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RESUMO: O presente artigo corresponde ao relatório final do projeto “Mulher e Docência: o discurso dos relatórios do Poder
Executivo de Alagoas (1870-1930)”. Pretende-se discutir a constituição da profissão docente em Alagoas nas últimas décadas do
Império. Percebe-se que os docentes foram se constituindo num período em que o mais importante não era ensinar a ler e a escrever,
mas ofertar uma formação moral. Constata-se que o que mais dificultava o trabalho dos professores era a falta de um espaço de
trabalho adequado e utensílios considerados indispensáveis para a aprendizagem do aluno. Outro fator destacado é a vigilância
exercida sobre os professores, que deveriam servir de exemplo a seus alunos. Além disso, aborda-se o surgimento da Escola Normal,
instituição responsável pela formação daqueles que tivessem interesse em exercer a profissão de professor primário.
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ABSTRACT: This article corresponds to the final report of the project: "Women and teaching: the discourse of the provincial
presidential reports of Alagoas (1870-1930)". It is intended to discuss the formation of the teaching profession in Alagoas, in the last
decades of the empire. It is noticed that the teachers were formed at a time when the most important thing was not to teach to read and
write, but to give a moral training. It&39; noted that the most difficult work of teachers was the lack of a suitable workspace and tools
considered essential for student learning. Another factor is the surveillance exercised over the teachers who should serve as an example
for their students. In addition, this work presents the emergence of the Teachers Colleges, the institution responsible for training those
who have interest in practicing the profession of schoolteacher.
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INTRODUÇÃO

Neste texto apresentamos os principais resultados da investigação sobre a constituição da profissão docente em Alagoas, a partir dos
discursos presentes nos relatórios dos presidentes de província alagoanos. Nosso estudo indica como a profissão docente se constituiu
nas últimas décadas do Império, período marcado pela transição do trabalho escravo para o trabalho livre, quando a Instrução Pública
assumiu um caráter moralizador da sociedade. O objetivo definido em nosso plano de trabalho é discutir as condições histórico-sociais
de constituição da profissão docente em Alagoas no período de 1870 a 1930. Neste texto, entretanto, delimitamos para a nossa
discussão as últimas décadas do Império.

No processo de nossa pesquisa utilizamos como referencial teórico-metodológico as contribuições da análise do discurso de origem
francesa, filiada a Pêcheux, e da história da educação. Desse modo, partimos da leitura dos Relatórios do Poder Executivo,
selecionando os trechos referentes à Instrução Pública. Ao realizar esta seleção buscamos acessar o discurso oficial do período em
estudo para compreender quais as condições de realização da instrução e do trabalho docente em Alagoas.

Observamos que no discurso sobre a instrução pública em Alagoas destacava-se o papel moralizador do professor; este, além de
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ensinar a ler, a escrever e a contar, deveria também difundir princípios da moral, dos bons costumes e da religião vigentes, servindo de
exemplo para seus alunos dentro e fora da sala de aula. Demonstramos as condições nas quais esses professores trabalhavam, privados
que eram de utensílios considerados indispensáveis. Em seguida, discutimos a formação desses professores, destacando a criação da
Escola Normal, voltada para o preparo dos pretendentes ao magistério.

1 - INSTRUÇÃO PÚBLICA EM ALAGOAS: MORALIZAÇÃO E PROGRESSO

As últimas décadas do Império foram marcadas pela necessidade de educar a classe popular, sendo a instrução uma forma de controlar
o povo e indicar os caminhos a seguir. As primeiras escolas funcionavam nas casas dos professores, sem as acomodações necessárias.
A vigilância a esses professores sempre esteve presente em todo o país, tendo estes a todo o momento de comprovar sua índole dentro
e fora da sala de aula. Com a criação das Escolas Normais, além de receberem uma formação para o exercício de sua profissão, os
docentes passaram a ser titulados de professores do ensino primário.

