tenso de criação das Escolas Normais, como modelo de
formação escolarizada de professores, coexistente e concorrente com os mecanismos tradicionais de formação pela
prática; (...).
Apesar da existência dessas ações educativas, é possível afirmar que no início da República o Brasil não tinha uma
orientação nacional que direcionasse os rumos da educação. De fato o que houve foram reformas locais que se
proliferaram pelos estados durante toda a década de 1920, iniciando por São Paulo com a “Lei n.1750, de dezembro de
1920 (...) sustentada pelo ideário nacionalista de Republicanizar a República.” (CUNHA, 2010, p. 262).
Ela se desdobrava nas metas de “(...) democratização, de elevação intelectual e moral e a ampla camada da população,
de formação da consciência cívico-patriótica”. (NAGLE, 2001, p. 247 apud CUNHA, 2010, p.262).
E no cenário em questão, tiveram lugar importantes debates, mas também, além destes, foram encaminhadas
intervenções significativas no campo da política, através de diversas reformas de instrução pública implementados em
diferentes estados brasileiros, nas décadas de 1920 e 1930. (SCHUELER; MAGALDI, 2008, p. 49-50).
Essas reformas foram realizadas por membros do movimento escolanovista que defenderam seus ideais nos diversos
Estados brasileiros que atuaram como diretores de ensino. Nos quadros das reformas escolanovistas conduzidas nos
diferentes estados brasileiros, foi conferido destaque primordial à questão da formação de professores, sendo criadas
instituições para este fim.
Em relação à formação do professor ganhou destaque a reestruturação da Escola Normal que se tornaria um símbolo
da educação renovada especialmente com sua arquitetura monumental.
Durante a Primeira República, para favorecer o processo de modernização do país, ocorrem transformações em vários
setores (político, econômico, social, cultural), ocasionando modificações na forma de conceber a escolarização.
(...).Para tanto surgem os grupos escolares, pautados em um novo modelo de organização da instrução - ensino
graduado, recorrendo ao uso de modernos métodos e materiais de ensino, professores com formação pedagógica
(CARVALHO, 2007; BERGUER, 2005 apud BERGER, 2011, p. 166).
E vai ser exatamente essa configuração do ensino que vai estimular a expansão das Escolas Normais no Brasil a partir
de várias mudanças.
 
