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RESUMO 

 

As primeiras décadas do século XX presenciaram a tentativa de reorganização do ensino 

primário brasileiro, tendo a escola como uma das principais propagadoras dos valores 

republicanos. Nesse contexto, os Grupos Escolares configuraram-se como projeto de 

educação popular para a propagação do acesso à leitura e à escrita, exigência pretendida pela 

República no Brasil. No Rio Grande do Norte, o processo de criação e ampliação dessa 

modalidade de escola primária se iniciou com a Reforma da Instrução Pública, através da Lei 

nº 284, de 30 de novembro de 1909. Dentre os Grupos Escolares do Rio Grande do Norte, 

analisamos a história e as práticas educativas o Grupo Escolar Joaquim Nabuco, localizado 

em Taipu, entre 1919 e 1940, período que compreende a sua criação e as duas primeiras 

décadas de funcionamento e consolidação da instituição. Particularizamos, nesse estudo, as 

práticas educativas das professoras Josefa Botelho e Helena Botelho, primeiras professoras a 

atuarem nessa instituição. Fundamentamos metodologicamente nosso estudo na História 

Cultural por possibilitar, também, a reflexão sobre os acontecimentos históricos e a 

compreensão de como uma determinada realidade social é construída. Pesquisamos nos 

acervos do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte (IHGRN); do Arquivo 

Público do Estado (APE/RN); da Escola Caetano de Campos (São Paulo) e da Escola 

Estadual Joaquim Nabuco, atual nomenclatura do Grupo Escolar pesquisado. Nesses acervos, 

dialogamos com as Leis, os Decretos do Governo, Relatórios e Mensagens Governamentais, 

jornais, revistas, Diários de Classe, cartilhas e livros didáticos. Analisamos as fontes no 

diálogo com autores como Chartier, R. (1990), que permite a interface com a prática e a 

representação dos atores envolvidos, e Morais, M. (2002; 2006), com as diferentes maneiras 

de se estabelecer a discussão com as fontes e pensar acerca da apropriação da leitura e da 

escrita a partir dos objetos contextualizados. A construção do Grupo Escolar Joaquim Nabuco 

foi importante para Taipu, pois, sendo a primeira instituição de ensino da cidade, permitiu às 

crianças o acesso à instrução pública. As professoras Helena Botelho e Josefa Botelho, 

formadas pela primeira turma da Escola Normal de Natal, em 1910, contribuíram de forma 

significativa para o funcionamento e consolidação do Grupo. Suas práticas educativas 

refletiam as ideias correntes acerca da alfabetização e do ensino da leitura e da escrita no 

período analisado. Indicavam os modos de fazer e a conduta específica na escola primária do 

Rio Grande do Norte. 

 

Palavras-Chave: História da Educação. Grupo Escolar. Práticas Educativas. 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The first decades of the twentieth century witnessed the attempt to reorganize the Brazilian 

primary school, with the school as one of the main propagators of republican values. In this 

context, the School Groups were shaped like popular education project for the spread of 

access to reading and writing, intended requirement by the Republic in Brazil. In Rio Grande 

do Norte, the process of creation and expansion of this mode of primary school began with the 

reform of Public Education, law No. 284, 30 November 1909. Among the School Groups of 

Rio Grande do Norte, we analyze the history and the educational practices the School Group 

Joaquim Nabuco, located in Taipu, between 1919 and 1940, a period that comprises its 

inception and the first two decades of operation and consolidation of the institution. We 

specify in this study the educational practices of teachers Josefa Botelho and Helena Botelho, 

first teachers to act in this institution. Methodologically we base our study on the cultural 

history by allowing also the reflection on historical events and understanding how a particular 

social reality is constructed. We research in the collections of the Historical and Geographical 

Institute of Rio Grande do Norte (IHGRN); State Public Archive (APE/RN); the Caetano de 

Campos School (São Paulo) and the State School Joaquim Nabuco, current nomenclature of 

the School Group searched. In these collections, we dialogue with the Laws, Decrees of the 

Government, Reports and Government posts, newspapers, magazines, class diaries, booklets 

and textbooks. We have analyzed the sources in dialogue with authors such as Chartier 

(1990), which allows the interface with practice and representation of stakeholders, and 

Morais (2002; 2006), with different ways to settle the argument with the sources and think 

about the appropriation of reading and writing from the contextual objects. The construction 

of the School Group Joaquim Nabuco was important to Taipu then, being the first city of the 

educational institution, allowed children access to public education. The teachers Helena 

Botelho and Josefa Botelho, formed by the first group of the Normal School of Natal in 1910, 

contributed significantly to the operation and consolidation of the Group. Their educational 

practices reflect current ideas about literacy and reading and writing education in this period. 

They indicated the ways of doing and the specific action in primary school in Rio Grande do 

Norte. 

 

Keywords: History of Education. School Group. Educational Practices. 
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“[...] o passado, em sua totalidade, nunca é 

completamente apreensível.”  

(LOPES; GALVÃO, 2001, p. 30) 
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1 O OBJETO DE PESQUISA E OS CAMINHOS METODOLÓGICOS 

 

1.1 O encontro com a pesquisa 

 

Relatar os caminhos, até aqui trilhados, como pesquisadora da História da Educação 

é um prazer inestimável. Mesmo consciente “[...] que o passado, em sua totalidade, nunca é 

completamente apreensível.” (LOPES; GALVÃO, 2001, p. 30), esboçaremos nossa 

caminhada ao encontro do nosso objeto de estudo. Caminhada que é permeada pela trajetória 

acadêmica no curso de Pedagogia. 

Percurso prazeroso de ser relatado, pois ser professora é algo que sempre almejamos. 

O sentimento de poder transmitir conhecimento e, ao mesmo tempo, aprender, num ciclo 

infinito de troca de saberes e experiências, move e alimenta as nossas expectativas em sermos 

professora. Rubem Alves (1994, p. 4) retrata bem nosso sentimento ao definir o ato de ensinar 

como “[...] um exercício de imortalidade. De alguma forma continuamos a viver naqueles 

cujos olhos aprenderam a ver o mundo pela magia da nossa palavra. O professor, assim, não 

morre jamais...” 

Iniciamos pelo ingresso no curso de Pedagogia da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN), no primeiro semestre do ano de 2010. Apesar da certeza na escolha 

da profissão, aquietavam-nos em relação a que área específica da Educação aprofundar os 

conhecimentos. Em busca de respostas, aproveitávamos intensamente as disciplinas que 

cursávamos.  

Dúvida que durou pouco tempo. Nas primeiras disciplinas do curso, os aspectos 

históricos, filosóficos e linguísticos da Educação já nos despertavam o interesse pela área da 

pesquisa em História da Educação. Com a disciplina Fundamentos Histórico-Filosóficos da 

Educação II, estudamos as ideias pedagógicas de pensadores como Rousseau e Pestalozzi. 

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), considerado o pai da pedagogia 

contemporânea, revolucionou a pedagogia colocando a criança no centro da sua teorização. 

Opôs-se a todas as ideias correntes em matéria educativa e elaborou uma nova imagem da 

infância, vista como próxima do homem por natureza, bom e animado pela piedade, sociável 

mas também autônomo, como articulada em etapas sucessivas (da primeira infância à 

adolescência) bastante diversas entre si por capacidades cognitivas e comportamentos morais. 

O princípio fundamental de toda sua obra, pelo qual ela é definida até os dias atuais, é que o 
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homem é bom por natureza, mas está submetido à influência corruptora da sociedade 

(CAMBI, 1999). 

Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827) idealizou uma escola que deveria ser não só 

uma extensão do lar como também inspirar-se no ambiente familiar, para oferecer uma 

atmosfera de segurança e afeto. Ao contrário de muitos de seus contemporâneos, não 

concordava totalmente com o elogio da razão humana. Para ele, só o amor tinha força 

salvadora, capaz de levar o homem à plena realização moral, isto é, encontrar 

conscientemente, dentro de si, a essência divina que lhe dá liberdade (FERRARI, 2011). 

Palma Filho (2005), citando Reis Filho (1981), destaca que Pestalozzi e Rousseau 

são considerados precursores da escola nova, movimento que muito irá influenciar as 

reformas educacionais do ensino primário em nosso país a partir da década de 1920. 

Pestalozzi criou o chamado método pedagógico intuitivo que rapidamente se difundiu por 

toda Europa e Estados Unidos. No Brasil, Rousseau e Pestalozzi influenciaram intelectuais da 

educação como Caetano de Campos
1
, intelectual, médico e educador, que acreditava na 

assistência médica para doentes e a escola para os analfabetos, pois para ele o benefício da 

instrução tem de ser para todos, a fim de que a instrução seja popular.  

Com o estudo das ideias pedagógicas desses pensadores, compreendemos os aspectos 

da prática educativa em determinados contextos sociais e momentos históricos. Na formação, 

especialmente, do Pedagogo esse estudo é relevante, pois conduz ao entendimento das razões 

que conduziram à profissionalização do seu campo de atuação.  

 

O mínimo que se exige de um educador é que seja capaz de sentir os 

desafios do tempo presente, de pensar a sua ação nas continuidades e 

mudanças do trabalho pedagógico, de participar critic   amente na 

construção de uma escola mais atenta às realidades dos diversos grupos 

sociais. (NÓVOA, 1999, p. 15). 

 

Outra disciplina que contribuiu de maneira significativa foi Aprendizagem e 

Desenvolvimento da Linguagem, ministrada pela professora Maria Arisnete Câmara de 

Morais. Discutimos sobre as concepções de linguagem; as relações entre linguagem e 

desenvolvimento cognitivo; e linguagem e interação verbal. Tivemos a oportunidade de ler 

                                                 
1
 Antônio Caetano de Campos empreendeu a reforma da instrução pública, iniciada em 1890 em São Paulo, que 

objetivava oficializar, institucionalizar e sistematizar um conjunto de operações educacionais amplamente 

divulgadas no final do Império brasileiro. Enfeixadas pelas ideias positivistas, essas operações convergiam para 

a busca de cientificidade na educação da criança e delineavam a hegemonia dos métodos intuitivos e analíticos 

para o ensino de todas as matérias escolares, especialmente a leitura (MORTATTI, 2000a, p. 78). 
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textos que nos levaram a uma reflexão mais atenta sobre a relação da leitura e da formação 

docente. Compreendemos que cabe “[...] aos futuros professores orientar leituras. Por isso, 

fazê-los refletir sobre suas maneiras de ler, sobretudo no contexto da formação inicial, poderia 

ajudá-los a definir as estratégias e percursos de leitura mais adequados para o 

desenvolvimento de processos de formação de seus alunos.” (CHARTIER, A., 1999, p. 89). 

Recordamos particularmente dos textos A importância do ato de ler (FREIRE, 1995), 

no qual ele aborda a sua importância da leitura e de que forma se constitui historicamente a 

sua compreensão da necessidade da leitura; e Leituras Clandestinas (MORAIS, M., 2003a), 

no qual a autora relata sobre as suas memórias de leitura e considera que essas memórias de 

vida “[...] implicam em construção, desconstrução, exclusão, inclusão, recuos, avanços, tensão 

e medo de se expor.” (MORAIS, M., 2003a, p. 9). Estes textos inspiraram a nossa prática de 

leitura e as lembranças das nossas próprias leituras. 

Freire (1995, p. 35), ao relembrar momentos especiais de sua prática de leitura, 

guardados na memória, relata que mais intensamente lhe vinha o sentimento de que “Quanto 

mais eu lia esse mundo, mais ia decifrando, ia percebendo esse mundo [...]”. E nesse sentido, 

 

O desafio, a curiosidade, com que a criança se faz é absolutamente 

fundamental ao próprio processo da leitura. O desenvolvimento e o desafio à 

expressividade oral da criança, o desafio à continuidade da leitura do seu 

mundo, concomitantemente com a leitura da palavra, é absolutamente 

indispensável. (FREIRE, 1995, p. 35-36). 

 

Partilhando do mesmo sentimento, Morais, M. (2003a, p. 12) se desnuda ao 

vasculhar sua memória, afirmando que “Ir ao encontro dessas lembranças é gratificante e ao 

mesmo tempo difícil; difícil, porque escrever sobre elas é um desnudamento. Quem não tem 

medo de desnudamento do espírito no espaço público?” 

Assim como Freire (1995) e Morais, M. (2003a), retomamos nossas experiências 

com as leituras, especialmente, as do tempo da infância. Entre estas leituras, uma mais forte 

surgiu à mente. Uma coleção de livros guardados com o mais terno carinho, intitulada Era 

uma vez... A referida coleção é composta de dois livros, cada um com duas histórias: A bela 

adormecida e Ali Babá e os quarenta ladrões; Aladim e a lâmpada maravilhosa e Os Cisnes 

selvagens.  
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Imagem 1 – Capa do livro Era uma vez. Livro 1.        Imagem 2 – Capa do livro Era uma vez. Livro 2. 

               

                  Fonte: Era uma vez... (1988).                                    Fonte: Era uma vez... (1988). 

 

A coleção possuía também duas fitas K7 com as respectivas histórias. Histórias estas 

que foram lidas e ouvidas incansavelmente. Até hoje, essas músicas fazem parte da minha 

memória, das minhas lembranças infantis. Ao ouvir o início da história, a emoção se tornava o 

sentimento mais intenso. Até hoje recordamos as primeiras frases cantadas da história. 

 

Era uma vez... 

Outra história assim vai começar.  

E todos vocês, nesse mundo encantado, vão sonhar. 

É só escutar com atenção 

E viajar na asa da imaginação...  

Que a alegria vai tomar seu coração...  

(ERA UMA VEZ..., 1988, p. 1). 

 

Histórias que nos faziam viajar num mundo encantado, que apenas a imaginação 

poderia nos levar. Remetemo-nos a Certeau (2012, p. 245) ao revelar que “[...] os leitores são 

viajantes; circulam nas terras alheias, nômades caçando por conta própria através dos campos 

que não escreveram, arrebatando os bens do Egito para usufruí-los.” 

Viagens e histórias que nos conduzem às boas lembranças da infância e revelam o 

encanto que até hoje temos pelas histórias infantis, e a satisfação de poder contá-las, sempre 
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que possível, a outras crianças. A inclinação para a leitura, que já se dava na infância, 

futuramente, despertariam o nosso interesse em pesquisar sobre a temática do ensino da 

leitura e da escrita, especialmente, em uma perspectiva histórica. 

Com o avanço das leituras e discussões que permeavam a disciplina Aprendizagem e 

Desenvolvimento da Linguagem, percebemos que a leitura, além de ampliar nossos 

conhecimentos, ajuda nosso poder de criticidade. Conseguimos ver com novos olhares as 

situações que se apresentam diariamente. Acreditamos que, quem não tem a leitura na sua 

rotina, também não terá o hábito de investigar, de pesquisar, de analisar e de reconstruir, pois 

ler faz surgir questionamentos e reflexões. Segundo Freire (1995, p. 44), “[...] a leitura do 

mundo precede a leitura da palavra e a leitura desta implica a continuidade da leitura daquele 

[...]”, onde o movimento do mundo à palavra e da palavra ao mundo está sempre presente. 

Com isso, o hábito que já tínhamos de ler ficou mais intenso.  

Além de tomar consciência da importância da leitura para nossa formação, pudemos 

no decorrer da disciplina, conhecer o trabalho desenvolvido pela professora Maria Arisnete 

Câmara de Morais. Seja na leitura de seus textos, seja nas suas falas sobre os estudos 

desenvolvidos no Grupo de Pesquisa História da Educação, Literatura e Gênero, que 

coordena. Ao relatar sobre as atividades no referido Grupo de Pesquisa a professora – como 

os trabalhos científicos desenvolvidos, as orientações, as trocas de conhecimentos, os eventos 

científicos e as defesas de pesquisas científicas – instigava o nosso desejo de participar do 

universo da pesquisa acadêmica e, especialmente, da história da educação no estado do Rio 

Grande do Norte. No entanto, ainda não era o momento de ingressarmos nesse universo. 

No primeiro semestre de 2011, demos continuidade aos estudos sobre os aspectos 

históricos e filosóficos da educação, na disciplina Fundamentos Histórico-Filosóficos da 

Educação Brasileira, aproximando-nos ainda mais desta área de conhecimento. Essa 

disciplina abordou as raízes históricas e filosóficas da educação brasileira, as bases e 

proposições que organizaram o modo de pensar e praticar a educação no Brasil. Pudemos 

compreender, em parte, as diversas maneiras pelas quais em diferentes lugares e momentos 

uma realidade pedagógica é construída ou dada a ler pelos autores e atores sociais. Também 

identificamos a articulação das ideias educacionais no Brasil relacionando-as com a filosofia 

da educação, as teorias, as práticas educativas e à própria história. 

As discussões em sala de aula, as leituras dos textos e as reflexões realizadas, 

permitiram aumentar os nossos conhecimentos sobre a história e a filosofia da educação 



16 

 

brasileira. Mas, ainda sentíamos um desejo em aprender e saber mais sobre as práticas 

educacionais difundidas em outras épocas. 

Foi com esse latente desejo de aprofundar os estudos, que no final desse semestre de 

2011.1, procuramos a professora Maria Arisnete Câmara de Morais e expressamos nosso 

desejo de estudar mais e fazer parte do seu Grupo de Pesquisa História da Educação, 

Literatura e Gênero. Logo passamos a ser Bolsista de Iniciação Científica no referido Grupo 

de Pesquisa, vinculado à Linha de Pesquisa História da Educação, Práticas Sócio Educativas 

e usos da Linguagem, atualmente intitulada Educação, Estudos Sociohistóricos e Filosóficos, 

do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGED) da UFRN. 

Ser integrante de um Grupo de Pesquisa nos fazia sentir mais próximas do universo 

científico. As leituras iniciais realizadas apresentavam-nos um novo e denso corpo de 

conhecimento e aumentava a vontade de aprender. Quando passamos a frequentar as aulas 

ministradas pela professora Maria Arisnete Câmara de Morais, no Programa de Pós-

Graduação em Educação, tivemos a oportunidade de participar de discussões sobre o suporte 

teórico-metodológico das pesquisas desenvolvidas no referido Grupo. 

Autores como Chartier, R. (1990; 1994), Certeau (2012), Burke (2011) e Morais, M. 

(2003b; 2006) estavam sempre presentes nas discussões e nos levavam à compreensão da 

perspectiva da História Cultural, onde os fatos e os acontecimentos da vida cotidiana 

permeiam a escrita da história, não apenas como uma cronologia, mas como uma realidade 

social construída. Nessa perspectiva, a História, como toda e qualquer ciência, “[...] não se 

constrói numa torre de marfim. Ela se constrói na vida mesma, e por pessoas vivas que estão 

mergulhadas no século.” (CHARTIER, R., 2010, p. 12).  

Compreendíamos que a pesquisa científica vai além de um estudo sobre problemas e 

soluções, que consistem em uma investigação permeada por reflexões, análises e 

metodologias que subsidiam a produção do conhecimento. Participávamos dos Seminários de 

Formação Doutoral e de Orientação de Dissertação e das defesas de dissertação e teses 

produzidas pelos integrantes da Linha de Pesquisa ao qual o Grupo de Pesquisa está 

vinculado. Esses momentos contribuíram, de maneira significativa, para ampliar os 

conhecimentos sobre a área. 

Após os estudos iniciais, necessários para a compreensão e apropriação dos conceitos 

relativos à área da História da Educação, começamos a desenvolver uma investigação que fez 

parte do Projeto de Pesquisa História da leitura e da escrita no Rio Grande do Norte - 

presença de professoras (1910-1940)/CNPq. O referido projeto objetivava “[...] contribuir 
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para a historiografia da educação no Brasil e, em especial, no Rio Grande do Norte, 

configurando a leitura e a escrita, sob a ótica da presença de professoras no magistério a partir 

de 1910 a 1940, cuja prática docente ocorreu nos Grupos Escolares.” (MORAIS, M., 2011, p. 

2). Dos objetivos propostos por esse Projeto de Pesquisa um, particularmente, nos inquietava: 

a análise das diferentes maneiras de apropriação da leitura e da escrita nos Grupos Escolares 

do Rio Grande do Norte das primeiras décadas do século XX. 

Com o despertar do interesse em estudar sobre os Grupos Escolares, instituições 

propagadoras dos valores republicanos, nosso foco voltou-se para os estudos já desenvolvidos 

no Grupo de Pesquisa. Como por exemplo, os trabalhos realizados por Francinaide de Lima 

Silva sobre o Grupo Escolar Modelo Augusto Severo: O Grupo Escolar Modelo Augusto 

Severo e a prática pedagógica de suas professoras (Natal, 1908-1920) (SILVA, F., 2008); e 

O Grupo Escolar Modelo Augusto Severo (1908-1928): vinte anos de formação de 

professores (SILVA, F., 2010); e o trabalho desenvolvido por Amanda Thaíse Emerenciano 

Pinto sobre o Grupo Escolar Frei Miguelinho: uma história a ser contada (1912-1920) 

(PINTO, 2011). Essas leituras aguçaram ainda mais o nosso interesse em estudar sobre as 

instituições Grupos Escolares no estado do RN. 

A partir dessas inquietações iniciamos uma intensa pesquisa sobre o Grupo Escolar 

João Tibúrcio. A escolha desse Grupo se deu pelo fato de ter sido o terceiro Grupo Escolar 

criado em Natal, capital do estado, e segundo criado no bairro do Alecrim, o mais populoso da 

época. Deste modo, emergiu a vontade de reconstruir e imaginar como se davam as práticas 

educativas nessa instituição. 

Iniciamos, timidamente, apresentando nossas pesquisas nos foros de pesquisa. Em 

2012, apresentamos na XVIII Semana de Ciência, Tecnologia e Cultura/CIENTEC, sob o 

título O Grupo Escolar João Tibúrcio e o professor Saturnino, Natal/RN (1934-1955) 

(MORAIS, J., 2012); e no I Encontro Nacional de Pesquisa e Práticas em Educação/ENAPPE, 

sob o título Criação e implantação do Grupo Escolar João Tibúrcio (Natal/RN, 1934-1935) 

(MORAIS, J.; MORAIS, M., 2012), ambos realizados pela Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte. 

Ampliando os resultados obtidos, em 2013, apresentamos trabalhos em alguns 

eventos científicos: O professor José Saturnino de Paiva, o ensino é a amizade (Rio Grande 

do Norte, 1923-1980) (MORAIS, J., 2013a), na XIX Semana de Ciência, Tecnologia e 

Cultura/CIENTEC/UFRN; e A prática docente do professor José Saturnino de Paiva (Rio 
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Grande do Norte, 1923-1980) (MORAIS, J.; MORAIS, M., 2013), no 7º Seminário Educação 

e Leitura/UFRN. 

A continuidade dessas pesquisas resultou no trabalho de conclusão de curso de 

Pedagogia, intitulado O Grupo Escolar João Tibúrcio e o professor José Saturnino de 

Oliveira Paiva (Natal/RN, 1934-1955) (MORAIS, J., 2013b). Nessa pesquisa, analisamos a 

história do Grupo Escolar João Tibúrcio e a atuação do seu primeiro diretor, o professor José 

Saturnino de Oliveira Paiva, entre os anos de 1934 e 1955. Destacamos, que a criação e 

consolidação do Grupo Escolar João Tibúrcio foi importante para o bairro do Alecrim, pois 

contribuiu para o crescimento e desenvolvimento desse bairro, permitindo a um maior número 

de crianças o acesso à instrução pública. Esse Grupo Escolar teve influência direta do 

professor Saturnino. Ele adaptou as atividades da instituição como forma de melhorar a 

matrícula e a frequência dos alunos, manteve o funcionamento regular da escola e contribuiu 

para a formação moral e cívica dos educandos nos moldes republicanos de modernização 

social. 

Paralelo a este trabalho, desenvolvemos uma pesquisa sobre a alfabetização no Rio 

Grande do Norte, que objetivou compreender o fazer pedagógico no que concerne aos 

ensinamentos da Leitura, da Escrita e das Lições de Coisas utilizadas pela professora Helena 

Botelho de Farias no Grupo Escolar Joaquim Nabuco, em Taipu, Rio Grande do Norte (RN), 

entre as décadas de 1910 e 1920 (MORAIS, M.; COSTA, K.; MORAIS, J., 2013). 

As realizações dessas pesquisas possibilitaram a compreensão, em parte, do 

movimento em prol da instrução pública no estado do Rio Grande do Norte nas primeiras 

décadas do século XX. Nessa tarefa de difusão do ensino, os Grupos Escolares desenvolveram 

papel singular.  

Estudar a história do Grupo Escolar João Tibúrcio permitiu a compreensão do 

contexto de criação e implantação dos Grupos Escolares na cidade do Natal. No entanto, esse 

movimento não ocorreu apenas na capital, mas, também, em inúmeras cidades do interior do 

estado, aspectos que pudemos observar nas pesquisas iniciais realizadas no Grupo Escolar 

Joaquim Nabuco, em Taipu. 

Com os estudos realizados, eram crescentes as indagações sobre as histórias de 

outras instituições educacionais no estado do RN, principalmente no interior, suas 

características, peculiaridades e dissonâncias. Nesse sentido, os trabalhos desenvolvidos 

durante a Iniciação Científica, a participação nas aulas do PPGED e o trabalho de conclusão 

do Curso de Pedagogia abriram horizontes para refletirmos sobre uma futura pesquisa, agora 
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com os olhos voltados para a Pós-Graduação. Para continuar nossos estudos, submetemo-nos 

ao processo seletivo para o Mestrado do PPGED/UFRN, no qual obtivemos êxito.  

É isso que torna fascinante a pesquisa historiográfica: a chance de fazer novas 

perguntas às respostas já dadas (e a partir delas), criar constantemente novos passados 

(LOPES, 1986). Veyne (1995, p. 25) destaca que tudo é histórico e que “[...] a história não é 

senão respostas a nossas indagações, porque não se pode, materialmente, fazer todas as 

perguntas, descrever todo o povir, e porque o progresso do questionário histórico coloca-se no 

tempo e é tão lento quanto o progresso de qualquer ciência [...].” Deste modo, o objeto de 

estudo que particularizamos é a história, o funcionamento e a prática educativa do Grupo 

Escolar Joaquim Nabuco. 

História que se iniciou no ano de sua criação, em 1919, e envolve o contexto 

histórico-social de sua criação e instalação, perpassando pelo seu funcionamento, com seus 

espaços, sua rotina, seus eventos e sua organização. Envolve, ainda, a sua prática educativa, a 

partir dos modos, instrumentos e métodos usados pelos professores e professoras no cotidiano 

da sala de aula. Essas práticas são analisadas a partir do conceito de Cultura Escolar, que, na 

concepção de Julia (2001, p. 10, grifo do autor), é entendida como “[...] um conjunto de 

normas que definem conhecimentos a ensinar e condutas a inculcar, e um conjunto de 

práticas que permitem a transmissão desses conhecimentos e a incorporação desses 

comportamentos [...]”. Delimitamos este estudo até o ano de 1940, que compreende as duas 

primeiras décadas de funcionamento da instituição, quando já consolidada como referência 

educacional para o município de Taipu. Poderíamos estender mais o período, mas em virtude 

do tempo regulamentar para se elaborar este trabalho, preferimos não ousar e reservar para 

futuras pesquisas.  

A história das instituições escolares, nas últimas décadas, vem se destacando como 

objeto de estudo nas pesquisas sobre a educação brasileira. Gatti Junior (2007) ressalta que 

dentre as diversas temáticas pesquisadas recentemente, a história das instituições escolares 

alcançou um grande desenvolvimento devido à carência de pesquisa sobre os processos mais 

específicos de escolarização ocorridos nas mais diversas regiões e cidades do país. Temáticas 

como: o papel dos diferentes atores educativos e sua experiência; práticas de história 

intelectual e cultural, a partir de novas concepções teóricas; a revalorização das abordagens 

comparadas emergiram como uma redescoberta das especificidades das temáticas escolares.  

Os estudos sobre instituição escolar abordam, 
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[...] a instituição escolar considerada na sua materialidade e nos seus vários 

aspectos: o contexto histórico e as circunstâncias específicas da criação e da 

instalação da escola; seu processo evolutivo: origens, apogeu e situação 

atual; a vida da escola; o edifício escolar: organização do espaço, estilo, 

acabamento, implantação, reformas e eventuais descaracterizações; os 

alunos: origem social, destino profissional e suas organizações; os 

professores e administradores: origem, formação, atuação e organização; os 

saberes: currículo, disciplinas, livros didáticos, métodos e instrumentos de 

ensino; as normas disciplinares: regimentos, organização do poder, 

burocracia, prêmios e castigos; os eventos: festas, exposições, desfiles. 

(NOSELLA; BUFFA, 2008, p. 16). 

 

Para Magalhães (1999, p. 64), compreender e explicar a existência histórica de uma 

instituição educativa é – sem deixar de integrá-la na realidade mais ampla que é o sistema 

educativo – contextualizá-la, implicando-a no quadro de evolução de uma localidade e de uma 

região, é por fim sistematizar e (re)escrever-lhe o itinerário de vida na sua 

multidimensionalidade, conferindo um sentido histórico. 

As pesquisas privilegiam como objeto de estudo as primeiras instituições criadas nos 

estados brasileiros e os ideais políticos que permeavam suas instalações (SILVA, F., 2010). 

Dentre essas instituições educacionais destacamos os Grupos Escolares, considerados “[...] 

responsáveis pela inserção de uma significativa parcela da população nacional no universo 

dos saberes formalizados.” (VIDAL, 2006, p. 7-8). Nesse sentido, representaram um modelo 

de escola primária para uma substantiva parcela da população brasileira. Representações 

entendidas por Chartier, R. (1990) como discursos que apreendem e estruturam o mundo e as 

práticas sociais, ou seja, estratégias de pensar a realidade e construí-las. As percepções do 

social não são discursos neutros, pois “[...] produzem estratégias e práticas (sociais, escolares, 

políticas) que tendem a impor uma autoridade à custa de outros, por elas menosprezados, a 

legitimar um projeto reformador ou a justificar, para os próprios indivíduos, as suas escolhas e 

condutas.” (CHARTIER, R., 1990, p. 17). 

Vidal (2006) destaca que a partir da implementação de um conjunto de práticas 

rituais e simbólicas, 

 

[...] os Grupos Escolares fundaram uma representação de ensino primário 

que não apenas regulou o comportamento, reencenado cotidianamente, de 

professores e alunos no interior das instituições escolares como disseminou 

valores e normas sociais (e educacionais). Assumiu, especialmente nas 

quatro primeiras décadas republicanas, a posição de uma escola de verdade 

(TYARK; CUBAN, 1999) a uma parte da sociedade brasileira, para a qual 

funcionou como símbolo de coesão e status. (VIDAL, 2006, p. 9-10, grifo 

da autora). 
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As representações permitem compreender a relação entre os discursos e as práticas, 

as formas pelas quais professores, diretores, inspetores e autoridades do ensino interpretaram 

as finalidades da escola e como determinadas concepções pedagógicas são significativas para 

que se entenda a configuração da escola graduada, especialmente, no momento de sua 

implantação no país (SOUZA, 1998). Os Grupos Escolares e o seu processo de organização 

significaram não somente um novo modo de ordenar e educar, mas, uma estratégia de ação na 

esfera educativa escolar, legitimando competências, moldando práticas e propondo 

metodologias do ensino através da produção e apropriação de novas representações escolares 

(FARIA FILHO, 2000). 

A apropriação “[...] visa uma história social dos usos e das interpretações, referidas a 

suas determinações fundamentais e inscritas nas práticas específicas que as produzem.” 

(CHARTIER, R., 1991, p. 180). Essa questão nos permite demarcar os mecanismos de 

imposição (discurso de ordem) e estar atento às diferenças e às formas assumidas pela 

criatividade dos indivíduos e dos grupos. Isso significa que, no nosso estudo, buscamos 

compreender como professores e alunos (re)interpretam os modelos culturais em circulação e 

os utilizam como mecanismos de aprendizagem e os materializam no contexto escolar. 

Em poucas décadas, o modelo Grupo Escolar foi adotado na organização do ensino 

primário em todos os estados do Brasil, concentrando-se, principalmente, nas capitais. 