Nos discursos materializados nos relatórios dos presidentes de província, identificamos a ênfase na necessidade de instruir as classes
que eram consideradas inferiores na sociedade, nas chamadas escolas de primeiras letras. De acordo com o discurso materializado no
relatório de Carneiro da Cunha, de fevereiro de 1872 (p. 20), a Instrução Pública deveria ser aperfeiçoada, pois era considerada como o
principal alicerce da moral e da religião: “Procurar difundir, desenvolver e aperfeiçoar a instrução pública, e muito especialmente a
elementar, principal alicerce da moral, da religião e dos bons costumes de um povo, eis o primeiro desideratum do século que
atravessamos”. Em outras palavras, a instrução seria uma forma de fazer com que o povo não saísse do caminho considerado como o
certo, pois a partir dessa instrução o governo teria um domínio maior sobre a classe popular.

Mais adiante, é possível observar uma compreensão de que a instrução seria uma maneira de acabar com o atraso político do país, pois
através dela o povo não iria aprender apenas a ler e a escrever, mas adquiriria também ensinamentos de moral, bons costumes e da
doutrina cristã. Isso pode ser identificado no discurso de João Thomé da Silva, presente no Relatório de março de 1876 (p. 28): “o
ensino público é o primeiro elemento de moralização, abrandando os costumes, confirmando pelo esclarecimento da razão, os bons
sentimentos que Deus lançou em gérmen no coração do homem”. Seria uma forma de trazer os conhecimentos do mundo sem se
afastar dos ensinamentos proferidos pela Igreja.

A instrução era uma maneira de propagar os princípios e costumes para que não se perdessem com o passar dos anos; era, segundo o
discurso de José Eustaquio Ferreira Jacobina (Relatório de abril de 1881, p. 9), “a maior aspiração das nações civilizadas, porque é a
alavanca destruidora dos erros do passado e o alicerce mais sólido em que hoje assentam os princípios e costumes que estabelecem a
ordem na sociedade”. Ou seja, seria um modo de civilizar o povo, já que através dela seria dada a base para preservar os princípios da
moral e dos bons costumes, estabelecendo os meios de manter a ordem na sociedade, podendo assim atingir-se o tão sonhado
progresso. Mais adiante Geminiano Goes, em seu relatório de abril de 1886 (p. 8), afirma que uma das formas de se realizar o
progresso seria acabando com a ignorância daqueles que pertencem à classe popular:

É a instrução o primeiro passo do progresso, e sem ela todos os empreendimentos, por mais úteis que pareçam,
não conseguem resultados correspondentes; antes tendem a estacar ante a indiferença de uns e a completa
ignorância de muitos.

Identificamos um entendimento de que a “ignorância”, a falta de instrução “de muitos” [classe popular] era o que acabava por
inviabilizar o progresso do país. De acordo com o discurso de José Cesario de Miranda Monteiro de Barros, em seu relatório de 1888
(p. 8), essa falta de instrução era um dos principais motivos que levavam muitas “indústrias[3]” à decadência, chegando ao ponto de
passar essa “ignorância” por diversas gerações:

A manifesta decadência de nossas principais indústrias por falta de instrução técnica, os perigos provenientes de
um crescimento constante de população em grande parte nascida e educada nos vícios, preconceitos e
obscurantismo, que se vão mantendo de geração em geração; tornam cada vez mais exigentes as aspirações dos
verdadeiros patriotas, e mais imperiosa a necessidade de cuidados assíduos para a solução pronta e eficaz dos
problemas complexos relativos à instrução popular.

