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RESUMO 
O ensino de arte voltado para a formação de mulheres aborda aspectos histórico-
pedagógico que influenciaram a concepção de papeis sociais femininos. O ensino de arte 
feminino em 1885 apresentava as modalidades: desenho, pintura, trabalhos manuais, canto 
orfeônico e piano. Sofreram alterações no decorrer dos anos e passaram a formar mulheres 
para o mercado de trabalho. No começo do século XX cinco mulheres tiveram participação 
na construção da Escola Nova em Minas Gerais e se fundamentaram na filosofia de Dewey 
a partir dos ensinamentos obtidos no Teachers College em Nova York. 
 
PALAVRAS-CHAVE 
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ABSTRACT 
The art of teaching focused on training women covers historical and pedagogical aspects 
that influenced the beliefs of female social roles. The female art school in 1885 had 
arrangements: drawing, painting, crafts, choral singing and piano. Have changed over the 
years and started training women to the labor market. In the early twentieth century five 
women have participated in the construction of the New School in Minas Gerais and were 
based on Dewey's philosophy from the lessons learned at Teachers College in New York. 
 
KEYWORDS 
art education; female education; New school.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2692 O ENSINO DE ARTE NA EDUCAÇÃO FEMININA DE UBERABA A BELO HORIZONTE: HISTÓRIA E MEMÓRIA 
Roberta Maira de Melo / UFU  
Simpósio 4 – História do ensino da arte, seu espaço e/em nosso tempo: o agora já é história 

 

Em busca de informações sobre a história do ensino de arte na educação feminina 

foi eleito o Colégio Nossa Senhora das Dores (CNSD), em Uberaba e o período 

abordado de 1885 a 1973 quando o colégio deixa de ser internato e externato 

feminino e começa a receber alunos do sexo masculino. 

Foram abordados os aspectos histórico-pedagógicos presentes neste colégio e que 

coincidem com o ensino de arte de várias localidades brasileiras, visto que o colégio 

segue as exigências legais, da sociedade uberabense e região. 

As disciplinas oferecidas no CNSD relativas ao ensino de arte eram: desenho, 

pintura, trabalhos manuais, canto orfeônico e piano, nomenclaturas que sofreram 

alterações no decorrer do tempo, embora os conteúdos ou técnicas continuassem 

praticamente os mesmos. Dentro do ensino de arte serão abordados neste trabalho 

apenas o desenho, a pintura e os trabalhos manuais. 

O desenho esteve presente durante todo o curso. A Missão Artística Francesa 

(1816) trouxe um sistema de ensino baseado na noção da Academia Francesa e 

introduziu o neoclassicismo no Brasil¹. A educação pelos moldes neoclássicos 

influenciou o ensino de desenho nas escolas do nível fundamental e médio, de tal 

forma que, para poder retratar o ensino de desenho no período, tem-se de 

considerar as expressões plásticas europeias assimiladas no cenário nacional.  

No final do século XIX, nas aulas de desenho do CNSD, era trabalhada a cópia de 

estampas de artistas famosos ou, como relata uma das entrevistadas², de artistas célebres.  

As aulas da escola tradicional transcorriam a partir de exercícios de reprodução de 

modelos, os quais eram selecionados pelo professor e seguiam os princípios da 

metodologia apontada por J. Comenius em seu livro Didática Magna (1957). A arte, 

segundo sua teoria das coisas, requer: o modelo ou imagem, que o artista observa e 

tenta reproduzir; a matéria onde vai imprimir a nova forma; e os instrumentos com os 

quais executa o trabalho. Acredita que o aluno deva fazer exercícios frequentes, 

trabalhar com segurança, com rapidez e sem cometer erros. Os exercícios eram a 

forma de criar o hábito da arte, pois se acreditava que só a prática faria artistas. 

Segundo esta metodologia – a qual era utilizada nas aulas de desenho, pintura e 

trabalhos manuais de forma mecânica –, o professor escolhia modelos para serem 
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reproduzidos através de exercícios. A fixação se dava pela repetição e treinava-se o 

aprimoramento e a cópia. 

Dentro desta concepção, no CNSD eram utilizados modelos selecionados pelo 

professor. Para as aulas de desenho, objetos como: estatuetas em gesso, vasos de 

porcelana, natureza morta em gesso e sólidos geométricos. Nesta mesma aula era 

abordado o desenho geométrico, com o uso de réguas, esquadros e compassos. 

Havia, também, as aulas de desenho ministradas para as normalistas, com livros 

específicos3 a serem seguidos e que foram encontrados na biblioteca do CNSD. 