Evidenciamos que esse modelo educacional também teve repercussão no interior dos estados, 

mudando a configuração socioeducacional desses lugares, à medida que faziam parte do 

discurso de urbanização e modernização das elites republicanas das primeiras décadas do 

século XX e as propostas de erradicação do analfabetismo veiculadas na época (VIDAL, 

2006). 

Desse modo, ao analisar a história institucional do Grupo Escolar Joaquim Nabuco 

buscamos compreender como essa modalidade de escola primária se consolidou no ensino 

público elementar do estado do RN – especialmente no interior do estado –, e identificar as 

mudanças introduzidas através das práticas educativas construídas pelos profissionais da 

educação. Práticas que englobam os aspectos pedagógicos, os saberes produzidos e as normas 

disciplinares que permeavam o cotidiano dessa instituição.  

A escola enquanto produto de práticas educacionais e sociais é a tônica deste estudo. 

Afirmamos, a partir da leitura de Chartier, R. (1990, p. 78), que “[...] não existem objetos 

históricos fora das práticas, móveis que os constituem, e por isso não há zonas de discurso ou 



22 

 

de realidade definidas de uma vez por todas, delimitadas de maneira fixa e detectáveis em 

cada situação histórica.” 

Da mesma forma, Magalhães (2004) concebe uma instituição educativa, 

historicamente, enquanto uma complexidade espaço-temporal, pedagógica, organizacional, 

onde se relacionam elementos humanos e materiais, mediante papéis e representações 

diferenciadas. Ele destaca que uma das linhas de orientação científica no estudo das 

instituições escolares visa à construção da escola como objeto historiográfico específico, que 

possui como estruturas fundamentais as seguintes categorias de análise: 

 

– o espaço (local/lugar, edifício, topografia); o tempo (calendário, horário, 

agenda antropológica); 

– o currículo, numa acepção estreita (centrada nas disciplinas escolares, que 

resulta de uma justaposição de categorias analíticas e objetos instituintes de 

realidade escolar – matérias lecionadas, métodos, tempos, etc.), ou numa 

acepção transversal à cultura e à realidade escolares (visão sintética de 

influência anglo-saxônica e norte-americana), que não deixa de ser, em 

qualquer dessas acepções, numa racionalidade das práticas pedagógicas e 

didáticas, no quadro da instituição educativa; 

– os manuais escolares, sua produção e apropriação; 

– os professores, acesso, profissionalização, organização, formação, 

mobilização, por um lado, suas histórias de vida, itinerários, expectativas, 

decisões, compensações, representação, espaços de liberdade, por outro; 

– públicos, culturais, formas de estimulação e resistências; 

– dimensões didático-pedagógicas, aprendizagens, níveis da apropriação, 

transferências da cultura escolar, escolarização, alfabetização. 

(MAGALHÃES, 2004, p. 120-121). 

 

Na esteira dessas especificações, pretendemos desenvolver nosso trabalho com um 

olhar atento ao contexto histórico de criação e instalação da escola; sua estrutura e 

organização; seus alunos, professores e administradores; seus saberes e normas disciplinares; 

e seus eventos. 

É nesse sentido, que buscamos entender a prática educativa do Grupo Escolar 

Joaquim Nabuco, observando o espaço, o tempo, a organização, o currículo e os manuais 

escolares, os professores, a formação e a apropriação da cultura escolar. 

Espaço escolar visto como elemento educativo, onde sua distribuição interna mostra 

como esse espaço esteve implicado na produção da disciplina e de uma nova ordem escolar. E 

o tempo “[...] entendido como mais uma expressão da racionalidade do campo educacional.” 

(SOUZA, 1998, p. 22). Nesse espaço, o currículo e os manuais escolares constituíram um 

processo de imposição, circulação e apropriação de concepções pedagógicas da época a serem 
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seguidos pelos professores, alunos e demais atores envolvidos no processo de 

institucionalização dos Grupos Escolares. Na dimensão didático-pedagógica, os exames, as 

festas de encerramento, as exposições escolares e as comemorações cívicas eram “[...] 

expressões simbólicas da cultura escolar, cujos rituais contribuíram para reforçar o imaginário 

sociopolítico da República.” (SOUZA, 1998, p. 23). 

Ressaltamos a reflexão sobre a lógica do cotidiano, as questões e os comportamentos 

do dia-a-dia que envolvem os espaços escolares e como professores e alunos legitimam 

saberes e valores que permeiam as práticas educativas. Nesse contexto, a história das 

instituições educacionais almeja dar conta dos vários atores envolvidos no processo 

educativo, investigando aquilo que se passa no interior das escolas, gerando um conhecimento 

mais aprofundado destes espaços sociais destinados aos processos de ensino e de 

aprendizagem (GATTI JUNIOR, 2002). 

Acreditamos que, mesmo em um contexto social abrangente que padroniza os modos 

de ser e de fazer, as instituições desenvolvem interpretações particulares (MAGALHÃES, 

2004). Ou seja, o Grupo Escolar Joaquim Nabuco, no seu cotidiano tende a desenvolver 

interpretações bem particulares, em consonância com as suas necessidades. Buscamos, assim, 

a apreensão daqueles elementos que conferem identidade à essa instituição educacional, ou 

seja, daquilo que lhe confere um sentido singular no cenário social, especialmente o local. 

 

1.2 Entre acervos e fontes: vestígios de uma história 

 

Conforme análises de Souza e Faria Filho (2006, p. 22), a história dos Grupos 

Escolares emerge nos anos de 1990, como fruto do movimento de renovação dos estudos em 

História da Educação e na confluência das temáticas – história das instituições educativas e 

cultura escolar – de investigação para os quais os historiadores se voltaram. Os autores 

acrescentam que “[...] essa história significou uma redescoberta do ensino primário 

investigado com base em novas abordagens e interpelações epistemológicas e explorado numa 

multiplicidade de temas e objetos.” Nesta abordagem, destacam  

 

[...] a marcante influência da História Cultural redirecionando o interesse dos 

pesquisadores para questões educativas propriamente ditas, o foco numa 

história sociocultural da educação valorizando os processos de escolarização, 

as relações entre práticas e discursos e a escola como objeto historiográfico. 

(SOUZA; FARIA FILHO, 2006, p. 23).  
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Para esses autores, a variedade de fontes disponíveis provocou a exploração de 

documentos antes ignorados, tais como: relatórios de professores e diretores de grupos 

escolares, de inspetores e delegados de ensino, provas de alunos, atas de concursos de 

professores, orientações didáticas elaboradas pelos órgãos da administração do ensino, 

fotografias escolares, ofícios, correspondências, entre outros documentos (SOUZA; FARIA 

FILHO, 2006). Acrescentaríamos os Diários de Classe (bastante utilizados nesta pesquisa), e 

os jornais e revistas, como fontes documentais que merecem um novo olhar do pesquisador. 

O alargamento dessas fontes provocou o acréscimo de pesquisas sobre a História da 

Educação e novos olhares sobre objetos antes considerados irrelevantes. Segundo Chartier, R. 

(1990) há uma emergência de novos objetos no seio das questões históricas, dentre estes, as 

modalidades de funcionamento escolar, que representa a constituição de novos territórios do 

historiador. Nosella e Buffa (2008, p. 24) dizem que “[...] um objeto de pesquisa nunca é 

dado, é construído.” Desta forma, procuramos indícios que respondam às nossas indagações 

sobre o objeto particularizado. Como se configurou a história e as práticas educativas no 

Grupo Escolar Joaquim Nabuco?  

A partir dessa questão buscamos compor um acervo documental que possibilitasse 

respostas ao questionamento posto. Entendemos que “[...] o ponto de partida não é, desse 

modo, a pesquisa de um documento, mas a colocação de um questionamento [...] somente 

quando o historiador faz perguntas se inicia a produção da História.” (LOPES; GALVÃO, 

2001, p. 91-92). A busca pelas fontes, matéria-prima necessária e indispensável do 

historiador, era o desafio posto.  

Realizamos pesquisas a fim de identificar dentre os materiais produzidos pelo Grupo 

Escolar Joaquim Nabuco aqueles que poderiam dar sentido aos nossos questionamentos. 

Pesquisamos nos acervos do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte 

(IHGRN); do Arquivo Público do Estado (APE/RN); da Escola Caetano de Campos (São 

Paulo) e da Escola Estadual Joaquim Nabuco, atual nomenclatura do Grupo Escolar 

pesquisado. Assim como Nunes e Carvalho (2005, p. 32), compreendemos que “Sem a 

pesquisa arquivística, essa historiografia, no limite, inexiste.”  

No IHGRN localizamos a legislação educacional – a exemplo da Lei nº 405, de 29 de 

novembro de 1916, conhecida como Lei Orgânica do Ensino –, documentos que configuram 

as ideias da educação e de construção da escola no período estudado. Identificamos, também, 

Decretos Governamentais, como o Decreto nº 86, de 8 de janeiro de 1919, de criação do 
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Grupo Escolar Joaquim Nabuco; e discursos dos governadores e intelectuais do estado do Rio 

Grande do Norte, registros fundamentais para a contextualização da sociedade e da educação 

da época. 

O Regimento Interno dos Grupos Escolares, de 1925, foi analisado como fonte de 

informação significativa a respeito do funcionamento dessas instituições e das representações 

dos profissionais envolvidos com a institucionalização da escola primária no início do século 

XX. Esse documento ainda normatizava como deveria ser as práticas educativas nessas 

instituições, as atribuições e deveres dos docentes, alunos e diretores, o programa de ensino a 

ser ministrado, o método e os livros que deveriam ser utilizados durante o processo de ensino.  

Ainda no acervo do IHGRN, recorremos ao jornal A República e às revistas 

pedagógicas publicadas em âmbito nacional – A Educação, publicada no Rio de Janeiro – e 

em âmbito local – Revista de Ensino; A Educação; Educação e Ensino; e a Pedagogium, 

editada pela Associação do professores do Rio Grande do Norte. Nesses periódicos veiculam 

artigos sobre a educação no Brasil e no estado do Rio Grande do Norte referentes à pedagogia 

e aos aspectos administrativos e organizacionais da instrução pública. 

Jornais e revistas, veículos que revelam as representações sociais e educacionais, são 

importantes fontes históricas que gozam de maior prestígio na pesquisa historiográfica. “Os 

historiadores da educação têm se voltado, sobretudo, para os impressos que, pertencendo a 

esses gêneros, circulavam especificamente junto a um público escolar.” (LOPES; GALVÃO, 

2001, p. 87). Realizamos a atualização ortográfica dos artigos provenientes dos impressos da 

época a fim de facilitar, para nosso leitor, a compreensão clara dos escritos analisados. 

No acervo do Arquivo Público do Estado do RN identificamos os Diários de Classe 

das professoras Josefa Botelho e Helena Botelho, datados de 1919, que constituíram 

importantes elementos para a análise sobre o cotidiano da sala de aula e a prática dessas 

professoras que atuaram no Grupo Escolar Joaquim Nabuco, nos primeiros anos de seu 

funcionamento.  

O Diário de Classe era um documento oficial, originado nas instituições responsáveis 

pela educação, tais como departamentos estaduais de estatística, diretorias de instrução 

pública, secretarias de educação estaduais e municipais, delegacias de ensino. Como fonte 

para o estudo da história, o documento oferece possibilidades e perspectivas. Entendemos que 

cada fonte desvela, registra e reflete um fragmento do real, apenas o diálogo entre elas pode 

garantir uma elaboração histórica mais segura. Desse modo, os Diários de Classe apresentam 

possibilidades interpretativas, bastante significativas (AMÂNCIO; CARDOSO, 2011).  
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No Acervo Histórico da Escola Caetano de Campos – Centro de Referência em 

Educação Mario Covas, em São Paulo, identificamos compêndios utilizados na escola 

primária republicana, como por exemplo, a 266º edição da Cartilha Ensino Rápido da Leitura 

(1944), a 179º da Nova Cartilha Analítico-Sintética (1953) e a 41º edição do Livro Páginas 

Infantis ([193-?]), todos de autoria de Mariano de Oliveira. O número das edições comprova 

que estas cartilhas foram amplamente utilizadas nos Grupos Escolares do Brasil. 

As cartilhas materializam e dão visibilidade a propostas metodológicas de um 

determinado período histórico. Para Mortatti (2000b, p. 22) são nas cartilhas que “[...] se 

encontram o método a ser seguido e a matéria a ser ensinada, de acordo com certo programa 

oficial estabelecido previamente.” 

No acervo da Escola Estadual Joaquim Nabuco, localizamos documentações 

administrativas e pedagógicas concernentes ao Grupo Escolar em estudo.  

Os livros de escrituração escolar se caracterizam como suportes destas práticas de 

escrita e registram a organização e as práticas educativas desenvolvidas pela instituição. Neste 

sentido, os Livros de Matrícula e Livros de Frequência permitiram a caracterização dos 

alunos mediante idade e condições econômicas. Livros de Ponto auxiliaram na identificação 

dos professores e diretores que atuaram na escola. Livros de Atas, de Termo de Visita, de 

Exames e de Festas Escolares permitiram a compreensão da organização, do funcionamento, 

e da cultura escolar da instituição em estudo. 

Os relatórios dos diretores e dos inspetores de ensino localizados oferecem “[...] uma 

grande quantidade de informações a respeito do funcionamento das escolas públicas e das 

representações dos profissionais envolvidos com a institucionalização da escola primária 

[...].” (SOUZA, 1998, p. 20). Destacamos que esses relatórios foram produzidos por agentes 

envolvidos diretamente no movimento interno das escolas, permitindo maior aproximação das 

iniciativas realizadas dos rituais e das maneiras de organizar a escola. No entanto, Souza 

(1998) alerta para os limites no uso dessas fontes para a pesquisa. 

 

Presos à subordinação hierárquica e às expectativas quanto ao desempenho 

do cargo, diretores e inspetores tentavam ressaltar nos seus relatórios o 

trabalho executado e descrever com minúcias, às vezes, as condições das 

escolas e os problemas encontrados. O relatório compreendia um meio de 

justificativa das ações implementadas e um instrumento de denúncia, 

queixas e reclamações. O relatório dos inspetores, pela própria natureza do 

trabalho de acompanhamento e orientação dos professores e das escolas, 

possui um teor mais avaliativo e de recomendações de medidas a serem 

tomadas pelas autoridades do ensino, enquanto os relatórios dos diretores 



27 

 

apresentam um teor mais reivindicativo em relação às necessidades 

imediatas das escolas concernentes à manutenção do prédio, à contratação de 

professores e à aquisição de materiais escolares. (SOUZA, 1998, p. 20). 

 

Dificuldades se impõem à tarefa do historiador. Nunes e Carvalho (2005, p. 33) 

relatam que a ida aos arquivos é acompanhada, entre outras dificuldades, pela “[...] 

sistemática destruição de fontes históricas e dos suportes da memória coletiva [...] e pela 

valorização enfática dos documentos de caráter comprobatório.” As pesquisas nos acervos 

refletem essa situação. A exemplo dos documentos localizados na Escola Estadual Joaquim 

Nabuco, que em sua maioria contém, apenas, livros de matrícula, de frequência dos alunos, 

professores, funcionários e os nomes das pessoas que fizeram parte da instituição. 

Ressaltamos que a inviabilidade de acompanhar a história institucional de forma 

completa foi recompensada pela visão e pela análise geral dos problemas e práticas comuns 

aos Grupos Escolares do estado do Rio Grande do Norte, especialmente, o Grupo Escolar 

Modelo Augusto Severo, localizado na capital. No confronto desse conjunto de fontes, 

buscamos uma compreensão mais cuidadosa e enriquecida sobre a escola primária no Rio 

Grande do Norte, em especial, a história do Grupo Escolar Joaquim Nabuco. 

No acervo do Grupo de Pesquisa História da Educação, Literatura e Gênero 

localizamos Teses, Dissertações e Trabalhos de Conclusão de Curso de Graduação que 

abordam a temática sobre os Grupos Escolares e as práticas docentes. Dentre os trabalhos 

localizados nesse acervo, destacamos os referentes aos Grupos Escolares no Rio Grande do 

Norte, como os de Silva, F. (2010), Pinto (2011), Teixeira Neto (2012), Hollanda (2001), 

Rocha Neto (2005) e Morais, S. (2006). 

A dissertação de Silva, F. (2010) intitulada O Grupo Escolar Modelo Augusto Severo 

(1908-1928): vinte anos de formação de professores, analisa a prática pedagógica, modelo de 

educação primária e de experimentação de organização dos formandos da Escola Normal de 

Natal, entre 1908 e 1928. A ação dos docentes dessa instituição primária, configura a história 

das disciplinas escolares e dos programas de ensino, conteúdos e métodos. Esse trabalho 

evidenciou os estudos acerca da temática Grupo Escolar, as nuances sobre a implantação 

desse modelo de educação primária nas regiões do Brasil, as semelhanças e singularidades na 

criação, estabelecimento e difusão destas instituições educativas no país. Destacou que “[...] o 

Grupo Escolar Augusto Severo era um dos mais importantes órgãos do sistema do ensino 

primário do estado. O estabelecimento de ensino satisfazia à necessidade urgente da instrução 

e dava a conhecer a sociedade norte-rio-grandense a escola graduada.” (SILVA, F., 2010, p. 
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63). O Grupo Modelo tinha por principal destino a experimentação dos métodos, processos e 

princípios de organização de ensino a serem aplicados nas demais escolas do estado.  

O trabalho de Pinto (2011), Grupo Escolar Frei Miguelinho: uma história a ser 

contada (1912-1920), analisou a história do Grupo Escolar Frei Miguelinho, segundo Grupo 

Escolar criado na capital Natal, evidenciando desde o momento da sua criação, em 1912, até a 

década de 1920. Destacou o funcionamento e a prática pedagógica da instituição, além da 

atuação do seu primeiro diretor o professor Luís Soares Correia de Araújo.  

A dissertação de Teixeira Neto (2012) intitulada Anália Maciel: a educadora, a 

escola, a cidade, reconstrói a história do Grupo Escolar Desembargador Vicente Lemos, 

enfocando a presença da professora Anália Maciel, durante as primeiras décadas do século 

XX. O Grupo Escolar abordado nesse trabalho está localizado na cidade de Elói de Souza, 

interior do estado, e representou “[...] o início das mudanças educacionais na comunidade [...] 

dando oportunidade aos filhos da terra de ingressar na escola, com o acesso para todos, o qual 

propiciou progressos na escolarização da população.” (TEIXEIRA NETO, 2012, p. 101). 

A dissertação de Hollanda (2001), A expansão do ensino no RN (1910-1920): 

presença de professoras, contribuiu para a análise mais detalhada de como se constituiu a 

criação, a expansão e o funcionamento dos Grupos Escolares pelo interior do estado e a 

participação de professoras normalistas nesse processo. O trabalho revelou a presença 

majoritária das professoras, tanto nas turmas da Escola Normal, quanto na docência nos 

municípios do interior do estado. Professoras que se destacaram pela dedicação, 

responsabilidade e competência no exercício de suas profissões.  

A tese de Manoel Pereira da Rocha Neto (2005), A educação da mulher norte-rio-

grandense segundo Júlia Medeiros (1920-1930), reconstrói o perfil biográfico e as práticas da 

professora e jornalista Júlia Medeiros, no município de Caicó, estado do Rio Grande do 

Norte, nas décadas de 1920 e 1930. Nesse contexto, também resgatou a história do Grupo 

Escolar Senador Guerra, local de atuação da professora Júlia Medeiros. As práticas de Júlia 

Medeiros eram próprias da escola inserida no contexto da modernidade. Ela prestou serviço à 

educação Norte-Rio-Grandense, conforme registra as suas práticas educativas, por meio de 

documentos e testemunhos a seu respeito (ROCHA NETO, 2005). 

A dissertação de Sonia Maria de Morais (2006), Um olhar sobre o ensino primário: 

o Grupo Escolar “Capitão Mor-Galvão” (1911-1927, Currais Novos/RN), estudou a história 

do ensino primário de Currais Novos, estabelecendo uma articulação com a criação do Grupo 

Escolar “Capitão Mor-Galvão”. Destacou o funcionamento desse Grupo Escolar tomado por 
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base as normas do Código de Ensino, que caracterizava o curso primário em escolas para 

ambos os sexos e enfatizou a importância da criação desse Grupo Escolar para a história da 

educação de Currais Novos como símbolo de memória viva do ensino primário (MORAIS, S., 

2006). 

Compreendemos a importância de conhecer as histórias e as práticas desenvolvidas 

nos Grupos Escolares, da capital e do interior, do Rio Grande do Norte, inclusive o Grupo 

Escolar Joaquim Nabuco, objeto deste estudo, para a historiografia da educação Norte-Rio-

Grandense. 

Identificamos ainda, no acervo do Grupo de Pesquisa, revistas científicas, tais como: 

Educação em Questão e Revista Brasileira de História da Educação. Esses trabalhos 

representam a divulgação dos resultados de pesquisas empreendidas no âmbito acadêmico e 

nos permite o conhecimento dos temas discutidos na área da educação. Anais de Congressos e 

outros eventos científicos também fazem parte desse acervo e constituem-se como relevantes 

materiais para a revisão do estado da arte de nossa pesquisa. 

Por fim, pesquisamos na Biblioteca Central Zila Mamede da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte, livros sobre a institucionalização da escola primária pública no 

Brasil e, especialmente, no Rio Grande do Norte. Identificamos escritos como o de Souza 

(1998), Pinheiro (2002), Vidal (2006), Faria Filho e Veiga (2003) e Nascimento (2007). Os 

temas de reflexão desses pesquisadores em História da Educação e sobre as Instituições 

escolares subsidiaram nossas análises. Destacamos que os autores Chartier, R. (1990), Burke 

(2011), Julia (2001), Magalhães (2004), Lopes e Galvão (2001) e Morais, M. (2003b; 2006) 

respaldam a fundamentação metodológica que estrutura nosso trabalho. As fontes foram 

analisadas a partir da História Cultural que possibilitou, também, a reflexão sobre os 

acontecimentos históricos e a compreensão de como uma determinada realidade social é 

construída. 

Utilizamos fontes de natureza bibliográfica e documental, tendo em vista que estas 

fontes são documentos importantes para o fazer da prática educativa que analisamos. 

Compreendemos que, 

 

Cada fonte, cada documento, tem um valor relativo estabelecido a partir da 

possibilidade de coerência com os outros, conforme o trabalho a que é 

submetido, e das relações (em maior número possível) que o pesquisador 

consegue estabelecer com as informações trazidas por outros estudos sobre o 

tema, sobre a metodologia e teoria da História. (LOPES; GALVÃO, 2001, p. 

93). 
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O trabalho do pesquisador não se esgota na localização e identificação das fontes. 

“Ao historiador compete, além de se informar sobre o que há nos arquivos e suas lacunas, 

fazer a leitura crítica dos documentos.” (NUNES; CARVALHO, 2005, p. 34). Essa leitura 

envolve a identificação, coleta e seleção do material de pesquisa a fim de definir quais 

documentos mais relevantes para a nossa pesquisa e de que forma podemos torná-los em algo 

coerente. 

Nesse processo surgem indagações. Como cruzar as fontes de modo a evitar que a 

análise e a construção do texto se tornem apenas uma descrição das diversas fontes 

encontradas? Lopes e Galvão (2001, p. 94) alertam que “É preciso, antes de mais nada, que o 

pesquisador „invente‟ um método que melhor funcione para explorar cada documento e, ao 

mesmo tempo, o conjunto dos documentos.” O indispensável é dar inteligibilidade ao material 

de que se dispõe. E nesse sentido, uma das ferramentas mais importantes é o estabelecimento 

de categorias. “A categorização evita a mera descrição dos documentos: a lógica da narrativa 

(que faz parte da própria escrita da história) passa a ser dirigida por algumas perguntas 

centrais e norteadoras que permitiram a exploração das fontes, e não documental.” (LOPES; 

GALVÃO, 2001, p. 95). 

Lopes (1994) adverte que na tarefa de escrever a história o pesquisador passa de 

categorias mais gerais a categorias melhor elaboradas, em que um vai e vem contínuo entre 

dados e as categorias – e o conhecimento já produzido – que é o que dá sentido ao trabalho do 

pesquisador em História. Ou seja, fazer o maior número de associações e relações possíveis, 

interpretar e explicar o passado que busca apreender. “A escrita da história materializa o 

trabalho realizado, é parte da própria operação historiográfica e um dos momentos mais 

significativos da tarefa de interpretação.” (LOPES; GALVÃO, 2001, p. 95-96). Ao investigar 

as práticas educativas do Grupo Escolar Joaquim Nabuco, descortinamos a concepção de 

educação da época. Escrever sobre a história desta instituição escolar do passado é, sobretudo, 

apresentar nossa leitura acerca desse passado. 
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“[...] os grupos escolares consistiram em 

escolas modelares onde era ministrado o 

ensino primário completo com um programa 

de ensino enriquecido e enciclopédico 

utilizando os mais modernos métodos e 

processos pedagógicos existentes na época.” 

(SOUZA, 1998, p. 16). 

 



32 

 

2 A ESCOLA PRIMÁRIA E OS GRUPOS ESCOLARES NO BRASIL  

 

2.1 Os Grupos Escolares no contexto brasileiro  

 

Os Grupos Escolares brasileiros foram implantados no início do período republicano, 

sendo regulamentados e instalados a partir de 1894, inicialmente, no Estado de São Paulo. 

Emergiram, ao longo das duas primeiras décadas do século XX, em vários estados brasileiros 

e somente foram extintos em 1971, com a promulgação da Lei nº 5.692, de 11 de agosto, que 

fixava as diretrizes e bases para o ensino de 1º e 2º graus (VIDAL, 2006). 

Os anseios da população, aliados aos pensamentos de intelectuais e educadores, 

tornou urgente uma reformulação na instrução pública brasileira, tendo os Grupos Escolares 

uma importância singular nesse processo. Segundo Souza (1998, p. 15-16), “A escola 

primária tornou-se uma das principais divulgadoras dos valores republicanos; por isso, os 

Grupos Escolares tornaram-se um símbolo.” Sua instauração consistiu na gênese, na 

implantação e consolidação das instituições escolares no período da Primeira República. 

Segundo Vidal e Faria Filho (2005, p. 52), “Neles, e por meio deles, os republicanos 

buscaram dar a ver a própria República e seu projeto educativo exemplar e, por vezes, 

espetacular.” Assim, configuraram-se como projeto de educação popular para a propagação 

do acesso à leitura e à escrita, exigência pretendida pela República no Brasil. A organização 

republicana de ensino, comprometida com a modernização da sociedade brasileira, tinha 

como fins a universalização da instrução, o combate ao analfabetismo e a difusão da Escola 

Primária (VIDAL, 2006). 

Na estrutura educacional anterior à Republica as escolas primárias, então chamadas 

também de Primeiras Letras, consistiam em classes isoladas ou avulsas e unidocentes. Ou 

seja, “[...] uma escola era uma classe regida por um professor, que ministrava o ensino 

elementar a um grupo de alunos em níveis ou estágios diferentes de aprendizagem.” 

(SAVIANI, 2006, p. 24).  

As Escolas Isoladas funcionavam nas residências dos próprios professores, prática 

essa que perdurou por longo tempo nas escolas rurais, adentrando para além da década de 

1970. Tal funcionamento acarretava problemas tanto de ordem administrativa quanto de 

ordem pedagógica, como a precariedade da estrutura física, de higiene e a falta de professores 

qualificados.  
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A precariedade das escolas isoladas e do seu ensino era alvo de críticas por 

parte dos republicanos envolvidos com as questões relacionadas à educação. 

Entre as dificuldades apontadas, constavam: o fato de haver um único 

professor para atender os diferentes níveis de aprendizagem dos alunos, falta 

de controle do Estado sobre as escolas isoladas, falta de material, falta de um 

espaço apropriado para a escola, baixa frequência dos alunos, dentre outros 

problemas. (MACIEL; ROCHA, 2010, p. 359-360). 

 

Saviani (2006) acrescenta que cada Grupo Escolar tinha um diretor e tantos outros 

professores quantas Escolas Isoladas tivessem sido reunidas para compô-lo. As escolas 

isoladas eram não seriadas, ao passo que os Grupos Escolares eram seriados, por isso, também 

chamados de Escolas Graduadas. Souza (2009) destaca que os Grupos Escolares reuniam 

todas as características da Escola Graduada. Escola esta, que vinha sendo implantada em 

vários países da Europa e nos Estados Unidos para a difusão da educação popular.  

 

A escola graduada fundamentava-se essencialmente na classificação dos 

alunos pelo nível de conhecimento em agrupamentos supostamente 

homogêneos implicando a constituição das classes. Pressupunha, também, a 

adoção do ensino simultâneo, a racionalização curricular – controle e 

distribuição ordenada dos conteúdos e do tempo (graduação dos programas e 

estabelecimento de horários), a introdução de um sistema de avaliação, a 

divisão do trabalho docente e um edifício escolar compreendendo várias 

salas de aula e vários professores. O modelo colocava em correspondência a 

distribuição do espaço com os elementos da racionalização pedagógica – em 

cada sala de aula uma classe referente a uma série, para cada classe um 

professor. (SOUZA, 2009, p. 29). 

 

Pinheiro (2002, p. 124), afirma que na Paraíba, a organização escolar centrada nas 

cadeiras isoladas sofre uma ruptura a partir de 1916. Esses modelos coexistiram até 1929, por 

meio das Escolas Rudimentares e Elementares (Era das Cadeiras Isoladas), assim como das 

Escolas Reunidas ou Agrupadas e dos Grupos Escolares (Era dos Grupos Escolares). Foi 

somente a partir de 1930 que “[...] o modelo de organização escolar caracterizado pelos 

grupos escolares passou a predominar.”  

Considerado o formato de escola que melhor atendia às necessidades de difusão do 

ensino primário, “[...] os grupos escolares consistiram em escolas modelares onde era 

ministrado o ensino primário completo com um programa de ensino enriquecido e 

enciclopédico utilizando os mais modernos métodos e processos pedagógicos existentes na 

época.” (SOUZA, 1998, p. 16). Consequentemente houve a necessidade da produção de um 

novo profissional. Ou seja, professor com o domínio dos novos métodos de ensino. Seria a 
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construção de um saber e de um saber-docente configurados no trabalho pedagógico de 

professores em sala de aula.  

O discurso da época enaltecia a profissão do professor como aquele único 

responsável e habilitado em levar o conhecimento para o aluno. A Conferência realizada no 

Colégio Militar do Ceará, publicada na revista A Educação, reflete esse discurso. Para o 

professor de Português Sylvio Julio “[...] o alicerce de um método, de um programa razoável, 

de uma escola, é o professor. Sem mestre, nada vale o método nem o programa, e muito 

menos a escola com o seu material. O mestre é a mola de tudo. Ele é a alma de tudo isso.” 

(JULIO, 1923, p. 428). 

O início da profissionalização do magistério e a valorização social do professor 

constituíram dois aspectos significativos das transformações educacionais verificadas no final 

do século XIX e início do século XX.  

 

A importância dada à educação popular nesse período propiciou a 

constituição de representações sobre a profissão docente nas quais o 

professor passou a ser responsabilizado pela formação do povo, o elemento 

reformador da sociedade, o portador de uma nobre missão cívica e patriótica. 

Era pelo professor que se poderia reformar a escola e levá-la a realizar as 

grandes finalidades da educação pública. (SOUZA, 1998, p. 61). 

 

Em São Paulo, a reforma da Escola Normal iniciou-se em 1890. Os reformadores 

paulistas acreditavam que o sucesso da escola renovada dependia dos novos professores 

formados pelas Escolas Normais, de acordo com os valores republicanos. “Profissionais de 

sólida competência, cônscios de sua missão, formados pela Escola Normal – o „templo de 

luz‟, o viveiro de onde sairiam os heróis anônimos da República.” (SOUZA, 1998, p. 62). 

