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RESUMO 

 

Buscamos com este trabalho conhecer as ideias pedagógicas defendidas pela Associação de 
Professores do Rio Grande do Norte (APRN) e disseminadas no Grupo Escolar Antônio de 

Souza, entre 1920 a 1930, data inicial de criação da APRN e final da Primeira República. A 
reabertura da Escola Normal de Natal nos primeiros anos do século XX possibilitou o aumento 
de professores formados em campo, contribuindo para a necessidade de fundação de uma 
agremiação do magistério a fim de defender os interesses da categoria e colaborar com o 

governo no combate ao analfabetismo. A criação da revista Pedagogium (para instrução dos 
professores associados) e a instalação do Grupo Escolar Antônio de Souza (para alfabetizar a 
população natalense no bairro de Tirol) contribuíram na divulgação das ideias pedagógicas de 
dirigentes e sócios da APRN. Utilizamo-nos da pesquisa documental e bibliográfica, e como 

aporte teórico a perspectiva da História Cultural que permitiram a reflexão sobre determinadas 
realidades sociais construídas bem como dos acontecimentos históricos relacionados 
(CHARTIER, 1990). As fontes da revista Pedagogium (1921-1927), os Atos e Resoluções da 
Instrução Pública do Rio Grande do Norte, o Regimento Interno dos Grupos Escolares (1914 e 

1925), Livros de Matrículas das Escolas Subvencionadas do Estado (1924-1925) e Anais das 
Semanas Brasileiras de Educação (1929-1930) foram localizados em acervos físicos públicos 
como o Arquivo Público do Estado (APE), o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública 
do RN (SINTERN), a Biblioteca do Centro de Ciências Sociais Aplicadas (BCCSA), em 

acervos particulares e em acervos digitais como o Laboratório de História e Memória da 
Educação (LAHMED). Ao analisarmos as fontes, dialogamos com Chartier (1990), que nos 
permitiu compreender algumas representações das instituições estudadas; Certeau (1990), as 
práticas cotidianas nos espaços partilhados; Elias (2001), no que se refere às configurações 

sociais de determinado grupo; Saviani (2008), para entender o que são ideias pedagógicas e 
Julia (2001) na compreensão da cultura escolar. Consideramos que o funcionamento 
compartilhado de espaço físico entre o Grupo Escolar Antônio de Souza e a Associação dos 
Professores (APRN) permitiu a disseminação de ideias educacionais modernas oriundas do 

primeiro momento republicano brasileiro e a aplicabilidade de práticas pedagógicas entre essas 
instituições, numa relação de interdependência recíproca. 
 
Palavras-Chave: APRN. Ideias Pedagógicas. Grupo Escolar Antônio de Souza. 

  



 

ABSTRACT 

 

With this work we seek to know the pedagogical ideas defended by the Association of Teachers 

of Rio Grande do Norte (APRN) and disseminated in the Antônio de Souza School Group, 
between 1920 and 1930, the initial date of creation of APRN and the end of the First Republic. 
The reopening of the Escola Normal de Natal in the early years of the 20th century made it 
possible to increase the number of teachers trained in the field, contributing to the need to 

establish a teaching association in order to defend the interests of the category and collaborate 
with the government to combat illiteracy. The creation of the Pedagogium magazine to instruct 
associate teachers and the installation of the Antônio de Souza School Group to teach the 
Christmas population in the Tirol neighborhood, literacy, contributed to the dissemination of 

the pedagogical ideas of APRN leaders and members. We use documentary and bibliographic 
research, and theoretical support from the perspective of Cultural History that allows reflection 
on historical events and certain constructed social realities (CHARTIER, 1990).  The sources of 
the magazine Pedagogium (1921-1927), Acts and Resolutions of the Public Instruction of Rio 

Grande do Norte, Internal Regulation of the School Groups (1914 and 1925), Enrollment Books 
of the State Subsidized Schools (1924-1925) and Anais das Brazilian Education Weeks (1929-
1930) were located in public physical collections such as the Public Archive of the State (APE), 
the Union of Workers in Public Education of RN (SINTERN), the Library of the Center for 

Applied Social Sciences (BCCSA), in private collections and in digital collections such as the 
History and Memory of Education Laboratory (LAHMED). When analyzing the sources, we 
dialogued with Chartier (1990), who allowed us to understand some representations of the 
institutions studied; Certeau (1990), everyday practices in shared spaces; Elias (2001), with 

regard to the social configurations of a certain group; Saviani (2008), to understand what 
pedagogical ideas are and Julia (2001) to understand school culture. We believe that the shared 
functioning of physical space between the Antônio de Souza School Group and the Teachers' 
Association (APRN) allowed the dissemination of modern educational ideas from the f irst 

Brazilian republican moment and the applicability of pedagogical practices, among these 
institutions, in a relationship of reciprocal interdependence. 
 
Keywords: APRN. Pedagogical Ideas. Antônio de Souza School Group. 
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1 O OBJETO DE PESQUISA E OS CAMINHOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS 

 

Neste primeiro capítulo, relatamos nossa trajetória ao encontro do objeto de estudo 

que deu fruto a este trabalho, juntamente com a apresentação e discussão do fundamento teórico 

e metodológico que baseou a pesquisa e os demais elementos que contribuíram para construção 

deste. Inicialmente, tratamos de dois tópicos: o primeiro diz respeito à trajetória que nos levou 

à escolha do objeto de estudo; e o segundo ao referencial teórico e metodológico utilizado, 

assim como às fontes – base empírica do estudo. 

 

1.1 O encontro com a pesquisa 

 

Trazer a memória e relatar os caminhos percorridos, até aqui, enquanto pesquisadora 

da História da Educação é um grande prazer, mesmo entendendo que o passado não pode ser 

totalmente apreensível (LOPES; GALVÃO, 2001). Apresentaremos nossa caminhada ao 

encontro do objeto de estudo que, por sua vez, se inicia muito cedo, ainda no período da 

infância. 

Por volta dos sete anos de idade, uma das nossas tias, que era estudante de Pedagogia, 

recebeu de suas colegas de curso, um ursinho de pelúcia e ao chegar na nossa casa, nos 

presenteou com ele. Ao questionarmos o nome daquele ursinho ela disse que era “Chartier”. 

Muito curiosa, perguntamos quem era “Chartier”, por que havia denominado o urso de pelúcia 

com um nome tão esquisito. Respondeu-nos que era o nome de um intelectual francês, muito 

conhecido onde estudava, que havia marcado sua lembrança pela dificuldade que tinha em lê-

lo. Sem questionarmos mais nada, sabendo que o ursinho teria um nome francês, concordamos. 

Com o passar dos anos, à medida que crescíamos, e sob influência dessa mesma tia, 

que tinha se tornado professora, começamos a sentir o desejo de também exercer esta profissão. 

