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RESUMO O Propósito inicial de apresentar os aspectos indiciários das Experiências das Práticas de
Ginástica nas Escolas Normais do Sertão levandose em conta as representações nos ritos de fila e
rituais das solenidades, ambientes cívicos e festivos e, tentar pontuar algumas contribuições
significativas e valorativas dos princípios morais e as influências presentes nas escolas isoladas rurais
primarias. Neste sentido, compreender como se deu o contexto do processo de inserção da
Gymnástica nas Escolas Normais e suas representações simbólicas nos atos de festividades destas
instituições na tentativa de dar visibilidade a este objeto que, atualmente, configura uma lacuna no
conhecimento da área. Soares (2009) afirma como a ginástica é uma filha dileta nas construções
socioculturais no século passado, consolidando sua importância central na temática da formação e
identidade de professores de ginástica/ normalistas.

ABSTRACT The Proposition Initial is the performance of the General Practices of Práticas de
Ginástica nas Escolas Normais do Sertão levandonos em conta como representações de rituais e
sedes das comunidades, ambientes cívicos e festivos e, ao mesmo tempo, pontuam alguma coisa e
valorizam os princípios morais e como influências nas escolas isoladas rurais primarias.. Neste
sentido, o contexto como parte do processo de inserção da ginástica nas Escolas Normais e suas
representações nos atos de festividades têm mostrado que, atualmente, é uma lacuna sem
conhecimento da área. Soares (2009) afirma como a ginástica é uma filha nas construções
socioculturais no século passado, tendo como principal referência na formação e identificação de
professores de ginástica / normalistas.

Portanto, toda a pesquisa nos remete aos aspectos históricos conceituais e teóricos que envolveram a
percepção de modelos formativos nos processos de escolarização dos professores a partir do recorte
temporal de 1940/60.

Contudo, ao procurar materializar e legitimar o discurso de Professores de Gymnástica que
vivenciaram experiencias nas instituições em especial as Escolas de Formação de professores de
base rural/ Normal.

Então, no decorrer da observância das Fontes de analise, também, contemplei os percursos
formativos das normalistas nos Institutos, Colégios e Educandários respectivamente nas cidades de
Jacobina, Senhor do Bonfim, Wagner e Campo Formoso com vistas as suas histórias de vida e,
principalmente no que se refere à constituição da identidade profissional com referências ao ensino da
Gymnástica na Escola Normal.

Vimos que, a ênfase devida à instrução pública, esteve associada à manutenção da Ordem e do
Progresso para dar sustentabilidade ao Regime republicano a partir da montagem de um “governo
das escolas”,que direcionou suas ações para um currículo voltado aos interesses tanto religioso como
para a manutenção do sistema e as escolas são instrumentos de inculcaçao de valores e principios ao
passo que o ato de ensinar e a docência era atividade meramente masculinas .

Contudo, no primeiro caso, pautouse pela distribuição desigual de saberes com base nas diferenças
entre homens e mulheres limitando o campo do conhecimento; no segundo caso, pela organização
interna da escola, definindo espaços, horários, métodos, disciplina e exames; no terceiro caso, pela
busca de um corpo docente coeso através da seleção e formação institucionalizada conforme a Base
Curricular da época.

E importante mencionar que os discursos formalizados pelos praticantes leigos de ginástica estavam
conforme os ensinamentos de profissionais advindos do exército, policia e ou padres todos
praticantes de uma calistenia que se distinguem em duas vertentes correspondentes em ritos que se
desenvolvem diariamente na vida de alunos das escolas rurais constituindo num verdadeiro
ordenador descritivo da experiência humana traduzindo em simbologias da vida social especialmente
nos ritos de fila , de formalização de pelotões e nos rituais das solenidades de formaturas e desfiles e
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festas do calendário escolar com forma de sociabilidades instituídas na Escola Normal Rural.