A Escola Modelo – preconizada por Caetano de Campos, um dos responsáveis pela 

reforma no ensino normal paulista – era mais que simples escola de prática de ensino, ela 

deveria ser a instituição modelar, o paradigma de escola primária a ser seguido pelas demais 

escolas públicas do Estado. A formação dos professores e a adoção do Método Intuitivo 

faziam parte das concepções de renovação do ensino. Esses dois aspectos encontravam-se 

“[...] intrinsecamente relacionados, pois a formação de professores era compreendida tendo 

como fundamento a prática dos novos processos pedagógicos.” (SOUZA, 1998, p. 158). 

Nesse sentido, o Método Intuitivo foi considerado o principal elemento da renovação do 

ensino na época.  
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O Método Intuitivo era o caminho seguro para alcançar objetivos e metas 

estabelecidas. Ele difundiu-se amplamente pela Europa na segunda metade do século XIX, 

quando o movimento de renovação pedagógica entrou em sua fase ativa, tornando-se a nova 

tendência norteadora do ensino, em especial, do ensino primário. No contexto brasileiro, a 

introdução desse método ocorreu inicialmente em algumas escolas particulares, as quais o 

apresentavam como fator de qualidade e inovação do ensino. Mas foi no contexto da instrução 

pública que esse método ganhou popularidade na educação brasileira, ancorando-se nas 

propostas reformistas do Estado, no final do século XIX. Esse método surgiu na Alemanha no 

final do século XVIII, pela iniciativa de Basedow, Campe e sobretudo de Pestalozzi, e 

consistia “[...] na valorização da intuição como fundamento de todo o conhecimento, isto é, a 

compreensão de que a aquisição dos conhecimentos decorria dos sentidos e da observação.” 

(SOUZA, 1998, p. 159).  

Pestalozzi recomendava a necessidade de “psicologizar” o ensino adaptando-o ao 

funcionamento do espírito infantil. Nesse sentido, o ensino deveria partir do particular para o 

geral, do conhecido para o desconhecido, do concreto para o abstrato. A prática do ensino 

concreto seria realizada pelas Lições de Coisas: “[...] a chave para desencadear a pretendida 

renovação é a adoção de um novo método de ensino: concreto, racional e ativo, denominado 

ensino pelo aspecto, lições de coisas ou ensino intuitivo.” (VALDEMARIN, 2004, p. 104). 

Segundo Pestalozzi, os princípios estabelecidos para as Lições de Coisas compreendiam:  

 

[...] cultivar as faculdades na ordem natural de seu desenvolvimento; 

começar por conseguinte pelos sentidos; não dizer nada à criança que ela 

pudesse descobrir por si mesmo. Reduzir cada matéria a seus elementos mais 

simples. Explicar uma dificuldade de cada vez; seguir passo a passo a 

informação de acordo com o que a criança pudesse receber; atribuir a cada 

lição um objetivo determinado, imediato ou próximo; desenvolver a ideia e 

não a palavra; aperfeiçoar a linguagem; proceder do conhecido para o 

desconhecido; do simples para o composto; da síntese para a análise, 

seguindo não a ordem do sujeito mas a da natureza. (HIPPEAU, 1878 apud 

SOUZA, 1998, p. 160). 

 

Além da exigência de um novo perfil profissional, a adoção do Método Intuitivo 

implicou a necessidade de abundante material didático. A concepção de ensino-aprendizagem 

desse método, considerando-se a natureza infantil, os sentidos e o ensino concreto, 

demandava outras linguagens para transmissão do conhecimento além da usual “palavra do 

mestre.” Surge a indispensável manipulação dos objetos, o uso da imagem, ou seja, de uma 

nova “pedagogia do olhar”, uma nova “pedagogia dos sentidos.” (SOUZA, 1998, p. 167). 
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O requisito da observação direta levou os profissionais da educação, a partir da 

segunda metade do século XIX, a estabelecerem uma dependência direta entre o método e o 

uso de materiais escolares. 

 

Para tudo era necessário material: para o ensino de aritmética, do sistema 

métrico decimal e da geometria: cartas de Parker, compassos, contadores 

mecânicos, quadro de geometria, tabuinhas, contador de mão e de pé, caixa 

de formas geométricas, cadernos de aritmética. Para o ensino da linguagem: 

coleção de abecedários e de cartões parietais para leitura, ardósias, cartas de 

alfabeto, cadernos de caligrafia. Para o ensino da geografia e história: globo 

terrestre, tabuleiros de areia, quadros de história do Brasil, mapas. Para o 

ensino de ciências físicas e naturais: laboratório, museus, quadros Deyrolle, 

estampas, quadros de história natural, esqueleto humano, bússola, 

microscópios, peças anatômicas, mapas de física. Para o desenho: esquadros, 

modelos para desenho em gesso, colação para desenho. Para trabalhos 

manuais: caixa de tornos, pranchetas para modelagem, máquinas de costura. 

(SOUZA, 1998, p. 168). 

 

Era grande a quantidade de materiais para o trabalho docente e para facilitar a 

aprendizagem dos alunos na concepção do Método Intuitivo. Souza (1998) ressalta que, a 

partir das concepções desse método, empregar os processos intuitivos sem material era 

impensável ou impossível.  

 

Compreende-se assim, por que a falta de material torna-se a principal queixa 

dos diretores e professores de escolas preliminares e também o seu principal 

álibi para justificar o não-cumprimento fiel do método e do programa de 

ensino. Sem poder contar com materiais necessários e com a devida 

preparação dos professores, o entusiasmo, o dinamismo e o vigor depositado 

nas lições de coisas vicejaram esmorecidos ante dos livros de leitura, do 

quadro-negro e da palavra do professor. (SOUZA, 1998, p. 168-169). 

 

Evidenciamos que vários estados do Brasil, inclusive São Paulo – considerado 

modelo para os demais –, enfrentaram dificuldades na assimilação e implantação do método 

intuitivo, como a falta de material didático, carência dos espaços físicos e qualificação dos 

professores. 

Saviani (2013, p. 140) destaca que “A pedagogia do método intuitivo manteve-se 

como referência durante a Primeira República, sendo que, na década de 1920, ganha corpo o 

movimento da Escola Nova, que já irá influenciar várias reformas da instrução pública 

efetivadas no final dessa década.” Nesse sentido, Resende e Souza (2005, p. 9), acrescentam 
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que “[...] diante da necessidade de métodos e propostas novas, o método intuitivo foi sendo 

apropriado pelo escolanovismo [...].”  

Corroboramos com a ideia dessas autoras ao afirmarem que, 

 

[...] antes dos autores da Escola Nova anunciarem suas preocupações com 

um novo método ou uma nova relação com o conhecimento e a 

aprendizagem, já se faziam presentes esforços para isso na educação 

brasileira, através da divulgação do método intuitivo e suas concepções, da 

utilização das lições de coisas, mesmo como disciplina escolar, da criação 

dos museus pedagógicos e dos Grupos Escolares, para citar apenas alguns 

exemplos. (RESENDE; SOUZA, 2005, p. 4). 

 

A modalidade Grupo Escolar também implicou em uma nova concepção 

arquitetônica, que exigia novos formatos na construção de edifícios escolares “[...] 

responsável pela configuração da escola como lugar dotado de uma identidade sociocultural.” 

(SOUZA, 1998, p. 22). A escola surge como um lugar físico, a exigência do edifício-escola 

como um aspecto imprescindível para o seu funcionamento, com as necessidades da completa 

separação entre os sexos e com as exigências da pedagogia moderna: classes bibliotecas, 

museus, laboratórios, oficinas, ginásios, pátios para recreio, auditórios.  

De acordo com Bencostta (2005a), a construção de edifícios específicos para os 

Grupos Escolares foi uma preocupação das administrações dos estados que tinham no urbano 

o espaço privilegiado para a sua edificação, especialmente, nas capitais e cidades favoráveis 

economicamente. Buffa (2007) ressalta que os edifícios dos Grupos Escolares, assim como 

das Escolas Normais do estado de São Paulo, do início da República, eram grandiosos e 

sofisticados. Geralmente, a localização dos edifícios escolares deveria funcionar como ponto 

de destaque na cena urbana, de modo que se tornasse visível, enquanto signo de um ideal 

republicano. Um discurso arquitetônico que enaltecia o novo regime e refletia concepções 

pedagógicas e necessidades sociais. 

Enfim, a escola foi pensada para ser um espaço laboratorial, disciplinarizador, 

difusor de práticas higiênicas e também moralizantes. A questão da higiene geral dos edifícios 

escolares baseada nos pressupostos de uma pedagogia compreendida como moderna, 

enfatizava a importância do ar puro, da luz abundante e de uma adequada localização 

sanitária, requisitos indispensáveis para o bom estado dos Grupos Escolares.  
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Quando a escola passou a ser um lugar, seus idealizadores preocuparam-se 

com sua implantação, recomendando, com insistência, que ela fosse 

localizada longe da poeira, do barulho, do comércio, de vizinhança nefasta 

ao trabalho escolar que exige concentração, atenção e silêncio. (BUFFA, 

2007, p. 160). 

 

Bencostta (2005b, p. 108) aborda, segundo o artigo 855 do Regulamento da Diretoria 

Geral de Saúde Pública do Estado do Paraná, que o funcionamento dos Grupos Escolares 

desse estado, assim como no âmbito nacional, deveriam se submeter a uma série de 

determinações. Cita algumas delas: 

 

 Os prédios escolares, sempre que for possível, deverão ser construídos 

em um só pavimento, com porão de um metro de altura, no mínimo, 

convenientemente ventilado; 

 As dimensões das salas de classes serão proporcionais ao número de 

alunos, o qual não deverá exceder de 40 em cada sala, devendo ser 

reservado a cada escolar uma área, no mínimo de um metro quadrado de 

superfície, quando as cadeiras forem duplas, 1.m235, quando individuais; 

 O pé direito mínimo das salas de classe será de três metros, devendo ser 

aumentado, quando as condições de iluminação natural assim o exigirem; 

 As salas de classe terão preferencialmente a forma retangular, cujos lados 

guardem a relação de 2 para 3; 

 A iluminação das classes deverá ser unilateral esquerda, sendo tolerada a 

bilateral, desde que proceda de faces paralelas; 

 A iluminação das classes deverá ser tal, que na fila de carteiras mais 

afastadas das janelas o centro da mesa receba iluminação em dias 

nublados, nunca inferior a vinte e cinco luzes; 

 A ventilação das salas deverá ser perfeita, sem correntes de ar que 

possam prejudicar a saúde das crianças; 

 Disporão de latrinas na proporção mínima de uma para trinta alunos 

frequentes, do sexo masculino e de uma para cada grupo de vinte alunos, 

do sexo feminino; 

 O interior das escolas, sempre que for possível, deverá ser revestido de 

material que permita lavagens frequentes sem se deteriorar, com 

tonalidades suaves, como por exemplo, cinzento-claro, azulado ou 

esverdeado, sem saliências nem reentrâncias; 

 Os prédios escolares deverão dispor de amplo campo destinado ao recreio 

e exercícios físicos, devendo uma parte deste ser coberta de material mau 

condutor de calor. (BENCOSTTA, 2005b, p. 108). 

 

A preocupação era diagnosticar um quadro de atraso e insalubridade motivado 

basicamente pelo estado de „ignorância em que se encontra o povo‟. O médico e intelectual da 

época, Miguel Couto, teve suas discussões voltadas para as temáticas: higiene e educação. Ele 
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propunha que o Estado e a medicina não deveriam limitar sua atuação aos centros urbanos e 

insistia na necessidade de se erradicar o analfabetismo. 

 

Ensino e higiene são o mesmo e os nossos patrícios mergulhados nos sertões 

do Brasil não podem permanecer no desamparo dos poderes públicos, no que 

concerne à saúde do corpo, que na frase inglesa é a melhor fortuna, nem 

quanto à da alma que os torna úteis a si mesmos e às gerações futuras. Uma é 

capital-força, a outra é o capital-saber [...] a higiene, paralelamente ao 

ensino, penetrando por todo país teria reintegrado no seu índice normal de 

robustes toda essa gente reduzida pela vermina e outras causas tropicais a 

fragmentos de homem. (COUTO, 1933 apud HERSCHMANN, 1996, p. 34). 

 

No estado da Paraíba, estas instituições não apenas atenderam às exigências estéticas 

da elite, mas também se prestaram a modernizar e embelezar a capital paraibana. 

 

[...] os primeiros Grupos Escolares paraibanos foram alocados em suntuosas 

edificações, adaptadas ou construídas em bairros de elite ou nos centros das 

cidades, caso específico dos grupos escolares Dr. Thomaz Mindello e 

Antônio Pessoa, localizados no antigo centro comercial e de serviços da 

cidade da Parahiba. Em ruas largas e arborizadas – no passado e ainda hoje, 

importantes vias de acesso [...]. (PINHEIRO, 2002, p. 140). 

 

Para além da localização e da estrutura física externa, os Grupo Escolares possuíam 

uma estrutura física interna peculiar. Foram edificados simetricamente em torno de um pátio 

central e ofereciam espaços distintos para meninos e meninas, inclusive, com entradas laterais 

diferentes para cada sexo. “À divisão formal da planta, às vezes, era acrescida de muro, 

afastando rigidamente e evitando a comunicação entre os dois lados da escola.” (VIDAL; 

FARIA FILHO, 2005, p. 53).  

O interior das salas de aula também possuía características definidas. As carteiras 

fixas no chão e a professora ocupando uma posição central, indicava lugares definidos para 

alunos e mestra em sala de aula. Vidal e Faria Filho (2005, p. 53) destacam que “A rígida 

divisão dos sexos, a indicação precisa de espaços individuais na sala de aula e o controle dos 

movimentos do corpo na hora do recreio conformavam uma economia gestual e motora que 

distinguia o aluno escolarizado da criança sem escola.” 

Além de uma estrutura física e material própria, a escola primária, especialmente, os 

Grupos Escolares foram palco de inúmeros ritos, celebrações e espetáculos. Segundo Souza 
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(2009, p. 298), as festas nacionais, instituídas pelo Governo provisório de 1890
2
, foram 

incorporadas no calendário das escolas públicas. Na passagem do século XIX para o século 

XX, os reformadores da instrução pública, principalmente no estado de São Paulo, “[...] viram 

nas festas escolares um meio de interessar a população pela escola pública e dar publicidade à 

ação educativa.” A autora acrescenta que incentivos foram dados aos diretores dos Grupos 

Escolares para a realização de festas de encerramento do ano letivo, seguida pela exposição 

dos trabalhos escolares, comemorações do dia da árvore, do aniversário da escola, das 

comemorações cívicas nas datas nacionais. 

Esses eventos escolares eram acontecimentos coletivos que demandavam 

organização e a participação dos alunos e professores dos Grupos Escolares, que ocupavam 

lugares distintos e específicos. “Por estarem no âmago do calendário escolar, os desfiles não 

se revelaram como uma mera descontinuidade do tempo da escola, mas eram intercalados por 

ele, tornando necessário reunir o empenho e os sentimentos de adesão de alunos e 

professores.” (BENCOSTTA, 2006, p. 301). 

Essas práticas adotadas no ensino público ajudaram a criar uma imagem de escola 

primária à altura dos mais conceituados padrões educacionais existentes. Festas que 

comemoravam as atividades da escola, como a Festa de Encerramento do Ano Letivo e as 

Exposições Escolares; Festas Cívicas, como a Festa da Bandeira, a Festa de Sete de Setembro, 

e o Dia de Tiradentes; e as Datas Comemorativas, como o Dia da Árvore e o Dia da Ave. 

Além da comunidade escolar, participavam dessas solenidades a sociedade civil, política e 

intelectual da época.  

Souza (1998, p. 253) destaca que, em São Paulo, “A festa de encerramento 

compreendia, pois, uma festa oficial, uma solenidade na qual, reunindo toda a comunidade 

escolar, as famílias, as pessoas „gradas‟ da sociedade, as autoridades e a imprensa, a escola 

reafirmava sua identidade e seu valor social.” A escola tornava-se palco e cenário onde os 

alunos encenavam para a sociedade o espetáculo da cultura, das letras, da ordem, das lições 

morais e cívicas. Nas comemorações do Dia da Árvore e o Dia da Ave havia a tentativa do 

Estado em incutir valores relacionados à natureza num contexto crescente de urbanização e 

industrialização. As Festas Cívicas objetivavam reforçar os símbolos de unidade e 

solidariedade social e legitimar o regime político. Por meio das comemorações cívicas, a 

                                                 
2
 Pelo decreto nº 155-B, de 14 de janeiro de 1890, constituíram festas nacionais: 1 de janeiro – comemoração da 

fraternidade universal; 21 de abril – comemoração dos precursores da Independência brasileira, resumidos em 

Tiradentes; 3 de maio – Descoberta do Brasil; 13 de maio – fraternidade dos brasileiros; 7 de setembro – 

Independência do Brasil; 12 de outubro – Descoberta da América; 2 de novembro – Mortos; 15 de novembro – 

comemoração da pátria brasileira (SOUZA, 2009, p. 297-298). 
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escola ajudou a preservar uma memória coletiva construtora da identidade nacional. Esses 

rituais, marcados no tempo histórico, constituem uma manifestação dos mitos, uma maneira 

de lembrar a origem e, assim, reforçar a coexistência do grupo e os laços de solidariedade 

social. 

As festas comemorativas, cívicas e de encerramento do ano letivo constituem rituais 

e expressão da inserção da escola no tempo histórico e social. “Dimensão simbólica da cultura 

escolar, os rituais e espetáculos – momentos de dramatizações do cotidiano –, estiveram 

implicados na construção da identidade institucional e desempenharam a função de sacralizar 

o grupo como uma expressão da pátria e da República.” (SOUZA, 1998, p. 277). 

Enfim, no processo de institucionalização da escola primária no Brasil, a criação dos 

Grupos Escolares significou a implantação de uma nova modalidade escolar. A escola 

graduada potencializou vários elementos da organização pedagógica – os programas, a 

arquitetura temporal (anos letivos, séries, horários), a classificação dos alunos por grau de 

adiantamento, o sistema de avaliação, a divisão do trabalho docente (um professor por classe), 

o redimensionamento dos edifícios escolares, os modernos métodos de ensino – dando-lhes 

maior organicidade (SOUZA, 2009). 

São para essas discussões, que o nosso trabalho aponta. A criação dos Grupos 

Escolares que muito favoreceu a presença de instituições escolares e de professores no interior 

do estado do Rio Grande do Norte, refletindo uma época.  

 

2.2 Os Grupos Escolares no Rio Grande do Norte  

 

A instrução primária no estado do Rio Grande do Norte, no início do século XX, 

contava com poucas escolas, desprovidas de material, não satisfazendo as necessidades da 

população. Segundo Manoel Dantas – intelectual da educação e político Norte-Rio-Grandense 

– “O povo em geral, quer pelo menos, aprender a ler e a escrever” e o analfabetismo, que 

“constitui uma das maiores vergonhas da nossa pátria, não é uma condição do nosso modo de 

pensar.” (DANTAS, 1917, p. 1). 

No primeiro semestre do ano de 1905, o estado do Rio Grande do Norte possuía uma 

população de 402.200 habitantes e 95 escolas (entre estaduais, subvencionadas, municipais e 

particulares), com um total de 1.721 matrículas e frequência de 1.155 alunos. O que 

significava que menos de 0,5% da população tinha acesso à escola. No primeiro semestre de 

1906, o contexto permanece praticamente o mesmo, pois havia 100 escolas (entre estaduais, 
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subvencionadas, municipais e particulares), com 2.183 matrículas e uma frequência de apenas 

1.623 alunos (LIMA, 1927). 

No Relatório Anual de Ensino Público, o Diretor do Atheneu Norte-Rio-Grandense, 

Francisco Pinto de Abreu, acentuava a necessidade de uma reforma para organizar a Instrução 

Pública, adaptando-a as novas condições sociais e interesses da sociedade republicana (RIO 

GRANDE DO NORTE, 1906b).  

A Reforma do Ensino Primário, idealizada por Pinto de Abreu, defendeu a ampliação 

da educação renovada que seria efetivada pela institucionalização de uma rede de Grupos 

Escolares, para permitir às crianças o exercício da aquisição da cultura letrada. Essa 

modalidade de organização escolar no Estado foi criada pela Lei nº 249, de 22 de novembro 

de 1907, que autorizou o governo “[...] a reformar a instrução pública, dando especificamente 

ao Ensino Primário moldes amplos e garantidores de sua proficuidade.” (RIO GRANDE DO 

NORTE, 1909, p. 5). 

A Reforma da Instrução Pública no Estado, Lei nº 284, de 30 de novembro de 1909, 

decretou a criação de “[...] pelo menos, um grupo escolar em cada município” e estabeleceu 

que seriam “[...] efetivamente providos nas cadeiras primárias os professores titulados pela 

Escola Normal.” (RIO GRANDE DO NORTE, 1910, p. 1). Nesse sentido, a Escola Normal 

consistiu no centro de formação docente para a escola primária e os Grupos Escolares nos 

campos de aplicação dos normalistas e espaços de atuação após sua formação. 

Esses Grupos Escolares deveriam ser um espaço com completos equipamentos e 

elementos capazes de favorecer a execução de uma perfeita disciplina física, moral, espiritual 

e intelectual. Além disso, ela deveria ser universal, pois o ensino deveria difundir-se em todas 

as camadas sociais, multiplicando-se por todos os recantos do estado do Rio Grande do Norte. 

Na coluna Colaboração em Revista, do jornal A República, Mario Silva afirma que, 

 

Não só os filhos dos abastados, os que nasceram num ambiente de conforto e 

bem estar inigualáveis, poderão encontrar os meios fáceis de ascender os 

degraus do saber [...], também os pobres, os pequeninos, os humildes terão a 

sua escola, e, no mesmo tempo receberão as mesmas luzes que 

transformarão, uns e outros, sem distinção de cor, em verdadeiras esperanças 

da pátria. (SILVA, M., 1934, p. 5). 

 

Para isso, foram criados vários Grupos Escolares no estado. O quadro 1 demonstra 

bem a criação desses Grupos Escolares e o seu avanço pelo interior do estado. De 40 Grupos 

Escolares, criados até o ano de 1927, dois foram instalados em Natal e os demais no interior 
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do Estado. Observamos assim, a expansão do ensino primário pelo interior do estado. No 

entanto, ressaltamos que ocorreu a expansão dos Grupos Escolares e não do número de 

vagas/matrículas, pois essa expansão consistiu em uma reunião de Escolas Isoladas já 

existentes. 

 

Quadro 1 – Grupos Escolares criados no Rio Grande do Norte (1908-1927). 

Nº Grupo Escolar Decreto de criação Cidade 

1 Grupo Escolar Augusto Severo Decreto nº 174, de 5 de março de 1908 Natal 

2 Grupo Escolar 30 de setembro  Decreto nº 180, de 15 de novembro de 

1908 

Mossoró 

3 Grupo Escolar Senador Guerra Decreto nº 189, de 16 de fevereiro de 

1909 

Caicó 

4 Grupo Escolar Thomaz de 

Araujo 

Decreto nº 193, de 13 de março de 1909 Acary 

5 Grupo Escolar Antonio Carlos Decreto nº 194 de 15 de março de 1909 Caraúbas 

6 Grupo Escolar Almino Afonso Decreto nº 196, de 21 de abril de 1909 Martins 

7 Grupo Escolar Coronel Mariz Decreto nº 202, de 2 de julho de 1909 Serra Negra 

8 Grupo Escolar Barão de 

Mipibú 

Decreto nº 204, de 12 de agosto de 1909 São José de 

Mipibú 

9 Grupo Escolar Moreira 

Brandão 

Decreto nº 220, de 7 de maio de 1910 Goianinha 

10 Grupo Escolar Fabricio 

Maranhão 

Decreto nº 224, de 8 de julho de 1910 Vila Pedro 

Velho 

11 Grupo Escolar Antonio de 

Azevedo 

Decreto nº 225, de 8 de julho de 1910 Jardim do 

Seridó 

12 Grupo Escolar Nysia Floresta Decreto nº 226, de 8 de julho de 1910 Papary 

13 Grupo Escolar Joaquim 

Correia  

Decreto nº 234, de 10 de novembro de 

1910 

Pau dos Ferros 

14 Grupo Escolar Jacumaúma Decreto nº 243, de 4 de março de 1911 Arez 

15 Grupo Escolar Tenente 

Coronel José Correia 

Decreto nº 254, de 11 de agosto de 1911 Assú 

16 Grupo Escolar Auta de Souza Decreto nº 255, de 19 de outubro de 

1911 

Macaíba  

17 Grupo Escolar Capitão-mor 

Galvão 

Decreto nº 256, de 25 de novembro de 

1911 

Currais Novos 

18 Grupo Escolar Ferreira Pinto Decreto nº 257, de 25 de novembro de 

1911 

Apodi 

19 Grupo Escolar José Rufino Decreto nº 258, de 11 de dezembro de 

1911 

Angicos 

20 Grupo Escolar Alberto 

Maranhão 

Decreto nº 263, 8 de janeiro de 1912 Nova Cruz 

21 Grupo Escolar Coronel 

Fernandes 

Decreto nº 265, de 20 de janeiro de 1912 Vila de Luiz 

Gomes 

22 Grupo Escolar Felippe 

Camarão 

Decreto nº 266, de 23 de março de 1912 Ceará Mirim 

23 Grupo Escolar Dr. Octaviano Decreto nº 275, de 18 de setembro 1912 São Gonçalo 

24 Grupo Escolar Frei Miguelinho Decreto nº 277b, de 28 de novembro de 

1912 

Natal 

25 Grupo Escolar Pedro Velho Decreto nº 286, de 10 de julho de 1913 Canguaretama 

26 Grupo Escolar Conselheiro Decreto nº 59, de 7 de dezembro de Areia Branca 
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Nº Grupo Escolar Decreto de criação Cidade 

Britto Guerra 1916 

27 Grupo Escolar Barão do Rio 

Branco 

Decreto nº 87, de 13 de março de 1918 Parelhas 

28 Grupo Escolar Padre Cosme Decreto nº 85, de 4 de dezembro de 

1918 

São Miguel de 

Pau dos Ferros 

29 Grupo Escolar Joaquim 

Nabuco 

Decreto nº 86, de 8 janeiro de 1919 Taipu 

30 Grupo Escolar Meira Sá Decreto nº 74, de 16 de março de 1919 Santana dos 

Matos 

31 Grupo Escolar Tito Jacome Decreto nº 92, de 3 de abril de 1919 Augusto 

Severo 

32 Grupo Escolar Quintino 

Bocayuva 

Decreto nº 36, de 7 de dezembro de 

1919 

Santa Cruz 

33 Grupo Escolar Duque de 

Caxias 

Decreto nº 198, de 26 de fevereiro de 

1923 

Macau 

34 Grupo Escolar Pedro II Decreto nº 284, de 2 de dezembro de 

1925 

Lages 

35 Grupo Escolar João Godeiro Decreto nº 321, de 28 de fevereiro de 

1927 

Patú 

36 Grupo Escolar D. Margarida 

de Freitas 

Decreto nº 338, de 11 de agosto de 1927 Portalegre 

37 Grupo Escolar Coronel Silvino 

Bezerra 

Decreto nº 341, de 23 de agosto de 1927 Flores  

38 Grupo Escolar Manoel Dantas Decreto nº 350, de 15 de outubro de 

1927 

Vila de Santo 

Antonio 

39 Grupo Escolar Coronel 

Antonio Lago 

Decreto nº 350, de 15 de outubro de 

1927 

Vila de Touros 

40 Grupo Escolar Capitão José da 

Penha 

Decreto nº 350, de 15 de outubro de 

1927 

Povoação de 

Baixa Verde 

Fonte: Elaborado com base em Lima (1927) e nas Leis e Decretos do Governo do RN (1908-1927). 

 

Além da construção de Grupos Escolares, havia a preocupação em aparelhar essas 

instituições com livros, instrumentos didáticos e novos métodos de ensino. Governantes e 

intelectuais, como o professor Nestor Lima, preocuparam-se em observar e investigar os 

métodos e processos de ensino que estavam sendo utilizadas em outras capitais do país. 

Anterior a Reforma da Instrução Pública no Estado, como uma das medidas para solucionar o 

problema do ensino, o professor Nestor Lima foi ao estado de São Paulo observar como se 

dava a instrução pública naquele estado. 

 

[...] o governo do Estado entendeu solucioná-lo de vez e, para isto, enviou a 

São Paulo o Dr. Nestor Lima, provecto e competente professor, que ali 

estudou toda a organização escolar do grande Estado do sul, apresentando 

um trabalho que serviu de base à reforma do ensino primário então 

decretada, criando-se os grupos escolares, onde as varias disciplinas são 

ministradas em cursos graduados, num período de quatro anos. (DANTAS, 

1919, p. 1). 
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A importância das viagens de Nestor Lima também foi enfatizada em artigo escrito 

por Tobias dos Santos, aluno da Escola Normal de Natal. Ele destacou que desde que o Brasil 

iniciou o combate ao analfabetismo, os governantes e intelectuais de estado do Rio Grande do 

Norte, “[...] foram compreendendo que, sem instrução, não poderíamos aderir para o nosso 

Estado uma posição mais elevada e um desenvolvimento social mais eficaz.” (SANTOS, 

1921, p. 10). E por esse motivo, 

 

[...] depois de várias tentativas e experiências, mais ou menos eficazes, mais 

ou menos inúteis, o nosso eminente conterrâneo, Dr. Alberto Maranhão, e 

esse tempo, governador do Estado, sensivelmente interessado pelo 

progresso das nossas escolas, incumbiu por ato de 28 de dezembro de 1912, 

o Dr. Nestor Lima, o digníssimo diretor desta Escola Normal a ir à capital 

federal e a São Paulo observar e investigar os métodos e processos de 

ensino que ali se ministravam, para assim reformar e melhorar a didática 

das nossas escolas. (SANTOS, 1921, p. 11). 

 

Tobias dos Santos (1921, p. 11) ainda destaca que Nestor Lima observou durante 

alguns meses o funcionamento, os métodos e os processos nas escolas de São Paulo e do Rio 

de Janeiro, e “[...] obteve o máximo de resultados nas suas investigações, portando-se em tudo 

com uma solicitude e com um interesse admiráveis.” 

Como resultado de uma dessas viagens, Nestor Lima e a comissão oficial do governo 

apresentaram, ao governador Antônio José de Melo, um relatório contendo suas observações 

sobre a organização do ensino primário, normal e profissional no Sul do Brasil e na 

Argentina. 

 

[...] tenho a honra de trazer, nas linhas que seguem, um relatório singelo, 

mas, circunstanciado, afim de que V. Exc. possa inferir da situação daqueles 

serviços os proveitos que, porventura, resultam dessa comissão, em prol da 

nossa organização escolar. (LIMA, 1923, p. 3-4). 

 

Como impressões gerais, Nestor Lima relatou que nas escolas e instituições visitadas 

havia um grande interesse profissional pelo ensino. No entanto, “Em todo parte, porém, surge 

a alegação de escassez de recursos para melhor prosseguir-se na cruzada do analfabetismo”, 

mas, apesar disso, “[...] o professorado é ativo e diligente, esforçado e cuidadoso, com 

notáveis iniciativas” (LIMA, 1923, p. 119). Relatou que, apesar dos altos índices de 

analfabetismo e a falta de recursos financeiros, o estado de São Paulo era uma exceção à 
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indiferença geral do Brasil, “[...] direi que já tem quase conseguido a relativa compensação 

dos imensos sacrifícios que faz com o ensino primário: é a unidade mais rica, mais próspera e 

mais adiantada na federação brasileira e apenas tem cerca de 50% de alfabetizados.” (LIMA 

1923, p. 120). 

Devido à legislação, investimentos, inovação do método de ensino (intuitivo) e 

diálogo dos educadores e intelectuais, o estado de São Paulo esteve na “[...] na vanguarda dos 

projetos de modernização da instrução pública no país (SOUZA, 1998, p. 162).  