As brincadeiras eram permeadas pela vontade emergente, pelas bonecas e pelo ursinho 

“Chartier” – meus primeiros alunos. 

Como pedagoga de formação, refletindo sobre esses acontecimentos, relembramos as 

afirmações de Alexis Leontiev (1903-1979) acerca das brincadeiras infantis. Este psicólogo 

soviético do século XX, em seus estudos defendia a natureza sócio-histórica do psiquismo 

humano, ou seja, a evolução das funções psíquicas e a assimilação individual da experiência 

histórica (FONTANA; CRUZ, 1997). 

O mundo da criança, em permanente expansão, é constituído de situações que lhe 

cercam fora da sua realidade de criança e constantemente começam a interessar-lhe, a exemplo 
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de profissões dos adultos com os quais convivem. Para Leontiev é nesse momento que a 

brincadeira se torna essencial, para satisfazer essa necessidade, já que possibilita a criança agir 

como adulto em uma situação imaginária (FONTANA; CRUZ, 1997). Nessa perspectiva, 

aquela brincadeira de faz de conta, vivenciada na infância, era uma forma imaginária de 

exercermos a profissão que admirávamos. 

Com os anos, o encanto que tínhamos pelo ato de ensinar, aumentava 

significativamente. Outras pessoas da família tornaram-se também professoras e essas 

influências batiam a nossa porta diariamente. Começamos a ensinar as amigas e primos ao invés 

dos brinquedos, e assim percebíamos que isso nos deixava ansiosa de tomar aquelas práticas 

como labor na vida adulta. 

Quando ingressamos no Ensino Médio, tivemos a oportunidade de conhecer – além 

dos parentes – outros professores que definitivamente, foram responsáveis pela nossa escolha. 

Ser professor nos encantava, não importava do que fosse, o processo de ensinar e aprender 

realmente chamava nossa atenção. Entretanto, no segundo ano desse nível de ensino, 

percebemos que algo mais nos chamava a atenção: era a disciplina de História. Por diversas 

vezes ficávamos em casa lendo nosso livro didático de História, não por que teria uma prova, 

ou outra atividade, mas porque era um hobby conhecer os fatos que de alguma forma 

transformaram a sociedade, as instituições e pessoas que foram responsáveis por essas 

mudanças. 

Lembramos nitidamente o dia em que tivemos contato com a história da Revolução 

Russa, no texto do livro tinha uma imagem de Lenin, um dos líderes do movimento, discursando 

numa praça para diversas pessoas. Aquilo nos chamou atenção, especialmente um reduzido 

trecho de sua fala a respeito de sonhos: tínhamos que lutar “escrupulosamente” por eles 

(ŽIŽEK, 2011). Isso nos motivou a conhecer a trajetória de vida do teórico político russo Lenin 

e o que pensavam personagens como ele. 

Em 2012, estávamos no último ano do Ensino Médio e nos submeteríamos ao 

vestibular no final do ano. Foi nesse momento que alguns questionamentos surgiram: prestar 

vestibular para História que era o que nos interessava no momento, ou Pedagogia, curso que 

nos encantava desde a infância por influência da família? Depois de refletirmos bastante, e 

recordarmos as boas vivências como “professorinha” nos tempos de criança, optamos pela 

Pedagogia. 

Logo nos primeiros contatos com a grade curricular de Pedagogia/UFRN, observamos 

a presença de alguns componentes curriculares no campo da História. Ficamos surpresas, e 

ansiosas para saber mais do que se tratava. Ainda no primeiro semestre, tivemos a alegria de 
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estudar um desses componentes; tratava-se de História, mas nesse caso os Fundamentos da 

História da Educação, ministrado pela professora Maria Inês Sucupira Stamatto. 

Fazia parte desse componente o estudo sobre o processo de transmissão do 

conhecimento em civilizações antigas, e como atividade prática, fomos responsáveis por 

apresentar o modelo de educação na Roma Antiga. Nosso grupo foi o último a apresentar a 

atividade e a cada exposição dos colegas a História da Educação nos instigava. Havíamos 

trabalhado cerca de três meses, estudando o conteúdo e dedicando horas após as aulas 

planejando a apresentação. 

No percurso dos semestres letivos, percebemos que o interesse que tínhamos pela 

História, desde o período do Ensino Médio, existia fortemente, por mais que tivéssemos 

consciência de que, nesse caso, a História seria educacional, ainda assim nos motivava, e através 

daqueles estudos emergiu o interesse pela História da Educação. 

As disciplinas voltadas para os fundamentos sócio históricos e filosóficos da Educação 

possibilitaram a aproximação com diversos estudiosos modernos, a exemplo de Jean-Jacques 

Rousseau (1712-1778) e Immanuel Kant (1724- 1804), os quais contribuíram expressivamente 

para a inovação das ciências e também da educação, introduzindo um debate filosófico ao 

campo educacional (CAMBI, 1999). 

Rousseau, considerado um dos maiores percussores da Pedagogia Moderna, 

revolucionou o pensamento pedagógico construído até aquele momento. Suas ideias 

contrapuseram-se às dominantes a respeito de aspectos educacionais formais. Ele trazia a 

criança para o centro de suas teorizações, propondo uma nova atitude pedagógica por meio da 

ideia da formação do homem solidário, o qual é preparado para não ceder diante das moléstias 

sociais de sua época, porque sua formação favorecia a convivência solidária e não aos vícios 

eminentes desta mesma sociedade. (LAZARINI, 1998). 

Por meio de uma de suas obras mais importantes para a pedagogia, O Emílio ou Da 

Educação (1762), Rousseau apresentou o imaginário de como educar uma criança, mostrando 

a necessidade de desenvolver nela todas as faculdades intelectuais, tornando-a apta para receber 

informações e conteúdos que lhe fossem destinados, da melhor forma possível, sem agredir sua 

natureza infante. (CAMBI, 1999). 

As ideias de Rousseau influenciaram o pensamento pedagógico de Immanuel Kant. 

Enquanto filósofo moderno, Kant dedicou-se em suas pesquisas da cosmologia à lógica, da 

metafisica à ciência em geral, a pedagogia fez parte de seus estudos algumas vezes, mais 

especificamente em textos concisos, oscilando entre exposição de princípios e enunciação de 

conselhos práticos. 
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O objetivo da educação, para Kant, é “transformar a animalidade em 

humanidade” pelo desenvolvimento da “razão”; tal objetivo, porém, não 

atinge por “instinto”, mas somente pela “ajuda de outrem”. Daí a importância 

dos adultos (“já que “uma geração educa a outra”) e da disciplina (que 
“impede o homem de desviar, por causa de suas inclinações animais, da sua 

finalidade”) (CAMBI, 1999, p. 362) 

Essa ideia de “disciplinar” apresentada por Kant, juntamente com a educação ética 

como formação da consciência do dever, tornam-se características da pedagogia kantiniana, 

opondo-se em dados momentos à ideia de autonomia da infância defendida por Rousseau. 