Esse material ensinava os desenhos pedagógicos que as futuras professoras 

deveriam saber para construir os esquemas de ilustração das aulas. As modalidades 

dos cursos de desenho foram definidas pelas autoras FERRAZ e FUSARI (1993).  

Foram encontrados diários da década de 1930 que descrevem essas aulas de 

desenho e comprovam o uso dos materiais citados anteriormente. No diário de 11 de 

outubro de 1934, por exemplo, lê-se seguinte descrição das aulas de desenho:  

“Desenho de um vaso de folhagem. 
“Continuação da aula precedente. 
“Continuação da aula precedente. 
“Desenho tirado de cópias. 
“Desenho de folhas. 
“Continuação da aula precedente. 
“Desenho de livros. 
“Continuação da aula precedente. 
“Desenho da elipse-circunferência e outras linhas à mão livre. 
“Desenho de livros. 
“Continuação da aula precedente”.4 
 

O diário de 30 de novembro de 1934 cita o uso dos sólidos geométricos: 

“Desenho de uma valise. 
“Continuação da aula precedente. 
“Desenho de um estojo de pintura. 
“Continuação da aula precedente. 
“Desenho de corpos sólidos: prisma, poliedro etc. 
“Desenho de um grupo de objectos: cylindro, esquadro, compasso e 
transferidor. 
“Concurso: desenho da valise. 
“Desenho de uma talha. 
“Continuação da aula precedente. 
“Desenho de uma cesta. 
“Continuação da aula precedente. 
“Encerramento das aulas officiaes”.5 
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Uma outra forma de reforçar a importância dada à cópia perfeita eram os concursos 

de desenho do objeto realizado em sala de aula, que aconteciam praticamente uma 

vez por mês. Incentivavam-se as alunas a se dedicarem o máximo e, com isso, 

conseguirem o reconhecimento, prática comum também nas outras disciplinas. 

As autoras Ferraz e Fusari estabelecem modalidades para os cursos de desenhos 

ministrados dos anos 30 a 70: desenho do natural; desenho decorativo; desenho 

geométrico e desenho pedagógico (FERRAZ e FUSARI, 1993, p. 25). Para 

categorizar as imagens coletadas no CNSD, apropriar-nos-emos das modalidades 

desenho do natural e desenho pedagógico, aos quais se acrescenta o desenho de 

estampas, pela importância que apresentou nas aulas de desenho e pintura do 

Colégio. 

O desenho do natural era realizado a partir de estatuetas de gesso trazidas da 

França, que representam ícones da figura feminina respeitada e aceita socialmente. 

 
Busto em gesso. A40 F18 P18 

Fotografia: Roberta Melo 
 

O modelo europeu, principalmente francês, era seguido e respeitado na sociedade 

da região, e até as vestimentas utilizadas pelas mulheres da cidade eram baseadas 

na moda da França.  

A moda não foi o único caminho francês a ser seguido, mas também o conceito de 

civilidade, tão difundido na Europa, e que se estabeleceu em oposição com a 

“barbárie”. O Brasil, para poder tornar-se civilizado, deveria educar todas as classes; 
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então, a partir desse momento, adota o modelo de moral cristã francesa na 

educação das meninas, empreitada que o CNSD realizou com sucesso. Dentro do 

processo civilizador, tudo o que remetia ao progresso era adotado pelo Colégio e 

pela sociedade da região, que buscava com isso tornar-se civilizada. 

Além das estatuetas, alguns objetos eram utilizados, como é o caso dos pratos com 

frutas em gesso e de vasos de louça ou porcelana. Estes objetos são posteriores e 

começaram a serem citados nos diários e livros de atas de inspeção na década de 

30 do século XX. Segue a descrição de uma dessas aulas: 

“Uma jarra com um lírio – copia do natural. 
“Repetição do trabalho feito na última aula de desenho. 
“Concurso – lírios com folhas – copia do natural. 
“Desenho do natural – uma penca de cajus com folhas. 
“Folhas de parreira – copia do natural. 
“Um galho de cerejeira com folhas e fructas. 
“Um vaso – copia vista deste objecto. 
“Um prato com fructas – copia do natural – desenho com sombra. 
“Repetição do trabalho feito na última aula de desenho”.6 
 

Pela descrição das aulas e relato de ex-alunas, percebe-se que se dava importância 

a frutas e flores retiradas da natureza, mas provavelmente utilizavam-se as artificiais 

na falta daquelas. Os desenhos eram trabalhados com luz e sombra, a grafite ou a 

lápis de cor e/ou giz pastel. 