Por isso, o Grupo Escolar Modelo Augusto Severo – primeiro a ser criado no Rio 

Grande do Norte, através do Decreto nº 174, de 5 de março de 1908 – , seguiu os moldes dos 

Grupos Escolares de São Paulo (SILVA, F., 2010) e tornou-se referência para os demais 

Grupos Escolares criados no estado. Levando em consideração que “Os grupos escolares 

estavam obrigados a adotar o tipo de organização e o método de ensino das escolas-modelo do 

Estado” (SOUZA, 1998, p. 53), se faz necessário conhecer, brevemente, o funcionamento e as 

práticas do Grupo Escolar Modelo Augusto Severo para compreender a história do Grupo 

Escolar Joaquim Nabuco em estudo. 

O Grupo Escolar Augusto Severo era “[...] incontestavelmente, com a reforma 

integral da instrução primária, [...] um dos maiores senão o maior dos serviços prestados” pelo 

governador Alberto Maranhão, aos seus conterrâneos. (LIMA, 1911d, p. 3). Desde sua 

fundação, servia à prática dos normalistas. Por este motivo, o Decreto nº 198, de 10 de maio 

de 1909, elevou este estabelecimento à categoria de Escola Modelo a ser seguido em todo o 

estado. 

 

Art. 1º – O Grupo Escolar „Augusto Severo‟ que funciona no bairro baixo 

desta capital, à praça do mesmo nome, será a escola modelo para servir de 

tipo ao ensino público elementar em todo o Estado, devendo os regimentos 

internos dos diversos grupos e escolas já inaugurados e a inaugurarem-

se neste e em outros municípios, modelar-se pelo regulamento e 

regimento interno do ‘Augusto Severo’. (RIO GRANDE DO NORTE, 

1910, grifo nosso). 

 

De acordo com o trabalho de Silva, F. (2010), o Grupo Escolar Modelo Augusto 

Severo, com edifício suntuoso, foi instalado no largo da Praça Augusto Severo, centro da 

cidade de Natal à época. O prédio era composto por três salas de aula, um vestíbulo e duas 

áreas de circulação.  
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Imagem 3 – Fachada do Grupo Escolar Modelo Augusto Severo após a sua inauguração em 1908. 

 

Fonte: Acervo do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte (SILVA, F., 2010). 

 

Na década de 1910, são construídas mais três salas de aula. Em 1914, funcionavam 

no Grupo Modelo: a Infantil Mista, a Elementar Masculina, a Elementar Feminina, a Isolada 

Masculina, a Isolada Feminina e a Noturna para Adultos. As medidas pedagógicas adotadas 

nesse estabelecimento de ensino eram padrão para os demais. E em poucos anos o Grupo 

Modelo cumpria seu papel na instrução pública dentre as obras de melhoramentos da cidade 

de Natal como um dos órgãos imprescindíveis ao ensino primário, na época, já que atendia a 

necessidade urgente da instrução e dava a conhecer a sociedade Norte-Rio-Grandense. 

 

Funcionando como espaço para a experimentação dos alunos-mestres da 

Escola Normal, permitia a experimentação dos métodos, processos e 

princípios de organização de ensino, a serem aplicados nas escolas 

primárias. Era um estabelecimento modelo em sua organização, como 

também na tarefa de educar. (SILVA, F., 2010, p. 81). 

 

Seguindo os padrões do Grupo Escolar Modelo Augusto Severo, os Grupos 

Escolares foram se difundindo pelas cidades do interior do Rio Grande do Norte. Em viagem 

pelo interior do Estado, Manuel Dantas relatou: “Quem viaja presentemente pelo interior vê 

por toda a parte a mesma preocupação, o mesmo afã em favor do ensino [...] as escolas se 

multiplicam.” (DANTAS, 1917, p. 1). 
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Dentre os primeiros Grupos Escolares criados no interior do estado, destacamos os 

das cidades de Caicó, Assú, Currais Novos e Canguaretama. Trabalhos acadêmico-científicos 

já foram realizados abordando como objetos de pesquisas os primeiros Grupos Escolares 

instalações nessas cidades do interior do estado.  

O Grupo Escolar Senador Guerra foi a primeira unidade escolar oficial da cidade de 

Caicó, na região do Seridó. Sua criação se deu com o Decreto n° 189, de 16 de fevereiro de 

1909. Segundo Rocha Neto (2005), o Grupo Escolar recebeu o nome de Senador Guerra em 

homenagem ao padre Francisco de Brito Guerra, que muito contribui para e educação do 

Seridó, desde a implantação da primeira instituição de ensino, a escola de Latim. Inicialmente, 

o Grupo Escolar Senador Guerra funcionou, durante dezesseis anos (1909 a 1925), nas 

dependências da Intendência Municipal, antiga prefeitura. O prefeito, à época da criação, era 

Joaquim Martiniano Pereira, que cedeu três dependências do referido prédio. Em 1924, o 

Grupo Escolar ganhou sede própria, situada à Praça José Augusto, centro da cidade, deixando 

as dependências da Prefeitura. Essa sede foi erguida num alto, havia poucas residências por 

volta, entre os quais se destacava a casa episcopal, que se localizava ao lado do prédio da 

escola. 

 

Imagem 4 – Fachada do Grupo Escolar Senador Guerra (década de 1920). 

 
Fonte: Acervo do Ministro Augusto Tavares de Lyra. Instituto Tavares de Lyra, Macaíba/RN. 

 



49 

 

Na cidade de Assú, através do Decreto nº 254, de 11 de agosto de 1911, foi criado o 

Grupo Escolar Tenente Coronel José Correia. Seu funcionamento teve início no ano de 1912, 

sob a direção do professor Luís Correia Soares de Araújo. Segundo Pinheiro (2001), o prédio 

construído para o funcionamento desse Grupo Escolar ficava na Rua São Paulo, em bairro 

periférico e atendia às determinações arquitetônicas dos prédios escolares a época, cuja planta 

foi aprovada pela Diretoria Geral de Instrução Pública. O referido Grupo atendia a noventa 

alunos, distribuídos em número de trinta por classe. 

 

Imagem 5 – Fachada do Grupo Escolar Tenente Coronel José Correia, Assú/RN (década de 1920) 

 
Fonte: Acervo do Ministro Augusto Tavares de Lyra. Instituto Tavares de Lyra, Macaíba/RN. 

 

Em Currais Novos, o Grupo Escolar Capitão Mor Galvão foi criado pelo Decreto nº 

256, de 25 de novembro de 1911. Até o ano de 1917 esse Grupo Escolar foi o único 

estabelecimento de ensino público existente no município e até a década de 1950 funcionou 

com recursos da prefeitura municipal de Currais Novos. De acordo com Morais, S. (2006, p. 

92), o primeiro local de funcionamento do Grupo Escolar Capitão-mor Galvão “[...] foi num 

anexo feito de taipa, da Intendência Municipal, no qual permaneceu de 1912 a 1927, mesmo o 

prédio apresentando condições precárias de funcionamento, os quais eram repetidas vezes 

reclamadas e registradas pelos inspetores de ensino.” 
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Imagem 6 – Inauguração do Grupo Escolar Capitão Mor Galvão, Currais Novos/RN (1911). 

 
Fonte: Acervo do Ministro Augusto Tavares de Lyra. Instituto Tavares de Lyra, Macaíba/RN. 

 

Durante o período de 1912 a 1927, o Grupo Escolar Capitão Mor Galvão funcionou 

com duas escolas isoladas (uma do sexo feminino e outra do sexo masculino). Apesar de 

constar no seu decreto de criação a existência de uma escola infantil mista para ambos os 

sexos, essa só funcionou realmente a partir de 1927, conforme o Decreto nº 340, de 18 de 

agosto, que restaurou o Grupo, criou uma escola infantil mista e converteu as duas escolas 

isoladas em graduadas elementares, masculina e feminina. E com a criação do curso 

complementar, em 1927, essa instituição passou a oferecer melhores condições de estudo para 

os filhos dos proprietários dos meios de produção (MORAIS, S., 2006). 

Na cidade de Canguaretama foi instalado o Grupo Escolar Pedro Velho. 

Inicialmente, esse Grupo Escolar foi instalado (em 14 de junho de 1911) e gerido pelas 

iniciativas particular e municipal (1911 e 1912). Somente através do Decreto nº 286, de 10 de 

julho de 1913, atendendo à solicitação da Intendência Municipal, o governo do estado 

assumiu a responsabilidade de seu funcionamento (HOLLANDA, 2001). Assim, funcionaram 

nesse Grupo Escolar quatro escolas, sendo duas do sexo masculino, uma feminina e outra 

mista infantil. Segundo Hollanda (2001, p. 92), “A instalação do Grupo Escolar Pedro Velho 

marcou profundamente aquela localidade, devido à sua estrutura física e à dedicação de seus 

mestres. Várias gerações tiveram acesso ao saber sistematizado [...].” 
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Imagem 7 – Fachada do Grupo Escolar Pedro Velho, Canguaretama/RN [191-?]. 

 
Fonte: Acervo pessoal do professor Francisco Alves Galvão Neto (HOLLANDA, 2001). 

 

Em suma, antes da instalação dos Grupos Escolares, as cidades elencadas, 

localizadas em diversas regiões do estado do Rio Grande do Norte, não contavam com prédios 

destinados ao desenvolvimento de práticas escolares, que até então funcionavam nas 

residências dos professores e professoras. As estruturas físicas e materiais pedagógicos dos 

Grupos Escolares configuraram a intenção da criação desse tipo de estabelecimento voltado 

ao ensino como um espaço que possibilitaria a formação de hábitos de higiene; de 

moralização e de controle.  

Os Grupos Escolares elencados funcionaram, em sua maioria, dentro dos preceitos, 

critérios e padrões estabelecidos para este tipo de instituição educativa. Pinheiro (2001) 

ressalta que a criação dos Grupos Escolares “[...] foi se constituindo em verdadeira referência, 

não apenas geográfico-espacial, mas social, cultural, temporal e de relação com o mundo.” 

Conforme se vê, ainda existem Grupos Escolares a espera de pesquisadores que 

contem a sua história, que tragam a tona práticas educativas, particularidades e similitudes 

dessas instituições. Ressaltamos que, até então, não identificamos trabalhos produzidos que 

destaque a história e as práticas educativas no Grupo Escolar Joaquim Nabuco.  
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Hino da Escola Pioneira 

 

Em 1919 foi fundado o Joaquim Nabuco 

Considerado o berço esplendido 

Na educação de Taipu 

 

És pioneira da educação de Taipu 

Tantos alunos por ti passaram 

Tantos filhos ilustres o Joaquim já consagrou 

 

Joaquim Nabuco 

Tu és glória e tradição 

Exemplo de luta sinônimo de educação 

 

As primeiras diretoras e professoras 

Ninguém esquecerá 

Que um dia quando criança 

No Joaquim fomos estudar 

 

Hoje em dia os nossos filhos 

Procuram estudar, na Escola dos nossos sonhos 

No Joaquim vão se matricular 

 

As gerações que por ti já passaram 

Até hoje tem na lembrança 

Da sineta, do jogo de futebol 

Ao redor das algarobas 

 

És amada por todo mundo 

Já fazes parte da nossa história 

Serás sempre o nosso orgulho Joaquim Nabuco 

Cheio de Glórias. 

(Professor José Américo) 
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3 O GRUPO ESCOLAR JOAQUIM NABUCO 

 

3.1 Contexto de criação e primeiros anos de funcionamento 

 

Segundo o professor e pesquisador Gustavo Praxedes, “O Município de Taipu é um 

daqueles que desde o início da colonização, mantém seu nome sem jamais ter sido mudado.” 

(PRAXEDES, 2008, p. 2). O município localiza-se na microrregião do Litoral Norte do 

estado do Rio Grande do Norte, distante 50 km da capital Natal. Segundo Cascudo (1968), o 

nome Taipu (do tupi-guarani “a fonte da pedra”) tem sua origem em um aldeamento existente 

na localidade, denominado Itaipi, que significa “pedrinha sonora ou pedra de sino”. Taipu foi 

criado em 1891, desmembrado do município de Ceará-Mirim e elevado à categoria de cidade 

em 29 de março de 1938. Quinze anos depois da sua criação, em 1905, possuía “[...] 92 

moradas em três ruas e a colméia de taipa e palha dos casebres e choupanas.” (CASCUDO, 

1968, p. 260). As primeiras famílias a habitarem em localidade foram as de José Pegado 

Galvão, Marcos Pereira dos Santos, Bernardo Gadelha, André Soares da Silva e Joaquim José 

da Costa. 

Em novembro de 1907 a Estrada de Ferro ligou Taipu a Natal, sendo o maior 

impulso para a economia do município, proporcionando uma ampliação do mercado 

consumidor e o escoamento mais eficiente da produção agrícola (RIO GRANDE DO 

NORTE, 2008). Anterior a construção da Estrada de Ferro, segundo o Relatório apresentado 

ao Governador do Estado do Rio Grande do Norte, Augusto Tavares de Lyra, pelo secretario 

do governo, Henrique Castriciano, em 1906, o município de Taipu tinha pouco movimento 

comercial e seu produto agrícola era transportado para os mercados de Natal, Ceará-Mirim e 

Macaíba. Importava apenas uma “[...] pequena quantidade de mercadorias necessárias ao 

consumo e aos hábitos modestos da sua população.” (RIO GRANDE DO NORTE, 1906a, p. 

39). 

O professor José Humberto da Silva, em seu livro A Vila de Taipu e as famílias 

Ferreira da Cruz e Boa da Câmara, relatou o momento da inauguração da Estrada de Ferro 

de Taipu: 
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No dia 15 de novembro de 1907, assistiram os taipuenses a realização do 

velho sonho alimentado, durante vários anos, à chegada do trem de ferro à 

cidade, marco, do seu primeiro surto de desenvolvimento econômico e 

social. O governador, Antônio Souza, secretários, autoridades, engenheiros, 

convidados e representantes da imprensa, todos participaram da viagem. 

Depois de se encantarem com a beleza do panorama que se renovava a cada 

instante, chegou à estação de Taipu, todo enfeitado de bandeirolas e 

ramagens. Toda a população correu ao local para assistir o espetáculo, desde 

muito aguardado. Na estação, o governador foi recebido com aplausos e 

vivas pela população, pelo prefeito e autoridades locais e os operários da 

linha. Inaugurado o trecho Itapassaroca-Taipu, as obras da construção 

prosseguiram, rapidamente, no final daquele ano. Em 1910, o trecho Taipu-

Baixa Verde foi também inaugurado. (SILVA, J., 2011, p. 48-49). 

 

Silva, J. (2011, p. 49), ainda destacou que a cidade começou, rapidamente, a se 

desenvolver. O comércio, a agricultura e a pecuária a expandirem-se e a população cresceu. 

“A estação passou a receber toda a produção de cereais, algodão, farinha e a plataforma 

empilhava sacos e mais sacos de mercadorias e a escoá-los pelos trilhos, a velocidade muito 

maior do que até então em lombo de burros e estrada medíocre.” 

Nesse contexto de transformações e desenvolvimento em Taipu, foi criado o Grupo 

Escolar Joaquim Nabuco
3
, pelo Decreto nº 86, de 8 janeiro de 1919, na administração de 

Joaquim Ferreira Chaves.  

 

 

 

 

 

                                                 
3
 O nome do Grupo Escolar foi uma homenagem ao escritor e diplomata Joaquim Aurélio Barreto Nabuco de 

Araújo. Fundador da cadeira nº 27 da Academia Brasileira de Letras, Joaquim Nabuco, como ficou mais 

conhecido, nasceu em Recife/PE, em 19 de agosto de 1849, e faleceu em Washington/EUA, em 17 de janeiro de 

1910. Filho do Senador José Tomás Nabuco de Araújo e de Ana Benigna Barreto Nabuco de Araújo, estudou 

humanidades no Colégio Pedro II, bacharelou-se em Letras e em Direito. Foi adido de primeira classe em 

Londres, depois em Washington, de 1876 a 1879 (ACADEMIA..., 2015). Joaquim Nabuco escreveu treze obras, 

dentre elas, o livro O abolicionismo, em 1883. Nesta obra Joaquim Nabuco, “não somente se mostra detentor de 

uma „procuração tácita‟ que lhe fora outorgada pelas classes dos escravos e dos ingênuos, mas apresenta um 

verdadeiro libelo contra a herança que Portugal nos impôs [...].” (SILVA, L., 1999, p. 13). Apesar de ter nascido 

em família escravocrata, Joaquim Nabuco procurou refletir sobre a necessidade do movimento abolicionista. No 

Prefácio desse livro, escrito em 1883, ele declara: “Quanto a mim, julgar-me-ei mais do que recompensado, se as 

sementes de liberdade, direito e justiça, que estas páginas contêm, derem uma boa colheita no solo ainda virgem 

da nova geração [...]” (NABUCO, 1999, p. 2). Intitula uma Fundação, que tem por missão “Gerar conhecimento 

no campo das humanidades com a finalidade de atender a demandas e necessidades relacionadas a educação e 

cultura, compreendidas de forma interdependente, com vistas ao desenvolvimento justo e sustentável da 

sociedade brasileira.” (FUNDAÇÃO, 2015, p. 1). 
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Imagem 8 – Decreto de criação do Grupo Escolar Joaquim Nabuco. 

 
Fonte: Rio Grande do Norte (1920). 

 

Identificamos, em vários documentos existentes na instituição pesquisada, a 

nomenclatura de Escolas Isoladas e Escolas Reunidas referindo-se ao Grupo Escolar Joaquim 

Nabuco. Como não identificamos na legislação ou em documentos da instituição nenhuma 

mudança oficial de nomenclatura, para este trabalho optamos por adotar a terminologia Grupo 

Escolar, por ser a nomenclatura utilizada no decreto de criação da instituição, em 1919. 

O Grupo Escolar Joaquim Nabuco foi inaugurado oficialmente no dia 18 de fevereiro 

de 1919. Conforme registrado na reportagem intitulada Grupo Escolar Joaquim Nabuco, do 

jornal A República, de 19 de fevereiro de 1919, esse Grupo Escolar representou “[...] mais um 

dos grandes melhoramentos na instrução pública devido à administração fecunda e bem 

orientada do desembargador Ferreira Chaves.” (GRUPO ESCOLAR JOAQUIM NABUCO, 

1919, p. 2).  

O Grupo Escolar incorporou às escolas isoladas que existiam em Taipu, seguindo 

orientação da Diretoria Geral da Instrução Pública. “Quando se tratar da criação de um grupo 

escolar, em localidade onde funcionem escolas isoladas, o grupo será organizado com a 

reunião dessas escolas [...].” (RIO GRANDE DO NORTE, 1917, p. 47).  

Desse modo, funcionaram, no primeiro ano, duas Escolas Isoladas no Grupo Escolar 

Joaquim Nabuco. Segundo o artigo 4º da Lei de Reforma do Ensino – Lei nº 405, de 29 de 
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novembro de 1916 –, conhecida como Lei Orgânica do Ensino: “Os grupos escolares serão 

constituídos pela reunião de três ou mais escolas, regidas cada uma por um ou mais 

professores, compreendendo os cursos infantil e elementar, sob a direção de um funcionário 

administrativo.” (RIO GRANDE DO NORTE, 1917, p. 30, grifo nosso). No entanto, Manoel 

Dantas – então Diretor da Instrução Pública –, em artigo publicado no jornal A República, no 

ano de 1919, declarou que “Atualmente, funcionam no Rio Grande do Norte 32 grupos 

escolares, uns com duas escolas isoladas, outros com três a sete escolas graduadas.” 

(DANTAS, 1919, p. 1, grifo nosso), justificando assim, o funcionamento de apenas duas 

Escolas Isoladas no Grupo Escolar Joaquim Nabuco. Observamos que as condições reais de 

implantação e funcionamento dos Grupos Escolares, em cidades do interior do estado, 

forçavam a adequação da Reforma do Ensino de 1916. 

Como a organização dos Grupos Escolares estabelecia a reunião dessas escolas 

primárias em um único prédio, foi necessário desenvolver projetos arquitetônicos que 

organizassem o espaço escolar a fim de construir atividades que se adequassem às novas 

metodologias de ensino e princípios higienistas propalados pelo discurso de uma pedagogia 

moderna. Segundo Bencostta (2005b, p. 97), “Em regra geral, a localização dos edifícios 

escolares deveria funcionar como ponto de destaque na cena urbana, de modo que se tornasse 

visível, enquanto signo de um ideal republicano, uma gramática discursiva arquitetônica que 

enaltecia o novo regime.” 

A preocupação com a estrutura, o asseio e a conservação física dos prédios escolares 

era expressa pela Lei Orgânica do Ensino de 1916. As orientações eram as seguintes: 

 

Art. 12 – Os prédios escolares serão construídos no centro de terreno elevado 

e seco, sem ligação com os outros prédios, devendo ficar situado fora dos 

centros urbanos de grande movimento e da vizinhança de estabelecimentos 

comerciais ou casas de diversões que possam prejudicar a frequência e a 

moralidade escolar.  

Art. 13 – Na construção dos prédios escolares, além dos preceitos comuns de 

higiene e de conforto, observar-se-ão as seguintes regras: 

I. Todas as salas de aula terão a forma retangular e capacidade para 

quarenta alunos, no máximo, medindo, pelo menos, sete metros de 

comprimento por seis metros de largura, com um pé direito de quatro 

metros. 

II. Haverá no edifício as aberturas necessárias para que as classes de alunos 

recebam a luz e o ar de maneira mais higiênica. 

III. Os edifícios serão pintados a cores neutras, de preferência o azul ou 

verde-claro. 

IV. Cada sala de aula terá como dependência um vestiário guarnecido de 

cabides, para os alunos. 
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V. Haverá em cada edifício compartimentos para a diretoria e o arquivo e 

uma área descoberta e murada para o recreio, com divisões para cada sexo.  

VI. Na falta de esgoto público, as latrinas constarão de uma fossa asséptica 

ou reservatório estanque. Na falta destes, serão construídos reservatórios ou 

fossas ordinárias, com paredes impenetráveis aos líquidos, de modo a se 

poder fazer, frequentemente, a desinfecção e o esvaziamento das fossas. 

(RIO GRANDE DO NORTE, 1917, p. 32). 

 

A construção do Grupo Escolar Joaquim Nabuco seguiu essas orientações. 

Analisando a sua fachada (Imagem 9), observamos que o prédio, de cor neutra, foi construído 

em terreno elevado, sem estabelecimentos ou casas em volta. As janelas e portas grandes 

permitiam a circulação do ar e a entrada de luz natural.  

 

Imagem 9 – Fachada do Grupo Escolar Joaquim Nabuco (década de 1920). 

 

Fonte: Acervo do Ministro Augusto Tavares de Lyra. Instituto Tavares de Lyra, Macaíba/RN. 

 

As duas primeiras Escolas Isoladas que funcionaram no Grupo Joaquim Nabuco 

foram: a Escola Isolada Feminina, regida pela professora Josefa Botelho, com 45 alunos 

matriculados e a Escola Isolada Masculina, regida pela professora Helena Botelho, com a 

matrícula 40 alunos (CÂMARA, 1919, p. 2). 

Antes da Reforma do Ensino Primário, as Escolas Isoladas funcionavam nas 

residências dos próprios professores. As Escolas Isoladas passaram somente a pertencer ao 
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patrimônio público a partir do momento em que o modelo de organização escolar das 

Cadeiras Isoladas foi sendo substancialmente modificado e substituído pelo modelo dos 

Grupos Escolares (PINHEIRO, 2002). 

O inspetor de ensino Amphilóquio Câmara, na primeira visita de inspeção escolar 

realizada no dia 29 de abril de 1919, registrou a regularidade com que funcionavam as 

Escolas Isoladas Masculina e Feminina do Grupo Escolar Joaquim Nabuco: 

 

Termo de visita à Escola Isolada Masculina – Como resultado da primeira 

visita de inspeção que acabo de fazer à Escola Isolada Masculina, 

inaugurada a 18 de mês de fevereiro próximo passado, é de justiça 

mencionar a regularidade com que ela funciona. Além de boa ordem e 

disposição dos móveis, do asseio e bom comportamento dos alunos, tenho a 

registrar a satisfatória observância dos horários, programas e métodos de 

ensino, oficialmente recomendados [...]. A matrícula atingiu o número de 40 

meninos e a frequência diária vacila entre 35 e 38. Estão divididos 

igualmente pela primeira e segunda secção, não permitindo o 

desenvolvimento mental deles que nenhum fosse contemplado nas terceiras e 

quarta secção que por isso não funcionam.  

Termo de visita à Escola Isolada Feminina – Inaugurada esta escola a 18 

de fevereiro do ano fluente, venho de lhe fazer a primeira visita de inspeção. 

Folgo de registrar que encontrei funcionando regularmente, sendo 

observadas todas as prescrições oficiais. A matrícula é de 45, dá a ótima 

frequência diária de 40 meninas, todas bem comportadas, asseadas e alegres. 

As alunas estão igualmente divididas nas 1° e 2º secção, deixando de 

funcionarem a 3º e 4º à falta de educandas como o desenvolvimento 

necessário para matricula nestas secções. (CÂMARA, 1919, p. 2, grifo 

nosso). 

 

As inspeções escolares tinham o objetivo de supervisionar o ensino, acompanhar a 

construção e o funcionamento dos estabelecimentos educacionais e orientar diretores e 

professores na organização técnica de suas classes e na adoção de métodos e processos de 

ensino recomendados pelo Diretor Geral da Instrução Pública. “A metodologia, a frequência, 

a caixa escolar, as festas e passeios escolares, assim como o aprendizado dos alunos, eram 

verificados periodicamente pelos inspetores escolares.” (HOLLANDA, 2001, p. 74). 

Em artigo publicado na revista Pedagogium, no ano de 1940, João Álvares descreve 

a Inspetoria de Ensino como um órgão superior de instrução pública de “[...] notável destaque, 

porque sua função muito concorre para o desenvolvimento no ensino público, de acordo com 

as modernas regras pedagógicas postas em prática.” (ÁLVARES, 1940, p. 12). Acrescenta 

que o inspetor de ensino deveria ser tido como elemento essencial da instrução popular e sua 

função era fiscalizar as escolas da sua zona e transmitir ao Diretor Geral as observações 
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obtidas dos diversos estabelecimentos de ensino público e particular. Essas observações 

serviriam de guia às autoridades superiores do estado. Para o cargo de Inspetor de Ensino era 

necessário que o indivíduo tivesse comprovada capacidade intelectual e conhecimento dos 

assuntos relativos à ordem social pedagógica, além de possuir erudição nas letras e artes do 

ensino geral. 

 

Não basta a simples visita de passeio do inspetor por zona, mas que ela seja 

feita com interesse e nela o professor do lugar sinta que as normas do ensino 

recomendadas pela Diretoria Geral são exequíveis e capazes de concorrer 

para o mais fácil método da formação capacital dos seus educandos. 

(ÁLVARES, 1940, p. 13). 

 

De acordo com Faria Filho (2000) ao registrarem os acontecimentos do cotidiano 

escolar, os inspetores de ensino, assim como os diretores e os professores, estavam dando 

visibilidade aos grupos, permitindo tanto a observação quanto o controle e a possível 

intervenção nas atividades desenvolvidas em seu interior. Os relatórios produzidos concediam 

à Diretoria Geral da Instrução Pública uma maneira de fiscalizar as atividades dos 

profissionais que atuavam nos estabelecimentos de ensino, de forma a manter sempre vivo os 

interesses do Estado. Segundo a Lei Orgânica do Ensino de 1916, a fiscalização do ensino 

ficaria a cargo dos Inspetores de Ensino que seriam nomeados pelo Governador do estado, 

dentre os professores diplomados, e desempenhariam suas funções e cumpririam as ordens e 

instruções que lhes fossem transmitidas pelo Diretor Geral da Instrução Pública (RIO 

GRANDE DO NORTE, 1917). 

No ano seguinte a primeira visita de inspeção, Amphilóquio Câmara realizou nos 

dias 27 e 28 abril de 1920, mais uma visita de inspeção ao Grupo Escolar Joaquim Nabuco. 

Verificou novamente que as Escolas Isoladas Masculina e Feminina encontravam-se 

funcionando e a escrituração escolar era lançada regularmente. Nesta ocasião, observou o 

aumento do número de alunos matriculados e verificou que as secções 3º e 4º das duas escolas 

encontravam-se em funcionamento.  

 

A isolada masculina tem uma matricula de 55 meninos, sendo na 1º secção – 

19, na 2º – 11, na 3º – 11 e na 4º – 14, que dão uma frequência média, por 

dia, de 50 educandos. A isolada feminina está com 58 meninas matriculadas 

(1º secção – 18, 2º – 24, 3º – 9 e 4º – 7) para uma frequência diária de 52 

(CÂMARA, 1920, p. 1). 
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O número de alunos no Grupo Escolar Joaquim Nabuco cresceu a cada ano de 

funcionamento. Em 1923, o inspetor José Rodrigues Filho, em visita de inspeção ao Grupo 

Escolar Joaquim Nabuco, registrou que a Escola Isolada Masculina, regida pela professora 

Clotilde de Moura Lima, tinha uma matricula de 59 alunos e a Escola Isolada Feminina, 

regida pela professora Julieta de Souza, tinha 69 meninas matriculadas. Na ocasião, também 

ressaltou que as regentes lecionavam as matérias dos programas primários obedecendo aos 

horários, processos e métodos recomendados pela Diretoria Geral da Instrução Pública, 

(apesar do material pedagógico ser insuficiente) e registravam com regularidade a 

escrituração dos livros, das respectivas escolas. 

 

3.2 Dos Alunos, professores e diretores 

 

A nova configuração de ensino primário, a partir da institucionalização da escola 

através dos Grupos Escolares, regulou o comportamento de professores e alunos, criou a 

função de diretor e redesenhou a dinâmica interna das instituições escolares.  

No Livro de Matrículas
4
 da Escola Isolada Masculina há o registro do nome de 52 

alunos matriculados no primeiro ano de funcionamento do Grupo Escolar Joaquim Nabuco 

(quadro 2). Embora que, no relatório de Amphilóquio Câmara de 1919, já descrito neste 

trabalho, conste o registro de apenas 40 alunos matriculados nessa escola. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 O Livro de Matrículas era compreendido como uma escrituração escolar indispensável nas instituições 

escolares. No artigo 87 da Lei Orgânica do Ensino (1916) e no artigo 23 do Regimento Interno dos Grupos 

Escolares (1925), constam as orientações para o preenchimento desse livro. Essas orientações também eram 

repassadas para os professores em Cursos de Férias. Como por exemplo, o Curso o realizado em 1925, onde o 

professor Elyseu Vianna ministrou sobre „Administração e Escrituração da Escola‟. Na sua explanação fez 

considerações sobre a importância do Livro de Matrículas e demonstrações de como registrar nesse documento: 

“Esse livro de matrícula é considerado na escola como seu primeiro livro de escrituração. Nele, portanto, fica 

registrado em cada ano, o movimento da população que passou pelos bancos escolares e recebeu as luzes da 

alfabetização.” (VIANNA, 1925, p. 33). 
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Quadro 2 – Relação nominal dos primeiros alunos da Escola Isolada Masculina (1919). 