2.1 A ESCOLA NORMAL NO BRASIL: PRIMEIRAS APROXIMAÇÕES
 
A primeira Escola Normal no Brasil foi criada em Niterói no Rio de Janeiro, em 1835, mas a criação de tantas outras em
diversas províncias do Brasil ocorreu a partir de diferentes modelos e tempos de existência, pois muitas foram criadas e
extintas periodicamente.
A Reforma Leôncio de Carvalho de 1897, no município da Corte no Rio de Janeiro estimulou a criação de Escolas
Normais em todas as províncias do país e teve um forte impulso através da Carta-Circular do ministro do Império, de 26
de novembro de 1881, onde o mesmo veiculava a criação de escolas normais e o estabelecimento de mesas gerais de
preparatórios nas províncias para o ensino secundário, equiparando aos exames de preparatórios realizados nos Liceus
provinciais, cuja aprovação garantia a saída do ensino secundário para acesso direto aos cursos superiores no Império.
(KULESZA, 1998).
Nesse período, o número de Escolas Normais em funcionamento no Brasil teve um grande crescimento para a época,
ou seja, de quatro estabelecimentos em 1867 foi para vinte e duas em 1883. (TANURI, 1979 apud KULESZA, 1998). É
mister informar que a formação de professores para as escolas primárias no Brasil se dá a partir das escolas normais
vinculadas aos tradicionais Liceus, estes destinados à formação das elites masculinas, todavia as escolas normais logo
tornaram-se espaços de formação feminina.
Sendo assim, muitas províncias antes de fundarem uma escola normal “criaram um Curso Normal anexo ao Liceu
simplesmente pela adição de uma cadeira de Pedagogia ao Currículo, aligeirando-se a parte de formação geral e
reservando-se a prática profissional para ser exercida junto a alguma escola primária pública”. (KULESZA, 1998, p.65).
Esse modelo de escola não logrou muito sucesso devido a vários fatores como o fato do curso ter um caráter de
formador de dirigentes para o ensino público, devido à pouca ênfase dada à prática pedagógica, sendo que havia
poucas vagas para essas funções; aliada a isso tinham a baixa remuneração e o reduzido prestígio social almejado
pelas elites que já frequentaram os Liceus. Além disso, havia a possibilidade de se ingressar no magistério sem a
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necessidade do diploma de normalista. (KULESZA, 1998).
Outro modelo adotado pelas províncias estimulado pelo governo central e da Reforma de 1879 foi transformar o Liceu
em Escola Normal, sendo que deveria estabelecer gradações em seu interior, ficando o grau mais abaixo o destinado à
formação dos futuros professores. (KULESZA, 1998).
Em Sergipe, o Regulamento Orgânico da Instrução Pública de 24 de outubro de 1870 determinou a criação do Atheneu
Sergipense, estabelecimento de ensino secundário, para oferecer dois cursos, o de Humanidades que seria preparatório
para ingressar no Ensino Superior e o Curso Normal que iria preparar professores para o magistério primário. Assim, o
Curso Normal em Aracaju teve sua gênese no Atheneu Sergipense. Apesar da sua importância, o Curso Normal
apresentou nos primeiros anos baixo número de matrículas, devido a não exigência de tê-lo para ser nomeado professor
primário, além da baixa remuneração, ocorrendo também baixa frequência e alto número de desistentes. (NUNES,
2008).
Apesar desse modelo ser viável financeiramente, enfrentou diversas dificuldades no processo de sua implantação nas
províncias, pois não era permitido no ensino a co-educação, devendo haver um desdobramento tanto por parte dos
professores, quanto do espaço físico. Além disso, tinha a necessidade de criação das escolas anexas ou mesmo nas
próprias dependências das Escolas Normais tomando inviável a atuação feminina junto a uma instituição
essencialmente masculina.
Outra modalidade de constituição de Escolas Normais nas províncias baseou-se na extensão da escolarização de
órfãos entregues a instituições dirigidas por ordens religiosas. Em Sergipe também foi criada uma dessas instituições
como podemos ver na citação as seguir: “O presidente de Sergipe criou em 1877 uma Escola Normal no Asilo de N. Srª
da Pureza, a qual seriam admitidas, nos termos do regulamento, as asiladas e alunas externas”. (MOACYR, 1939, p. 63
apud KULESZA, 1998, p. 69).
Assim, separou-se o Curso de Humanidades do Curso Normal, passando este a funcionar em outro prédio,
eminentemente feminino, mas continuava vinculado ao Atheneu devido aos professores serem os mesmos, porém
foram acrescentadas as cadeiras de trabalhos de agulhas, prendas e trabalhos domésticos já que sua clientela era
composta por mulheres. (NUNES, 2008).
Amorim e Ferronato (2013, p. 218-219), sobre a Escola Normal no Asilo de N. Srª da Pureza afirmaram: “este
estabelecimento de ensino receberia alunas externas, bem como asilada, sendo que no primeiro ano de funcionamento
teve dez matrículas, três delas de moças do asilo”.
É importante colocar que no final do século XIX o Curso Normal passou a ser procurado e frequentado por moças de
famílias mais abastadas ganhando o espaço das normalistas órfãs.
No ano de 1897 a Escola Normal foi extinta voltando a funcionar em 1899 no governo sergipano de Olímpio de Souza
Campos, sendo reestruturada a ganhando estabilidade a partir de 1911. (NUNES, 2008).
Com o regime Republicano, apesar da existência de um breve ‘entusiasmo pela educação’ o que se viu foi muito mais
uma continuidade do que uma ruptura com as iniciativas no que se refere ao desenvolvimento do Ensino Normal.O que
se pode afirmar é que houve a partir desse período o estabelecimento e a expansão das Escolas Normais (1890-1932),
cujo marco inicial foi a reforma paulista da Escola Normal, tendo como anexo a escola modelo.
Para Saviane (2009 apud BORGES; AQUINO E PUENTE, 2011, p.97) na visão dos reformadores do período inicial da
República “(...) sem professores bem preparados, praticamente instruídos nos modernos processos pedagógicos e com
cabedal científico adequado às necessidades de vida atual, o ensino não pode se regenerado e eficaz”.
A partir dessa orientação,
Entenderam que o preparo dos novos professores exigia a organização curricular, com preparação dos conteúdos
científicos e também a preparação didático-pedagógica, para garantir de fato, professores bem formados. Nesse
modelo, o padrão de escola Normal tendeu a se firmar e se expandir em todo o país.
Apesar do ‘entusiasmo pela educação’ que prevaleceu nesse período havia uma defasagem na estrutura das escolas,
especialmente em relação à mobília e recursos pedagógicos. Este fato nos faz questionar como esses novos
professores preparados para atuarem com os princípios modernos da educação iriam atuar nessas escolas primárias.
Segundo Valença, (2003, p. 2) em Sergipe “ainda em 1930, vemos o apelo de Helvécio de Andrade, como Diretor da
Instrução Pública e diretor geral interino da Escola Normal, em criar um fundo escolar para suprir ao menos amenizar as
péssimas condições materiais das escolas”.
 