Seguem um desenho colhido em cadernos de ex-alunas do CNSD. Não foram 

encontradas as descrições da técnica utilizada, mas tudo leva a crer que foram 

confeccionados a partir do desenho de observação, que era o procedimento comum 

a estas temáticas.  

 
Desenho de natureza morta, 30 x 24 cm 

Fotografia: Roberta Melo 
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Percebemos, nestas imagens, a influência do conceito de desenho veiculado no 

Brasil pela Missão Francesa: a linha, enquanto contorno, subordinada à forma. 

Apesar de estes trabalhos terem sido executados no começo do século XX, ainda 

hoje percebemos esta tendência em muitas escolas no Brasil, nos mais diversos 

níveis de ensino.  

Ainda de acordo com as modalidades sugeridas por Ferraz e Fusari, incorporamos o 

desenho de estampa, realizado desde o início das atividades do Colégio, em 1885, 

no começo nas aulas de desenho, a partir de imagens trazidas da França, que foram 

posteriormente sendo adquiridas no Brasil e apenas trabalhadas nas aulas de 

pintura, de que trataremos logo a seguir. 

O que tudo indica é que normas espaciais para a execução do exercício eram 

passadas pela professora, como é o caso da margem e da escritura dos nomes 

encontrados em vários trabalhos realizados pelas alunas. Esta margem talvez tenha 

a ver com a necessidade da técnica da perspectiva no desenho. Ressalte-se que a 

necessidade de seguir normas e copiar padrões foi uma constante na educação da 

mulher, em todos os âmbitos: tanto na educação formal quanto na das vivências 

sociais.  

Trataremos agora do desenho pedagógico, que, como o desenho de estampa, não 

se dava por um processo de criação, mas pela cópia de exercícios sem nenhum tipo 

de reflexão.  

        
Desenhos poedagógicos 

Fonte: ROTONDARO, s.d., p. 77; 89. 
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O desenho pedagógico foi largamente utilizado nas escolas normais no século XX e 

tem grande influência ainda hoje em nossas escolas. Os desenhos do pato e do 

peixe foram muito difundidos no ambiente escolar e podemos percebê-los até os 

dias atuais nos desenhos das crianças. Existem estudos sobre estes desenhos, 

considerados formas estereotipadas7, discussão em que não entraremos, porque 

implicaria uma outra pesquisa e um outro trabalho. Analisaremos apenas a produção 

das alunas, que nos permite salientar como o período estudado foi todo orientado 

por aulas de desenhos baseadas em modelos das mais diferentes procedências, de 

objetos em gesso a livros didáticos.  

Enquanto as aulas de desenho eram obrigatórias no currículo do CNSD, as aulas de 

pintura eram opcionais e pagas à parte pelos pais que se interessavam por que suas 

filhas as cursassem. O desenho era de grande importância no século XX, 

considerado útil para determinadas profissões; mas qual seria a utilidade nas 

escolas da elite? 

Uma delas seria o exercício para aprender arte e, assim, conhecer os quadros de 

“artistas de valor”, motivo pelo qual a cópia de quadros destes artistas era realizada 

nas aulas de pintura. Outra questão talvez fosse a necessidade de saber bem o 

desenho, que era a base para a pintura, na condição de estudo preparatório para 

esta última, em cuja execução acabava por desaparecer – valores que ainda 

encontramos nas escolas.  

 

Nas aulas de pintura o material utilizado seguiam padrões rígidos da Academia. Os 

padrões podemos perceber nos quadros que aparecem na foto da sala de pintura e 

desenho do CNSD. 
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Sala de desenho do CNSD 

Fotografia: João Schroden Jr. 
 

Era grande a valorização da reprodução de trabalhos de artistas, sendo que as 

cópias preferidas eram as das pinturas religiosas. A temática era apreciada pelas 

freiras e pelo ensino acadêmico, que formulou um vocabulário baseado em valores e 

padrões de manifestações plásticas.  

Nas aulas de trabalhos manuais havia uma grande valorização das atividades 

consideradas femininas: costura, bordado, crochê e a confecção de objetos 

utilitários, como flores, almofadas, caixas etc. Anúncio na Gazeta de Uberaba (1901) 

deixa clara a serventia destas aulas: “Tem por fim este collegio a formação de bôas 

mães de familia, e de criadas ou servas que possão vantajosamente substituir as 

escravas”. E, logo abaixo, fala sobre as disciplinas que eram oferecidas às moças: 

“E tambem trabalhos manuaes proprios de uma senhora, taes como: costura, 

crochet, bordado, etc.” 