Nº Nome do Aluno Ano de Nascimento Naturalidade 

1 Adaucto Baptista 1911 Rio Grande do Norte 

2 Agnello Gomes da Silva 1904 Paraíba 

3 Alberto Baptista 1913 Rio Grande do Norte 

4 Alfredo Teixeira de Oliveira 1908 Rio Grande do Norte 

5 Alfredo Pequeno de Morais 1903 Rio Grande do Norte 

6 Alípio Davim 1904 Rio Grande do Norte 

7 Almir Furtado 1913 Rio Grande do Norte 

8 Anísio Francisco de Barros 1912 Rio Grande do Norte 

9 Antonio Ferreira Sobrinho 1906 Rio Grande do Norte 

10 Antonio Gomes da Silva 1911 Paraíba 

11 Antonio Henrique do Nascimento 1909 Rio Grande do Norte 

12 Cornélio Arruda de Miranda 1904 Rio Grande do Norte 

13 Davino Ferreira de Miranda 1909 Rio Grande do Norte 

14 Delmiro Ribeiro da Silva 1911 Rio Grande do Norte 

15 Dinart Soares de Miranda 1910 Rio Grande do Norte 

16 Elviro Gomes da Silva 1909 Paraíba 

17 Francisco Raymundo da Silva 1910 Rio Grande do Norte 

18 Heronides Teixeira de Oliveira 1909 Rio Grande do Norte 

19 Hosanno Alves Ribeiro 1904 Paraíba 

20 João Antonio Miranda 1911 Rio Grande do Norte 

21 João Soares da Silva Sobrinho 1910 Rio Grande do Norte 

22 João Soares Damasceno 1908 Rio Grande do Norte 

23 Joaquim Soares de Miranda 1907 Rio Grande do Norte 

24 José Alves Ribeiro 1904 Paraíba 

25 José Antonio Barbosa 1906 Paraíba 

26 José Arruda de Miranda 1907 Rio Grande do Norte 

27 José Ferreira de Miranda 1907 Rio Grande do Norte 

28 José Juvêncio da Câmara 1904 Rio Grande do Norte 

29 José Leite Sobrinho 1910 Rio Grande do Norte 

30 José Maria de Araújo 1908 Rio Grande do Norte 

31 José Soares da Silva 1910 Rio Grande do Norte 

32 Juvenal Alves da Rocha 1917 Rio Grande do Norte 

33 Juvenal Câmara Netto 1910 Rio Grande do Norte 

34 Manoel Arruda de Miranda 1906 Rio Grande do Norte 

35 Manoel Silvino Nunes 1913 Rio Grande do Norte 

36 Manoel Soares da Silva 1906 Rio Grande do Norte 

37 Miguel Arcanjo de Oliveira 1911 Rio Grande do Norte 

38 Miguel Juvêncio da Câmara 1905 Rio Grande do Norte 

39 Moysés Pequeno de Morais 1906 Rio Grande do Norte 

40 Octávio Gomes da Silva 1906 Paraíba 

41 Octávio Arruda de Miranda 1906 Rio Grande do Norte 
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42 Omar Furtado 1910 Rio Grande do Norte 

43 Paulo Juvêncio da Câmara 1913 Rio Grande do Norte 

44 Pedro Bispo Duarte 1910 Rio Grande do Norte 

45 Pedro Miguel da Costa 1906 Rio Grande do Norte 

46 Ramiro Francisco Barros 1913 Rio Grande do Norte 

47 Raymundo Baptista Netto 1910 Rio Grande do Norte 

48 Raymundo Teixeira da Silva 1911 Rio Grande do Norte 

49 Rivadavio do Amaral Bezerra 1911 Rio Grande do Norte 

50 Rodoval Soares de Miranda 1909 Rio Grande do Norte 

51 Severino de Andrade Benfica 1911 Rio Grande do Norte 

52 Severino Ferreira Lins 1913 Rio Grande do Norte 

Fonte: Elaborado com base no Livro de Matrículas do Grupo Escolar Joaquim Nabuco (1919-1935). 

 

Observamos que os alunos tinham entre 6 e 16 anos de idade. No entanto, o 

Regimento Interno dos Grupos Escolares, advertia que não poderiam ser matriculadas 

crianças que tivessem idade inferior a sete ou superior dezesseis anos de idade (RIO 

GRANDE DO NORTE, 1925). Esses dados explicitam que, pelo menos inicialmente, não 

havia uma organização precisa da faixa etária dos alunos matriculados no Grupo Escolar 

pesquisado, fato que contraria o princípio da escola graduada, na qual os alunos deveriam ser 

agrupados de modo homogêneo, considerando idade e nível de conhecimento. 

Souza (1998) ressalta que as crianças entravam mais tarde na escola e como não 

existia uma sequência de estudos automática, o término do curso primário ocorria, 

geralmente, no início da adolescência, aos 14, 15 e 16 anos. A média de idade dos alunos no 

curso primário era bastante imprecisa, gerando dificuldades de homogeneização das classes, 

que eram divididas apenas pelo critério de adiantamento dos alunos. Isso implicava em 

problemas para os professores, especialmente, na adequação das lições com classes compostas 

por alunos de diferentes idades. 

O quadro 2 também revela que os alunos eram, em sua maioria, naturais do estado do 

Rio Grande do Norte e de famílias tradicionais da localidade. A exemplo da família Miranda. 

Segundo Silva, J. (2011),  

 

As famílias tradicionais da Vila, quando não procediam de Natal, vinham de 

outras partes do litoral e sertão, sobretudo de Extremoz, Ceará-Mirim e São 

José de Mipibu. A estes troncos vigorosos espanhóis, portugueses ou 

descendentes de portugueses estão ligados as Ferreira da Cruz, Boa da 

Câmara, Soares da Câmara, Juvêncio da Câmara, Severiano da Câmara, 

Gomes da Costa, Alves da Rocha, Praxedes do Amaral, Soares, Leite, 

Miranda, Furtado, Guedes, Rodrigues, Alves Maciel, Dias, Elias, Correa, 
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Arruda da Câmara, Leite da Fonseca, Barbalho, Campos, Viana, Balbino, 

Eugênio, Gonçalves, Pinheiro, Andrade, Saldanha, Marcolino, Barbosa, 

Rodrigues Santiago e Rodrigues da Silveira. (SILVA, J., 2011, p. 23-24, 

grifo nosso). 

 

Ressaltamos que não foi possível localizar o Livro de Matrículas da Escola Isolada 

Feminina; no entanto, a relação dos nomes dos alunos da Escola Isolada Masculina nos 

possibilita uma breve caracterização das crianças que fizeram parte do primeiro ano de 

funcionamento do Grupo Escolar Joaquim Nabuco. 

A partir da análise das fontes, também foi possível identificar o corpo docente que 

atuou no Grupo Escolar Joaquim Nabuco, no período estudado. Ressaltamos que o quadro 3 

representa apenas uma parte, que nos foi permitido localizar durante a pesquisa: 

 

Quadro 3 – Professores que atuaram no Grupo Escolar Joaquim Nabuco (1919-1940). 

Nome da Professora 
Ano de Formação 

na Escola Normal 

Ano de atuação no Grupo 

Escolar Joaquim Nabuco 

Clidenor Augusto de Freitas 1922 1924-1928 

Clotilde de Moura Lima 1918 1922-1923 

Desilda Maciel da Silva 1933 1935 

Helena Botelho 1910 1919-1920  

Josefa Botelho  1910 1919-1920 

Julieta Alice de Souza 1916 1922-1923 

Maria das Graças de Freitas  –  1924-1927 

Maria Magdalena de Lima 1927 1929-1931 

Maria Moura dos Santos 1935 1940-1941 

Nair Trindade de Morais 1933 1938 

Nasaré Madruga 1929 1932-1934 

Odila da Silva Leite 1934? 1939-1955 

Olindina Alves de Araújo 1931 1936 

Sophia Lima de Farias 1930 1935 

Fonte: Elaborado com base no Livro de Folha de Pagamento do Departamento de Educação do RN 

(1938); no Livro de Inscrição dos Grupos Escolares (1924); no Livro de registro nominal dos 

professores diplomados pela Escola Normal de Natal (1910-1962); no Livro de Inventário (1919-

1957); no Livro de matrícula, professores e aparelhamento escolar (1949-1962); no Livro de Folha de 

Ponto (1953-1957); e no Livro de Termo de visita, exames e festas escolares (1939-1948b). 

 

Esse panorama nos permite identificar que os professores eram formados pela Escola 

Normal de Natal, requisito constante na Lei Orgânica do Ensino de 1916, como obrigatório 

para a atuação nos Grupos Escolares. Há uma predominância feminina no corpo docente do 

Grupo Escolar Joaquim Nabuco. Dentre os quatorze professores do quadro, treze eram 



64 

 

mulheres e apenas um homem, totalizando cerca de noventa e dois por cento (92%) do corpo 

docente feminino. Acompanhando, assim, uma tendência nacional de crescimento e do 

número de mulheres no magistério. 

De acordo com Souza (1998, p. 62), desde o final do século XIX, a utilização do 

trabalho feminino no campo da educação ganhava força em toda a parte, “[...] tendo em vista 

a necessidade de conciliar o recrutamento de um grande número de profissionais para atender 

à difusão da educação popular mantendo-se salários pouco atrativos para os homens.” No 

entanto, o magistério viria a se constituir um dos primeiros campos profissionais 

„respeitáveis‟ abertos à atuação feminina, no início do século XX. Nesse contexto, Almeida 

(1998, p. 64) enfatiza que, aliando-se a essa demanda de professores para a expansão do 

ensino primário, o discurso ideológico construiu uma série de argumentações que alocavam às 

mulheres um melhor desempenho profissional na educação, derivado do fato de a docência 

estar ligada às ideias de domesticação e maternidade, pois “[...] cuidar de crianças e educar 

era missão feminina e o magistério revelar-se seu lugar por excelência.” 

Esses aspectos de cuidar, educar e ser exemplo de moralidade estão expressos nos 

deveres e atribuições dos professores dos Grupos Escolares. Segundo o Art. 189 da Lei 

Orgânica do Ensino de 1916 e o Art. 75 do Regimento Interno dos Grupos Escolares de 1925, 

cabia aos professores: 

 

a) dar exemplo de cortesia e moralidade em seus atos, tanto na escola, como 

fora dela; 

b) dar aula na sala ou local que lhe for designado, todos os dias úteis, 

durante o tempo marcado; 

c) participar ao diretor do Grupo, sempre que deixar de dar aula, expondo-

lhe os motivos da falta; 

d) proceder a chamada diária dos alunos no começo dos trabalhos escolares; 

e) ensinar todas as matérias do programa e concretizar o ensino, adotando os 

processos intuitivos e evitando, quando possível o modo individual e a 

aprendizagem puramente de memória;  

f) registrar no „Diário‟ ou boletim de classe o resumo dos trabalhos e lições 

do dia seguinte, conforme o modelo que for adotado; 

g) não abandonar a escola ou classe, nem se ocupar com objeto estranho ao 

ensino, durante os exercícios escolares; 

h) manter na classe a devida disciplina e exercer a vigilância no recreio; 

i) esforçar-se por transmitir a seus discípulos noções claras e exatas das 

matérias que lecionarem, e promover o desenvolvimento gradual e 

harmônico de suas faculdades; 

j) impor aos seus alunos as penas que forem da sua alçada (admoestação, 

repreensão, exclusão da aula e privação de recreio); 
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k) cumprir as instruções e ordens legais que forem transmitidas por 

autoridades competente; 

l) escriturar cuidadosamente a caderneta diária de sua classe ou escola, e, no 

fim do mês fazer o resumo da matrícula e frequência respectiva, 

extraindo o mapa ou resumo, para ser enviado ao Departamento de 

Educação. (RIO GRANDE DO NORTE, 1917; 1925). 

 

Outro aspecto do processo de reorganização do ensino primário nos moldes 

republicanos foi a criação do cargo de diretor dos Grupos Escolares, que consistiu em um 

cargo que transformaria as reuniões de escolas em uma escola graduada orgânica. Nesse 

sentido, o diretor 

 

[...] assumiu um papel central na estrutura hierárquico-burocrática que 

ensaiava os primeiros passos no ensino público. Na visão organicista em 

voga na época, o diretor era o cabeça, o elemento fundamental para a 

organização da escola graduada. A importância do diretor para uma boa 

organização do grupo escolar prevaleceu por muito tempo. (SOUZA, 1998, 

p. 75). 

 

Com base nos documentos localizados na instituição pesquisada, conseguimos 

identificar os diretores que estiveram à frente do Grupo Escolar Joaquim Nabuco entre os 

anos de 1924 a 1940. Ressaltamos que todos os diretores e diretoras também atuavam como 

professores nesse Grupo Escolar. 

 

Quadro 4 – Diretores que estiveram à frente do Grupo Escolar Joaquim Nabuco (1924-1940). 

Ano de atuação no Grupo Escolar 

Joaquim Nabuco 
Nome do Diretor/ da Diretora 

1919 – 1923  Não localizado
5
 

1924 – 1928  Clidenor Augusto de Freitas 

1929 – 1931  Maria Magdalena de Lima 

1932 – 1934  Nasaré Madruga 

1935 Desilda Maciel da Silva 

1936 Olindina Alves de Araújo 

1937 Não localizado 

1938 Nair Trindade de Morais 

1939 – 1955 Odila da Silva Leite 

Fonte: Elaborado com base no Livro de Inventário (1919-1957); no Livro de matrícula, professores e 

aparelhamento escolar (1949-1962); no Livro de Folha de Ponto (1953-1957); e no Livro de Termo 

de visita, exames e festas escolares (1939-1948b). 

                                                 
5
 Não localizamos, nos documentos pesquisados, indícios dos diretores que atuaram no Grupo Escolar Joaquim 

Nabuco durante os anos de 1919 e 1923 e no ano de 1937. 
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Com esse panorama, percebemos que há, assim como no corpo docente, uma 

predominância feminina na administração do Grupo Escolar Joaquim Nabuco. Por outro lado, 

essa predominância feminina nas direções dos Grupos Escolares não ocorreu igualmente em 

todos os estados. Em São Paulo, por exemplo, o cargo de diretor era facultado aos 

profissionais do sexo masculino, como aponta Souza (1998, p. 80), 

 

O privilégio dos cargos superiores da instrução pública ao gênero masculino, 

no Estado de São Paulo – direção e inspeção –, pode ser visto como uma 

reserva de mercado na qual os professores normalistas podiam contar com 

melhores salários e maior prestígio social. [...] parece ter existido um acordo 

tácito de parte das autoridades do governo e da administração do ensino ao 

elegerem, inicialmente, professores do sexo masculino para diretor de 

Grupos Escolares. 

 

Um aspecto semelhante entre o contexto do estado de São Paulo e o da cidade de 

Taipu é o fato de, inicialmente, os professores do sexo masculino dirigirem os Grupos 

Escolares, tendo em vista que, o primeiro diretor e único diretor – identificado no período 

estudado –, foi o professor Clidenor Augusto de Freitas
6
. 

O Regimento Interno dos Grupos Escolares de 1925 determinava sobre as atribuições 

dos diretores. As suas competências eram muitas e diziam respeito ao fazer cotidiano de uma 

instituição de ensino. Nesta dissertação optamos por transcrever na íntegra as referidas 

competências por entendermos que ficará mais inteligível para o leitor o conjunto dessas 

competências. E, dentre elas, destacamos duas que dizem respeito à escrituração escolar. 

 

1º A direção e inspeção das escolas, providenciando sobre o seu regular 

funcionamento. 

2º Representar contra os funcionários encontrados em falta e aplicar as penas 

disciplinares de sua alçada. 

3º Velar pela boa conservação e asseio do edifício, suas dependências, 

móveis e utensílios. 

4º Requisitar de quem de direito o fornecimento do material e do expediente. 

5º Encerrar diariamente o livro do ponto, marcando as faltas ao pessoal. 

6º Organiza, no último dia de cada mês, o extrato de ponto do professor 

e empregados, a fim de ser enviado ao Tesouro, por intermédio do 

Departamento de Educação, depois de visado pelo Diretor.  

                                                 
6
 Este aspecto das direções masculinas nas escolas do Rio Grande do Norte foi uma constante nas direções da 

Escola Normal de Natal até 30 de setembro de 1952, quando a professora Francisca Nolasco Fernandes, 

conhecida como Chicuta Nolasco, assumiu a cargo de Diretora dessa instituição. Conforme ela mesma afirmou 

“Não pude ser a melhor. Fui apenas a primeira, depois de sete direções masculinas.” (MORAIS, M., 2006, p. 

65). 



67 

 

7º Apresentar ao Diretor Geral do Departamento de Educação, no fim do ano 

letivo, um relatório do movimento didático e administrativo do grupo 

escolar, descriminando a matrícula, frequência e porcentagens de cada 

escola, por mês, as promoções e exames, as visitas, festas e passeios, e 

descrevendo o estado do material e do prédio a seu cargo, além da indicação 

das medidas que julgar necessárias ou proveitosas ao ensino graduado. 

8º Empregar todos os esforços para melhorar a matrícula e frequência das 

escolas dos grupos. 

9º Impor aos alunos do grupo todas as penalidades. 

10º Dar posse aos professores e empregados do grupo, quando for da sua 

atribuição, ou quando for para isso comissionado. 

11º Visar os títulos de nomeação dos professores e empregados, declarando 

o dia do início do exercício. 

12º Comunicar ao Diretor Geral do Departamento de Educação o início do 

seu exercício, bem como dos professores e empregados que lhes forem 

subordinados. 

13º Encaminhar ao Diretor Geral do Departamento de Educação os 

papéis que lhe forem apresentados, dirigidos aquela autoridade, ao 

Conselho de Educação ou ao Governador do Estado. 

14º Justificar até três faltas mensalmente aos professores e empregados do 

grupo, com tanto que as faltas não excedam de 15 no ano letivo, e aboná-las, 

na forma da lei. 

15º Proceder a matrícula, classificação e eliminação dos alunos. 

16º Submeter a exame os alunos de cada classe. 

17º Abrir, numerar, rubricar e encerrar os livros de escrituração escolar, que 

não forem preparados pelo Departamento. 

18º Inspecionar e fiscalizar todas as classes, orientá-las de acordo com o 

regime e métodos do ensino das escolas modelo anexas à Escola Normal de 

Natal. 

19º Propor ao Governo, por intermédio do Departamento de Educação, a 

criação ou suspensão de classes suplementares, assim como a nomeação e 

dispensa dos respectivos professores. 

20º Indicar ao Diretor Geral do Departamento de Educação os nomes das 

pessoas que devam ser nomeadas professores interinos e empregados do 

grupo. 

21º Contratar e despedir os serventes. 

22º Enviar ao Diretor Geral do Departamento de Educação, no primeiro dia 

útil de cada mês, os mapas, ou resumos, da matrícula e frequência do grupo 

escolar. 

23º Propor ao Diretor Geral do Departamento de Educação, no começo do 

ano letivo, as modificações ou alterações do horário do grupo. 

24º Velar pela exata observância dos programas e horários das classes do 

grupo. 

25º Organizar o orçamento das despesas de concerto no prédio e da 

aquisição de objetos. 

26º Reunir os professores, quando julgar conveniente, após os trabalhos 

diários, para chamar a sua atenção sobre os inconvenientes que tiver 

observado durante os exercícios, expondo lhes os processos que, de 

preferência, devam empregar. 
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27º Permitir, por motivo atendível, aos alunos e empregados que se retirem 

durante os exercícios. 

28º Receber os inspetores de ensino e acompanhá-los durante a visita às 

classes, prestando-lhes todas as informações que pedirem. 

29º Conferir, com os professores de cada cadeira, os prêmios aos alunos 

distintos, atestar-lhes a matrícula, quando se transferirem para outro grupo, e 

passar-lhes o certificado final dos exames prestados. 

30º Convocar, quando julgar conveniente, a reunião dos professores do 

grupo, para assentar e recomendar medidas e práticas pedagógicas, bem 

como para escolher o porta-bandeira e a respectiva guarda de honra, para os 

dias solenes. 

31º Promover as festas obrigatórias, os passeios escolares e designar os dias 

de exame de cada classe ou escola.  

32º Entender-se, pessoalmente ou por escrito, com os pais e representantes 

de alunos sobre sua conduta e frequência, recomendando as medidas que 

julgar necessárias. 

33º Atestar o exercício aos empregados do grupo, nomeados e mantidos pela 

Intendência Municipal, e contra eles representar por faltas em que 

incorrerem e cuja repressão não for da sua competência. 

34º Impor aos professores as penas disciplinares da sua alçada. 

35º Transmitir e informar, no prazo de 5 dias, a justificativa dos professores 

que forem punidos pelos inspetores de ensino ou pelo diretor do grupo, e os 

recursos das penas impostas a professores e alunos do grupo, prestando as 

necessárias explicações. 

36º Administrar a Biblioteca Escolar. 

37º Fiscalizar a escrituração dos livros a cargo dos professores e 

empregados. 

38º Cumprir e fazer cumprir fielmente as ordens superiores e as leis do 

ensino e este Regimento. (RIO GRANDE DO NORTE, 1925, p. 34-38, grifo 

nosso). 

 

A escrituração escolar era um aspecto importante no funcionamento da instituição. 

Esse aspecto seria o embrião de uma inspeção escolar, que pretendia organizar, fiscalizar, 

classificar e atestar as práticas de professores e alunos na escola. São exemplos desses 

documentos: Mapas de frequência, livros de matrícula, livros de frequência, atas de exames, 

fichas de registro de matrícula, boletins de notas, registros de inspeção, atas de reuniões 

escolares, diários de classe, atestados de frequência, livros de ponto de professores, livros de 

registro de infrações disciplinares, diplomas (GIL; HAWAT, 2015). 

Em palestra proferida no Curso de Férias, em 1925, na Escola Normal de Natal, o 

professor Elyseu Vianna relatou a relevância da escrituração escolar para a escola e para os 

órgãos de fiscalização. 
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A escrituração de uma escola, em sendo o registro necessário da sua vida 

administrativa, é, ao mesmo tempo, um roteiro, um repositório de 

observações para as autoridades escolares. Contém também a boa 

escrituração, as diretrizes de ensino, arquivando até psicológicas impressões 

recebidas de classes e do povo. Assim, escrituração deve ser fielmente 

cumprida, não só em obediência à verdade, mas, sobretudo, porque disso 

depende em grande parte o bom êxito do ensino ministrado. Ela é igualmente 

um elemento de classificação. A inexatidão ou a boa observância de uma 

escrituração escolar, cuja verificação é fácil fazer e não escapa aos mais 

desatentos, norteia o professor para uma má ou o coloca numa boa posição, 

para a sua carreira. (VIANNA, 1925, p. 45-46). 

 

Identificamos no Livro de entrada e saídas de papéis (1939-1948), do Grupo Escolar 

Joaquim Nabuco, indícios do envio dessa escrituração escolar ao Departamento de Educação. 

A imagem 10 oferece um exemplo dessa comunicação entre a direção desse Grupo Escolar e 

o Departamento de Educação. O ofício nº 17, emitido pela diretora em exercício, Maria 

Moura dos Santos ao Diretor do Departamento de Educação, comunicava o encerramento dos 

trabalhos letivo no ano de 1940 (13º competência). 

 

Imagem 10 – Ofício nº 17 da diretora do Grupo Escolar Joaquim Nabuco  

ao diretor do Departamento de Educação (1940). 

 

Fonte: Grupo Escolar Joaquim Nabuco (1939-1948a). 

 

De acordo com o Regimento Interno dos Grupos Escolares de 1925, o ano letivo 

deveria se iniciar dia 1º de fevereiro e encerrar dia 19 de novembro. Identificamos também no 

Livro de entrada e saídas de papéis (1939-1948) que a direção do Grupo Escolar Joaquim 
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Nabuco comunicava a Prefeitura da cidade de Taipu o início e o encerramento do período 

letivo da instituição, como podemos observar na imagem 11: 

 

Imagem 11 – Ofício nº 18 da diretora do Grupo Escolar Joaquim Nabuco  

ao prefeito da cidade de Taipu (1940). 

 

Fonte: Grupo Escolar Joaquim Nabuco (1939-1948a). 

 

Obedecendo as orientações constantes no Regimento Interno dos Grupos Escolares 

de 1925, a diretora Odila da Silva Leite encaminhava mensalmente ofícios com os extratos de 

ponto diário das professoras, os resumos mensais de matrícula e frequência dos alunos (6º 

competência). 

 

Imagem 12 – Ofícios nº 4 do Livro de entrada e saídas de papéis (1940). 

 
Fonte: Grupo Escolar Joaquim Nabuco (1939-1948a, p. 2). 
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Imagem 13 – Ofícios nº 5 do Livro de entrada e saídas de papéis (1940). 

 
Fonte: Grupo Escolar Joaquim Nabuco (1939-1948a, p. 2). 

 

Enfim, a autoridade do diretor foi construída sobre a incorporação do poder do 

Estado, como legítimo representante do governo no âmbito de sua competência. Os diretores 

tinham clareza do poder que o cargo lhes conferia e sobre essa autoridade exerciam suas 

atividades de coordenação e fiscalização do ensino (SOUZA, 1998). 

 

3.3 Do programa de ensino e materiais pedagógicos 

 

A renovação da escola primária republicana demandou um novo programa de ensino 

e materiais pedagógicos necessários ao desenvolvimento do método intuitivo, símbolo da 

modernização do ensino. Segundo Souza (1998, p. 163), “Método e programa deveriam ser 

seguidos, observados, cumpridos”. O programa de ensino, auxiliado pelos materiais 

pedagógicos necessários, era visto como o instrumento pelo qual a escola primária realizaria 

as finalidades a ela conferidas. 

O ensino e os programas seguidos pelo Grupo Escolar Joaquim Nabuco deveriam 

proporcionar o desenvolvimento das faculdades psíquicas do aluno, de modo que este 

adquirisse os conhecimentos pela sua própria atividade. Segundo a Lei Orgânica do Ensino de 

1916 e o Regimento Interno dos Grupos Escolares de 1925, o ensino graduado compreendia 

as seguintes matérias: 

 



72 

 

I – Leitura. 

II – Escrita e caligrafia. 

III – Língua Nacional. 

IV – Calculo aritmético sobre números inteiros e frações. 

V – Geometria prática (taqueometria) com as noções necessárias para suas 

aplicações a medição de superfícies e volumes. 

VI – Sistema métrico decimal. 

VII – Noções de geografia geral e corografia do Brasil, especialmente, do 

Rio Grande do Norte. 

VIII – Rudimentos da história pátria, especialmente, do Rio Grande do 

Norte. 

IX – Instrução Moral e Cívica 

X – Desenho. 

XI – Noções de ciências físicas e naturais, nas suas mais simples aplicações, 

especialmente, a higiene, a agricultura e a zootecnia (lições de coisas). 

XII – Economia doméstica. 

XIII – Cantos escolares e hinos patrióticos. 

XIV – Trabalhos manuais e  

XV – Exercícios físicos. 

(RIO GRANDE DO NORTE, 1917; 1925). 

 

Observamos que estavam presentes disciplinas cujo objetivo era desenvolver as 

competências básicas, tais como: ler, escrever e contar e, ainda, disciplinas que tinham a 

finalidade de uma formação moral, cívica e instrumental. A educação moral tinha em vista 

preparar as crianças para serem úteis à sociedade, a fim de que se tornassem cidadãos 

modernos e cultos. A formação moral regulava as ações do indivíduo e referia-se aos 

costumes em geral, com o objetivo de formar o caráter do indivíduo. A educação cívica, por 

sua vez, destinava-se ao preparo do bom cidadão, já que visava desenvolver o sentimento de 

nacionalidade e patriotismo, vigente na época (RIO GRANDE DO NORTE, 1925). 

A educação moral e cívica, além de presentes nas disciplinas, também permeavam as 

condutas dos alunos no ambiente escolar. O regime disciplinar expresso no Regimento 

Interno dos Grupos Escolares declarava, em seu Art. 43, que: “Para efeitos da ordem e da 

disciplina escolar, os professores empregarão notas, prêmios e castigos, marcados na lei e 

neste Regimento.” (RIO GRANDE DO NORTE, 1925, p. 20) 

Segundo o Art. 96 da Lei Orgânica do Ensino de 1916 e o Art. 46 do Regimento 

Interno dos Grupos Escolares de 1925, eram deveres dos alunos: 
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a) trajar com asseio; 

b) comparecer diariamente a hora marcada para começo dos trabalhos 

escolares, devendo trazer a comunicação da família sobre os motivos das 

faltas; 

c) observar os preceitos de higiene, quanto ao próprio asseio; 

d) evitar estragos no edifício e objetos escolares; 

e) proceder corretamente, tanto nas aulas, como fora delas; 

f) tratar com urbanidade e respeito os seus professores, assim como o 

diretor e empregados do estabelecimento, acatando os seus conselhos e 

cumprindo as suas determinações; 

g) tratar com delicadeza seus condiscípulos, evitando brinquedos 

inconvenientes e prejudiciais, denúncias e delações, devendo, entretanto, 

dizer a verdade, quando tiverem conhecimento de algum fato sobre que 

forem interrogados; 

h) prestar a devida atenção aos exercícios e lições; 

i) não se ausentar das aulas, exercícios e do recreio, sem licença do seu 

professor ou do diretor. (RIO GRANDE DO NORTE, 1917; 1925). 

 

O não cumprimento dos seus deveres implicava em penalidades de acordo com a 

gravidade das faltas. Eram penalidades: 

 

a) Admoestação. 

b) Repreensão. 

c) Retirada das boas notas. 

d) Notas más nos boletins. 

e) Provação parcial do recreio. 

f) Exclusão do quadro de honra. 

g) Reclusão na escola, depois de concluído o trabalho diário, sob vigilância 

do professor, por espaço de meia hora. 

h) Privação de prêmios escolares. 

i) Exclusão da sala de aula. 

j) Suspensão de 15 dias. 

k) Reprovação dos exames finais. 

l) Eliminação. (RIO GRANDE DO NORTE, 1925, p. 22). 

 

Os deveres e os castigos – que não possuíam mais um caráter de punição física –, 

eram uma forma de manter a ordem e a disciplina. Segundo Aragão e Freitas (2012), o fim 

dos castigos físicos sinalizava um país que se pretendia civilizado e desenvolvido, sendo 

necessário, para tal, se livrar de práticas consideradas antigas. Os castigos físicos eram 

representantes de costumes arcaicos e reforçavam tradições que afastavam o país de seu 

projeto. No entanto, o aspecto da disciplina e da ordem (castigo psicológico pela repressão 

moral e social) permaneceu forte na escola primária.  
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Conforme já assinalado neste trabalho, a escola primária renovada pressupôs a 

utilização de uma grande variedade e quantidade de materiais pedagógicos, que manifestam 

um modo de entender e praticar o ensino. “O aparecimento, uso, transformação e 

desaparecimento dos objetos escolares são reveladores das práticas educacionais e suas 

mudanças.” (SOUZA, 1998, p. 224).  

Localizamos um Livro de Inventário (1919-1957) que contempla os móveis, utensílios 

e materiais pedagógicos existentes no Grupo Escolar Joaquim Nabuco, desde o primeiro ano 

de seu funcionamento até a década de 1950. “No livro de inventário, registrar-se-á a relação 

dos móveis, utensílios e material pedagógico das escolas, devendo o respectivo professor 

passar recibo do que lhe for entregue, a assumir o exercício. Serão também anotados os 

objetos dados em consumo.” (RIO GRANDE DO NORTE, 1925, p. 40). 

Ao assumir a Escola Isolada Masculina, no ano de 1919, a professora Helena Botelho 

elaborou um inventário no qual descreveu os móveis, utensílios e materiais pedagógicos, 

existentes nessa escola: 

 

20 bancos-carteiras 

3 bancos para carteiras 

1 carteira de professora 

1 cadeira de junco 

1 quadro negro 

1 escrivaninha 

1 lavatório 

1 bacia 

1 cabide 

1 jarra 

1 copo de Flandres 

2 copos de vidro 

1 Étagère 

1 Diário de Classe 

1 Caderneta diária 

1 Livro de matrícula 

(GRUPO ESCOLAR JOAQUIM NABUCO, 1919-1957, p. 1). 

 

A professora Helena Botelho também registrou a existência da Cartilha Ensino 

Rápido da Leitura e Livro Páginas Infantis, ambos de Mariano de Oliveira. No dia 10 de 

julho do mesmo ano, a referida professora anotou o recebimento da Nova Cartilha Analítico 

Sintética de Mariano de Oliveira e do Primeiro livro de Francisco Viana. No ano seguinte, 
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1920, há o registro do recebimento do Segundo Livro e do Terceiro Livro de Francisco Viana; 

Livro Leitura Preparatória de Francisco Viana e de M. C. Junior, e o livro Nossa Pátria de 

Rocha Pombo. 

 

Imagem 14 – Capa da Cartilha Ensino Rápido da 

Leitura (1944). 

 

Fonte: Escola Caetano de Campos (SP). 

Imagem 15 – Capa do Livro Páginas Infantis 

[193-?]. 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

 

Imagem 16 – Capa da Nova Cartilha Analítico 

Sintética (1953). 

 

Fonte: Escola Caetano de Campos (SP). 