 
 
2.2 O MOVIMENTO RURALISTA E A ESCOLA NORMAL RURAL NO BRASIL E EM SERGIPE
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Após a Proclamação da República no Brasil no final do século XIX iniciou um processo de urbanização e defesa da
modernização do país. No entanto, o Brasil continuavanas primeiras décadas da República com fortes características
rurais, ou seja, a terra era a principal fonte da economia.
Como estratégia para favorecer a fixação do homem ao campo, surge o movimento denominado “Ruralismo” que
pretendia uma escola integrada às condições locais, regionalistas defendendo as virtudes do campo e da vida
campesina (MAIA, 1982 apud BERGER, 2011, p. 166).
Esse movimento impulsionou algumas iniciativas educacionais em alguns estados brasileiros, e uma delas foi a criação
da Escola Normal Rural, visando formar professores para atuarem no meio rural brasileiro.
Destarte o grande deslocamento das populações das zonas rurais para os centros urbanos, Torres (1914, p.134)
afirmou naquele momento que “o Brasil tem por destino evidente ser um país agrícola: toda a ação que tender a
desviá-lo desse destino é um crime contra a sua natureza e contra os interesses humanos” (apud MONARCHA, 2007, p.
19).
A partir desse entendimento SudMennucci, paulista e defensor do ruralismo, vai atuar na contramão do movimento da
“Escola Nova” em ascensão nos anos de 1930 juntamente com o desenvolvimento urbano-industrial brasileiro.
SudMennucci,
na condição de discípulo e publicista do pensamento de Alberto Torres, compartilha da crença de que era e deveria ser
agrícola o destino do país e, para fixar o homem nas vastidões interioranas, propunha a criação de escolas normais. E
grupos escolares rurais, que seriam, para ele, as genuínas ‘escolas brasileiras’ [...]. (MONARCHA, 2007, p.21).
Para SudMennucci (1934 apud MONARCHA, 2007) as Escolas Normais Rurais deveriam estar ancoradas em um
tríplice ponto de vista que deveria ser composto pelo pedagógico, o higiênico e o agrícola. Assim, deveriam atuar nelas
professores propriamente ditos, professores-médicos e professores-agrônomos.
Assim, SudMennucci era um árduo crítico da escola rural comum, ou seja, para ele havia um descompasso entre a
escola urbana implantada no campo e os reais interesses e necessidades do meio rural. Isto pode ser percebido na
reflexão abaixo feita por ele.
Verificara, em primeiro lugar, o fracasso completo da escola rural comum, tal ainda se organiza entre nós, fracasso
decorrente do fato de ser ela uma simples escola de cidade transportada e enxertada nas atividades rurais, enxerto
realizado sem a menor dose de inteligência e de observação [...]. Se a escola comum dava resultados apreciáveis na
cidade, havia de dá-los também no campo. (MENNUCCI, 1932b apud MONARCHA, 2007, p.29).
Em relação aos professores que atuavam nas escolas rurais Sud também criticava a Escola Normal tendo em vista que
não considerava o meio rural como princípio formador do futuro professor rural. Ele defendia:
Uma escola normal, portanto, para a formação de professores rurais, deve ter estas três diretrizes básicas: formar um
profissional entendido de agricultura, formar um professor que seja ao mesmo tempo um enfermeiro, formar um mestre
que entre para o campo com a convicção inabalável de que precisa ser ali um incentivador de progresso, seja qual for o
atraso, a desconfiança ou a hostilidade do meio. (MENNUCCI, 1932b apud MONARCHA, 2007, p. 29).
Na condição de diretor-interino da Diretoria de Ensino de São Paulo em 1933 promulgou o Decreto n. 6047, de 19 de
agosto de 1933 que dizia: “Instala uma Escola Normal, rural, em Piracicaba, e dá outras providências”. Porém para a
decepção de SudMennucci o decreto-lei não foi regulamentado devido a falta de verbas, tendo sido frustrado seu projeto
de criação de Escola Normal rural em São Paulo. No entanto a primeira Escola Normal rural vai ser criada no Nordeste
no ano seguinte.
De fato, no Ceará, Joaquim Moreira de Sousa perfila-se no ruralismo e instala, em 1934, a Escola Normal Rural de
Juazeiro, a primeira do gênero no país. (SOUZA, 1994 apud MONARCHA, 2007, p. 34) Logo outras são criadas, em
diversos Estados, como Pará, Bahia, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Goiás e Rio Grande do Sul, cujos planos de
organização são frequentemente submetidos à apreciação de Sud. (MONORCHA, 2007, p. 34).
 Segundo Junior e Farias (2007), a Escola Normal Rural de Juazeiro visava contribuir com o desenvolvimento do meio