Além de os trabalhos manuais serem considerados atividades femininas, 

relacionadas com a organização do lar, representavam ofícios realizados no 

ambiente privado. Todos que eram desempenhados no âmbito doméstico deveriam 

ser executados por mulheres, e quanto mais atividades as moças realizassem 

dentro de casa, menos tempo teriam para se envolver em ações públicas. 

Os trabalhos manuais eram atividades delicadas, que adornariam os espaços 

privados, características que reforçavam ainda mais o papel social feminino no 

século XIX e em grande parte do século XX.  
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Bordado realizado por Balbina Cury 

Fotografia: Roberta Melo 
 

Uma das entrevistadas relata a execução do trabalho realizado logo acima:  

“A Irmã pedia: ‘– Traz um trabalho qualquer, pode escolher’. Ficava à 
vontade da gente, então a gente levava qualquer trabalho para 
bordar, uma linha para crochê, uma coisa qualquer. Então, eu levei a 
toalha que eu já te contei. Era assim a aula de trabalho manual. A 
gente já levava desenhado, para a gente fazer. [...] As colegas, 
quando não levavam trabalho, sentavam em volta da mesa ou da 
minha cadeira e nós íamos fazer todas juntas. Então, elas ajudavam 
também. Assim, o dia que elas não levavam trabalho porque o meu 
era um forro grande dava trabalho para muita gente [...]. A hora de 
bordar era a hora de bater um papinho, então a gente gostava, nem 
via a hora passar”.8 

E conta também que o desenho era utilizado também para riscar os tecidos a serem 

bordados, o que, na maioria das vezes, era feito com moldes prontos. As alunas não 

faziam a criação dos desenhos que comporiam as toalhas, que eram sempre 

copiados de algum lugar. Os motivos eram exclusivamente os florais e não foi 

relatado nenhum outro tipo de desenho; as letras eram também bastante 

empregadas, principalmente para marcar o enxoval das moças. 

Os trabalhos manuais também eram utilizados como uma forma de ocupação do 

tempo das mulheres burguesas: assim como no ato da leitura, ficavam horas a 

bordar, recolhidas ao ambiente doméstico.  
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Alunas na sala de aula 

Fotografia: Angelo Prieto 
 

Como não havia uma sala própria para a execução dos trabalhos manuais, estes 

eram praticados na mesma classe utilizada para as outras disciplinas. Na imagem 

acima, podemos ver sobre algumas carteiras os tecidos e as linhas próprios para a 

realização dos trabalhos de agulha. Mesmo se tratando da terceira parte do século 

XX, quando os uniformes já eram de mangas curtas, e com algumas alunas 

arriscando um sorriso, a organização da sala prevalece de forma seriada.9   

A organização do alunado em forma serial possibilitou a economia do tempo de 

aprendizagem, facilitou o controle de cada um e o trabalho simultâneo de todos. 

Antes, o professor orientava um aluno e os outros esperavam, ociosos e sem 

vigilância; com a disposição em fila, tornou-se possível o controle individual. Este 

arranjo ressaltou ainda mais a divisão de classes sociais, uma vez que o status era 

um dos critérios da disposição espacial. O professor tornou-se o classificador dos 

alunos quanto ao desempenho intelectual (nível de avanço), a submissão às regras 

(valor, temperamento, aplicação, limpeza) e à situação econômica (fortuna dos pais). 

Em 1963, começou a aparecer uma nova disciplina, com o nome de Artes Plásticas, 

que absorveu, na verdade, os conteúdos de desenho e de trabalhos manuais e 

trouxe mais alguns acréscimos.  

Neste momento o CNSD já utiliza os princípios da Escola Nova e as pesquisas 

foram direcionadas para entender como se deu a implementação desta escola em 

Minas Gerais. O que ocorreu durante o governo mineiro de Antônio Carlos (1926–

1930) propôs reformas na educação e a implementação da Escola Nova. Com este 
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intuito cinco professoras mineiras de Belo Horizonte foram enviadas para realizar 

seus estudos em Nova York. 

Das cinco professoras que foram para Nova York, três trabalharam na Escola de 

Aperfeiçoamento quando retornaram ao Brasil: Alda Lodi, Amélia de Castro Monteiro 

e Lúcia Schmidt de Castro. As outras duas foram para a Escola Normal Modelo.10 

Ignácia Guimarães já era professora nessa instituição e Benedicta Valladares 

Ribeiro, que passou a fazer parte do quadro.  