Imagem 17 – Capa do Livro Nossa Pátria (1925). 

 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

 



76 

 

Ressaltamos que esses livros eram recomendados para os Grupos Escolares do 

Estado do Rio Grande do Norte. Em 1917, numa sessão especial
7
, o Conselho Superior de 

Instrução Pública do estado do Rio Grande do Norte, sob a presidência de Manoel Dantas, 

resolveu pela adoção, nas escolas públicas do estado, da Nova Cartilha Analítico-Sintética e 

do livro Páginas Infantis, ambos de autoria do professor Mariano de Oliveira (PELO 

ENSINO, 1917). Destacamos que Manoel Dantas, antes dessa adoção, solicitou ao educador 

Nestor Lima, então diretor da Escola Normal de Natal, uma análise criteriosa desses livros. O 

parecer de Nestor Lima:  

 

Os requisitos que um bom livro de leitura deve conter, podemos distingui-los 

em intrínsecos e extrínsecos, sendo estes os que consistem na boa qualidade 

do papel, dimensões do tipo e da página, quantidade e qualidade das 

gravuras; e aqueles os que se referem a moralidade, clareza e segurança do 

texto, utilidade e educatividade dos assuntos tratados, e, quando se cogita de 

leitura inicial, a exigência metodológica, se de fato ele se presta exatamente 

ao desdobramento do método de iniciação que contem e apresenta segundo 

as regras da Pedagogia. 

Os livros de leitura elementar que o professor acaba de publicar, reúnem a 

maioria, senão a totalidade dos requisitos acima apontados. Desde a 

primorosa confecção material a cargo dos editores Weiszflog Irmãos
8
, até o 

texto correto, ameno e perfeitamente ao alcance da inteligência normal, sem 

os laivos do meio local onde são organizados os livros, tudo os recomenda 

ao uso das escolas brasileiras, particularmente as deste Estado. 

No que concerne ao método processado na Nova Cartilha (ensino rápido) 

considero-o como um bom sucedâneo do método fônico de uso oficial entre 

nós e uma excelente preparação para o mais adiantado e educativo de todos 

os métodos da leitura: o analítico de sentenciação que, por sua vez, poderá 

ser praticado na Nova Cartilha (analítico-sintética) por aqueles que o 

conhecerem o souberem processar com regularidade. 

O livro Páginas Infantis servirá muito bem de livro de transição entre a 

leitura inicial e a adiantada feita em classes elementares, visto que possui os 

requisitos e as proporções exigidas nessa fase da aprendizagem da leitura. 

Pelas razões apontadas e salvo melhor juízo, sou de parecer que os livros 

escolares do professor Mariano de Oliveira podem ser adotados com 

vantagem no ensino oficial deste Estado, uma vez que haja da parte dos 

profissionais o máximo cuidado na observância das instruções que forem 

baixadas a respeito e a exata interpretação do método analítico, ao serem 

aplicados nas classes iniciais os mencionados livros. (PELO ENSINO, 1917, 

p. 1, grifo nosso). 

 

                                                 
7
 Nessa sessão especial compareceram o cônego Estevam Dantas, o desembarcador Hemeterio Fernandes, o 

professor Luiz Soares, o major Fortunato Aranha, o professor Joaquim Lourival, o major Ezequiel Wanderley e o 

coronel Lins Caldas (PELO ENSINO, 1917). 
8
 Weiszflog Irmãos – Estabelecimento Gráfico foi fundado em 1906 pelos irmãos alemães Otto e Alfried 

Weiszflog. Em 1920 foi incorporada pela Editora Melhoramentos (DONATO, 1990). 
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Em 1922, a professora Clotilde Lima, além dos utensílios e materiais pedagógicos já 

descritos, registrou outras cartilhas e livros, como: o Livro Coração, de Edmundo de Amicis; 

e o livro Apanhado e Fatos Históricos, de Francisco Viana. 

Em 1924, de acordo com os registros do professor e diretor Clidenor Augusto de 

Freitas, o Grupo Escolar Joaquim Nabuco, especialmente, a Escola Isolada Masculina, 

encontrava-se com uma maior estrutura de móveis e materiais. 

 

Relação dos móveis e material existente na escola isolada masculina 

„Joaquim Nabuco‟ no dia 1º de fevereiro de 1924, quando assumi o exercício 

de professor da mesma escola. 

20 bancos carteiras 

3 bancos para carteira 

1 carteira para o professor 

3 cadeiras junco 

1 quadro negro 

1 escrivaninha 

1 lavatório 

1 bacia 

1 cabide 

1 jarra 

2 copos de vidro 

1 Étagère 

1 canivete 

1 tesoura 

1 campainha 

6 réguas  

1 bandeira nacional com mastro 

1 borracha 

1 coleção de 8 sólidos geométricos 

1 armário para o arquivo 

1 mesa de secretaria 

1 vidro de tinta encarnada 

1 livro de matrícula  

1 livro de inventário 

1 livro de termos de visita e exame 

1 livro de ponto 

1 mapa mundi 

1 mapa do Brasil 

1 Mapa do Rio Grande do Norte 

1 Mapa de Parker para o ensino de aritmética 

9 envelopes para ofícios  

1 caneta 
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1 compêndio de História do Brasil 

1 compêndio de História do Rio Grande do Norte 

1 compêndio de Ginástica Sueca  

1 Regimento Interno 

1 Cartilha de Ensino Rápido (M. de Oliveira) 

1 Nova Cartilha (M. de Oliveira) 

1 Livro Páginas Infantis 

1 1º Livro F. Viana 

1 2º Livro F. Viana 

1 3º Livro F. Viana 

1 3º Livro de João Kopke 

1 Livro Nossa Pátria (R. Pombo) 

1 Livro Coração (Edmundo Amicis) 

1 4º Livro de F. Viana / Apanhado e Fatos Históricos  

1 Livro de Leituras Morais (Arnaldo de Oliveira Barreto) 

1 3º Livro de Thomaz Galhardo 

2 toalhas para mão 

6 compassos com lápis 

1 transferidor de metal 

1 compêndio de História do Brasil 

(GRUPO ESCOLAR JOAQUIM NABUCO, 1919-1957, p. 5). 

 

Embora saibamos que é uma lista longa e minuciosa, decidimos em nada omitir, pois 

consideramos relevante a descrição de um documento dessa época detalhando os materiais de 

uma escola.  

Com base nesses inventários é possível perceber a ampliação e o investimento no 

aparelhamento físico e pedagógico do Grupo Escolar em estudo. Em comparação com o 

inventário do ano de 1919, observamos a ampliação de materiais didáticos que atendessem as 

especificidades das disciplinas, a exemplo dos mapas para as aulas de Geografia ou o 

transferidor de metal para as aulas de Cálculos. Souza (1998, p. 223) ressaltou que “[...] no 

processo de renovação da escola primária no século XX, esses materiais fizeram parte das 

grandes questões tematizadas acerca da organização pedagógica do ensino”, especialmente, 

pela dependência direta entre o método intuitivo e o uso de materiais escolares. 

A manutenção dos materiais pedagógicos, escolares e de expediente era de 

responsabilidade dos municípios, conforme Capítulo III, Art. 11, da Lei Orgânica do Ensino 

de 1916, os governos municipais deveriam construir os prédios dos estabelecimentos de 

ensino, de acordo com a planta arquitetônica aprovada pela diretoria geral da Instrução 

Pública, e deveriam estruturá-los dos materiais pedagógicos e escolares necessários para o seu 
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funcionamento. Enfatizava que, “[...] o asseio e conservação do prédio, o expediente do 

ensino e a renovação do material escolar e pedagógico correrão por conta do governo 

municipal respectivo.” (RIO GRANDE DO NORTE, 1917, p. 31, grifo nosso). 

 

3.4 Festividades escolares 

 

As Festas Escolares, que faziam parte do regime didático escolar, consistiam em um 

momento onde se dava a educação moral e cívica para os alunos.  

 

A escola primária republicana instaurou ritos e espetáculos, celebrações. Em 

nenhuma outra época, a escola primária, no Brasil, mostrara-se tão 

francamente como expressão de um regime político. De fato, ela passou a 

celebrar a liturgia política da República; além de divulgar a ação 

republicana, corporificou os símbolos, os valores e a pedagogia moral e 

cívica que lhe era própria. Festas, exposições escolares, desfiles dos 

batalhões infantis, exames e comemorações cívicas constituíram momentos 

especiais na vida da escola pelos quais ela ganhava ainda mais visibilidade 

social e reforçava sentidos culturais compartilhados. Eles podem ser vistos 

como práticas simbólicas que, no universo escolar, tornaram-se uma 

expressão do imaginário sociopolítico da República. (SOUZA, 1998, p. 241, 

grifo nosso). 

 

Os Grupos Escolares comemoravam anualmente as Festas Escolares, tais como: a 

Festa da Natureza (ou Festa da Árvore), a Festa da Pátria e a Festa da Bandeira, consideradas 

atividades obrigatórias. Segundo o Art. 42º do Regimento Interno dos Grupos Escolares 

“Ficam instituídas obrigatoriamente as festas escolas de 3 de maio, 7 de setembro e 19 de 

novembro.” (RIO GRANDE DO NORTE, 1925). Festividades que dimensionavam a 

relevância das comemorações cívicas no processo de construção da sociedade moderna 

republicana. 

 

§ 1º – A „festa da natureza‟, a 3 de maio, constará de uma reunião ou passeio 

geral, plantio de árvores, soltura de pássaros, atos de carinho aos animais 

domésticos, admiração pelas flores e frutos e outras provas de afeto a criação 

natural, além de entretenimento, recitação de poesia e prosa alusivos à 

descoberta do Brasil. 

§ 2º – A „festa da Pátria‟, a 7 de setembro, deverá consistir, pelo menos, em 

reunião cívica, recitativos, cânticos e entretenimentos alusivos homenagem à 

Bandeira, recordação dos grandes nomes da Independência, havendo 

passeata geral, quando for possível. 

§ 3º – A „festa da Bandeira‟, a 19 de novembro, versará sobre o hasteamento 

dela, às 12 horas em ponto, na fachada do edifício, hinos de Bilac, saudações 
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e palmas, passeio e outras homenagens especiais. Se houver Bandeira de 

desfile, ela recebida pelas classes e da retirada pelo porta-bandeira e guarda 

de honra, composta dos alunos mais distintos, ao som do hino e das 

aclamações infantis. A premiação dos alunos e o encerramento dos trabalhos 

letivos far-se-ão no mesmo dia da Bandeira, depois da festa cívica, segundo 

o programa organizado pelo diretor e professores, sob a presidência do 

Diretor Geral, se presente for, do Presidente do Conselho Escolar, ou do seu 

delegado local. (RIO GRANDE DO NORTE, 1925, p. 19-20). 

 

O Jornal A República relatou a Festa da Árvore realizada no Grupo Escolar Joaquim 

Nabuco, no dia 1º de fevereiro de maio de 1920. Estiveram presentes nessa solenidade as 

professoras Helena Botelho e Josefa Botelho, o major Rozendo Leite, presidente da 

intendência municipal, 101 alunos, familiares e outras pessoas da localidade. 

 

Às 16 horas, numa das áreas do recreio, perante numerosa assistência, teve 

início a festividade com o hino das árvores, entoado por todos os alunos. Em 

seguida, a professora Helena Botelho, em linguagem clara, falou às crianças 

sobre a utilidade da árvore, o carinho e o respeito com que deve ser tratada, 

terminando com um elogio ao trabalho. Em cada uma das áreas descobertas 

do recreio, foram plantadas duas mangueiras, por alunos das duas escolas. 

Num dos salões do Grupo, realizou-se uma parte recreativa, desempenhada 

pelos alunos, constante de diálogos e recitativos, cuidadosamente escolhidos 

e ensaiados pelas professoras. (A FESTA..., 1920, p. 2). 

 

Identificamos Livro de Termo de visita e exame e festas escolares (1939-1948) 

registros de uma Festa da Natureza realizada, no dia 3 de maio de 1940. Estiveram presentes: 

a diretora e professora Odila da Silva Leite, a professora Maria Moura dos Santos, autoridades 

locais e familiares dos alunos. Essa atividade teve o seguinte programa: 

 

1ª parte – Hasteamento da Bandeira ao som do hino da mesma. 

2ª parte – Plantio de árvores. Hino às árvores. Hino da plantação da árvore 

pelos alunos. Preleção pela professora Odila da Silva Leite sobre os 

acontecimentos registrados nesse dia. 

3ª parte – Parte dramática, onde os alunos alegraram os espectadores com as 

seguintes partes: 

I Que será?, pela aluna M. Apresentação Davim; 

II O ninho de galinha, pela aluna Iornilda Saldanha; 

III Por ser pequeno, pelo aluno Guaraci Soares; 

IV Meu Brasil, pela aluna Teresinha Miranda; 

V O ninho, pelo aluno Fernando Praxedes; 

VI O sábia, pela aluna Dinora Miranda; 

VII Canário morto, pela aluna Antonia Davim; 

VIII Caiporismo (monólogo), pela aluna Inês Miranda; 
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IX Patriotismo, pelo aluno Jandi Soares; 

X Na minha terra, pela aluna Egidia Saldanha; 

XI Passarinhos, pela aluna Terezinha Gomes; 

XII Minha terra, pela aluna Odraci de Lima; 

XIII Invocação, pela aluna Jaci Soares; 

XIV Saudação à bandeira, pela aluna Zuila Miranda; 

XV A escola, pela aluna Francisca Ferreira; 

XVI Meu Brasil, pela Ligia Soares; 

XVII Belezas do Brasil (diálogo), pelos alunos Paulo Mirada e Maria G. 

Miranda; 

XVIII Descobrimento do Brasil, pela aluna Raimunda Soares Câmara. 

(GRUPO ESCOLAR JOAQUIM NABUCO, 1939-1948b, p. 1).  

 

Observamos que esta solenidade seguia as orientações expressas no Regimento 

Interno dos Grupos Escolares, com plantio de árvores, hinos, recitação de poesia alusivos à 

natureza e ao descobrimento do Brasil. A formação moral do cidadão republicano que deveria 

respeitar os animais e preservar a natureza. No Hinário Brasileiro, localizado na escola 

pesquisada, identificamos a letra do Hino às Árvores utilizado nas solenidades da Festa da 

Natureza. 

 

Hino as Árvores 

Letra de Arlindo Leal 

Música de João Gomes Júnior 

 

                 I 

Salve! Ó arvore bendita! 

Que das fruto, aroma e flor. 

Na tua alma vive e habita 

Gênio mau e protetor 

                 II 

Salve ó árvore querida 

Que embeleza a natureza 

E acompanha nossa vida 

Desde o berço à sepultura 

                 III 

Tu dás sempre agasalho 

Ao campônio, ao lavrador 

Que cansado do trabalho, 

Busca na sombra o frescor. 

                 IV 

Na lareira a crepitar. 

Tua chama aquece o frio, 
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Salve as trevas espancar. 

Do lar tristonho e vazio. 

                 V 

Salve! Ó árvore sagrada! 

Lembro santo que traduz. 

A tragédia amargurada 

Do nosso amado Jesus. 

                 VI 

Salve! Tronco legendário 

Que as hereges e aos ateus. 

Soube no alto do Calvário 

Afirmar a crença em Deus.  

(HYMNARIO..., 1922, p. 41-43). 

 

Os diretores, além de promover as festas obrigatórias, deveriam enviar ao Diretor 

Geral do Departamento de Educação as Atas das Festas Escolares do Grupo Escolar Joaquim 

Nabuco. A ata da festa descrita acima foi enviada pela diretora Odila da Silva Leite ao 

Departamento de Educação, como consta no ofício nº 6, do dia 3 de maio de 1940. 

 

Imagem 18 – Ofício nº 6 do Livro de entrada e saídas de papéis (1940). 

 
Fonte: Grupo Escolar Joaquim Nabuco (1939-1948a, p. 2). 

 

Localizamos também, no Livro de Termo de visita e exame e festas escolares (1939-

1948), a Festa da Pátria (chamada de Festa de Sete de Setembro), realizada no dia 7 de 

setembro de 1940. Estiveram presentes as professoras Odila da Silva Leite e Maria Moura dos 

Santos, autoridades locais e familiares dos alunos. Essa atividade teve o seguinte programa: 
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1ª parte – Hasteamento da Bandeira acompanhado pelo hino da mesma. 

2ª parte – Preleção sobre a data feita pela professora Odila da Silva Leite. 

Hino da Independência pelos alunos. 

3ª parte – Declamação das poesias 

I Sete de Setembro – pela aluna Iornilda Saldanha 

II Bandeira do Brasil – pela aluna Alba Praxedes 

III Pátio Brasileiro – pela aluna Dinorá Miranda 

IV A Bandeira e o Civismo (diálogo) – pelas alunas Jaci Soares e Lourdes 

Praxedes 

V Independência ou Morte – pela aluna Antonia Davim 

VI Meu Brasil – pela aluna Teresinha Miranda 

VII A escola – pela aluna Inês Miranda 

VIII Os heróis da Independência – por Egidia Saldanha 

IX Minha terra – pelo aluno Paulo Miranda 

X A Bandeira – pela aluna Teresinha Gomes 

XI Patriotismo – pela aluna Zuila Miranda 

XII Saudação à Bandeira – por Ligia Soares 

XIII Patriota (monólogo) – por Jandi Soares 

XIV Um grito de luz – por Iraci Gomes  

XV A Bandeira pela aluna Maria das Graças Miranda 

XVI Sete de Setembro – pela aluna Raimunda Miranda 

(GRUPO ESCOLAR JOAQUIM NABUCO, 1939-1948b, p. 2). 

 

As autoridades locais e os familiares presentes, a programação descrita com o 

número e nome dos alunos e o discurso da diretora da instituição demonstram o significado e 

expressão social que estas solenidades tinham. Segundo Souza (1998, p. 255), “Cada um 

desses atos é uma prática simbólica portadora de significados sociais e culturais. É expressão 

de uma cultura escolar e de um imaginário sociopolítico que se quer disseminar por toda a 

sociedade.”  

A Festa da Pátria era uma oportunidade para homenagear o governo republicano e a 

pátria. Observamos na ata da Festa da Pátria, descrita acima, que os alunos exercitavam a 

retórica através de declamações que exaltavam o país, o sentimento de patriotismo e os ícones 

que representam a nação, como por exemplo, a bandeira e os “heróis da independência”.  

Ainda no ano de 1940, no dia 19 de novembro, foi realizada a Festa da Bandeira no 

Grupo Escolar Joaquim Nabuco, que contou com a participação dos alunos, professoras e 

várias pessoas da localidade. Essa festa obedeceu ao seguinte programa: 

 

 

 

 



84 

 

Hasteamento da Bandeira, ao seu hino apropriado. 

Poesias pelas alunas: 

A Escola – Ironilda Saldanha 

A Bandeira – Alba Praxedes 

Meu Dever – Antonia Davim 

Pátio do Brasil – Dinorá Miranda 

Patriotismo – Teresinha Miranda 

Saudação à Bandeira – Inês Miranda 

Patriotismo – Teresinha Gomes 

A Carta de ABC – Jaci Soares 

Férias – Zuila Miranda 

Meu Brasil – Iraci Gomes 

A Bandeira – Ligia Soares 

(GRUPO ESCOLAR JOAQUIM NABUCO, 1939-1948b, p. 2). 

 

A Festa da Bandeira, última realizada no ano letivo, tornou-se um momento especial 

na vida da escola e da sociedade local. “Momentos de integração e de consagração de valores 

– o culto à pátria, à escola, à ordem social vigente, à moral e aos bons costumes.” (SOUZA, 

1998, p. 259). Terminada as declamações, os alunos entoaram o hino às férias, seguido pela 

parte recreativa, como jogos e ginástica. No Hinário Brasileiro, consta a letra do Hino à 

Bandeira utilizado nas solenidades da Festa da Pátria e da Bandeira. 

 

Hino à Bandeira 

Poesia de Olavo Bilac 

Música de Francisco Braga 

 

Salve lindo pendão da esperança! 

Salve símbolo augusto da paz! 

Tua nobre presença à lembrança 

A grandeza da Pátria nos traz. Recebe o afeto que se encerra 

em nosso peito juvenil, 

Querido símbolo da terra, 

Da amada terra do Brasil!  

 

Em teu seio formoso retratas 

Este céu de puríssimo azul, 

A verdura sem par destas matas, 

E o esplendor do Cruzeiro do Sul. Recebe o afeto que se encerra 

Em nosso peito juvenil, 

Querido símbolo da terra, 

Da amada terra do Brasil!  
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Contemplando o teu vulto sagrado, 

Compreendemos o nosso dever, 

E o Brasil por seus filhos amados, 

poderoso e feliz há de ser! Recebe o afeto que se encerra 

Em nosso peito juvenil, 

Querido símbolo da terra, 

Da amada terra do Brasil!  

 

Sobre a imensa Nação Brasileira, 

Nos momentos de festa ou de dor, 

Paira sempre sagrada bandeira 

Pavilhão da justiça e do amor! Recebe o afeto que se encerra 

Em nosso peito juvenil, 

Querido símbolo da terra, 

Da amada terra do Brasil! 

(HYMNARIO..., 1922, p. 5-7). 

 

No mesmo dia das comemorações da Bandeira, ocorria o encerramento dos trabalhos 

letivos e a premiação aos alunos (RIO GRANDE DO NORTE, 1925). Essa exposição era 

visitada por autoridades, familiares e convidados do Grupo Escolar.  

 

[...] os exames tornaram-se rituais de grande projeção pública. Pode-se dizer 

que nesse momento estava se iniciando a construção das normas de 

excelência na escola primária [...]. Para as bancas examinadoras eram 

convidados políticos e autoridades locais, portanto, uma validação social do 

ato de classificação de inegáveis consequências políticas e sociais. (SOUZA, 

1998, p. 244). 

 

As festas de encerramento compreendiam, pois, uma solenidade oficial, que reunia 

toda a comunidade escolar, as famílias, as pessoas importantes da sociedade, as autoridades e 

a imprensa. A escola reafirmava, assim, o seu valor social. Por isso, nada melhor para 

divulgar o seu trabalho e o seu prestígio do que o ar solene, grave, formal dessas festas, 

juntamente com o espetáculo, a encenação pelos próprios alunos. A escola tornava-se palco, 

algumas vezes caprichosamente ornamentado, onde alunos-atores encenavam para a 

sociedade o espetáculo da cultura, da ordem e das letras (SOUZA, 1998).  

A escola deveria ter prestígio e qualidade, haveria de ser rigorosa. Os exames foram 

os dispositivos adotados para reafirmar esses aspectos. De acordo com o Regimento Interno 

dos Grupos Escolares de 1925, seriam promovidos à classe seguinte, os alunos que, em 
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provas de caligrafia, ditado ou redação, desenho e cálculo, oral de leitura e das outras 

matérias, obtivessem um dos graus de classificação: distinção, plenamente ou simplesmente. 

Os alunos que não obtivessem um desses graus seriam considerados inaptos à promoção (RIO 

GRANDE DO NORTE, 1925). 

As provas de promoção seriam realizadas na segunda dezena de novembro e após o 

resultado, deveria ser lavradas em um Termo, com os nomes dos alunos promovidos e 

aprovados e as respectivas notas de classificação. Localizamos no Livro de Termo de visita e 

exame e festas escolares (1939-1948), o Termo de Promoção dos Alunos do ano de 1940, 

conforme as orientações oficiais da Instrução Pública: 

  

Aos 14 dias do mês de novembro de 1940, procedeu-se a classificação dos 

alunos dos 1º, 2º e 3º anos, das Escolas Reunidas „Joaquim Nabuco‟ desta 

cidade, deixando de realizar os exames finais do 4º ano, por se achar 

licenciada a professora da referida cadeira. 

A classificação obteve o seguinte resultado: 1º ano – Promovidos com 

distinção: Afrânio Miranda (grau), 1; Luis Miranda (grau), 1,09; Robson 

Miranda (grau), 1,12; Promovidos plenamente: Alba Praxedes (grau), 1,72; 

Promovidos simplesmente: Iornilda Saldanha (grau), 2,08; Ramilson 

Nepomuceno (grau), 2,09; José Soares da Cruz (grau), 2,18. Não 

promovidos: 39. 

2º ano – Promovidos com distinção: Antônia Davim (grau), 1,04; 

Promovidos plenamente: Sebastião Dantas de Araújo (grau), 1,54; 

Promovidos simplesmente: Milton Soares da Cruz (grau), 2,14; Edmar 

Leite (grau), 2,20; Maria de Lourdes Praxedes (grau), 2,26; Maria de Sousa 

(grau), 2,26; Antônio Saturnino da Rocha (grau), 2,35; Zuleide de Sousa 

(grau), 2,44. Não promovidos: 8. 

3º ano – Promovidos plenamente: José Geraldo Furtado (grau), 1,70; Jandi 

Soares (grau), 1,72; Francisca Ferreira (grau), 1,84; Promovidos 

simplesmente: Maurilo Soares (grau), 2,33; Jaci Soares (grau), 2,39; Otávio 

Praxedes (grau), 2,41; José Miranda (grau), 2,48. Não promovidos: 6. 

Do que para constar eu, Maria Moura dos Santos, professora de uma das 

cadeiras lavrei o presente termo que assino com o prefeito e os presentes. 

Maria Moura dos Santos 

Rosendo Leite da Fonseca 

José Saldanha da Silva 

Geraldo Soares 

Maria d‟Apresentação. 

(GRUPO ESCOLAR JOAQUIM NABUCO, 1939-1948b, p. 4). 

 

Destacamos a grande quantidade de alunos não promovidos, especialmente, no 1º 

ano. Assim como a escola deveria ser rigorosa, os exames também deveriam ser. Segundo 

Souza (1998), a relação entre seletividade e qualidade do ensino expressou uma representação 
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comum entre os profissionais do magistério primário, corroboradas pelo controle do Estado 

sobre os exames, principalmente, por intermédio dos inspetores de ensino. 

O problema da repetência escolar era discutido entre os educadores da época. Em 

artigo publicado na revista Pedagogium, no ano de 1948, o professor Francisco Rodrigues 

Alves relatou que “Em nossos sistemas de ensino, afigura-se-nos, dentre outras coisas serias, 

e, por dizer, dignas de bem cuidadas, o problema da repetência escolar.” (ALVES, F., 1948, p. 

5). Designando o problema como um “mal pedagógico”, esse professor atribuiu o fato ao 

inadequado preparo dos alunos, aos pais, o rigor dos programas de ensino e a incapacidade 

didática dos professores. 

 

Em suma a repetência escolar é consequência dos desajustamentos a que 

estão sujeito todos os meninos mal orientados ou mal formados que se 

destinam às matriculas das escolas primárias. O ideal seria todos passassem, 

assim, pela pré-escola, antes de alcançar a verdadeira escola. Os pais 

também, são, muitas vezes, responsáveis pelos „fracassos intelectuais‟ de 

seus filhos, quando os matriculam, na idade imprópria, chamada, por alguns 

imatura, sem a devida capacidade mental de assimilação dos conhecimentos 

que lhes são ministrados, dentro dos rigores dos programas de ensino, sendo 

reprovados, irremediavelmente, nos fins de anos letivos, e condenados „a 

perspectiva desagradável de tomarem lugar, na mesma sala, sentados, no 

mesmo banco, ouvindo as mesmas preleções dos mesmos professores. [...] 

Matricular, portanto, uma criança fora da idade própria (7 anos), é destiná-la, 

quase sempre, aos insucessos verificados, na vida estudantina, que se inicia. 

(ALVES, F., 1948, p. 5-6). 

 

Os trabalhos das bancas examinadoras deveriam ser lavrados em ata, registrados, 

assinados pela comissão e enviados ao Departamento de Educação. No Livro de entrada e 

saídas de papéis (1939-1948) há o registro do ofício de envio do Termo de Promoção dos 

Alunos do ano de 1940, para o Departamento de Educação, conforme orientação oficial 

(Imagem 19). 
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Imagem 19 – Ofício nº 18 do Livro de entrada e saídas de papéis (1940). 

 
Fonte: Grupo Escolar Joaquim Nabuco (1939-1948a, p. 5). 

 

Nessa perspectiva, a ação pedagógica era norteada por concepções didático-

metodológicas que regulavam o comportamento de alunos e professores no interior da 

instituição escolar, assim como disseminava valores e normas educacionais e sociais. Esses 

ensinamentos se materializavam no ambiente escolar e se refletiam na alteração dos padrões 

da sociedade. 
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A educação é a luz que se derrama pelo 

espírito, ilustrando a inteligência, enobrecendo 

o caráter e formando o coração. 

(Sebastiana Damasceno – Aluna da Escola 

Normal de Natal, 1921). 
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4 O ENSINO À LUZ DOS DIÁRIOS DE CLASSE 

 

4.1 As professoras e os Diários de Classe 

 

Os Diários de Classe se constituíram, historicamente, como um documento de 

escrituração escolar oficial, originado nas instituições de ensino. Foi utilizado pela inspeção 

escolar como instrumento que garantia o registro formal e oficial do ensino nas salas de aula, 

bem como o controle e o acompanhamento das ações pedagógicas por parte dos responsáveis 

pela educação, como os diretores, inspetores escolares e representantes do Departamento de 

Educação (AMÂNCIO; CARDOSO, 2011). Segundo Zaia (2010), nos últimos anos, a 

escrituração escolar tem se destacado como uma fonte relevante aos estudos das instituições 

escolares a ser preservada e analisada. 

Os Diários de Classe constituem-se como uma fonte privilegiada nos documentos da 

escrituração escolar, um legado deixado pelos professores para os pesquisadores da História 

da Educação. Assim como Amâncio e Cardoso (2011, p. 162), compreendemos que “Um 

pouco das práticas escolares e um pouco da vida profissional de sujeitos da época ficaram 

registrados, deixando-nos algumas pistas da profissão docente no passado.” Esses documentos 

refletem importantes dados relativos ao sistema de ensino e às ações desenvolvidas em classe 

pelos professores e alunos. Apesar de não serem vestígios determinantes para a análise de 

uma totalidade, é possível entrecruzar esses registros com outras fontes em busca de 

considerações sobre as condições da atuação docente. 

A partir dos Diários de Classe, obtemos dados sobre as atividades docentes e o 

cotidiano das salas de aula. No entanto, existem lacunas. As brechas que se percebem nessa 

fonte documental, especialmente nos fragmentos, exigem uma reflexão sobre a necessidade de 

considerá-la não apenas como um elemento de importância na busca pelas concretizações do 

ensino, mas também como o atendimento às demandas burocráticas, nem sempre coerentes 

com as concepções construídas pelos professores, que procuram atender ao que lhes é, muitas 

vezes, imposto (AMÂNCIO; CARDOSO, 2011). 

Segundo o Regimento Interno dos Grupos Escolares de 1925, cabia aos professores: 

registrar diariamente o resumo dos trabalhos e lições no livro Diário de Classe; organizar e 

remeter à autoridade competente as informações e mapas sobre o estado de sua escola e o 

adiantamento dos alunos; remeter mensalmente a cada responsável pela educação de seus 

alunos o boletim sobre a assiduidade, comportamento e aplicação destes; e escriturar, sem 
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emendas, rasuras e em ordem cronológica, os livros de matrícula, inventários do material e 

outros que fossem necessários ao regime da escola (RIO GRANDE DO NORTE, 1925). 

Ao localizarmos os Diários de Classe das professoras Helena Botelho e Josefa 

Botelho, de 1919, algumas perguntas surgiram: Quem eram essas professoras? O que registra 

um Diário de Classe? Haveria consonância entre os Diários de Classe e os programas de 

ensino dos Grupos Escolares? Essas são indagações que permeiam este capítulo, considerando 

que os Diários de Classe registram aspectos intrínsecos à sala de aula, como o ensino 

planejado, os conteúdos, as atividades desenvolvidas e os livros escolares. Refletem a escola, 

o pensamento da época, o atendimento da demanda burocrática e a necessidade de conter o 

que a inspeção escolar esperava da prática educativa dos professores. 