Neste contexto, o pensamento pedagógico de Rousseau e Kant influenciaram 

fortemente as ideias educacionais contemporâneas, considerando que estes intelectuais 

possuem significativo destaque histórico, tratando-se de suas concepções de Pedagogia – 

fundantes para a história das ideias pedagógicas –, além de influenciar outros pensadores como 

Johann Pestalozzi (1746-1827) e John Dewey (1859-1952), pilares do Método Intuitivo e de 

movimentos como a Escola Nova, respectivamente. 

O Método Intuitivo, também conhecido por Lições de Coisas, baseava-se na intuição, 

na observação e sentidos, considerando aspectos infantis como a curiosidade, imaginação e 

inquietude. Nesse sentido, novos materiais didáticos, emergiram no cenário educacional para 

auxiliarem no processo de aprendizagem. Assim como Rousseau, Pestalozzi acreditava que o 

conhecimento e a capacidade de aprender já estavam dentro da criança, e cabia ao educador 

trazer aos poucos esse potencial. 

A Escola Nova foi difundida na Europa ocidental com pensadores que concebiam as 

concepções de aprendizagem infantil de maneira específica, própria e ressignificada com a 

acepção de que “a criança é espontaneamente ativa e necessita, portanto, ser libertada dos 

vínculos da educação familiar, permitindo-lhe uma livre manifestação de suas inclinações 

primárias” (CAMBI, 1999, p. 514). 

Dessa maneira, a educação formal estava ligada à ideia de uma educação ativa, 

relacionada às características da criança como a curiosidade bem como a uma ideologia 

democrática e progressista. Ela também emerge fortemente, nos Estados Unidos, na virada do 

século XIX para o século XX, sob influência de Dewey, e depois se espalha por outros países, 

incluindo o Brasil. Os estudos escolanovistas foram um marco para a renovação da educação e 

suas práticas no nosso país, a partir dos anos 1920, sobretudo após a publicação do Manifesto 

dos Pioneiros da Educação Nova. 

O jornalista Olavo Bilac (1898-1918) em suas crônicas explica que, antes dessas ideias 

educacionais chegarem ao Brasil, nas escolas, ensinava-se as crianças para serem melancólicas, 
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para disciplinarem sua natureza infante. As ideias da Escola Nova, por sua vez, apresentaram o 

aluno como sujeito capaz de construir a aprendizagem através da sua prática, da experiência 

concreta, reflexiva, produtiva e, essencialmente, ativa. O que tornava, portanto, o processo 

educativo mais humano e integral, unindo a vida e a educação, considerando as características 

infantis para a aprendizagem. (CARLESSO; TOMAZETTI, 2006). 

As ideias desses pensadores, sobretudo as de Pestalozzi, influenciaram as reformas 

educacionais brasileiras públicas 1 , especialmente para o ensino primário, na Primeira 

República. Os movimentos escolanovistas começam a influenciar a educação de maneira mais 

expressiva, após o Manifesto dos Pioneiros, em 1932. Conhecê-las, nos permitiu compreender 

aspectos da prática educativa em diferentes contextos e momentos históricos.  

A história, como os historiadores bem sabem, e em contraste com a opinião 

corrente, não dá lições, não dita regras de ação, não diz a ninguém o que deve 

fazer; mas somente ajuda, um pouco, a compreender o que somos, deixando-

nos inteira a responsabilidade de escolher, depois de nos ter colocado na 

posição um pouco mais elevada, com a possibilidade de um horizonte de 
observação mais aberto. O resto depende da liberdade e da sabedoria dos 

homens, depende de suas opções, de sua generosidade, mas também, 

infelizmente, de seus egoísmos e de seus medos (NOSELLA; BUFFA, 2013, 

p. 31-32) 

Entendemos que para a formação do profissional da pedagogia é essencial esse 

conhecimento, pois conduz à compreensão da profissionalização dessa área de atuação em 

contextos históricos distintos e auxilia na reflexão das nossas práticas pedagógicas , como 

também nos ensina lições acerca dos métodos de ensino adotados ao longo da historiografia. 

Retomando ao curso de Pedagogia, com a realização das disciplinas dos Fundamentos 

Históricos e Filosóficos da Educação tivemos a participação como bolsista de Iniciação 

Científica, no Grupo de Pesquisa História da Educação Literatura e Gênero, coordenado pela 

professora Maria Arisnete Câmara de Morais. O acesso à vaga foi decorrente do processo de 

seleção entre os alunos do curso de Pedagogia. 

 As disciplinas cursadas anteriormente à seleção, nos auxiliaram na compreensão da 

necessidade de conhecer a história dos métodos de ensino que emergiram em contextos 

históricos diversos e dessa maneira iniciar uma pesquisa a respeito da História da Educação do 

Brasil e norte-rio-grandense. 

 
1 Reforma Sampaio Dória, em São Paulo (1920); Reforma Lourenço Filho, no Ceará (1922); Reforma Carneiro 
Leão, no Distrito Federal (1922); Reforma José Augusto, no Rio Grande do Norte (1925); Reforma Lysímaco da 
Costa, no Paraná (1927); Reforma Francisco Campos, em Minas Gerais (1927); Reforma Carneiro Leão, em 

Pernambuco (1928); Reforma Fernando de Azevedo, no Distrito Federal (1928) e Reforma Anísio Teixeira, na 
Bahia (1928) (BICCAS, 2011, p. 155). 
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O Grupo de Pesquisa História da Educação Literatura e Gênero adotava como 

referencial teórico de estudos os textos do autor conhecido por nós pelo nome de “Chartier”, o 

que nos lembrou de toda história contada por nossa tia e nos fez perceber que era o mesmo 

grupo do qual ela participou na universidade. Esse acontecimento nos motivou ainda mais para 

o estudo no campo da História da Educação. 

Ao ingressarmos no Grupo de Pesquisa, precisávamos de um objeto de estudo para 

iniciar as investigações científicas. Por sua vez, a escolha de nosso objeto teve a colaboração 

da professora Maria Arisnete com a orientação para estudar a história da Associação de 

Professores do Rio Grande do Norte, desde a sua fundação até a mudança para Sindicato. 

Foi uma surpresa agradável pelo fato de termos a oportunidade de conhecer a história 

de uma instituição, do estado do RN, que reunia profissionais do magistério. Além disso, existia 

um fator afetivo: por essa categoria fazer parte da nossa história de vida e porque era a profissão 

de alguns familiares e da nossa livre escolha para a exercermos.  