Apesar da importância atribuída à instrução pública, vista como “alicerce da moral e da religião”, “maneira de acabar com o atraso
político do país” e como capaz de estabelecer os meios para “manter a ordem na sociedade”, o discurso dos relatórios nos permite
identificar as condições precárias das salas de aula e de realização do trabalho dos professores. Analisando trechos de alguns relatórios,
podemos perceber como a instrução se dava em péssimas condições físicas, na maioria das vezes na casa do professor, sem as devidas
acomodações. Além disso, observamos o descaso do governo para com os professores e os alunos, pois mesmo possuindo um
regulamento especificando o que cada escola deveria possuir, muitas delas não recebiam os utensílios necessários. No trecho a seguir,
do Regulamento para as Escolas Públicas de Instrução Primária, apresentado no Relatório de Figueiredo Junior (maio de 1871, p. 21),
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podemos identificar quais eram os objetos a ser destinados às escolas:

Artigo 3º - As escolas devem ter os seguintes objetos: um quadro com a Imagem de N. S. da Conceição, um
relógio, uma mesa sobre estrado com cadeira de braços para o professor, mais duas cadeiras sem braços para os
visitantes, bancos e cadeiras inclinadas com tinteiros fixos em número suficiente para os alunos, um quadro de
madeira envernizada de preto, tendo de área uma vara quadrada, e colocado sobre cavalete para os exercícios de
cálculos, esponja, giz, quatro a seis réguas, escrivaninha de metal com tampa, um apito, talha para água e
cabides.

Quando o professor necessitava de qualquer objeto para sua escola deveria encaminhar uma relação dos materiais de que a escola
precisava para o Diretor-Geral da Instrução Pública. Além de ser o responsável pela transmissão do conhecimento para os alunos,
também era de sua responsabilidade o material da escola, como consta do artigo 4º do Regulamento para as Escolas Públicas
Primárias, anexo ao Relatório de Figueiredo Junior (maio de 1871, p. 21):

Artigo 4º - O professor é responsável pelo material de sua escola, pelo que passará um recibo de todos os
objetos, o qual será por intermédio do delegado literário remetido ao diretor geral da instrução pública para ficar
arquivado na secretaria.

Analisando a citação anterior, constatamos que na instrução pública havia uma grande hierarquia, pois a partir do momento em que o
professor necessitasse de qualquer objeto e enviasse uma solicitação ao Diretor-Geral da Instrução Pública, tal solicitação não iria
diretamente para ele. Ela deveria passar primeiramente pelas mãos de um Delegado Literário[4], que iria atestar a sua necessidade. Os
professores ocupavam um nível inferior em relação aos outros funcionários da Instrução Pública e sofriam uma constante fiscalização.
Essa fiscalização foi realizada inicialmente pelo Delegado Literário, posteriormente pelo Inspetor Paroquial, e depois pelo Inspetor
Escolar, como é possível confirmar em Pauferro (2010, p. 90): “Observamos que os responsáveis pela inspeção nas escolas, em
diferentes momentos, receberam denominações diversas, como inspetores gerais de estudos, escolares, paroquiais, municipais”.

O Inspetor Escolar foi criado na Instrução Pública para fiscalizar o trabalho do professor. Este deveria dar satisfação de tudo o que
fizesse na sala de aula, desde um conteúdo, um material que estivesse faltando, até a sua forma de se comportar diante dos alunos.
Deveria servir de exemplo e cumprir os deveres para os quais fora contratado. A necessidade dessa fiscalização era enfatizada pelo
discurso oficial:

Cumpre, porém, ir além: é necessário que o professorado seja fiscalizado para obrigá-lo a cumprir seus deveres,
no que se tem mostrado algum tanto remisso; é preciso tomar providências a fim de obstar as continuadas
licenças que tanto prejudicam ao ensino, e não vejo senão acabar com os delegados literários e estabelecer os
inspetores paroquiais, sendo nomeados de preferências párocos; haver em cada comarca um inspetor
estipendiado, preferidos os promotores e dividir os vencimentos em ordenado e gratificação de maneira que o
professor licenciado porá esta em favor de seu substituto, a quem os cofres provinciais darão ainda uma
retribuição equivalendo ao tempo de serviço, arbitrado pela presidência, mas que não exceda a gratificação
(MORENO, março de 1873, p. 9-10).