As professoras Helena Botelho e Josefa Botelho, irmãs, filhas do casal José Paulino 

de Carvalho Botelho e Maria Marcolina Botelho, se formaram na primeira turma da Escola 

Normal de Natal, em 04 de dezembro de 1910. 

 

Imagem 20 – Helena Botelho (década de 1920). 

 
Fonte: Acervo pessoal de Haroldo Brandão. 

Imagem 21 – Josefa Botelho (1910). 

 

Fonte: Escola Municipal Josefa Botelho, 

Natal/RN. 
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Nessa turma formaram-se, 

 

Luiz Antonio dos Santos Lima, Severino Bezerra de Melo, Manuel Tavares 

Guerreiro, Anfilóquio Carlos Soares Câmara, Francisco Ivo Cavalcanti, José 

Rodrigues Filho, Luiz Correia Soares de Araújo, Ecila Pegado Cortez, Judite 

de Castro Barbosa, Áurea Fernandes Barros, Olda Marinho, Stela Vésper 

Ferreira Gonçalves, Beatriz Cortez, Arcelina Fernandes, Guiomar de França, 

Anita de Oliveira, Francisca Soares da Câmara, Maria Natália da Fonseca, 

Maria Abigail Mendonça, Maria das Graças Pio, Clara Fagundes, Maria da 

Conceição Fagundes, Maria Julieta de Oliveira, Maria Belém Câmara, Maria 

do Carmo Navarro, Helena Botelho, Josefa Botelho. (MORAIS, M., 2006, p. 

75). 

 

Formaram-se vinte e sete alunos, cuja maioria pertencia ao sexo feminino: sete 

homens e vinte mulheres. Isso evidencia a acentuada tendência para a feminização do 

magistério, notada em outras regiões do país como Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre, 

e das ideias republicanas que passaram a impregnar de forma renovada as mentes intelectuais 

do país (ALMEIDA, 1998). Os homens abandonavam as salas de aula e a feminização do 

magistério ganhava espaço. A inserção feminina na Escola Normal era a possibilidade que a 

mulher dispunha de se engajar no mundo do trabalho, uma vez que tal possibilidade não 

subverteria as funções femininas: ser mãe, esposa e dona-de-casa. Eram funções cumulativas 

(SILVA, F., 2013). 

Para lecionar nos Grupos Escolares era obrigatória a formação pela Escola Normal, 

requisito constante na Lei Orgânica do Ensino: “O curso Normal tinha três anos de duração e, 

no último ano, o aluno aprovado requeria a prova de capacitação profissional, a qual lhe dava 

o diploma de professor primário em regime efetivo, em qualquer Grupo Escolar do estado do 

Rio Grande do Norte.” (PINHEIRO, 2001, p. 31). 

Nas primeiras décadas do século XX, o Brasil era um país rural. Com 82,7% da 

população vivendo na zona rural (quadro 5), a necessidade de professores era maior do que na 

cidade. “Assim, docentes formadas pela Escola Normal de Natal [...] foram lecionar no 

interior potiguar.” (HOLLANDA, 2001, p. 53). Caminho tomado pelas irmãs Josefa Botelho e 

Helena Botelho. 
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Quadro 5 – População brasileira: urbana e rural (1900-1940). 

Ano População Total População 

Urbana (%) 

População 

Rural (%) 

1900 17.438.434 17,3 82,7 

1920 30.635.605 23,2 76,8 

1940 41.236.315 31,2 68,8 

Fonte: Bomeny (2003, p. 13). 

 

Após concluírem a Escola Normal, Helena Botelho e Josefa Botelho foram 

nomeadas para exercer a docência no Grupo Escolar Senador Guerra, instalado na cidade de 

Caicó/RN. Helena Botelho e Josefa Botelho, “[...] foram as primeiras professoras formadas a 

atuarem naquela cidade.” (MORAIS, M.; SILVA, F., 2011, p. 71). Assim como em Caicó, 

também foram as primeiras professoras formadas a atuarem na cidade de Taipu. 

Atuaram durante um curto espaço de tempo no Grupo Escolar Joaquim Nabuco 

(cerca de dois ou três anos), o que não impediu de conquistarem o respeito da população da 

cidade. No primeiro ano de funcionamento dessa instituição, Helena Botelho e Josefa Botelho 

assumiram, respectivamente, a Escola Isolada Masculina e a Escola Isolada Feminina. O 

inspetor de ensino Amphilóquio Câmara relatou em uma visita escolar, no primeiro ano de 

funcionamento do Grupo Escolar Joaquim Nabuco, que a professora Helena Botelho “gosa da 

estima e da confiança social” e mencionou, também, que “a população taipuense vai satisfeita 

com a preceptora regente” da cadeira isolada feminina, Josefa Botelho (CÂMARA, 1919, p. 

2). 

O inspetor ainda registrou a regularidade com que funcionavam a Escola Isolada 

Masculina, “além da boa ordem e disposição dos móveis, do asseio e bom comportamento dos 

alunos”; e a Escola Isolada Feminina que ele encontrou funcionando com regularidade, sendo 

observadas todas as prescrições oficiais. Enfatizou que as professoras Helena Botelho e Josefa 

Botelho cumpriam os horários, programas e métodos de ensino oficialmente recomendados 

(CÂMARA, 1919, p. 2). 

A Lei Orgânica do Ensino de 1916 criou, em cada Grupo Escolar e Escola Isolada, o 

Diário de Classe, no qual o professor deveria registrar o resumo dos trabalhos, com a 

indicação de lições, exercícios e deveres (RIO GRANDE DO NORTE, 1917). No 

cumprimento das orientações advindas da Diretoria Geral da Instrução Pública, as professoras 

Helena Botelho e Josefa Botelho registravam as suas atividades nos Diários de Classe. A 

respeito das anotações dessas professoras, Amphilóquio Câmara declarou que a escrituração 
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das atividades de Helena Botelho: “[...] está regularmente feita, com clareza e asseio, tendo a 

professora o cuidado de antemão consignar no Diário de Classe, as lições a dar”; e a 

escrituração de Josefa Botelho “[...] está devidamente lançada em livros apropriados, 

inclusive o „Diário de Classe‟, em que as lições têm sido explicitamente consignadas, de 

véspera.” (CÂMARA, 1919, p. 2).  

Compreendemos que os Diários de Classe constituíram uma exigência burocrática, 

por isso deveriam ser preenchidos com regularidade e de modo a atender as orientações 

advindas dos órgãos fiscalizados, no entanto, esses registros revelam memórias pedagógicas 

de uma época, os objetivos da educação e os modos de ensinar e de aprender. 

 

4.2 O que registra um Diário de Classe? 

 

O Diário de Classe era um livro obrigatório, aberto, numerado e rubricado pela 

Diretora Geral da Instrução Pública. Neste trabalho analisamos dois Diários de Classe: um da 

Escola Isolada Masculina, regida pela professora Helena Botelho e outro da Escola Isolada 

Feminina, regida pela professora Josefa Botelho, que funcionaram em 1919, no Grupo Escolar 

Joaquim Nabuco, como já foi abordado neste trabalho. 

Tratava-se de livros de brochura, em capa dura nas cores azul e vermelho, 

identificado como „Diário de Classe‟ e com 100 folhas numeradas (Imagem 22). Cada página 

corresponde ao registro de um dia de aula. Os Diários de Classe possibilitam uma análise de 

todo o conteúdo ministrado durante o ano letivo. Nele encontramos subsídios que fornecem 

uma análise do histórico escolar referente à prática do fazer docente. 
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Imagem 22 – Capa do Diário de Classe da professora Helena Botelho (1919). 

 
Fonte: Helena Botelho (1919). 

 

Era um documento formal no qual se incluía o Termo de Abertura e o Termo de 

Encerramento. Como podemos observar nas imagens a seguir: 

 

Imagem 23 – Termo de Abertura do Diário de Classe da professora Josefa Botelho (1919). 

 
Fonte: Josefa Botelho (1919). 
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Imagem 24 – Termo de Encerramento do Diário de Classe da professora Josefa Botelho (1919). 

  
Fonte: Josefa Botelho (1919). 

 

Os Termos contêm os dados da Escola Isolada a qual se destinava e eram assinados 

pelo Diretor da Instrução Pública, que também deveriam assinar todas as páginas desses 

documentos. Destacamos a observação do Termo de Abertura “A parte com o dístico – Ponto 

Tratado – deve ser entendida e escriturada – Ponto a Tratar” (Imagem 23). Essa observação se 

dava pelo fato de que os professores deveriam registrar um dia antes as atividades que iriam 

desenvolver em sala de aula. Essa orientação estava expressa no Art. 188 da Lei Orgânica do 

Ensino de 1916, que elenca às atribuições dos professores: “f) registrar no livro „Diário de 

Classe‟ o resumo dos trabalhos e lições do dia seguinte, conforme o modelo que for 

estabelecido.” (RIO GRANDE DO NORTE, 1917, p. 82, grifo nosso). 

Destacamos que o Diário de Classe da professora Helena Botelho contempla os dias 

de aula de 1 de março a 21 de novembro e o da professora Josefa Botelho de 1 de março a 24 

de novembro. De acordo com o Art. 97 da Lei Orgânica do Ensino de 1916, “O ano letivo das 

escolas estaduais do ensino primário será iniciado e encerrado nas seguintes épocas: a) nos 

Grupos Escolares, Escolas Isoladas, Noturnas e Ambulantes, os trabalhos letivos começarão a 

1º de fevereiro e terminarão a 30 de novembro.” (RIO GRANDE DO NORTE, 1917, p. 57). 

Ressaltamos que no final do mês de novembro eram realizadas as provas de promoção e os 

exames finais dos cursos graduados, o que, possivelmente, justifica as datas finais das aulas 

registradas pelas professoras nos Diários de Classe analisados. 
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As anotações das professoras destinavam-se ao registro dos horários, das matérias, 

das atividades a serem desenvolvidas em classe e da demonstração do conteúdo/atividade. 

Esses itens estavam distribuídos em uma estrutura fixa em cada página dos Diários de Classe, 

como podemos observar na imagem a seguir: 

 

Imagem 25 – Página 2 do Diário de Classe da professora Helena Botelho (1919). 

 
Fonte: Helena Botelho (1919). 

 

O cabeçalho continha o título “Diário de Classe” seguido da data, com dia, mês e 

ano. As aulas eram ministradas da segunda-feira até o sábado, dias considerados úteis na 

época. As atividades só poderiam ser suspensas aos domingos, dias de festa nacional e nos 

três últimos dias da Semana Santa (RIO GRANDE DO NORTE, 1917). Ao final dos registros 

diários as professoras Helena Botelho e Josefa Botelho assinavam, encerrando as anotações.  

As páginas correspondentes às anotações do programa continham quatro colunas 

fixas com os quesitos: „Horário‟ – „Matéria‟ – „Ponto Tratado‟ (Ponto a Tratar) – 

„Demonstrações‟, como podemos observar no destaque da Imagem 25. 

A coluna dos „Horários‟ das aulas demonstra que nas duas Escolas Isoladas as aulas 

se iniciavam às 10h25min e encerravam às 12h00min, totalizando 1h35min de aulas 
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registradas. De acordo com o Art. 98 da Lei Orgânica do Ensino de 1916, “As aulas, nos 

Grupos Escolares e Escolas Isoladas, funcionarão em todos os dias úteis durante quatro horas, 

havendo uma interrupção de meia hora para recreio e descanso dos alunos.” (RIO GRANDE 

DO NORTE, 1917, p. 57).  

A partir da análise dos horários, observamos que há divergência entre a duração total 

das aulas estipulada pela orientação oficial e a descrita nos Diários de Classe. No entanto, não 

podemos afirmar que a instituição não cumpria essa orientação, pois não foi possível 

identificar, em outros documentos, se ocorriam atividades que não eram realizadas em sala de 

aula ou não eram registradas nos Diários de Classe.  

A coluna „Matéria‟ demonstra que as professoras lecionavam as matérias de Leitura 

e Escrita, Coisas, Calistênica (exercícios físicos), Cálculo, Desenho, Língua Materna, Moral, 

Hinos, Trabalhos Manuais, Geometria, Declamação, História, Economia (ou Economia 

Doméstica), Civismo, Geografia e Aritmética.  

Percebemos uma diferença nos dois Diários de Classe em relação às matérias de 

Economia, que era lecionada apenas para a Escola Isolada Feminina, e a matéria de Civismo, 

que era apenas para a Escola Isolada Masculina. Essas orientações estavam previstas no 

Programa para os Cursos Elementares do Regimento Interno dos Grupos Escolares (RIO 

GRANDE DO NORTE, 1925). 

Podemos observar nos registros do dia 19 de março de 1919 (Imagens 26 e 27), 

semelhanças entre as disciplinas e conteúdos lecionados nas duas Escolas Isoladas, no 

entanto, diferem na matéria de Civismo e de Economia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 

 

Imagem 26 – Registro da professora Helena Botelho no dia 19 de março de 1919. 

 

Fonte: Helena Botelho (1919) 
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Imagem 27 – Registro da professora Josefa Botelho no dia 19 de março de 1919. 

 
Fonte: Josefa Botelho (1919) 

 

Observamos, ainda, nas imagens anteriores, semelhanças nas matérias de Escrita, 

com a frase “Como é bonito um menino obediente!”; de Desenho, com o desenho do “Um 

cubo a mão livre”; e de Língua Materna, com a cópia e narração de palavras da lição do dia. 

Na matéria Economia, para as meninas, consta que o ponto tratado versa sobre os “Cuidados 

Corporais”, onde observamos a ênfase nos preceitos higienistas propagados na época. Já na 

matéria de Civismo, para os meninos, consta que o ponto tratado foi sobre o “Nome do lugar, 

município, estado, país em que nasceu”. Esse conteúdo da matéria de Civismo estava em 

consonância com as orientações advindas da Lei Orgânico do Ensino de 1916. 
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Art. 52 – A formação do sentimento cívico será feita, principalmente por 

meio de explicações sumárias sobre a organização política do Brasil, do 

estado do Rio Grande do Norte e de seus municípios, o exercício dos direitos 

e deveres do cidadão brasileiro e referências aos fatos capitais da história da 

pátria. (RIO GRANDE DO NORTE, 1917). 

 

Nos registros dos Diários de Classe, a coluna „Ponto Tratado‟ (Ponto a Tratar), traz a 

descrição dos conteúdos, exercícios, lições, livros didáticos e materiais utilizados para cada 

matéria relacionada na coluna „Matéria‟.  

Na coluna „Ponto Tratado‟ (Ponto a Tratar) há o registro da utilização da Cartilha 

Ensino Rápido da Leitura, da Nova Cartilha Analítico-Sintética e do livro Páginas Infantis 

(leitura preparatória), todos de Mariano de Oliveira. Ainda observamos, nos registros dos 

Diários de Classe, que a partir do mês de julho, as professoras Helena Botelho e Josefa 

Botelho incorporaram a utilização do Primeiro Livro de Francisco Viana nas lições da matéria 

de Leitura. 

A última coluna das anotações do programa, „Demonstrações‟, trazia apontamentos 

especificando ou exemplificando o conteúdo da matéria ou lição do livro utilizado. 

Observamos o registro de materiais e métodos que eram utilizados nas aulas, como por 

exemplo: o contador mecânico e o quadro negro. Nas lições de Cálculo e Aritmética eram 

recorrente as exemplificações dos exercícios realizados, como podemos observar nos 

destaques da imagem a seguir: 

 

Imagem 28 – Registros das matérias de Aritmética e Cálculo da professora Helena Botelho. 

 

 
Fonte: Helena Botelho (1919) 

 

Dos registros apresentados nos Diários de Classe das professoras Helena Botelho e 

Josefa Botelho, gostaríamos de destacar a matéria de Coisas (Lições de Coisas). As Lições de 
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Coisas permeavam as atividades docentes no período estudado. Consistia em aguçar o sentido 

da observação. Tinha como objetivo colocar a criança na presença das coisas, fazê-las ver, 

tocar, distinguir, nomear, medir, enfim, conhecê-las. 

Em periódicos da época há registros da indicação das Lições de Coisas nas escolas 

primárias como o único caminho capaz de conduzir-nos a uma educação sólida. Destacam 

que, 

 

São as coisas que com seus nomes, nomes de suas propriedades, de suas 

ações, nos levam ao estudo da linguagem. É o estudo das formas dos objetos 

que produz a geometria, bem como o seu número fez nascer o cálculo. É do 

exame da localidade e de seus habitantes que resulta a geografia e a história. 

É o conhecimento dos animais, vegetais e minerais que produz a zoologia, a 

fitologia ou botânica e a mineralogia. (VASCONCELOS JÚNIOR, 1917, p. 

8). 

 

Para Nestor Lima, “[...] o estudo das coisas desenvolve as faculdades de observação 

e percepção (os sentidos), a memória, o juízo, o raciocínio, a abstração, a generalização, etc.” 

(LIMA, 1911b, p. 1). Classifica-as em concretas, rudimentares e práticas. Concretas porque só 

devem ser dadas com o objeto a vista, o que provoca a observação do aluno, sobre o seu todo, 

suas partes, qualidades, etc.; Rudimentares, porque as inteligências infantis não comportam 

investigações sutis, discussão de teorias e leis; e Práticas porque devem ter um emprego na 

vida comum, como os alimentos, os objetos, noções de fisiologia, etc. (LIMA, 1911b). 

Neste sentido, esse autor sugere algumas etapas para o ensino das Lições de Coisas: 

1º Apresentação do objeto ou o seu desenho e sua denominação; observação pelos alunos das 

suas propriedades mais gerais, cor, forma, som, sabor e cheiro, conforme for possível; 2º 

Designação de suas partes e elementos, bem como determinação de suas espécies ou 

variedades; 3º Decomposição do objeto em seus elementos constitutivos e sua recomposição, 

se for possível; e 4º Mostrar para que serve o objeto ou o funcionamento do órgão ou do ser. 

(LIMA, 1911b). 

A Lei Orgânica do Ensino de 1916 estabeleceu que, nas instituições de ensino 

primário, as lições seriam práticas e concretas.  

 

Art. 42 – Nos estabelecimentos de ensino primário, dar-se-á a instrução 

primária infantil e elementar de acordo com o programa adotado, sem 

preferências de uma sobre as outras matérias; as lições serão sobretudo 

práticas e concretas; os professores as encaminharão de modo que as 

faculdades do aluno sejam incitadas a um desenvolvimento gradual e 
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harmônico, cumprindo ter em vista o desenvolvimento da faculdade de 

observação, empregando-se para isto processos intuitivos. (RIO GRANDE 

DO NORTE, 1917, p. 44, grifo nosso). 

 

Observamos que as professoras Helena Botelho e Josefa Botelho, em seus Diários de 

Classe, descrevem na matéria Coisas, dentre outros, exercícios de observação das “cores 

primárias e variedades”. Destacam suas distinções, tons e traz exemplos de cada cor primária, 

conforme observamos no registro da professora Josefa Botelho, do dia 15 de março de 1919. 

 

Imagem 29 – Registro da matéria de Coisas da professora Josefa Botelho. 

 
Fonte: Josefa Botelho (1919, p. 6). 

 

Os registros apontam o trabalho com as temáticas: animais, vegetais, minerais, 

alimentos e atmosfera; conforme as orientações do Programa para os Cursos Elementares para 

o ensino das Lições de Coisas (RIO GRANDE DO NORTE, 1925). Também ressaltavam a 

classificação, a exemplificação e as características dos assuntos abordados, como o exemplo 

do exercício registrado pela professora Helena Botelho no dia 11 de outubro de 1919.  

 

Imagem 30 – Registro da matéria de Coisas da professora Helena Botelho. 

 

Fonte: Helena Botelho (1919, p. 85). 

 

As Lições de Coisas também estavam presentes nas demais matérias do programa de 

ensino. Nas aulas de Desenho, os alunos eram estimulados a desenhar livremente objetos 

relacionados com o cotidiano. Exemplos: “Uma colher de pedreiro”, “Um banco escolar”, 

“Um quadrado” e “Uma garrafa” (HELENA BOTELHO, 1919). A designação “Do natural” 

era utilizada para o desenho à mão livre, a partir da percepção das características que os 
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alunos já interiorizaram do objeto. Explorar a memória dos alunos era uma das 

recomendações estabelecidas pelo Regimento Interno dos Grupos Escolares para os conteúdos 

da matéria de Desenho (RIO GRANDE DO NORTE, 1925). 

 

4.3 O ensino da leitura e da escrita 

 

A Leitura e a Escrita fazem parte do processo de construção, instauração dos 

sentidos. “A leitura não é somente uma operação abstrata de intelecção; ela é engajamento do 

corpo, inscrição num espaço, relação consigo e com os outros.” (CHARTIER, R., 1994, p. 

16). Segundo Nestor Lima, na coluna Pedagogia publicada no jornal A República, a 

aprendizagem da escrita é compreendida como “[...] a arte de gravar os nossos pensamentos e 

sentimentos, por meio de caracteres, chamados letras. A escrita é uma arte e não um dom 

natural [...] ela deve ser ensinada.” (LIMA, 1911c, p. 1, grifo do autor).  

Com a valorização dos ideais republicanos, o saber ler e escrever tornou-se 

primordial.  

 

[...] saber ler e escrever se tornou instrumento privilegiado de aquisição de 

saber/esclarecimento e imperativo da modernização e desenvolvimento 

social [...]. Caracterizando-se como tecnicamente ensináveis, as práticas de 

leitura e escrita passaram, assim, a ser submetidas ao ensino organizado, 

sistemático e intencional, demandando, para isso, a preparação de 

profissionais especializados. (MORTATTI, 2006, p. 2-3).  

 

Saber ler e escrever representa a inserção no mundo letrado, uma nova forma de 

apreender o mundo. São práticas que visam “[...] reconhecer uma identidade social, exibir 

uma maneira própria de estar no mundo, significa simbolicamente em estatuto e uma 

posição”, como também, “[...] as formas institucionais e objetivadas graças as quais uns 

„representantes‟ (instâncias coletivas ou pessoas singulares) marcam de forma visível e 

perpetuada a existência do grupo, da classe e da comunidade.” (CHARTIER, R., 1990, p. 23). 

A Leitura e a Escrita constituíram-se matérias fundamentais na instrução primária do 

início da República. Suas práticas nos Grupos Escolares tinham por objetivo a formação da 

sociedade letrada. Segundo o Art. 47 da Lei Orgânica do Ensino de 1916: “O fundamento do 

ensino primário consiste em leitura e escrita, língua materna, cálculo e desenho, que serão 

cuidadosamente seriados, constituindo as demais matérias os elementos acessórios da 

instrução primária.” (RIO GRANDE DO NORTE, 1917, p. 45). Por esse motivo, optamos por 
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nos determos, mais especificamente, na análise do ensino dessas matérias nos Diários de 

Classe das professoras Helena Botelho e Josefa Botelho.  

O professor Antônio Fagundes, Diretor Geral do Departamento de Educação, em 

1940, publicou crônicas no jornal A República, que, posteriormente, foram reunidas em uma 

única edição sob o título Educação e Ensino organizada pelo Departamento de Educação. 

Para ele, os professores e os pais deveriam ter o máximo interesse na Leitura das crianças. Os 

pais auxiliando-as na preparação das lições do dia e os professores não distraindo de nenhum 

modo do tempo do horário consignado a essa disciplina e seguindo os métodos e os processos 

recomendados (FAGUNDES, 1940). 

Nessa mesma perspectiva, o professor Nestor Lima refletia, nas suas orientações aos 

professores, que “a leitura é a base de todo o ensino” e por isso, os mestres deveriam esforçar-

se em mostrar os benefícios trazidos por ela (LIMA, 1911a, p. 1). Ele enfatizava os métodos e 

processos envolvidos no ensino da habilidade da Leitura.  

Para o ensino da Leitura o método adotado nos Grupos Escolares e Escolas Isoladas 

Norte-Rio-Grandenses era o analítico sintético. Nestor Lima (1911a, p. 1) afirmava que o 

método analítico “[...] consiste em ensinar a leitura pela palavra e pela sentença”. Baseava-se 

no fato de que a criança dispõe de grande número de palavras aprendidas, devendo a escola 

aproveitar os elementos já conhecidos, ouvidos e pronunciados, muitas vezes, pelas crianças, 

para iniciá-las no conhecimento dos caracteres escritos ou impressos que os representam. O 

método analítico era preferência de alguns educadores, em detrimento ao método fônico, 

porque este se baseava  

 

[...] na psicologia da criança, que não comporta a síntese; que é educativo, o 

que aliás não se dá com o outro; que além de desenvolver a ideia, o juízo e a 

palavra, ao mesmo tempo ensina a ler e aumenta os conhecimentos, muito 

embora seja mais trabalhoso para os mestres. (LIMA, 1911a, p. 1). 

 

Os registros das professoras Helena Botelho e Josefa Botelho, nos seus Diários de 

Classe, mostram que todos os dias os alunos tinham atividades acerca da Leitura e da Escrita, 

que também estavam presentes nas demais matérias. A exemplo das aulas de Cálculo que 

eram divididas em dois momentos. Primeiro o exercício da escrita, no qual os alunos faziam 

exercícios de “Copiar do quadro negro os algarismos de 1 até 10” ou “Copiar a pág. 6 do 
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Mapa de Parker
9
” (JOSEFA BOTELHO, 1919, grifo nosso). E no segundo momento, as 

atividades eram orais: “Lerá o exercício nº 8 do Mapa de Parker” ou “Ler a tabuada de 

multiplicação de 5 no disco” (HELENA BOTELHO, 1919, grifo nosso).  

As crianças aprendiam a Leitura silenciosa que permitia a liberdade de imaginação 

sem a interferência de outrem. Por outro lado, a Leitura em voz alta possibilitava uma melhor 

compreensão do texto, através das entonações e pausas necessárias à fluência da leitura 

(MORAIS. M.; SILVA, F., 2009).  

Quanto aos graus de Leitura, Lima (1911a, p. 1) afirmava que existiam: 

 

A elementar, a inicial em que se faz conhecer e distinguir os caracteres 

literais, quer isolados, quer em agrupamentos; A corrente que articula 

correta e continuamente todos os sons contidos num período ou num trecho, 

sem os decompor e sem titubear, dando as devidas pausas conforme a 

pontuação; A expressiva que, consiste na leitura corrente, dando se a voz as 

inflexões necessárias para exprimir o pensamento ou sentimento de quem 

escreveu. (LIMA, 1911a, p. 1, grifo do autor). 

 

Ele destacava que a Leitura corrente deve ser feita segundo três regras. Na primeira, 

exigia que o aluno conhecesse todas as palavras do trecho, sua pronúncia e significação, e o 

professor deveria mandar que a classe fizesse a Leitura mental, ou seja, para si mesma. Na 

segunda regra, as palavras novas da lição consistiam em dificuldades para os alunos, cabendo 

ao professor dizer como se pronunciam e o que significam, conforme as perguntas de cada 

aluno. Na última regra, depois de aprendidas todas as palavras novas pelos alunos, o professor 

solicitaria que ele fizesse a Leitura em voz alta, com boa pronúncia, sem interrupções, de 

modo a ser ouvida por toda a classe (LIMA, 1911a). 

As professoras Helena Botelho e Josefa Botelho trabalhavam a Leitura com os 

alunos através da “Elocução sobre a leitura do dia” ou da “Narração da leitura do dia para 

corrigir a linguagem”; e também através da recitação (às vezes com gesticulação) de poesias 

infantis, fábulas e contos (de trancoso), como por exemplo, “O lobo e o cão”, “A cigarra e a 

formiga”, “O corvo e a raposa”, “O leão e o mosquito”, “O leão e o lobo” (HELENA 

                                                 
9
 Os Mapas de Parker, também conhecidos como Cartas de Parker, “[...] constituem um conjunto de gravuras 

cujo fim é o de auxiliar o professor a conduzir metodicamente o ensino, sobretudo, das quatro operações 

fundamentais. Junto de cada gravura, há uma orientação ao professor de como deveria dirigir-se à classe de 

modo a fazer uso de cada uma delas e avançar no ensino da Aritmética.” (VALENTE, 2013, p. 4). 
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BOTELHO, 1919), “O velho e o menino”, , “A raposa e as uvas” e “A rã e a lebre”
 10

 

(JOSEFA BOTELHO, 1919). 

Analisando os Diários de Classe das professoras Helena Botelho e Josefa Botelho, 

percebemos, nas atividades de Leitura, a utilização frequente da Cartilha Ensino Rápido da 

Leitura, da Nova Cartilha Analítico-Sintética e do Livro Páginas Infantis (leitura 

preparatória), todos Mariano de Oliveira. 

A Cartilha Ensino Rápido da Leitura teve sua primeira edição em 1917, adotada 

oficialmente em pelo menos três estados brasileiros e considerada com uma das que teve 

maior circulação na escola primária brasileira, com 2232º (duas milésima ducentésima 

trigésima segunda) edições e mais de 6 milhões de exemplares, até 1997. A Nova Cartilha 

Analítico-Sintética teve sua 1ª edição em 1916 e a 185ª (centésima octogésima quinta), em 

1955 (SOBRAL, 2007). O livro Páginas Infantis (leitura preparatória) era aprovado 

oficialmente e adotado no ensino dos estados de São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina e 

Rio Grande do Norte (OLIVEIRA, [193?]). Pelo número de edições e títulos evidenciamos a 

grande aceitação que as publicações de Mariano de Oliveira tiveram nos Grupos Escolares do 

Brasil.  

Segundo Mortatti (2000b), as cartilhas produzidas sobretudo no início do século XX, 

por sua vez, passaram a se basear programaticamente no método de marcha analítica 

(processos de palavração e sentenciação), a partir das contribuições da pedagogia norte-

americana, divulgadas inicialmente no estado de São Paulo pelas reformas da instrução 

pública na década de 1890 e, posteriormente, disseminadas para outros estados brasileiros, por 

meio de “missões de professores” paulistas. Embora muitas tenham sido as disputas sobre as 

diferentes formas de processuação do método, um ponto em comum era a necessidade de se 

adaptar esse ensino às necessidades biopsicológicas da criança, cuja forma de apreensão do 

mundo era tida como sincrética. Uma nova concepção de criança – de caráter psicológico – 

passa a embasar a discussão sobre o método de ensino da leitura (e da escrita). Empreendida 

                                                 
10

 Nos Diários de Classe das professoras Helena Botelho e Josefa Botelho não foi possível a identificação da 

autoria das poesias, fábulas e contos. No entanto, nos arriscamos em atribuir à autoria de Esopo. Ele foi um 

fabulista e contador de histórias grego que viveu por volta do século VI a.C. É a ele atribuída uma série de 

fábulas que são popularmente conhecidas como Fábulas de Esopo. É característica marcante de seus contos a 

capacidade dos animais de falarem e agirem com características semelhantes à dos humanos, além da conclusão 

sempre dotada de um sentido e de um ensinamento moral. Sua existência, assim como a de Homero é motivo de 

controvérsia, e levanta-se a possibilidade de que sua obra seja na verdade uma compilação de fábulas ditadas 

pela sabedoria popular da antiga Grécia. Caso tenha de fato existido, não se chegou qualquer um de seus 

manuscritos. O que há são numerosos contos transmitidos durante séculos por meio da tradição oral, difundidos 

em várias línguas, numa tradição narrativa que se mantêm até os dias de hoje (SANTIAGO, 2012). 
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por educadores, essa discussão prioriza as questões didáticas, ou seja, o como ensinar, com 

base na definição das habilidades visuais, auditivas e motoras do aprendiz. 

Para fins deste trabalho, analisamos a edição 266º (ducentésima sexagésima sexta) da 

Cartilha Ensino Rápido da Leitura, publicada em 1944; a edição 179º (centésima 

septuagésima nona) da Nova Cartilha Analítico-Sintética, publicada em 1953; e a 41º 

(quadragésima primeira) edição do Livro Páginas Infantis, publicado na década de 1930. Os 

motivos dessas escolhas foram às ausências das primeiras edições e por constatarmos 

semelhanças entre os registros das atividades das professoras Helena Botelho e Josefa 

Botelho, em seus Diários de Classe, com atividades das Cartilhas e do Livro. Como podemos 

observar nas imagens a seguir: 

 

Imagem 31 – Diário de Classe de Josefa Botelho, dia 15 de março de 1919. 