A Associação de Professores do Rio Grande do Norte (APRN) foi criada em 1920 e 

desativada em 1989, quando foi fundado o Sindicato dos Trabalhadores em Educação (SINTE), 

que reuniu outras associações de profissionais da educação além dos professores, a saber, a 

Associação dos Orientadores Educacionais do Rio Grande do Norte (ASSOERN). Vale 

destacar que o período que estudamos (1920 a 1989), na atividade referenciada (Iniciação 

Científica), reunia toda a trajetória dessa instituição, destacando os principais professores que 

marcaram a estrada da APRN e as ações que beneficiavam de diversas maneiras os docentes do 

estado. 

Fazia parte das atividades do Grupo de Pesquisa a participação como alunos ouvintes 

nos cursos de Pós-Graduação, necessariamente nas disciplinas ofertadas por nossa orientadora 

a professora Maria Arisnete. Tivemos oportunidades de estudar obras de Michel de Certeau, 

Norbert Elias, Peter Burke e especialmente Roger Chartier, o que nos deixou interessada em 

conhecer mais de perto o que eles pensavam em termos de teoria e método de pesquisa. 

Consideramos que esses momentos foram decisivos no futuro ingresso em um curso de Pós-

graduação. 

A participação no Grupo de Pesquisa nos aproximou do universo das Ciências 

Humanas. Sobretudo as leituras iniciais realizadas, pelas abrangências de um denso 

conhecimento e que cada vez mais ampliavam o nosso desejo de aprender. E de certa maneira, 

os autores estudados nos direcionaram a compreender a perspectiva da História Cultural 

(corrente historiográfica estudada pelo referido Grupo de Pesquisa) como toda atividade em 

que os seres humanos participam do processo de construção cultural e social. 
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A oportunidade de participar das discussões possibilitou a compreensão de que a 

pesquisa científica é permeada por investigações e reflexões baseadas em referenciais teóricos 

e metodológicos que dão substância à produção do conhecimento. Além disso, assistir às 

defesas de dissertações e teses, Seminários de Formação Doutoral e de Dissertação 

apresentados pelos integrantes do Grupo, permitiram a apreensão de conhecimentos sobre a 

área. De acordo com NOSELLA e BUFFA (2013), a participação em atividades como essas 

são de extrema importância para a criação de afinidade com a área de pesquisa. 

Em geral, uma condição importante para realizar um trabalho de pesquisa 

rigoroso é a participação do pesquisador de um Grupo de Pesquisa ou de 
estudo que se interesse pelo assunto. Apenas excepcionalmente, um 

pesquisador isolado consegue um bom resultado. Inicialmente, o grupo [...] 

estuda textos, projetos, relatórios e publicações referentes ao tema. 

(NOSELLA, BUFFA, 2013, p. 65) 

Com o despertar de nosso interesse em estudar a história da Associação de Professores 

do Rio Grande do Norte, buscamos trabalhos acadêmicos desenvolvidos na UFRN que 

tratassem da temática, assim como estudos realizados no Grupo de Pesquisa e em outros Grupos 

sobre professores que haviam atuado na referida instituição. Dentre eles, identificamos o 

trabalho de Francisca Wilma Cavalcante (1999) a respeito da história da primeira diretoria da 

Associação de Professores, intitulado: Associação de Professores do Rio Grande do Norte: a 

missão de educar (1920-1933) e o de Marlene Ribeiro (2003) sobre a revista Pedagogium, 

imprensa oficial da APRN, sob o título: Revista PEDAGOGIUM: um olhar sobre a educação 

no Rio Grande do Norte (década de 1920). 

Com as leituras realizadas nesses estudos, foi possível entender o papel da entidade 

para a educação Norte-rio-grandense, a partir da década de 1920, o que contribuiu para a busca 

de fontes que trouxessem vestígios dos professores pioneiros que integravam as atividades na 

Associação. Essa investigação permitiu identificarmos uma série de trabalhos desenvolvidos 

sobre professores, suas trajetórias educacionais e a atuação na instituição em questão. Dentre 

eles, destacamos, Amanda Thaise Emereciano Pinto (2015), sobre o professor Luís Soares; 

Janaina Morais Silva (2013) que pesquisou sobre o professor José Saturnino de Paiva; Larissa 

Maria de Medeiros Dantas (2016) que abordou a respeito do professor Acrísio Freire; Karoline 

Louise Costa (2013) que construiu o estudo sobre Luís Antônio dos Santos Lima; Janiclécia 

Ferreira (2009) que estudou a prática educativa do professor Severino Bezerra. 

Em síntese, todos esses professores tiveram participação na Associação em vários 

momentos e em distintas funções, tais como diretor ou em cargo administrativo. Essas pesquisas 

iniciais nos levaram a diferentes fontes, como a revista Pedagogium, livros de professores, 
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manchetes de jornais e fotografias. Vale destacar que esses estudos foram desenvolvidos na 

Graduação em Pedagogia e na Pós-graduação em Educação/UFRN. 

Esses estudos propiciaram a definição de nosso objeto de investigação na Iniciação 

Científica e na elaboração dos primeiros trabalhos e apresentações em eventos acadêmicos – na 

Semana de Ciência, Tecnologia e Cultura da UFRN, intitulado “Associação de Professores do 

Rio Grande do Norte”, em 2014; nesse mesmo ano, apresentamos no Congresso de Iniciação 

Científica da UFRN e no Encontro Norte e Nordeste de História da Educação.  

A continuidade desses trabalhos resultou em artigos, um deles intitulado História da 

Associação de Professores do Rio Grande do Norte (1920-1989), para o Seminário Nacional 

de Gênero, realizado em Fortaleza/CE, no ano de 2015 e, no ano posterior, no Encontro 

Nacional de Pesquisas e Práticas em Educação, aqui em Natal, nesse evento apresentamos a 

atuação da APRN no cenário educacional do RN. 

As contribuições de estudos desenvolvidos na academia e apresentados em eventos, 

acima mencionadas, contribuíram para a elaboração de nosso Trabalho de Conclusão de Curso 

de Pedagogia, pela UFRN, intitulado Associação de Professores do Rio Grande do Norte: a 

escrita de uma história (1920-1989). O trabalho tinha como objetivo “conhecer a história dessa 

instituição, concentrando na forma como estava organizada administrativamente e 

pedagogicamente, os professores que a lideravam, suas trajetórias e como se deu a sua 

desativação” (ALVES, 2016, p. 7). 

O resultado desse trabalho apontou o papel preponderante que desempenhou a APRN 

no estado por seis décadas, uma vez que suas iniciativas buscavam combater o analfabetismo e 

fortalecer o magistério potiguar. Considerando também a criação de instituições que 

contribuíram para a formação de gerações, assim como a mobilização de organismos para a 

formação e assistência de seus professores. 