rural tendo em vista a educação do “homem do campo”.
A formação de professores que estivessem preparados para atuar, não somente com características específicas da vida
no campo, mas no trato com a higiene e a profilaxia, era uma necessidade propalada desde o final do século 19. A
proposta de uma escola de formação para o meio rural estava consorciada com os ideais do que se passou a chamar
de ruralização do ensino (...). (JUNIOR; FARIAS, 2007, p. 64).
É importante destacar que o Movimento Ruralista da década de 1930 estava integrado às propostas nacionalistas de
Getúlio Vargas. Havia uma preocupação com o desenvolvimento do meio rural através da adoção de práticas
econômicas a serem executadas no meio rural, além disso, também havia a necessidade de diminuição do fluxo
migratório para os meios urbanos que já causava problemas.
Em Sergipe também houve a experiência de criação da Escola Normal Rural. O estado de Sergipe está localizado na
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região nordeste do Brasil. Sua economia esteve calcada no setor primário, principalmente no cultivo da cana-de-açúcar,
do algodão e de culturas de subsistência.
Segundo recenseamento de 1950, Sergipe contava com 644.361 habitantes, dos quais somente 33,63% sabiam ler e
escrever. Da população de dez anos e acima dessa faixa etária (441.478 habitantes) que não sabiam ler e escrever,
79,49% estavam na zona rural e dedicavam-se às atividades agropecuárias. (NUNES MENDONÇA, 1958 apud
BERGER, 2011, p. 168).
Nesse período também havia uma rede deficitária do ensino primário, com a existência de poucos grupos escolares na
capital e em alguns municípios do interior, funcionando em muitos locais ainda as chamadas escolas isoladas. “As
escolas rurais constituíam-se de espaços cedidos pelos grandes proprietários de terra e encontravam-se em completo
estado de abandono, além de depender dos desmandos da política de coronéis”. (BERGER, 2011, p. 169).
Em relação à formação de professor para o ensino primário em Sergipe foi criada a Escola Normal em 1879 na capital e
passou por mudanças e interrupções de suas atividades, ficando estável somente a partir de 1911, como já fora dito.
No que se refere à influência do ruralismo em Sergipe, Berger (2011) destaca o papel do sergipano Acrísio Cruz que
assumiu, dentre outras funções no cenário educacional sergipano, o cargo de “diretor da Instrução Pública no governo
de José RolembergLeite, quando manteve contato com especialistas do INEP, entre eles Anísio Teixeira e Murilo Braga,
apoiando seus projetos de educação rural”. (HALL, 1950 apud BERGER, 2011, p. 170).
Nesse contexto, Acrísio Cruz recebeu apoio para que pudesse construir em Sergipe escola rurais de ensino primário e a
Escola Normal Rural, chamada depois de Escola Normal Murilo Braga, situada na cidade de Itabaiana e foi destinada à
formação de professores para o meio rural.
A referida Escola Normal Rural foi criada em 29 de novembro de 1949 e oferecia o curso Ginasial e Pedagógico para os
estudantes de Itabaiana e dos municípios circunvizinhos. (BERGER, 2011).
Havia uma crítica na época, que as escolas normais existentes tinham programas intelectualistas, acadêmicos e de
contexto social urbano e que por isso não eram capazes de formar o professor para atuar na escola rural. Em
contrapartida as Escolas Normais rurais deveriam contemplar um currículo que valorizasse a cultura no meio rural.
Segundo Berger (2011, p. 171), a respeito da Escola Normal Rural:
A proposta curricular comtemplava matérias ensejando ao professor o domínio dos conhecimentos das ciências e das
técnicas pedagógicas; dos conhecimentos da escola primária; das técnicas de relações públicas e de comunicação com
o homem simples; dos diversos padrões culturais do nosso rurícola; dos interesses dominantes e outros problemas que
afetam o meio rural. Veiculava também conhecimentos de Economia e Sociologia rural para melhor compreensão da
realidade e desenvolvimento do trabalho pedagógico.
Como podemos notar havia uma ênfase para preparar o professor para atuar com entendimento sobre as questões do
meio rural. De acordo com BERGER (2011) essa proposta curricular manteve-se até 1970, pois com a promulgação da
Lei 5.692/71 houve a profissionalização obrigatória do 2º grau, transformando o Curso Normal em curso de magistério a
nível de 2º grau, alterando a identidade do curso.
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS
 