De acordo com os reformadores das leis educacionais republicanos, a finalidade das Escolas Normais
Rurais estão entrelaçadas na tríade Higienista ,pedagógico e agricultura que valorizavam a
participação em eventos principalmente a calistenia como forma de experiência cultural, presente
discussão tem como foco a criação de uma escola autorizada num cenário de ruptura entre o Estado
e Igreja que veio favorecer a institucionalização da instrução pública a partir de uma política de base
rural que a tinha como ‘lócus” o lugar de formação de professores.

Assim, a meta na recepção e preparação de aspirantes para atuar na docência  “normalistas “ ou
para aqueles “leigos” que já exerciam o ofício seriam habilitados em matérias de ensino. Porque o
estudo da trajetória da educação rural, bem como o papel social e cultural das escolas normais rurais
na primeira metade do século vai se desenhar emergir novos ideais  fruto da modernização .

Portanto, nos centros urbanos, onde foram estabelecidos critérios para os candidatos à escola
normal:  deveriam ser “cidadão brasileiro”; maior de 18 anos com boa “morigeração “ e que soubesse
ler e escrever, ficando assim , explícita as questões morais e conduta e não havia uma “preocupação”
com a questão intelectual.

Entendese que o olhar diretivo sobre as cidades vai nos permitir uma observância sobre a
funcionalidade das escolas nas áreas urbanas, onde já se configuravam no contexto de novas
atividades sociais, econômicas e políticas, fazendo com que se desviasse atenção do campo para os
centros urbanos, esquecendo o ambiente rural em detrimento da inexistência de uma prática diretiva
para o urbano rural.

Aqui, o fenômeno do crescimento urbano promoveu a oferta de serviços na esfera pública esse
movimento estabeleceu projetos que interferiram no espaço urbano com demanda de novos espaços
como os de saúde, educação, lazer, transporte urbano, entre outros, determinando novos signos no
imaginário da população.Isso nos leva a entender a instauração de uma nova ordem e daí surgem as
cerimônias festivas,inauguração dos edifícios com os ritos que colocavam a escola como redentora da
humanidade.(carvalho, 1989,p.23).

Visto que, tais intervenções no espaço urbano e a construção de alguns edifícios, foram um
instrumento de construção de sociedades instruídas, disciplinadas, de cidades que estariam rumo ao
“progresso”, rompendo com a visão de cidades “antigas” ou que lembrassem seu passado colonial e
nesse movimento de modernização aparecem as escolas normais como manifestação deste foco
civilizatório.

Percebese que os rituais são meros mecanismos “controladores” de uma política “reguladora” e da
construção histórica do controle social de uma categoria que já se alinhava em servir a pátria amada
com fervor e dedicação que se faziam presentes desde a melodia que se repetia nas canções
republicanase no uniformes escolares em sua totalidade .Sendo que aparece de forma silenciosa nos
discursos de professores normalistas em suas lembranças:

“meus pais faziam questão de prepara o meu fardamento especial para os desfiles e na ala de
ginástica eu me fazia presente sempre de baliza e as roupas eram caras e também nos desfiles da
primavera já enfeitávamos carros alegóricos e os meninos de pelotão do exército ...”

No panorama baiano, a escola normal brasileira surgiu nas primeiras décadas do século XIX como
meio de preparação de professores que atuariam no magistério primário assumindo
responsabilidades em “preparar” e ou “forjar” novo cidadão para dar visibilidade ao processo
civilizatório num conchave de aceites republicano instaurado.

Por sua vez, já existiam escolas domésticas, cujos professores “leigos” já atuavam por isso era
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considerada deficitária, portanto, houve a necessidade de suprir essas deficiências através da criação
de escolas e cursos que habilitasse o professorado, e como meio de valorização da profissão
docente, assim como afirma Villela (2008) para a conquista do reconhecimento do ofício, foi
fundamental o surgimento das escolas normais, responsáveis pelo estabelecimento de um saber
especializado e um conjunto de normas que constituiriam esse campo profissional” (p.29 ).