Diante disso, consideramos que aprofundar os estudos sobre a APRN proporciona o 

conhecimento de outras instituições a ela ligadas; seja pela influência intelectual, financeira e 

de pessoal, a exemplo da Escola Normal de Natal – formadora de grande parte dos professores 

que atuaram como líderes da referida Associação – seja pela sua significativa atuação para a 

educação norte-rio-grandense. 

Contudo, o que mais nos chamou a atenção nesse Trabalho de Conclusão do Curso de 

Pedagogia, além das instituições criadas pela APRN, foram os instrumentos utilizados para 

instrução de seus sócios, assim como para a divulgação de ideias pedagógicas no RN, sobretudo 

pela mobilização de determinado grupo hegemônico do estado em prol da causa que defendiam. 
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Em síntese, esses estudos de certa maneira instigaram nossas inquietações a respeito 

da APRN: aguçadas desde as atividades de Iniciação Científica, ampliadas na participação 

como ouvinte em debates em salas de aulas do Programa de Pós-Graduação em 

Educação/PPGED, constantemente nos motivando a desenvolver outras investigações sobre 

essa instituição. Percebemos a necessidade de investigar com mais profundidade a cultura 

daquele determinado grupo social e, assim, submetemos um projeto de pesquisa ao processo 

seletivo de Mestrado do PPGED/UFRN, cuja aprovação se deu no final do ano de 2017. 

Desta feita, construímos nosso projeto de pesquisa inicial ancorados nos estudos da 

Iniciação Científica, buscando o aprofundamento na história da APRN, e nos frutos 

educacionais que essa instituição concebeu para a educação do RN.   

Para construção do objeto de estudo que apresentamos nesse trabalho recorremos às 

fontes e observamos que o combate ao analfabetismo no estado constituía um dos principais 

objetivos formulados pelos líderes da APRN, desde a sua fundação (1920). Tal objetivo, nos 

guiou às ideias e ações propagadas e concretizadas pela instituição, em nome dessa finalidade. 

Dentre essas ideias postas em práticas, nos chamou a atenção a da criação do Grupo Escolar 

Antônio de Souza. 

O Grupo Escolar Antônio de Souza, por sua vez, como instituição de ensino da 

Associação de Professores, carregava sobre si a influência pedagógica dos professores que a 

fundaram e que atuavam na APRN, considerando que partilhavam do mesmo prédio, 

possibilitando o entendimento de que as discussões sobre ensino e educação eram comuns entre 

as duas instituições.  

Com essas observações, começamos a nos interessar pelo estudo das ideias que eram 

defendidas pela Associação de Professores e materializadas, de alguma maneira, no Grupo 

Escolar Antônio de Souza. Isso pelo fato de ele ter sido criado pela referida Associação e não 

por um Decreto governamental, como os demais Grupos Escolares do estado desde a Reforma 

da Instrução Pública de 1908. 

Além disso, não havia estudos sobre essa instituição escolar, apesar de alguns trabalhos 

apontarem a sua existência, mas não como objeto de investigação, como  tratamos nesse 

trabalho. Nas pesquisas anteriores ao nosso trabalho, as menções são consideradas breves com 

pouquíssimos detalhes sobre o funcionamento do Grupo Escolar Antônio de Souza, mas 

permitindo o entendimento de que essa instituição existiu. 

Nesse trabalho indagamos: De que maneira, os professores da APRN, transmitiam 

suas ideias a respeito da educação, para o Grupo Escolar Antônio de Souza?  O recorte 

temporal de 1920 a 1930 contempla o ano inicial das datas de criação da Associação de 
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Professores e do Grupo Escolar Antônio de Souza, 1920 e 1923, respectivamente, e o ano de 

1930 que corresponde na história do Brasil à Primeira República. Além disso, observamos que 

esses dez anos foram de tamanha efervescência nas relações pedagógicas entre as duas 

instituições. 

Definimos como objetivo geral compreender o processo de repercussão e 

implementação das ideias pedagógicas defendidas pela Associação de Professores do Rio 

Grande do Norte no Grupo Escolar Antônio de Souza. Os objetivos mais específicos 

estabelecidos para responder ao objetivo principal são: descrever o processo de formação dos 

professores que lideraram esse movimento e suas relações com o poder público; entender a 

influência do ideário republicano nas representações dos professores da APRN e analisar o 

processo de criação, os professores que lecionavam e o programa de ensino do Grupo Escolar 

Antônio de Souza. 

A Associação de Professores do Rio Grande do Norte, enquanto locus de pesquisa, 

tem sua história de trajetória contada desde 1985. Na atualidade, ainda desperta o interesse de 

pesquisadores, pois apresenta a cada nova pesquisa, descobertas inéditas sobre a história da 

educação do RN, uma vez que foi o primeiro intérprete do sentir da categoria de professores 

(PEDAGOGIUM, 1921). 

No ano de 1985, o professor José Haroldo Teixeira Duarte, sócio da APRN, publicou 

o livro História da Associação de Professores do Rio Grande do Norte (DUARTE, 1985). O 

autor descreve um pouco da história da instituição do ano de 1920 até 1983. Após a publicação 

desse livro, alguns trabalhos de dissertação e artigos científicos, foram desenvolvidos referentes 

a APRN, a exemplo de Cavalcante (1999), Santos (2008) e Alves (2016). Os estudos que tratam 

de professores que atuaram na entidade são de Silva (2009); Costa (2013); Morais (2013); Pinto 

(2015); Dantas (2016); assim como um estudo de Ribeiro (2003) que teve por objeto a Revista 

Pedagogium, meio de divulgação da APRN. 

A dissertação de Cavalcante (1999) trata a Associação de Professores num recorte 

temporal de 1920 a 1933, período que corresponde a atuação do primeiro grupo de professores 

que lideraram a APRN. Nesse estudo, a autora descreve os interesses da instituição,  sua 

organização administrativa, os documentos que regiam as práticas dos associados, além de 

algumas obras realizadas por esse Conselho Diretor em prol da causa que defendiam. 

Santos (2008) trata em sua dissertação a respeito dos anos finais da APRN e  de sua 

transformação em sindicato (1986-1990). Nesse estudo Santos (2008) analisou diversos 

aspectos sociais, como os movimentos grevistas pós-64 no Brasil, a campanha das diretas já, 
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entre outros, os quais se relacionam com os acontecimentos educacionais no RN, naquele 

recorte temporal da pesquisa. 

O nosso trabalho (ALVES, 2016), intitulado Associação de Professores do Rio Grande 

do Norte: a escrita de uma história (1920-1989), buscava compreender a história do grupo de 

professores que lideraram a APRN, subscrevendo suas instituições em sua trajetória histórica 

de quase 70 anos. 