A partir desse breve panorama apresentado a respeito dos grupos escolares e da Escola Normal e Escola Normal Rural
podemos inferir que tivemos no Brasil diversas tentativas de reformas do ensino e que estas estiveram sob orientação
dos políticos e diretores de instrução pública de cada província e depois da República passaram a ser direcionadas
pelos Estados.
Em que pese o modelo de desenvolvimento urbano-industrial adotado a partir de 1920 e 1930 e sua influência na
educação por meio do movimento da Escola Nova, que buscou modernizar o ensino, não se pode deixar de mencionar
a existência do projeto ruralista que iniciou-se em São Paulo e influenciou os diversos Estados do Brasil. E nesse
movimento de valorização do rural é que encontramos a Escola Normal Rural em vários Estados e inclusive em Sergipe.
Esperamos poder continuar nossas inquietações a respeito desta temática e em especial tornar a Escola Normal Rural
em Sergipe nosso objeto de estudo das próximas pesquisas.
 

REFERÊNCIAS
 
AMORIM, S. S.; FERRONATO, C. O Processo de Profissionalização Docente e a Criação da Escola Normal em
Sergipe (187-1879). In: Educar em Revista. Editora UFPR, Curitiba, Brasil, n. 49. p. 209-226, jul/set. 2013.
 

01/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2015/escola_normal_e_escola_normal_rural_no_brasil_e_em_sergipe_primei.pdf

Educon, Aracaju, Volume 09, n. 01, p.7-9,  set/2015 | www.educonse.com.br/ixcoloquio



BERGER, Miguel André. O Ensino Rural e a Atuação do Intelectual Acrísio Cruz. In: Revista da FAEEBA –
Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 20, n. 36, p. 165-173, jul./dez. 2011.
 
BORGES, Maria Célia; AQUINO, Orlando Fernández; PUENTES, Roberto Valdés. Formação de Professores no
Brasil: História, Políticas e Perspectivas. In: Revista HISTEDBR On-line. Campinas, n. 42, p. 94-112, jun. 2011.
 
CUNHA, Marcos Vinícius. Estado e Escola Nova na história da educação brasileira. In: SAVIANE, Dermeval (org.).
Estado e políticas educacionais na história da educação brasileira. Vitória: EDUFES, 2010. p. 187-215. Coleção
Horizontes da pesquisa em história da educação no Brasil.
 
FILHO, Geraldo Inácio. SILVA, Maria Aparecida. Reformas Educacionais durante a primeira República no Brasil
(1889-1930). In: SAVIANE, Dermeval (org.). Estado e políticas educacionais na história da educação brasileira. Vitória:
EDUFES, 2010. p. 217-250. Coleção Horizontes da pesquisa em história da educação no Brasil.
 