No discurso de Candido Augusto Pereira Franco (Relatório de fevereiro de 1882, p. 11), ele chega ao ponto de dizer que o ensino
primário deveria passar por uma maior fiscalização, porque muitos professores deixavam de dar aulas para se entregar a momentos de
diversão: “O ensino primário necessita de mais severa fiscalização, porquanto há professores que, abusando da condescendência dos
Delegados Literários, abandonam suas aulas por dias para se entregar ou a diversões e passatempos ou a misteres diversos do ensino”.

Outro fator relevante era a questão da remuneração do professor, vinculada ao merecimento. Mediante a fiscalização, o governo
poderia ter um controle maior sobre o professor e a remuneração seria uma forma de premiar aquele que fosse obediente e honrasse a
sua nobre missão, como podemos observar no trecho abaixo, retirado do Relatório de Cincinato Pinto da Silva (abril de 1879, p. 19):

Reconheço que o professorado não é bem retribuído, mas, cumpre confessar também que a especulação, mal

arraiada, campeia altiva, onde só devia entrar e assentar-se o verdadeiro merecimento. De fácil cura é esse mal,

desde que ao Poder Público cabe, como representante que é da sociedade e da família, não só dotar o mestre,

como dirigi-lo e vigiar-lhe os passos. Essa vigilância, porém, não será profícua se o mestre não for

convenientemente preparado para exercer sua nobre e alta missão.

Analisando o discurso de José Cesario de Miranda Monteiro de Barros (1888, p. 9), percebe-se que ele também considerava a
remuneração como um estímulo para o bom desempenho do professor na sua nobre e alta missão: “Só conseguirá o poder público ter
na escola um meio eficaz para a elevação do nível moral e intelectual da população, se provocar os estímulos dos mestres, não só
preparando-os como remunerando bem seu difícil encargo”.

Como a Instrução Pública vai se tornando algo de grande interesse para a província, é preciso que ela passe por algumas reformas
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autorizadas pela Resolução n. 743, de 8 de julho de 1876. Percebemos que há a necessidade de que novas bases sejam estabelecidas,
como consta do trecho abaixo do Relatório de José Eustaquio Ferreira Jacobina (abril de 1881, p. 9):

É certo que a Resolução n. 743 de 8 de Julho de 1876 a autoriza [reforma], mas me parece que novas bases
devem ser estabelecidas e entre elas o curso normal obrigatório aos pretendentes ao professorado, quer homens
quer senhoras; a criação de um conselho literário, que auxilie a Diretoria e julgue das faltas mais graves dos
professores e do mérito das obras que se devam admitir nas aulas.

A partir da referida resolução, o Curso Normal já é visto como algo fundamental para aqueles que desejam assumir a profissão
docente, no ensino primário. Deixa então de ser uma norma exclusiva para o sexo masculino e passa a ser também para o sexo
feminino, pois a mulher já começa a adquirir um espaço na sociedade e na sala de aula.

2 - A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES: CRIAÇÃO DA ESCOLA NORMAL EM ALAGOAS

A Escola Normal em Alagoas surgiu da necessidade de habilitar e formar aquele que tivesse o interesse de se tornar professor de
primeiras letras. Criada em 1864, só foi instalada cinco anos mais tarde, em 1869, como se observa no trecho abaixo do Relatório de
Figueiredo Junior (março de 1870, p. 31):

Criei a Escola Normal em execução do art. 19 da Lei nº 424 de 18 de Julho de 1864, e para professor nomeei o
inteligente Dr. Joaquim José de Araújo, que foi a Pernambuco observar o ensino prático ali adotado, e fazer
aquisição dos objetos necessários para a sobredita escola, que foi instalada em 9 de Junho último.

No relatório da Inspetoria-Geral de Estudos, anexado ao Relatório de Figueiredo Junior (março de 1870, p. 4), destaca-se que a criação
da Escola Normal foi um grande passo para o “melhoramento da instrução pública” na capital da província:

Graças ao incessante desvelo e solicitude que V. Exc. tem empregado para o melhoramento da instrução pública,

este importante ramo da administração vai obtendo notável progresso. O estabelecimento da escola normal desta

capital foi um passo gigantesco dado em beneficio do ensino primário da província.