Do Trabalho de Silva (2009) é destacável a prática educativa do professor Severino 

Bezerra de Melo no Colégio Pedro II, em Natal, instituição fundada e dirigida por esse 

educador, entre os anos de 1927 a 1946. Este estudo demostra a participação do professor 

Severino Bezerra também a frente de alguns cargos na Associação de Professores e também 

como diretor do Grupo Escolar Antônio de Souza. Do trabalho de Costa (2013) sobressaem as 

práticas educativas do professor Luiz Antônio dos Santos Lima, médico e intelectual que 

liderou a APRN na década de 1930. 

Morais (2013), em seu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), traz a atuação 

pedagógica do professor José Saturnino no Grupo Escolar João Tibúrcio, relatando também as 

práticas do Professor Saturnino (como era conhecido) na Associação de Professores, enquanto 

esteve na direção dessa entidade de 1939-1941. Esse estudo nos auxilia significativamente na 

compreensão do contexto histórico da instituição nesse período. 

Dos trabalhos que auxiliam para configuração da APRN em dado período de sua 

existência apresentamos a dissertação de Pinto (2015) sobre o professor Luiz Soares, presidente 

da APRN no período de 1946-1951 e o estudo de TCC de Dantas (2016), tendo como objeto o 

professor Acrísio Freire, um dos professores que lideraram a Associação de Professores. 

O trabalho de Ribeiro (2003), intitulado Revista Pedagogium: um olhar sobre a 

educação no Rio Grande do Norte (década de 1920), faz uma reconstituição das práticas e 

representações de professoras e professores da educação pública do RN, tendo como fonte 

principal a revista Pedagogium. O trabalho evidencia a periodicidade e circulação da revista, 

os professores responsáveis pelas publicações e as práticas dos educadores d elineados em 

algumas temáticas, além de ressaltar as tensões na organização do campo educacional potiguar 

e o papel da mulher na reorganização da sociedade. 

Diante da apresentação dessa revisão de trabalhos que antecederam esse nosso, 

destacamos que, uns destacam os professores da APRN como objeto de estudo, em outros a 

agremiação profissional. Entendemos que o trabalho com a História da Educação nos permite 

construir e reconstruir pedaços de uma história. Por mais que o passado não seja plenamente 

conhecido, há traços e vestígios não apagados que o representam, “[...] dizem sobre a vida e as 
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relações estabelecidas por homens e mulheres” (LOPES; GALVÃO, 2001, p. 12). 

Consideramos que a busca por esses vestígios, corrobora com novas discussões, a respeito da 

história da APRN e, consequentemente, referentes à História da Educação do RN. 

Analisar e compreender a literatura de determinado objeto de investigação, permite 

entender uma identidade cultural, especialmente quando tratamos de instituições educativas. A 

respeito da história de uma instituição educativa Magalhães (2014, p. 147) escreve: 

A história de uma instituição educativa inicia-se pela reinterpretação das 

histórias anteriores, das memórias e do arquivo, como fundamento de uma 
identidade histórica. Esta identidade implica ainda, para além da internalidade 

a inscrição de um quadro sociocultural e educacional mais amplo, constituído 

pela rede de instituições congêneres e pelo sistema educativo. 

Assim, buscamos refletir sobre o que outrora foi interpretado a respeito dessa 

instituição, reinterpretar e compreender os modos de convivência ou imposições do grupo de 

professores nos espaços partilhados, considerando que, através desses modos e imposições 

configuram-se novas formas de comportamento e condutas sociais (ELIAS, 1994). 
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1.2 Diálogos teóricos e metodológicos 

 

Os pressupostos teóricos e metodológicos deste trabalho fundamentam-se em algumas 

questões derivadas da perspectiva dos Annales, sobretudo da História Cultural. A História 

Cultural mostra-se como campo historiográfico, caracterizado por princípios de investigação 

herdados das propostas iniciais com o movimento dos Annales e dotados de pressupostos 

teóricos e metodológicos que lhe são próprios, mesmo que alguns de seus conhecimentos sejam 

originários da antropologia, por exemplo. Por isso, a História Cultural é rapidamente conhecida 

por causa da utilização de determinados conceitos, como o de Representação, e pela negação 

de uma história baseada excessivamente na linearidade. (FONSECA, 2003) 

Nessa perspectiva historiográfica, toda atividade humana participa do processo de 

construção social e cultural. As memórias individuais e coletivas, dos grupos sociais e 

instituições educacionais dizem a respeito de uma realidade; nela a distinção do que é central e 

do que é periférico é destruída, possibilitando a participação dos sujeitos na construção de 

determinada realidade social (BURKE 1992). Para Chartier (1990, p.16-17),  

 

A história cultural, tal como a entendemos, tem por principal objeto identificar 

o modo como em diferentes lugares e momentos uma determinada realidade 

social é construída, pensada, dada a ler. Uma Tarefa desse tipo supõe vários 
caminhos. O primeiro diz respeito as classificações, divisões e delimitações 

que organizam a apreensão do mundo social como categorias fundamentais de 

percepção e de apreensão do real. 

 

Nessa observação, pode-se entender que a apreensão de uma realidade social, em 

diferentes tempos e espaços, dispõe de processos de classificação, divisão e delimitação. Por 

meio desse percurso gera-se concepções de como é construída uma realidade. Essas categorias 

mentais criam explicações que possibilitam a decifração do presente, fazendo com que o outro 

torne-se inteligível e os espaços decifráveis.   

Diante disso, como relacionar a História Cultural à História da Educação? A História 

da Educação passou a ser um campo de investigação fortemente influenciado pelos referenciais 

da História Cultural, uma vez que ela utiliza os referenciais teóricos, procedimentos 

metodológicos, conceitos, assim como, muitos dos objetos de investigação que são de interesse 

da História Cultural. 

Com isso, também surgiu um novo entendimento sobre o discurso historiográfico no 

campo da História da Educação. Segundo Lopes e Galvão (2001), objetos ganharam espaço 

nessa etapa, além dos benefícios que os estudos acerca das instituições educacionais 
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conquistaram, no que diz respeito a pesquisas sobre as práticas de professores, cultura escolar, 

grupos e classes sociais, a história do pensamento educacional entre outras.  

Entre os indícios dessa relação metodológica da História Cultural com a História da 

Educação está a utilização do conceito de Representação, concebido por Roger Chartier, o qual 

tem como objeto de investigação a história da leitura dos impressos. As interlocuções com as 

preposições de Chartier, no campo da História Cultural, teriam marcado fortemente os recentes 

estudos históricos educacionais. (VIDAL; FARIA FILHO, 2002). 

Para esse trabalho, a análise de alguns impressos foi de fundamental importância. 