KULESZA, WojciechAndrzy. A Institucionalização da Escola Normal no Brasil (1870-1910). In: Revista Brasileira de
Estudos Pedagógicos. Brasília, v. 79, n. 193, p. 63-71, set/dez, 1998.
 
MONARCHA, Carlos. Cânon da Reflexão Ruralista no Brasil: SudMennucci. In: WERLE, Flávia Obino Corrêa. (Org.).
Educação Rural em Perspectiva Internacional: Instituições, Práticas e Formação do Professor. Ijuí: Ed. Unijuí, 2007.
 
NUNES, Maria Tetis. História da Educação de Sergipe. 2 ed. São Cristóvão:UFS, Aracaju: Fundação Ovieda Teixeira,
2008.
 
SCHUELER, Alessandra Frota Martinez de. MAGALDI, Ana Maria Bandeira de Mello. Educação escolar na Primeira
República: memória, história e perspectivas de pesquisa.  Dossiê. Tempo 26. 2008.
 
SOUZA, Rosa Fátima de. A Organização Pedagógica da Escola Primária no Brasil: do modo individual, mútuo,
simultâneo e misto à Escola Graduada (1827-1893). In: GONÇALVES NETO, Wenceslau. MIGUEL, Maria Elisabeth
Blanck. FERREIRA NETO, Amarílio. (orgs). Práticas escolares e processos educativos: currículo, disciplinas e
instituições educativas (séculos XIX e XX). Vitória: EDUFES, 2012, p. 337-367. Coleção horizontes da pesquisa em
históriada educação no Brasil.
 
VALENÇA, Cristina de Almeida. Memória e Cultura Escolar em Aracaju: a contribuição da Escola Normal
(1870-1932). ANPUH- XXII Simpósio Nacional de História. João Pessoa, 2003.
 
WERLE, Flávia Obino Corrêa. História das instituições escolares: responsabilidade do gestor escolar. Cadernos
de História da Educação, n. 3, p. 109-119, jan/dez. 2004. Disponível em:
http://www.seer.ufu.br/index.php/che/issue/view/53/showToc
 

Autor - Atualmente é aluna especial do Programa de Pós-Graduação (Doutorado) da Universidade Tiradentes, é Mestre
em Educação pela Universidade Federal de Sergipe, Especialista em Gestão Administrativa da Educação pela
Faculdade Pio X, Especialista em Docência e Tutoria em Educação a Distância pela Universidade Tiradentes,
Licenciada em Pedagogia pela Universidade Federal de Sergipe, Pós-graduanda em Especialização em Coordenação
Pedagógica pela Universidade Federal de Sergipe. Professora da rede Estadual de Ensino de Sergipe, Professora da
rede Municipal de Ensino de Umbaúba e Tutora do Núcleo de Educação a Distância (Nead) da Universidade
Tiradentes.Membro doGrupo de Pesquisa em Políticas Públicas, Gestão Socioeducacional e Formação de Professor
(GPGFOP)/UNIT/CNPq. E-mail: maryluze@ig.com.br
Coautor - Doutorando em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Tiradentes/
UNIT, Mestre em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Tiradentes/ UNIT,
Pós-Graduado em Gestão Administrativa da Educação pela Faculdade Pio Décimo, Graduado em Letras
Português-Inglês pela Universidade Tiradentes/UNIT e membro do Grupo de Pesquisa Sociedade, Educação, História e

01/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2015/escola_normal_e_escola_normal_rural_no_brasil_e_em_sergipe_primei.pdf

Educon, Aracaju, Volume 09, n. 01, p.8-9,  set/2015 | www.educonse.com.br/ixcoloquio



Memória- GPSEHM. E-mail: joaquimsoaresguimaraes@ig.com.br
 

Recebido em: 17/07/2015
Aprovado em: 19/07/2015
Editor Responsável: Veleida Anahi / Bernard Charlort
Metodo de Avaliação: Double Blind Review
E-ISSN:1982-3657
Doi:

01/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2015/escola_normal_e_escola_normal_rural_no_brasil_e_em_sergipe_primei.pdf

Educon, Aracaju, Volume 09, n. 01, p.9-9,  set/2015 | www.educonse.com.br/ixcoloquio