No início, o Curso Normal não possuía uma instalação adequada, em um prédio próprio; ocorria em salas anexas ao Liceu, onde era
realizada a instrução secundária. No trecho abaixo, do discurso de Peres Moreno (Relatório de março de 1873, p. 10), percebemos que
buscavam fazer do Liceu um curso preparatório para que os alunos pudessem ingressar em cursos superiores:

O liberal decreto n. 5.429 de 2 de outubro de 1873 descentralizando o ensino secundário impôs-nos o rigoroso
dever de colocar o liceu em uma altura que possa corresponder às generosas vistas do governo imperial e às
aspirações da província em consequência dessa profunda reforma, que por se só seria bastante para tornar credor
das bênçãos do país o benemérito ministro que a cogitou e levou a efeito. Cumpre, pois, não só que o ensino seja
dado de conformidade com as instruções que baixaram em seguida aquele decreto, como ainda criar as cadeiras
precisas para fazer desse estabelecimento um curso de preparatórios, onde possam os alunos preparar-se em
todas as matérias exigidas para a matrícula nos cursos superiores.

A partir do momento em que a Escola Normal foi instalada em um prédio próprio, em 1869, surgiu a necessidade de se ter uma escola
que servisse para que os alunos e as alunas tivessem suas aulas práticas. No trecho abaixo, do discurso de Francisco de Carvalho
Soares Brandão (Relatório de abril de 1878, p. 20), encontra-se o pedido de autorização para anexar uma Escola prática à Escola
Normal:

É indispensável que seja a Escola Normal compreendida na reforma para o que peço-vos autorização, sendo uma
das suas necessidades a anexação de uma Escola prática, o que se pode conseguir sem maior despesa para a
Província, utilizando para esse fim um dos Professores existentes.

Neste momento, apesar de a província já possuir um curso que qualificasse o professorado, percebemos, no discurso materializado nos
relatórios, a afirmação de que muitos ainda não exerciam essa profissão com total dedicação, de acordo com o discurso de Joaquim
Tavares de Mello (Relatório de 1883, p. 11): “Os professores manifestam em geral pouco zelo no desempenho de suas funções, e a
fiscalização das escolas é nula”. Além disso, o discurso oficial enfatizava que os delegados literários, que deveriam fazer com que o
professorado cumprisse bem e com toda a dedicação possível suas funções, não davam a mínima importância à fiscalização desses
professores:

O professorado primário, com honrosas exceções, é um pouco descuidado dos deveres do magistério; e por sua
vez os delegados literários, incumbidos da fiscalização, em sua maioria, nenhuma atenção prestam a esse
assunto, que lhes parece de pequena importância, e assim desinteressados nem lhes ocorre o mal que à própria
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localidade mais afeta. (Relatório da Diretoria- Geral da Instrução Pública de Joaquim Tavares de Mello, 1883, p.
10)

Com a criação do curso normal, o discurso oficial passa a afirmar que houve uma mudança nas ações dos professores primários; estes
passaram a se dedicar mais a sua profissão, cumprindo seus deveres[5], honrando a sua missão, como observamos no discurso de
Joaquim Tavares de Mello (Relatório da Diretoria-Geral da Instrução Pública, 1883, p. 13):

Esta útil e econômica instituição destinada a preparar os pretendentes ao magistério público, tem correspondido à
expectativa, pelos bons resultados até hoje colhidos, devido ao zelo e dedicação dos respectivos professores. É
assim que o professorado de hoje muito difere do professorado anterior à criação do curso normal.