Contudo, o termo ofício sempre esteve associado a uma suposta atividade a ser desenvolvida com
autoridade enquanto rito instrucional nas aulas e durante a entrada em sala e nos cânticos no pátio:

“não podia ver Dona Biruca, a diretora com sua cabeça erguida a nos ensinar uma postura de respeito
para os hinos da Bandeira, do soldado e outros que já estavam no horário de aulas além da música
para os visitantes “....

Inicialmente, na capital da província foi implantada a Escola Normal da Capital e posteriormente foram
criadas outras até o Instituto Feminino e esses ideais foram chegando ao interior desde a cidade de
Caetité, Feira de Santana, Alagoinhas, Senhor do Bonfim e Jacobina todas essas a tiveram como
modelo instituído em lei.

No Brasil, com a Proclamação da República, a Igreja Católica, amplia sua ação para o campo
educacional, abalada pela separação entre Estado e Igreja e pela vinda de grupos protestantes para
aqui instalar colégios para atender uma clientela burguesa nas áreas do sertão “dominadas” pelos
seguintes coronéis Dias Coelho(Morro Chapéu), Galdino Velloso, Ernestino Pires e posteriormente o
mais novo Francisco Rocha Pires(Jacobina) e Horácio Matos(Seabra) que eram tidos como
elementos de força “maior”.

É importante mencionar que, em sua maioria as primeiras escolas normais eram particulares e eram
vinculadas ás Igrejas católica e ou protestante tendo como equipe gestora as irmandades religiosas
ou sob domínio de professores ligados á política dos coronéis das microrregiões do sertão: Profº
Deocleciano Barbosa de Castro, Deocleciano Teixeira, Gastão Guimarães e os do meio político
baiano como Abílio Borges, Anísio Teixeira e Isaías Alves  produtores de mudanças significativas na
educação.

Um fato que nos chama a atenção é a maneira pela qual a burguesia rural passa a receber uma
atenção por parte dos colégios religiosos na atuação em áreas geográficas em cuja presença já se
manifestava de forma significativa desde os imigrantes europeus e ingleses devido a suposta
“facilidade” para a assimilação dos padrões religiosos.

Destacase que o trem facilitou a ocupação do interior do estado, inclusive favorecendo o surgimento
de novas cidades e, na década 20, as concentrações populacionais eram vilas ou povoados embora
já houvesse grandes áreas despovoadas na região do sertão do estado.

Embora o parâmetro de escolha das cidades fosse o fator de possuir estação ou campo de negócio
para a localização das escolas normais .Logo assim, vão ganhando espaços além dos muros,
contribuindo na formação e desenvolvimento das vilas em cidades, transformandoas em centros de
negociação desde o gado , ouro, agricultura e agropecuária movimentando a circulação das pessoas
paralelo á funcionalidade do trem da grota no sertão da Bahia – responsável pela distribuição de
mercadorias e transporte dos sujeitos.

Agora sim, aparece ainda como lazer nas tarde de passeio em estação ferroviárias onde “moças de
famílias” desfilavam em busca de seus pretendentes. Ao considerar que a formação de professores
(as) teve o seu início no Brasil, no século XIX, no âmbito das escolas normais – escolas destinadas a
formar profissionais de educação para atuar nas classes elementares, cumpre registrar que a primeira
Escola Normal, datada de 1835, é criada na província do Rio de Janeiro, assim como a Bahia, a
segunda província a criar sua Escola Normal em 1836.

29/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/as_experiencias_de_gymnastica_nos_institutos_de_formacao_de_profe.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.48,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio



Porém, a primeira, não logra êxito sendo suprimida em 1849, e neste processo de criação das escolas
normais a província baiana se mostra pioneira em termos manutenção desta instituição financeira e
de critério pedagógico, pois era uma exigência a preparação dos professores na Europa causou
dissabores mas, não o fechamento, porque funcionou mesmo em situação precária com ajustes
paliativos.