 
Grupo em Nova York. Em pé: à esquerda, Amélia Monteiro; ao centro, Benedicta Valladares Ribeiro; 

à direita, Ignácia Guimarães. Sentadas: à esquerda, Alda Lodi; ao centro, desconhecida; à direita, 
Lúcia Schmidt. Arquivo particular de Maria Mercedes Valadares Guerra Amaral.  

Fotografia de autoria desconhecida. 
 

Com a volta do grupo de Nova York, era necessário que os conhecimentos fossem 

colocados em prática nas escolas embora, apenas um das professoras, tenha 

voltado para a escola de origem. Benedicta Valladares Ribeiro optou pela Escola 

Normal Modelo, como seu pai, o Senador Antônio Benedicto Valladares Ribeiro a 

instruiu. A intenção era que o grupo não ficasse concentrado em um mesmo local.  

A escola enfrentava ainda a resistência dos pais em colocarem os filhos nas Classes 

Anexas11, que julgavam muito modernas para os padrões das famílias católicas 

mineiras. A igreja católica e seus filiados não viam com bons olhos a chegada dos 

europeus e das ‘professorinhas americanizadas’, defendendo os princípios da escola 
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ativa. Para construir as primeiras turmas das Classes Anexas, foi necessária a 

interferência do Secretário do Interior. A primeira turma foi formada com crianças 

carentes do Grupo Caetano Azevedo. Entretanto, essa situação foi sendo 

rapidamente revertida, pois, com o reconhecimento do trabalho desenvolvido pela 

escola, a demanda por vagas cresceu e logo ela passou a ser acusada de ter-se 

tornado a instituição elitizada. É que o número de pais desejosos de que seus filhos 

estudassem nas classes Anexas aumentou consideravelmente e, como a escola 

dispunha de apenas uma turma por série, era preciso selecionar, o que acabou por 

privilegiar alunos pertencentes às camadas privilegiadas. (MACIEL, 2001, p. 84–85).  

O corpo docente da Escola de Aperfeiçoamento estava composto por professores 

brasileiros: Amélia de Castro Monteiro, Lúcia Schmidt de Castro, Alda Lodi, Iago 

Pimentel dentre outros; e por professores europeus: Helena Antipoff e Jeanne 

Louise Milde, uma vez que a Escola de Artes não foi criada. O grupo seguia as 

ideias de: Claparède, Dewey, Kilpatrick, Decroly, Piaget, Cousinet, e fez da Escola 

um laboratório de pesquisas e experimentação que difundia as concepções da 

Escola Nova. Na escola de aperfeiçoamento se destacaram:  

Os estudos sobre o processo de aprendizagem infantil desenvolvidos por Helena 

Antipoff, no Laboratório de Psicologia (1º do país).  

A nova orientação metodológica introduzia [ideias escolanovistas] no currículo das 

escolas mineiras através do Método de Projetos, do Método Global no ensino de 

leitura e da escrita (Lúcia Casasanta) e do destaque da Arte no processo educativo 

(Artus Perrelet e Jeanne Milde).  

Jeanne Louise Milde continuou seus trabalhos até 1955, quando se aposenta do 

cargo de professora da cadeira de desenho, trabalhos manuais e modelagem do 

curso de Administração Escolar do Instituto de Educação de Minas Gerais.  

Segundo PEREIRA, que realizou estudos direcionados a Jeanne Milde, a artista e 

professora:  

[...] foi a responsável por uma grande oficina de arte/criação na 
Escola Normal Modelo, no Curso de Aperfeiçoamento e, 
posteriormente, no Curso de Administração Escolar. Entre as várias 
atividades de suas aulas, estava também a prática do Teatro de 
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Bonecos direcionada para a criação de máscaras, cenários, 
fantoches e outros. (2008, p. 131)  

Na década de 1920, Belo Horizonte possuía duas artistas de significância no quadro 

nacional, a escultora Jeanne Louise Milde, nascida em Bruxelas (1900–1997) e a 

pintora Zina Aita, nascida em Belo Horizonte (1900–1967). Ambas de formação 

europeia. Milde cursou a Real Academia de Belas Artes de Bruxelas enquanto Aita a 

Academia de Belas Artes de Florença. Em 1924, Aita deixa o país e vai residir em 

Nápoles. Milde deixa a Bélgica e vem para Belo Horizonte em 1929.  