Como podemos observar, a profissão docente foi sendo constituída em uma sociedade imperial, na transição do trabalho escravo para o
trabalho livre, momento em que se considerava a instrução de grande importância para civilizar e combater a ignorância daqueles
considerados como inferiores na sociedade, sendo a única forma de se chegar ao progresso. Ressaltamos também o papel moralizador
do professor, que além de dar aulas, deveria dar bons exemplos aos seus alunos, ensinar os princípios de moral, de bons costumes e da
religião, achando-se sempre a serviço da província.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A profissão docente, no ensino primário, nas últimas décadas do Império, foi se constituindo a partir da necessidade de instruir a classe
popular, devido à transição do trabalho escravo para o trabalho livre. Percebemos através dos discursos oficiais que a Instrução Pública
foi obtendo várias definições ao longo dos anos.

Observamos que a maioria dos professores trabalhava em péssimas condições, chegando ao ponto de não possuírem materiais
considerados indispensáveis para a escola. Além de receberem salários baixíssimos, não possuíam liberdade em sua sala de aula, eram
vigiados por inspetores, pois deveriam dar o máximo de dedicação em sua profissão, além de servirem de exemplo para os seus alunos.
Ademais, havia uma grande hierarquia presente na Instrução Pública, e o professor que exercia um dos mais importantes papéis da
sociedade, ligado a uma “missão” de moralização e controle, ocupava um lugar desprestigiado.

No que concerne à Escola Normal, identificamos que ela foi considerada como um grande passo para o melhoramento da Instrução
Pública, porquanto viabilizaria a qualificação necessária para que os docentes da instrução primária pudessem exercer o magistério.
Segundo o discurso oficial, com a criação do curso normal os professores do ensino primário passaram a se dedicar ainda mais às suas
funções.

Desse modo, a profissão docente foi se constituindo durante um período no qual o que interessava era dar uma formação moral aos
alunos, propagando os princípios da moral e da religião como uma maneira de manter a ordem na sociedade, para que o povo ocupasse
“o seu lugar”.

A investigação dos relatórios dos “Presidentes da Província das Alagoas” nos possibilitou uma aproximação da concepção de instrução
vigente no período referido e das condições de exercício do magistério, explicitadas pelo discurso oficial. Este discurso certamente
representa uma visão parcial, mas nos oferece pistas para avançar no estudo sobre a história da instrução e do magistério em Alagoas.

NOTAS:

[1] Graduanda do Curso de Pedagogia da Universidade Federal de Alagoas, vinculada ao Grupo de Pesquisa “Políticas públicas:
história e discurso”, bolsista PIBIC do projeto “Mulher e docência: o discurso dos relatórios do Poder Executivo de Alagoas
(1870-1930)”. Projeto financiado pelo CNPq e pela FAPEAL. E-mail: julliana_mari@hotmail.com.

2 Professora Doutora do Curso de Pedagogia da Universidade Federal de Alagoas, vinculada ao Grupo de Pesquisa “Políticas públicas:
história e discurso”, Coordenadora do projeto financiado pelo CNPq “Mulher e docência: o discurso dos relatórios do Poder Executivo
de Alagoas (1870-1930)”. E-mail: katia-melo@uol.com.br

3 “Conjunto de atividades econômicas que têm por fim a manipulação e a exploração de matérias-primas e fontes energéticas, bem
como a transformação de produtos semiacabados em bens de produção ou de consumo” (Dicionário eletrônico Houaiss da Língua
Portuguesa).

4 O Delegado Literário será posteriormente chamado de Inspetor Escolar.

5 Os deveres dos professores segundo o Regulamento para as Escolas Públicas de Instrução Primária, relatório de Figueiredo Junior,
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1871, são: cuidar da educação física, moral e intelectual dos alunos; manter a ordem e o respeito em suas aulas; apresentar-se
decentemente vestido; mandar ao delegado literário um mapa com todos os dados dos alunos e número de faltas durante o trimestre,
para que o mesmo envie ao Diretor-Geral da Instrução Pública; convidar e levar os alunos à missa no 1º domingo do mês; procurar
saber quais os motivos que levaram às faltas dos alunos.
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