Fizemos uso de Atos e Resoluções da Instrução Pública do RN, do Regimento Interno dos 

Grupos Escolares (1914 e 1925), dos Livro de matrículas das escolas subvencionadas do Estado 

(1924-1925), dos Anais das Semanas Brasileiras de Educação (1929-1930), de alguns Jornais 

de Natal como A República, bem como da Revista Pedagogium (1921-1927). 

A pesquisa documental e bibliográfica, ora desenvolvida, baseia-se na referida 

perspectiva da História Cultural. Para isso, as fontes foram analisadas e seguiram essa 

perspectiva histórica, considerando que elas não se limitam aos documentos oficiais, mas a 

todos os eventos que retratam o cotidiano de um objeto e período estudado. Somando-se a isso, 

apoiamo-nos em Lopes, Galvão (2001) e delas captamos que, 

[...] as perguntas que o pesquisador formula ao documento (impostas pelo 

presente em que está mergulhado) são tão importantes quanto ele próprio. O 

ponto de partida não é, desse modo, a pesquisa de um documento, mas a 

colocação de um questionamento [...]. O documento em si não é História, não 

faz História. (LOPES; GALVÃO, 2001, p. 91-92). 

Desta maneira o trabalho foi construído a partir das perguntas realizadas no 

cruzamento das fontes, por meio do confrontamento realizado no processo de separação e 

organização do corpo documental da pesquisa. Analisamos a revista Pedagogium como fonte 

primordial, a qual se constituiu, no período estudado, a principal expressão educacional da 

categoria de professores do RN e como também na imprensa oficial da Associação de 

Professores.  

A revista Pedagogium, escrita, editada e dirigida pelos docentes associados, constituía-

se em um impresso que carregava as representações de um grupo social, questões de ideias e 

práticas em educação. Além de apresentar as ideias que os seus líderes tinham a respeito do 

campo educacional e instruir os sócios por meio de lições práticas, exercia a função de orientar 

o trabalho docente a fim de transmitir modos de conduzir o ensino no RN. 

A referida revista tinha a função de orientar a prática pedagógica dos professores; 

publicava diferentes assuntos, dentre eles sobre o comportamento ideal para os mestres, ou 
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como deveriam portar-se na vida secular; as conveniências do celibato pedagógico para as 

mulheres, tal assunto que tanto interessava às professoras solteiras, que queriam o matrimônio, 

e às casadas. Publicações de textos sobre o higienismo, civismo, textos poéticos, também hinos, 

discursos de autoridades políticas em eventos realizados pela Associação ou pela Instrução 

Pública e Departamento de Educação. 

Referenciando sobre a imprensa educacional, Nóvoa (1997) nos traz o entendimento 

de que é difícil encontrar fonte que traduza com tantos detalhes, os anseios, as utopias e 

desilusões que têm marcado o projeto educativo nos últimos séculos. São as características 

próprias da imprensa (a proximidade em relação ao acontecimento, o caráter fugaz e polêmico, 

a vontade de intervir na realidade) que lhe confere este estatuto único e insubstituível como 

fonte para o estudo histórico e sociológico da educação e da pedagogia. Pierre Caspard (1997) 

nos apresenta o papel essencial que os professores exerceram na produção de revistas 

pedagógicas na França, antes de 1939, e também como se pode fazer uma tipologia e uma 

periodização dessa imprensa em função de tendências dominantes em cada época. 

Em uma classificação temporal entre 1860 a 1945, as revistas dos finais do século XIX 

são centradas, primeiramente, nos problemas teóricos e práticos com que se depararam os 

professores, em função da transferência de responsabilidades pedagógicas de autoridades 

religiosas e locais para o Estado, desde 1860. Num segundo momento, dialogam numa definição 

dos conteúdos de ensino para a categoria. E, num terceiro momento, de 1910 até a segunda 

guerra mundial, em inovações para educação (FRADE, 2000). 

 A Revista Pedagogium e demais fontes foram analisadas a partir dos conceitos de 

Representação (CHARTIER, 1990), Práticas, Estratégia e Táticas (CERTEAU, 1998) e 

Configuração (ELIAS, 2001). Também apoiamos o estudo nas categorias de Ideias Pedagógicas 

(SAVIANI, 2013) e de Cultura Escolar (JULIA, 201). 

A respeito de Representação, advoga Chartier (1990, p. 20) sobre seus sentidos: 

Por um lado, a representação como dando a ver uma coisa ausente, o que supõe 

uma distinção radical entre aquilo que representa e aquilo que é representado; 

por outro, a representação como exibição de uma presença, como apresentação 

pública de algo ou de alguém. 

Para Machado (2006), as representações, metodologicamente, são decorrentes da 

apreensão e da apropriação do real pelo indivíduo em práticas sociais individuais, como pela 

sua coparticipação no meio social, enquanto sujeito agente situado em espaço e tempo, 

determinado historicamente. 
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Nesse sentido, a noção de Representação é considerada um conceito relevante para os 

que se aventuram a compreender o funcionamento da sociedade ou definir as operações 

intelectuais que permitem apreender o mundo. Para compreender esse conceito, precisamos 

entender algumas modalidades de articulação do sujeito com a sociedade. 

Mais do que o conceito de mentalidade, ela permite articular três modalidades 

da ação com o mundo social: em primeiro lugar, o trabalho de classificação e 

de delimitação que produz as configurações intelectuais múltiplas, através das 

quais a realidade é contraditoriamente construída pelos diferentes grupos; 
seguidamente, as práticas que visam fazer reconhecer uma identidade social, 

exibir uma maneira própria de estar no mundo, significar simbolicamente um 

estatuto e uma posição; por fim, as formas institucionalizadas e objetivadas 

graças às quais uns «representantes» (instâncias coletivas ou pessoas 

singulares) marcam de forma visível e perpetuada a existência do grupo, da 

classe ou da comunidade. (CHARTIER, 1990, p. 23). 

As representações do mundo social envolvem o trabalho de classificação e delimitação 

que se convergem em formas intelectuais variadas, as quais, por meio delas, os grupos 

apresentam uma maneira particular de práticas a fim de formarem uma identidade própria.  A 

maneira mais expressiva dessas práticas que buscam reconhecer uma posição, está nas formas 

institucionalizadas, por meio delas os grupos, as pessoas, a coletividade podem marcar 

visivelmente sua existência, perpetuando-a socialmente.  

Nessa perspectiva, a leitura das fontes históricas considera o ato de ler como um 

processo de apropriação de sentidos, de interpretação, levando em conta o cruzamento entre 

leitores e suas competências específicas, assim como os textos carregados de sentido e ausência 

de neutralidade, considerando que sua produção deriva de um determinado grupo social, o qual 

a forja a partir de seus interesses (CHARTIER, 1990). 