Um fato de destaque que, ao ser construída uma escola normal deveria ser inserido o termo rural em
decorrência de um decreto, do então Governador Capitão Juracy Montenegro Magalhães
(1935/1937), e da direção ruralista do Governador Getúlio Vargas passa a ser denominada Escola
Normal Rural como uma marca de novos tempos e de política diretiva ao homem do campo brasileiro.

Acreditase que os saberes e a zona de constituição de uma sociedade instruída e civilizatória foi
capaz de gerar e normatizar as práticas educativas nessas instâncias, reafirmando a eficiência e a
simbologia presentes na grade curricular com muita harmonia dos componentes ou disciplinas
específicas que vão interferir na postura e perfil dos profissionais “preparados” nesses educandários .

Por tudo que foi exposto, não se pode negar a importância dessa escola normal rural que passa a
atender a uma política de ruralidades e tem a escola como instrumento balizador e “silenciador” dos
problemas advindos da revolta dos malês e da sabinada, além de promover o desenvolvimento de
habilidades em potencialidades para um mundo de políticas rurais .que 30/40 são períodos de
efervescência educativa pelo destaque na criação de escolas normais rurais no sertão baiano por se
configurarem na disseminação e circulação dos discursos relacionados à instrução pública baiana .

Tal necessidade de se formar professores (as) para atuarem em escolas isoladas, garantindo assim, o
controle sobre os sujeitos que frequentavam tais espaços, impedindo o deslocamento e o êxodo rural
, uma vez que a política ruralista tornava vigente em toda a sociedade coronelista da época.

Nesse Viés , as ideias vão ganhando relevância nas esferas políticas a ponto de reconhecer a
necessidade de construção de estabelecimentos de ensino para a formação de professores
específicos para o exercício de magistério, sendo notório ressaltar que a criação das escolas normais
rurais e sua suposta manutenção por congregações religiosas , missionários protestantes, fiéis
católicos e também pela faculdade de Mackenzie juntamente com os missionários ingleses e
possíveis autoridades locais  os intendentes formalizam a repercussão e validade dos saberes ali
projetados.

Tanto que, a criação de um curso responsável pela preparação dos professores normalistas para
atuarem em escolas isoladas rurais a partir de critérios de ingresso nesses espaços com exigências
que vão além de simples posturas até o controle de desejos e anseios dos professores que estavam
submissos a tais ordens pois essa transição do modelo de educação jesuíta ainda deixava marcas
desde a mudança da figura masculina para a feminina, com a mudança de papel social dos
protagonista desta história educativa no sertão baiano.

Assim, todo o investimento trouxe mudanças com inovações significativas como a incorporação de
espaços mistos, disciplinas distintas e a inserção do esporte com a organização e adoção de outras
práticas como a ginástica em especial, vão causar estranhamentos para o modelo de mulher
“professora” ou de rebeldia que se manifestava por mulheres que tinham que trabalhar desde os
trabalhos com agulhas a técnicas agrícolas e de higiene para esse modelo de sociedade republicana.

Observase na fala de uma professora a forma discriminatória em que os lugares e os rituais festivos
se organizavam tanto pela ordem de valores morais e ou distinção financeira como forma de
subestimar as minorias:

“ eu sempre era chamada para me apresentar de índio e ou escravo ou alguma suposta dama de
companhia ... sempre arranjava um jeitinho para que a minha aparição fosse desta forma , como era

29/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/as_experiencias_de_gymnastica_nos_institutos_de_formacao_de_profe.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.58,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio



de baixa estatura fica no “privilégio” dos carros alegóricos ou sob um lugar de destaque e assim
esquecia tais humilhações” .

Percebese que, a concepção de escola rural fez divulgar e ampliar a religião católica, pois nas
cidades circunvizinhas, os missionários protestantes instalados faziam valer a instalação de hospitais,
escolas rurais, fazendas com técnicas agrícolas, curso de contabilidade iam causando ou
comprometendo a formação de novos adeptos em sua maioria agora, eram protestantes atraídos pela
modernidade.