 
Fonte: Josefa Botelho (1919, p. 6). 
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Observamos que as atividades de Leitura da Cartilha Ensino Rápido da Leitura 

(Página 6 – O bule, O café, O dedo, A bola) e do Livro Páginas Infantis (Página 18 – Os 

Patinhos) registradas pela professora Josefa Botelho, no dia 15 de março de 1919 (Imagem 

31), correspondem às páginas das cartilhas citadas (Imagens 32 e 33). 

 

Imagem 32 – Página 6 da Cartilha Ensino Rápido da Leitura. 

 

Fonte: Oliveira (1944, p. 6) 
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Imagem 33 – Texto Os Patinhos do Livro Páginas Infantis. 

 
Fonte: Oliveira ([193-?], p. 18). 

 

A análise das Cartilhas e do Livro de Mariano de Oliveira nos possibilitou, através 

dos exercícios de leitura realizados pelos alunos, compreender, dentre outros aspectos, a 

formação do cidadão republicano e dos padrões de conduta da época.  

De acordo com Bittencourt (1996, p. 107) o livro didático era um instrumento que 

possibilitava ao aluno dominar a leitura e indiretamente a escrita; facilitava a apreensão de um 

conhecimento mais elaborado, embora, “[...] as práticas de leitura dos livros didáticos 

estabelecidas pelo ritual escolar fossem também instrumentos de dominação ideológica tanto 

pelo seu conteúdo explicito como seu conteúdo oculto‟.” As cartilhas possuíam frases que 

levavam a formação do cidadão desejado pela República, com moral, valores, 

comportamentos adequados à sociedade que se pretendia formar. 

Não podemos perder de vista que a Cartilha Ensino Rápido da Leitura, a Nova 

Cartilha Analítico-Sintética e o Livro Páginas Infantis surgiram em um contexto no qual 

havia o projeto de construção de uma sociedade letrada, já iniciado na seguda metade do 

século XIX. Desta feita, “[...] valorizava-se a leitura como símbolo de instrução e como forma 
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de socialização. A prática de leitura, portanto, entendida como uma chave de acesso ao saber 

erudito, ao brilho que a cultura letrada propicia.” (MORAIS, M., 2002, p. 35).  

Nessa sociedade, o engrandecimento da pátria e a exaltação aos que já sabem ler 

eram demonstrados a partir mesmo dos livros escolares. Como por exemplo, os textos da 

Cartilha Ensino Rápido da Leitura, que foram trabalhados em sala de aula pelas professoras 

Helena Botelho (nos dias 4 e 5 de julho) e Josefa Botelho (nos dias 8 e 9 de julho): 

 

Imagem 34 – Páginas da Cartilha Ensino Rápido da Leitura. 

 

Fonte: Oliveira (1944, p. 43-44). 

 

Frases como “Ofélia já está no grupo escolar” e “Ela já sabe ler, escrever e contar”, 

expressam as características da educação primária no início do século XX, bem como a 

altivez de pertencer a uma instituição escolar. A ênfase é o orgulho da criança ao falar no 

Grupo Escolar. Percebemos também a exaltação à Pátria nas frases: “Como o Brasil é belo e 

grande!” e “Viva a nossa Pátria! Viva o Brasil!”. 

A exaltação à Pátria destinava-se à formação do sentimento cívico, de pertencimento 

à terra, a comunhão com o seu povo, sua liberdade história. O discurso do professor Antônio 

Fagundes, em 1940, define o sentimento de patriotismo da época. 
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O patriotismo é qualquer coisa superior que fala ao coração e impele o 

homem a render um preito de veneração à terra em que nascemos. Não é 

fetichismo, não é idolatria, porque paira mais alto na consciência do homem. 

O patriotismo é uma abnegação e é zelo a tudo o que fala de perto à alma de 

uma coletividade. É a raça e é o povo; é o respeito às leis que nos dirigem, é 

o acatamento às autoridades que nos governam. Incutir na alma das 

crianças a pureza desses nobres sentimentos é um dos maiores deveres 

de quem educa. (FAGUNDES, 1940, p. 90, grifo nosso). 

 

Segundo Deiró (2005, p. 92) “Os condicionamentos ideológicos, aplicados às 

crianças, colocam-nas numa postura receptiva, de prontidão para seguirem sugestões que lhes 

forem dadas como „maneiras de participar do progresso do país‟.”  

Percebemos no texto retirado da Nova Cartilha Analítico Sintética o processo de 

inculcar nos alunos o amor e respeito à pátria e os objetos que fazem referência a ela.  

 

Imagem 35 – Página da Nova Cartilha Analítico Sintética. 

 
Fonte: Oliveira (1953, p. 59). 
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As frases (Imagem 35): “É uma bandeira linda, linda, verde, amarela, azul e branca” 

e “Beijemos, então, a nossa bandeira!” refletem o destaque e o respeito que deveria ser dado à 

pátria e os objetos que fazem alusão a ela. Para Deiró (2005, p. 100) o objetivo desse tipo de 

textos era  

 

[...] transmitir aos brasileiros os sentimentos de orgulho patriótico, acríticos, 

inculcá-los nas crianças, e, consequentemente, nos adultos, induzindo-os a 

seguirem todas as normas de comportamento que lhes forem ditadas, para a 

consecução da união, do progresso e a felicidade da Pátria. (DEIRÓ, 2005, p. 

100). 

 

Observamos a intenção de inculcar esses sentimentos nas crianças na ilustração da 

Imagem 35, na qual a menina, curvada, beija a bandeira do Brasil. Essa figura retrata o 

sentimento de orgulho pela nação e a dedicação que todos deveriam pelo crescimento da 

pátria.  

As lições realizadas pelas professoras Helena Botelho e Josefa Botelho, a partir das 

Cartilhas e do Livro analisados, também demonstravam que eram frequentes a exortação às 

virtudes, à valorização da natureza, à família e às divisões sociais de gênero.  

No texto Proezas de Carlito (Imagem 36), do Livro Páginas Infantis (atividade de 

leitura realizada pela professora Josefa Botelho no dia 11 de março e pela professora Helena 

Botelho no dia 14 de março), observamos claramente a exortação às virtudes. 
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Imagem 36 – Texto Proezas de Carlito do Livro Páginas Infantis. 

 

Fonte: Oliveira ([193-?], p. 15). 

 

O texto demonstra, a partir da reflexão de Carlito, a importância de falar a verdade: 

“Vou dizer-lhe a verdade toda”; e o arrependimento das atitudes inadequadas: “E eu não farei 

outra peraltice”. A formação do caráter e as virtudes eram temas tratados nesses materiais 

didáticos.  

A formação do caráter infantil tinha destaque na escola primária republicana. O 

professor Antônio Fagundes – então diretor do Departamento de Educação do estado, em 

1940 –, defendeu em artigo publicado na coletânea Educação e Ensino, que  

 

A ortofrenia descortinou horizontes novos nos domínios da educação e 

evidencia-nos que as tendências morais e intelectuais são perfeitamente 

modificáveis e a base do caráter individual está na formação da primeira 

infância, como na segunda, sob as influências de ordem psico-afetivas que 

sobressaem na família. É a teoria predominante e vitoriosa, em virtude da 

qual podemos prever logo naquela idade as determinantes do futuro caráter. 

(FAGUNDES, 1940, p. 21, grifo nosso). 
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Os pais e mestres eram responsáveis pela formação moral das crianças e, nesse 

sentido, elas deveriam ser preparadas de maneira a preencher com plenitude os fins da vida 

social. 

 

Não é preciso somente que os jovens assimilem o bem e pratiquem a virtude. 

A educação do caráter precisa ir mais além. Consiste em solidificar na alma 

o hábito da virtude de tal modo que o jovem tenha força suficiente para 

reprimir o vício e todas as tentativas do meio no sentido de abalar o que a 

escola e o lar construíram através das lições de moral e pelo exemplo 

edificante e nobre. (FAGUNDES, 1940, p. 69). 

 

Os registros das professoras Helena Botelho (dia 21 de junho) e Josefa Botelho (dia 1 

de julho) fazem referência ao texto Respeito aos ninhos do Livro Páginas Infantis que reflete 

as noções de respeito e valorização da natureza, especialmente, aos animais domésticos.  

 

Imagem 37 – Texto Respeito aos ninhos do Livro Páginas Infantis. 

 
Fonte: Oliveira ([193-?], p. 88-89). 

 

Como podemos observar no texto Respeito aos ninhos, os pássaros são descritos 

como seres que vivem em harmonia com o homem e não devem ser maltratados ou 

perturbados, apenas contemplados. 
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O texto Uma família – atividade de Leitura registrada pela professora Helena 

Botelho no dia 21 de maio e pela professora Josefa Botelho no dia 22 de maio –, traz o 

modelo de família apregoado na época: crianças sadias e pais que são, para os seus filhos, 

exemplo de trabalho, honestidade e educação.  

 

Imagem 38 – Texto Uma família do Livro Páginas Infantis. 

 
Fonte: Oliveira ([193-?], p. 102-103). 

 

Intelectuais e políticos da época apregoavam que os pais e os educadores deveriam, 

desde cedo, cultivar bons sentimentos nas crianças, desde a infância e consolidá-los na 

adolescência.  

 

A lealdade, a justiça, a honestidade, a veracidade, são as principais 

manifestações de um caráter forte. Cumpre ao lar e à escola cultivar essas 

grandes virtudes e solidificar, desde a infância, o comportamento da criança, 

de maneira a torná-la capaz de, quando a adolescência, vencer, por si só e 

com energia, as tentações dos meios corruptores e nefastos. Se faltar esse 

cuidado, se o educador deixar de auxiliar a solidificação desse sentimento, 

poderemos ter um caráter maleável, que se influencia facilmente por 

qualquer agente estranho. (FAGUNDES, 1940, p. 70). 
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Percebemos, ainda, aspectos do cotidiano das pessoas e os papéis socialmente 

difundidos para os homens (provedores do lar) e para as mulheres (donas de casa e 

responsável pelos cuidados da casa e das crianças). Na Nova Cartilha Analítico Sintética, as 

imagens e as orações (Imagem 39): “Paulo corre atrás de uma bola” e “A boneca está sentada 

no colo de Dalila”, expressam os valores a serem incutidos nas meninas e nos meninos que 

frequentavam o Grupo Escolar.  

 

Imagem 39 – Páginas da Nova Cartilha Analítico Sintética. 

 

Fonte: Oliveira (1953, p. 12; 22). 

 

Na Cartilha Ensino Rápido da Leitura também identificamos frases que refletem 

esses valores (Imagem 40). As frases: “O Clóvis quer ser soldado”; “Ela quer ir para o jardim 

de infância”; “Ela gosta muito de livros de gravuras” e “Hoje os dois estão muito alegres” são 

exemplos. 

 

 

 

 



118 

 

Imagem 40 – Páginas da Cartilha Ensino Rápido da Leitura. 

 
Fonte: Oliveira (1944, p. 40-41). 

 

Para os meninos o ensino valorizava as performances que condiziam com sua função 

de cidadão. Para as meninas a apreciação de atributos como leitura, considerado de bom tom 

para seu papel social de mãe, esposa, professora. Essas lições evidenciam o papel socialmente 

construído para meninos e meninas (MORAIS, M.; SILVA, F., 2009). 

Neste universo escolar, a organização da Escrita modificou a organização do espaço, 

do tempo e das relações sociais: do espaço, lembrando que para escrever é necessário um 

lugar próprio; do tempo, percebendo que a escrita instaura a possibilidade da leitura posterior, 

o que confere maior durabilidade à palavra e maior relevância ao registro; e das relações 

sociais, compreendendo que a escrita cria uma nova dinâmica através do recurso às cartas, 

bilhetes ou mesmo anotações (CHARTIER, A.; HÉBRARD, 1998). 

Conforme Nestor Lima (1911c, p. 1) “[...] a boa escrita é regular, completa, 

inteligível.” Ele considerava a escrita importante porque ela “[...] dá forma às ideias e aos 

pensamentos; facilita as comunicações a distância no tempo e no espaço e é um meio de 

propagar as verdades da ciência” e vantajosa porque “[...] constitui para muitos homens um 

meio de vida, verbi gratia, os escriturários, guarda livros, calígrafos, etc.” (LIMA, 1911c, p. 

1, grifo do autor). 
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Assim, escrever tornou-se essencial para a construção da sociedade pretendida 

porque, “[...] com mais ou menos resistência, o público é moldado pelo escrito (verbal ou 

icônico), torna-se semelhante ao que recebe, enfim, deixa-se imprimir pelo texto e como o 

texto que lhe é imposto.” (CERTEAU, 2012, p. 238). 

Os discursos pedagógicos, fundamentados nos preceitos higienistas, preocupavam-se 

em normatizar a Escrita. Durante a Escrita em classe a orientação dizia respeito à disposição 

do corpo, do papel e da pena. A não observância desses preceitos acarretaria problemas na 

visão, como a miopia, ou deformações na coluna da criança. Eis as prescrições de Nestor 

Lima (1911c, p. 1). 

 

1º Para que a posição do corpo, seja boa, é necessário que a carteira e o 

banco tenham altura proporcional ao aluno. Sentado, ele deve apoiar os pés 

no solo ou no estrado, avançando um pouco o esquerdo, estar de frente para 

a carteira e não com o lado direito para ela; o tronco vertical, a cabeça 

levemente inclinada pra frente; os braços apoiados na borda da carteira, o 

esquerdo segurando o papel e o direito dirigindo a pena. Entre as vistas e o 

papel deve haver 30 cm de distância. 

2º O papel é colocado em sentido perpendicular ao corpo, na caligrafia 

inglesa e um pouco obliquamente da esquerda para a direita, na caligrafia 

francesa. 

3º A pena deve ser tomada pelos três dedos, polegar, indicador e médio; 

destinando-se os outros dois a receberem o peso da mão, suspendendo-a do 

papel. 

 

Preceitos que deveriam ser seguidos pelas professoras Helena Botelho e Josefa 

Botelho na suas práticas pedagógicas. Os Diários de Classe dessas professoras demonstram 

que os ensinamentos sobre a Escrita ocorriam em vários momentos ao longo dos dias de aulas 

(Imagens 41 e 42).  
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Imagem 41 – Atividades de Escrita registradas no Diário de Classe da professora Helena Botelho. 

 

Fonte: Helena Botelho (1919). 
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Imagem 42 – Atividades de Escrita registradas no Diário de Classe da professora Josefa Botelho. 

 

Fonte: Josefa Botelho (1919). 

 

Os exercícios de escrita estavam sempre aliados às atividades de Leitura do Livro 

Páginas Infantis, da Cartilha Ensino Rápido da Leitura ou da Nova Cartilha Analítico 

Sintética realizadas durante a aula. Como podemos observar na Imagem 42, a atividade de 

escrita realizada na matéria de Língua: “Cópia da lição do dia, sublinhando as palavras 

derivadas” – Demonstração “Ó que lindo pintinho, Alina!”; foi realizada com base no 
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exercício realizado na matéria de Leitura: “Lerá a página 94 do livro Páginas Infantis de 

Mariano de Oliveira” – Demonstração “Alina e o pintinho”.  

 

Imagem 43 – Texto Alina e o pintinho do Livro Páginas Infantis. 

 
Fonte: Oliveira ([193-?], p. 88-89). 

 

Na aprendizagem da Escrita, assim como na aprendizagem da Leitura, as professoras 

Helena Botelho e Josefa Botelho preocupavam-se em difundir os valores morais, patrióticos e 

higienistas vigentes. É recorrente, nos seus registros, a utilização de frases que exaltavam a 

Moral, a Pátria, a Higiene e a Disciplina Escolar. Diariamente, os alunos escreviam frases que 

refletiam esses aspectos.  

A partir das frases trabalhadas pelas referidas professoras nos exercícios de Escrita, 

elaboramos o quadro a seguir: 
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Quadro 6 – Frases utilizadas pelas professoras na matéria de escrita. 

Professoras 

 
Valores 

Helena Botelho Josefa Botelho  

Moral 

A modéstia é uma bela virtude 

A caridade enxuga as lágrimas dos 

infelizes 

Não manches os lábios com a mentira 

A palavra descortês suja a boca 

A preguiça é causa de grandes males 

O orgulho é o escolho fatal de todas as 

virtudes 

O menino virtuoso é respeitado por 

todos 

Nunca fales senão a verdade 

A caridade eleva o espírito 

O homem honrado traz a cabeça 

levantada 

A mansidão granjeia os corações 

Não há mentira necessária 

Ninguém pode contar com o preguiçoso 

A obediência é a mais preciosa virtude 

da criança 

As más companhias são o grande perigo 

da rua 

O menino deve sempre falar a verdade 

O mentiroso não é acreditado, mesmo 

dizendo a verdade 

Obedecer a seus pais é obrigação leve e 

suave  
O aborrecimento é uma doença cujo 

remédio é o trabalho 

Patriótico 

Tudo por minha pátria  

Nada por mim, por minha pátria tudo 

O menino obediente será também bom 

cidadão 

O Brasil espera que cada um cumpra o 

seu dever 

A ordem é a base de todo o progresso 

 

A bandeira é o retrato da pátria 

O homem ocioso prejudica a sociedade 

O patriotismo ardente de um povo nobre 

contém a glória 

É dever de todo brasileiro respeitar sua 

pátria  

Trabalhai para o engrandecimento da 

pátria 

Higienista 

É dever do aluno apresentar-se asseado 

na escola 

Como é bonito um menino asseado! 

O asseio dá saúde e vigor 

O jogo consome vidas e honras 

O álcool perverte o caráter e os 

sentimentos 

O asseio é a maior garantia da saúde 

A pobreza não desculpa a falta de asseio 

Sejam limpos, porque a falta de asseio 

produz moléstias 

Os vícios estragam o corpo e a alma 

Quem joga perde a saúde, o dinheiro e o 

tempo 

O álcool estraga a saúde e a vergonha 

O fumar é um vício repugnante  

A saúde é conservada pelo trabalho 

Disciplina 

Escolar 

Sejam zelosos com nossos livros 

As lições devem ser estudadas em casa 

É proibido fazer algazarra dentro ou fora 

do grupo 

É necessária muita aplicação ao estudo 

Na classe onde não há silêncio, não há 

ordem 

O menino estudioso aproveita bem o seu 

tempo 

A desobediência do menino afasta-o da 

amizade do mestre 

Só os alunos bons merecem a estima dos 

mestres 

A escola não é lugar de conversa 

O professor pede bom comportamento 

A escola é lugar de ordem e respeito 

Os livros são os nossos maiores amigos 

Os bons alunos obedecem satisfeitos aos 

mestres 

Quem muito falta, pouco aprende 

A desobediência do menino afasta-o da 

amizade do mestre 

Os alunos aplicados contentam seus 

mestres 

A escola é lugar e ordem e respeito 

O principal trabalho do menino é o 

estudo 

Fonte: Elaborado com base nos Diários de Classe das professoras Helena Botelho (1919) e Josefa 

Botelho (1919). 
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A Moral, o amor à Pátria, a Higiene e a Disciplina Escolar eram requisitos 

indispensáveis para a formação do cidadão republicano. A formação do caráter do educando 

deveria ser uma das maiores preocupação do professor: “[...] para isso, ele procurará 

investigar a feição moral dos seus alunos, não só indagando dos pais e responsáveis quais seus 

hábitos e tendências, como também observando-os durante a classe, recreio, entradas e saídas, 

e nas suas relações mútuas.” (RIO GRANDE DO NORTE, 1917, p. 17).  

Nas frases utilizadas pelas professoras Helena Botelho e Josefa Botelho, no ensino da 

Escrita, percebemos a preocupação com os vícios e a necessidade da educação para corrigir 

esses comportamentos. Segundo Azevedo e Stamatto (2012, p. 61), “A escola primária no 

Brasil do início da República possuía diversificadas funções; entre elas pode-se acrescentar, 

ainda, o objetivo de contribuir para acabar com os vícios, cultivar hábitos saudáveis, 

promover atitudes higiênicas, prevenir doenças desde a infância.” 

Para Souza (1998), asseio e decência eram aspectos expressivos de como o corpo era 

aprisionado em uma rede de signos e representações culturais. O espaço escolar determinava, 

pois, modos de usos do corpo dentro e fora da escola. Submetendo o corpo a um conjunto de 

representações consubstanciadas nos padrões de „bom comportamento‟ e dos „bons 

costumes‟. 

Os aspectos referentes à higiene dos alunos ultrapassavam os conteúdos das matérias 

lecionadas. De acordo como Art. 55 da Lei Orgânica do Ensino de 1916: “Para os cuidados da 

higiene pessoal dos alunos, o professor, antes de iniciar os trabalhos da aula, verificará se eles 

estão devidamente asseados no corpo e nas roupas. No caso de encontrar algum com falta de 

asseio, providenciará para que seja feita, sem expor o aluno ao ridículo.” (RIO GRANDE DO 

NORTE, 1917, p. 46). 

Os valores referentes à Disciplina Escolar estavam presentes na cópia diária de frases 

como: “É proibido fazer algazarra dentro ou fora do Grupo”, “Só os alunos bons merecem a 

estima dos mestres” (HELENA BOTELHO, 1919), “Os livros são nosso maiores amigos”, “A 

escola não é lugar de conversa” (JOSEFA BOTELHO, 1919). Frases que interiorizavam nas 

crianças o comportamento para o progresso a fim de que se tornassem cidadãos modernos e 

cultos.  

Para o professor Antônio Fagundes (1940, p. 7) “Não há ensino sem disciplina. A 

disciplina, porém, não é imobilidade e sim moderação nos gestos, pontualidade no 

cumprimento das obrigações escolares, é, finalmente, ordem, é o melhor auxiliar de quem 

trabalha.” Ele ainda acrescenta que o professor deveria manter a classe sempre ocupada com 
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trabalhos acessíveis, interessantes, variados, e “[...] o efeito disciplinar que o trabalho produz; 

reinará o silêncio e predominará o interesse de todos pelo desenrolar da classe.” 

(FAGUNDES, 1940, p. 7). 

O comportamento do professor diante dos alunos também contribuía para a 

manutenção da ordem em sala de aula.  

 

Seja o professor calmo no falar, moderado nos gestos e prudente nas 

atitudes, e verá como todo o seu esforço se tornará eficiente. As crianças 

observam tudo e seguem muito mais o exemplo do que os conselhos; as 

palavras são levadas pelo vento mas as impressões da atitude do mestre, que 

é modelo de procedimento, perduram com intensidade, passam a fazer parte 

integrante da personalidade em formação.  

Sem disciplina será nulo todo o trabalho do educador e ele próprio é quem, 

inapercebidamente, contribui com o exemplo para a formação o caráter dos 

seus alunos. A uniformidade na disposição do ânimo, o tom da voz do 

professor, à altura somente necessária a que seja ouvido pelo último da 

classe, são dos mais eficientes processos para a boa ordem do trabalho 

escolar. Educação e instrução na escola primária se ajustam e se completam. 

O trabalho do professor resume-se em ministrar o ensino de tal modo que 

fique assegurada a natural reciprocidade entre os dois fins precípuos da 

escola primária. (FAGUNDES, 1940, p. 7-8). 

 

Souza (1998, p. 145) ressalta que a ordem e a disciplina eram constitutivas da cultura 

escolar que se encontrava em construção nos Grupos Escolares. Eram requisitos de ordem 

pedagógica e política. A disciplina e ordem eram indispensáveis para o ensino simultâneo: 

“[...] a condição para realizar o ensino e os meios para alcançar as mais elevadas finalidades 

da escola primária – civilizar e moralizar. Além disso, eram elementos simbólicos que elevam 

o valor da escola e dão crédito à instituição educativa”. 

Observamos que a temática Trabalho permeava os aspectos elencados anteriormente 

(Moral, Pátria, Higiene e Disciplina Escolar). As frases: “O aborrecimento é uma doença cujo 

remédio é o trabalho”, “Trabalhai para o engrandecimento da pátria”, “A saúde é conservada 

pelo trabalho” e “O principal trabalho do menino é o estudo” refletem esses aspectos. O 

Trabalho se destacava como algo prazeroso, gratificante e digno de orgulho.  

A relação entre instrução e trabalho foi destaque na Conferência realizada no Colégio 

Militar do Ceará, publicado na Revista A Educação. O professor de Português Sylvio Julio 

expôs a necessidade entre o trabalho e a instrução para a vida do cidadão republicano: 

“Felizes os povos que têm braços para agir e cérebro para pensar! Felizes os povos que 
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aprenderam, ao lado das fábricas e das plantações, que a vida humana é o dever, e que o dever 

do cidadão não é nada sem a instrução!” (JULIO, 1923, p. 424). 

O ensino da Leitura e da Escrita consistiram o centro das práticas das professoras 

Helena Botelho e Josefa Botelho, em consonância com o pensamento intelectual e as 

orientações oficiais da época. Ordem, higiene e moral eram aspectos costumeiros nas 

orientações que essas professoras recebiam. O domínio da Leitura e da Escrita como a base do 

ensino primário republicano.  
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A disposição para se fazer história, ou para se 

ler o mundo como dispositivo historiador, 

parte, antes de mais nada, de uma disposição 

radical para ler, ver, ouvir e contar... o outro. 

(LOPES; GALVÃO, 2001, p. 16) 
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5 CONSIDERAÇÕES 

 

Retomando e revisando algumas leituras, surpreendemo-nos com a frase das 

pesquisadoras em História da Educação Lopes e Galvão (2001) que abre este capítulo. Frase 

que, em uma primeira leitura ainda no período de bolsista de Iniciação Científica, passou 

despercebida e que agora traduz nosso percurso como pesquisadoras vivenciado até o 

momento. Este foi o caminho até aqui trilhado: a disposição e o prazer de cada leitura, cada 

fonte localizada e cada discussão empreendidas. Processo de muitas horas de pesquisas, 

estudos e reflexões. A paciência de ler, rever e sentir a necessidade de ler mais uma vez cada 

documento, cada bibliografia consultada. 

Chegando a finalização deste trabalho, percebemos que o fascínio pela busca do 

conhecimento ainda é o sentimento mais forte. Retomamos mais um pensamento de Lopes e 

Galvão (2001, p. 30), que nos lembram “[...] que o passado, em sua totalidade, nunca é 

completamente apreensível” e mesmo assim sentimos a necessidade de compreender os 

fenômenos educativos do passado. 

Os estudos sobre instituição escolar possibilitam abordar a instituição escolar em sua 

materialidade, o contexto histórico, circunstâncias de criação e instalação; a vida da escola; o 

edifício escolar; os alunos, professores e administradores; os saberes envolvidos e 

propagados; as normas disciplinares; as festividades realizadas. Pesquisar e escrever sobre a 

história do Grupo Escolar Joaquim Nabuco, primeira instituição de ensino da cidade de Taipu, 

é reconstruir, de certa forma, as práticas dessa instituição que contribuíram para a construção 

social da cidade de Taipu.  

Pretendíamos configurar a história e as práticas educativas no Grupo Escolar 

Joaquim Nabuco. E para isso, a ida aos acervos foi indispensável. Dentre os acervos 

pesquisados, já elencados neste trabalho, o da Escola Estadual Joaquim Nabuco foi especial 

no percurso desta trajetória. A distância geográfica até esse acervo foi um dos pontos 

relevantes. Apesar de não ser um percurso muito longo, a solidão da estrada e ansiedade para 

chegar consistiram momentos marcantes. No entanto, a emoção a cada documento localizado 

fazia cada quilômetro percorrido valer a pena.  

Após a coleta das fontes, outro dilema se instalava: o sentimento é de querer 

contemplar todas as fontes. Mas, depois, percebíamos que a seleção era necessária. Nesse 

processo, a definição do recorte temporal nos permitiu refletir melhor sobre quais fontes 
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seriam ou não analisadas nesse momento. É assim o fazer historiográfico: encontros e 

escolhas. 

Compreendermos que a instituição estudada tem um significado social reconhecido 

pela cidade. Percebemos o respeito que os moradores têm pela cidade de Taipu. Um dos 

motivos da tradição mantida é o fato de ter sido a primeira instituição educativa criada na 

cidade. Nas memórias dos seus habitantes ainda se faz presente as lembranças das vivências, 

das práticas e dos sujeitos que fizeram, em outrora, parte dessa instituição. Sebastião Silva, 

em suas reminiscências escritas no livro Taipu da minha infância: memórias recordou sua 

vida escolar: “Quando ingressei no Grupo Escolar „Joaquim Nabuco‟, em 1946, minha 

primeira professora foi Dona Odila Leite, magra, serena, voz dócil, carinhosa e acolhedora de 

convívio. Aprendi com ela os fundamentos básicos de tudo quanto sei.” (SILVA, S., [2008?], 

p. 7).  

Percebemos que o Grupo Escolar Joaquim Nabuco representou o início de mudanças 

educacionais e um novo momento na educação do município de Taipu. Essa instituição fez 

parte do processo de institucionalização do ensino primário norte-rio-grandense. 

Após da promulgação da Lei nº 5.692, de 11 de agosto de 1971, que fixou as 

diretrizes e bases para o ensino de 1º e 2º graus (BRASIL, 1971), o Grupo Escolar Joaquim 

Nabuco mudou sua nomenclatura para Escola Estadual Joaquim Nabuco. Desde a sua 

construção localiza-se no mesmo endereço – Rua Antônio Alves da Rocha, n. 306, Centro de 

Taipu – e o prédio ainda conserva os principais aspectos da sua fachada original. 

 

Imagem 44 – Fachada atual da Escola Estadual Joaquim Nabuco (2012). 

 
Fonte: João Batista dos Santos (2012). 
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Foi possível observar que a instituição, durante o período pesquisado, seguiu, em 

parte, as orientações advindas dos órgãos de normatização e fiscalização, no tocante a 

organização administrativa, a escrituração escolar e as práticas educativas. Dentre a 

escrituração escolar, os Diários de Classe tiveram destaque relevante no nosso trabalho. Eles 

revelaram a narrativa do cotidiano escolar e o fazer das alfabetizadoras em sala de aula. As 

matérias e conteúdos, registrados nos Diários de Classe, são indícios de que as maneiras de 

educar as crianças envolviam controlar, semear e cultivar a natureza destas. São preceitos 

voltados para a formação do cidadão republicano. 

As professoras Helena Botelho e Josefa Botelho tiveram uma ação educativa voltada 

para a alfabetização de seus alunos, com ênfase nas orientações oficiais e nos materiais e 

cartilhas de ensino utilizadas pela política educacional da época. Indicavam os modos de fazer 

e a conduta específica na escola primária do Rio Grande do Norte. O fazer pedagógico dessas 

professoras centrava-se na intuição, considerada a chave para desencadear a pretendida 

renovação do ensino nas primeiras décadas do século XX. Enfim, essas professoras 

sintonizavam-se com as ideias correntes acerca da alfabetização no período analisado.  

Nesse sentido, compreendemos que a criação e consolidação dos Grupos Escolares 

alteraram a dinâmica da educação republicana e as rotinas das cidades nas quais foram 

instalados. As práticas educativas desenvolvidas nessas instituições eram norteadas por 

concepções didático-metodológicas que incentivavam a disciplina em sala de aula, regulavam 

o comportamento de alunos e professores no interior dessa instituição escolar, bem como, 

disseminavam valores e normas educacionais e sociais. Os ensinamentos se materializavam 

no ambiente escolar e se refletiam na alteração dos padrões da sociedade. 

Durante a construção deste trabalho foi crescente o desejo em conhecer mais sobre a 

educação norte-rio-grandense. A cada localização de fontes, leituras, análises e 

intercruzamento de fontes, as inquietações surgiam. Perguntam vinham à tona: Qual o papel e 

de que forma inspeção escolar interferiu no cotidiano escolar? Quem eram as professoras e 

diretoras que atuaram no Grupo Escolar Joaquim Nabuco? As práticas educativas das 

professoras Josefa Botelho e Helena Botelho se deram igualmente em outros espaços de 

atuação? São perguntas que temos vontade de responder. Formam-se, assim, novas 

possibilidades de pesquisas. 
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