Aita participa, como artista convidada, da Semana de Arte Moderna de 22, em São 

Paulo ao lado de Anita Malfatti. Esse evento tornou-se o eixo polarizador ao redor do 

qual se efetuaram as diferenças entre tradição e modernidade no país. Milde integra 

a Missão Pedagógica Europeia, em 1929, formada por professores europeus, 

convidados do Governador do Estado de Minas, Antônio Carlos de Andrade, a fim 

de participarem da reforma do Ensino, sob a coordenação do Secretário do Estado, 

Francisco Campos. Iniciava-se no país a modernização da Escola Pública brasileira 

(VIEIRA, 1990, p. 9).  

Aita está envolvida com a Semana de Arte Moderna de 22 em São Paulo e Milde, com 

a modernização da Educação e com o Movimento Moderno em Minas Gerais. São duas 

mulheres com posturas corajosas que marcaram presença no mundo moderno.  

Pensando justamente nessas mulheres desbravadoras do grupo que foi para Nova 

York, destaquei a professora Benedicta Valladares Ribeiro e lecionava Introdução à 

Educação e Didática Teórica e Prática, segundo o jornal Minas Gerais (Belo 

Horizonte, 11 jul. 1967), onde saiu a publicação oficial da aposentadoria.  

O autor mais interessante trabalhado foi John Dewey. Expoente da 
Escola de Chicago e da Columbia University, onde D. Benedita fora 
se especializar juntamente com um grupo de professoras da Escola 
de Aperfeiçoamento de minas Gerais, ele não poderia deixar de ser 
sua bandeira pedagógica. Seu livro vida e educação foi muito 
trabalhado por nós, em especial a segunda parte – “Interesse e 
esforço” -, um dos esteios da Pedagogia Ativa. Havia também outros 
autores e livros muito importantes: Edwars Thorndike; Edouard 
Claparède (Psicologia da criança e Pedagogia experimental); Anísio 
Teixeira, discípulo de Dewey; Lourenço Filho (Introdução ao estudo 
da Escola Nova). Havia autores que “escreviam sobre” os grandes 
autores: Aguayo, Lorenzo Luzuriaga, entre tantos outros mais. 
(AMARAL, Ana Lúcia, em entrevista à autora)  
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As ex-alunas do Instituto de Educação de Minas Gerais receberam influências 

significativas na sua formação o que certamente influenciou na postura profissional 

das mesmas. Tiveram contribuições de Artus Perrelet e Jeanne Milde quanto ao 

destaque da arte no processo educativo assim como de Jonh Dewey através de 

Benedicta Valladares Ribeiro. As ex-alunas entrevistadas relataram a importância de 

Benedicta Valladares na formação das mesmas que se dava não só no âmbito 

teórico, mas uma vez que a professora vivia tudo que acreditava o aprendizado se 

dava também pelo exemplo.  

O período aqui abordado evidencia uma independência crescente alcançada pela 

mulher, que começa a traçar os seus caminhos profissionais de forma significativa, 

ganhando tanta independência quanto o homem. Contudo, isto não ocorreu em 

todos os Estados brasileiros, ou seja, esta liberdade possui diferentes graus, 

dependendo da região e do nível educacional da mulher em questão. 

 
Notas 
1 Ver BARBOSA, 2015. 
² DIAS, Irmã Elza, ex-aluna e ex-professora do CNSD, em entrevista concedida à autora. São Paulo, 5 de 
dezembro de 2001. 
³ Ver PENTEADO, s.d. e ROTONDARO, s.d. 
4 Diário de 31 outubro de 1934, p. 59. 
5 Diário de 30 de novembro de 1934, p. 61. 
6 Diário de 1932, p. 57. 
7 VIANNA, 1995, pp. 55-60. 
8 CURY, Balbina de Castro. Entrevista concedida à autora. Uberaba, 10 de dezembro de 1997. 
9 Ver Foucault, 2000. 
10 É a escola mais antiga e tradicional para formação de professores do Estado de Minas Gerais. Teve sua 
origem em Ouro Preto, no final do séc. XIX. Em 1906, em virtude da mudança da capital do estado para Belo 
Horizonte, a escola normal foi elevada à categoria de educandário modelo; escola normal modelo (1907-1946). 
Ver: Mafra (2005, pp. 137-148).  
11 As classes anexas eram como um laboratório para a Escola Normal Modelo e para a Escola de 
aperfeiçoamento. As professoras eram minuciosamente selecionadas e as classes eram observadas pelas 
alunas do curso normal. Era onde os princípios da escola ativa eram aplicados. 
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