Todo esse percurso dos missionários ingleses para afrontar o domínio da Igreja católica nas
redondezas onde já existiam escolas foram estratégias para atrair os novos “rebanhos” que já
estavam encantados com as novidades tanto pedagógicas quanto de novas formas de sociabilidades
desde as lamparinas, candeeiros com a arquitetura atrativa e ostensiva, além de implementos e o uso
de roupas de modelo europeu e americanos .

Aqui, a rememoração das professoras aparece como ritual de passagem de suas andanças no sertão:

“não me esqueci dos ensaios dos desfiles cívicos e dos jogos estudantis e dos passeios pela estação
e dos uniformes dos garotos dos times da cidade, assim tudo era motivo de festas”.

A segunda província – a bahia ousou a criar cursos de formação diante de tantas revoltas/lutas com
problemas sociais e conflitos sejam de ordem religiosa ou da esfera política vivenciados, mas não
interrompeu sua funcionalidade, mesmo precária marcada por um período de “descontinuidades “ mas
que não contribuiu para uma interrupção como acontecera em outros estados .

Daí, o acesso às escolas normais, representou um local para que a mulher saísse do espaço
doméstico – zona de conforto para adentrar outro espaço com outras adversidades, buscando um
lugar na profissião numa posição de destaque social. Isso nos permite dizer “era motivo de orgulho ter
na família uma professor normalista  garantia de status social’ e de reconhecimento de ser e estar
na docência e a escola normal desenhou o símbolo da modernidade com sua arquitetura e saber
diferenciado.

No decorrer das aulas ministradas pelos professores leigos, observamos uma certa nostalgia e de
validade de saberes quanto ao seu posicionamento sobre o papel das mulheres – professoras numa
sociedade pautada por valores morais e de não reconhecimento da mulher/professora e formadora de
conceitos que seriam reforçados pelo fator submissão;

‘“eu me lembro de Láuzia que nos mandava organizar um bastão feito de cabo de vassoura e tinha
aula de Caslistenhia e assim, já tinha colega que demonstrava trato com o ritmo e música”.

No aspecto dos rituais, percebemos que o espaço aberto sempre foi aliado maior para o professor de
gimnástica em todo o seu ensino;

“nas aulas do Professor Felipe Valois ficavámos o tempo todo a gritar e imitando gatos e esse barulho
irritava o professor que circulava o tempo todo e isso só fazia com que ele mudasse de estratégias
para nos colocar a correr pela cidade ...”

Não se pode negar que a Escola Normal nasceu de um ideário de uma formação “forjada” num
simples modelo de controle social que se perpetuou em suas atividades em que o Professor de
Educação Física era o representante de uma força e mantenedor de ideiais do governo e a Escola e
mais um instrumento de ”manipulação e homogeinizador de comportamentos.
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emergência,é que é o alvo da formação da pessoa,que está no seio de seus procedimentos, não
apenas se inscreve no contexto socioeconômico e sociopolítico particular, mas que a História de Vida
é portadora em si de uma dimensão sociopolítica..

No ano de 1938, o instituto fora transferido para a cidade de Jacobina[1], após a encampação ou
intervenção do Estado da Bahia. Visto que, levouse em consideração a força da Igreja Católica, por
conta da inexistência de escolas formais em outras cidades para a implantação desse espaço que
causou diferencial na educação das “moças de família” da região – título dado às moças distintas na
sociedade da época pelo saber constituído e construído nas salas do instituto

[1] Cidade localizada no Piemonte norte da Chapada Diamantinaregião do ciclo do ouro 1945 a 1960
 a 330 km da Capital do Estado da Bahia – região da caatinga sertão baiano; e em 1969/70 foi
instalada a Mineração UNIGEO – explorar o ouro das serras da Chapada Diamantina.
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