A afirmação do que a perspectiva da História Cultural entende por Representação 

(CHARTIER, 1990) permite compreender os caminhos que a APRN tomou a fim de apresentar 

seu projeto educacional ao Estado e, de maneiras diversas, promover ações que representassem 

sua identidade social no cenário educacional. Dessa maneira também compreendemos as ideias 

apregoadas e propagadas pela entidade através de seus diferentes órgãos e instituiçõ es: a revista 

Pedagogium e o Grupo Escolar, por exemplo, como uma representação de identidade cultural 

da APRN que, por sua vez, buscava mostrar o caráter educador que possuía. 

Por meio das leituras podem ser percebidas as pequenas estratégias cotidianas, nas 

variadas apropriações de valores, saberes e poderes. Assim torna-se necessária a referente noção 

de representação, por permitir a visualização de práticas culturais presentes em determinado 

grupo letrado e suas diferentes formas de manifestação (FONSECA, 2003). 
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Os espaços são praticados em ações e relatos, práticas de espaço são formadas pela 

articulação do lugar para transformação em espaço. Eles são o produto das ações e das práticas. 

Um lugar se compõe pela dispersão de elementos que terá um sentido de conjunto quando 

articulado pelo indivíduo. Essas articulações possuem sentido e intencionalidade, o espaço é 

um produto das relações humanas, seja em ações ou relatos, por meio dos discursos e narrativas. 

Nessa concepção, o espaço pode construir o lugar ou significá-lo. 

Para Certeau (1998), lugar é “[...] uma configuração instantânea de posições. Implica 

uma relação de estabilidade” (1998, p. 201). Sob essa perspectiva, podemos entender o espaço 

como a prática do lugar, ou seja, como os sujeitos o transformam de acordo com suas práticas, 

ocupações, apropriações e vivências. Em seus itinerários cotidianos, simbolizam o lugar a partir 

das interferências, tanto corporais quanto cognitivas. 

Dentro das relações de práticas cotidianas estão presentes as estratégias e táticas. Elas 

são opostas, mas articuladas, uma não exclui a outra. 

Chamo de estratégia o cálculo (ou a manipulação) das relações de forças que 

se torna possível a partir do momento em que um sujeito de querer e poder 

(uma empresa, um exército, uma cidade, uma instituição científica) pode ser 
isolado. A estratégia postula um lugar suscetível de ser circunscrito como algo 

próprio e ser a base de onde se podem gerir as relações com uma exterioridade 

de alvos ou ameaças (os clientes ou os concorrentes, os inimigos, o campo em 

torno da cidade, os objetivos e objetos da pesquisa etc.). (CERTEAU, 1998, 

p. 99). 

As estratégias são planejamentos racionalizados de uma determinada ação, existem 

estratégias no discurso e nas ações. Suas práticas são previamente pensadas para o alcance de 

objetos, em situações de relações de força. Faz parte das estratégias a definição de alvos e para 

se alcançá-los é necessariamente determinado um percurso. 

(...) chamo de tática a ação calculada que é determinada pela ausência de um 

próprio. Então nenhuma delimitação de fora lhe fornece a condição de 

autonomia. A tática não tem lugar senão o do outro. E por isso deve jogar com 

o terreno que lhe é imposto tal como o organiza uma lei de uma força estranha. 

Não tem meio para se manter em si mesma, à distância, numa posição recuada, 

de previsão e de convocação própria: a tática é movimento “dentro do campo 
de visão do inimigo”, como dizia Von Büllow, e no espaço por ele controlado. 

(CERTEAU, 1998, p. 100). 

Diferente da estratégia, as táticas, são ações curtas e escapatórias, elas agem de 

maneira ligeira para burlar as estratégias, para dobrar uma dada força, para se desviar. As táticas 

são as atitudes de contestações à ordem, o aproveitamento de determinadas situações de 

fragilidade da ordem da estrutura para atacar essa, para provocar o seu deslocamento. 
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Essas relações cotidianas são oriundas das práticas dos sujeitos, elas não são passivas 

e possuem ações cheias de criatividade e intencionalidades. A APRN, enquanto uma instituição 

que aglutinava intelectuais da educação do RN, foi um lugar transformado racionalmente para 

representar a intelectualidade educacional Norte-rio-grandense. 

Suas estratégias de divulgação de ideias – a respeito do que criam ser o ideal do 

pensamento letrado em educação – tinham o objetivo de alcançar os demais professores do RN 

e se fazer conhecida nessa propagação. Nessa perspectiva, as táticas dizem respeito às ações 

para se desviar de tensões com o poder público, sobretudo, estadual; por parte dos próprios 

professores associados, quando eram contrários às imposições dos líderes do Conselho Diretor 

da APRN. 

As configurações (figurações) do espaço dizem respeito às intencionalidades de um 

grupo social e suas relações interdependentes para se manter como grupo. Sobre isso, Elias 

(2001) discorreu: 

Uma Figuração é uma formação social, cujas dimensões podem ser muito 

variáveis (os jogadores de um carteado, a sociedade de um café, uma classe 

escolar, uma aldeia, uma cidade, uma nação), em que os indivíduos estão 
ligados uns aos outros por um modo específico de dependências recíprocas. 

[...] a “liberdade” de cada indivíduo como inscrita na cadeia de 

interdependências que o liga aos outros homens e que limita o que lhe é 

possível decidir ou fazer. [...] as redes de dependências recíprocas que fazem 

com que cada ação individual dependa de toda uma série de outras [...] 

(ELIAS, 2001, p. 13). 

Nesse sentido, Elias (2001), busca esclarecer que nós seres humanos não tomamos 

decisões sozinhos, somos unidades semiautônomas, numa relação em que precisamos uns dos 

outros numa cadeia social. Para ele o conceito de configuração pode ser observado olhando 

para a sociedade de maneira geral, e nela encontramos uma séria de outras figurações menores. 

Nos grupos sociais assim como no âmbito maior, as figurações são dinâmicas, não estão 

passivas a estagnação. Esse processo de trocas contínuas faz parte das motivações individuais, 

mas as dinâmicas das configurações não podem ser reduzidas a motivos e intenções isoladas, 

mas sim do conjunto (BRANDÃO, 2003). 

Essas formações sociais, que são as configurações, estão formadas por sujeitos ligados 

por dependências recíprocas. A noção de liberdade está relacionada ao que os outros indivíduos 

aceitam, de modo que os limita a tomar certas decisões, infringir certos discursos, agir de 

determinadas maneiras, num jogo de interdependência que interfere calculadamente nas ações 

individuais e coletivas, de forma que um coexiste com a interação do outro. 
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Isso nos permite pensar sobre as relações de interdependência do Grupo Escolar 

Antônio de Souza com a Associação de Professores, mantendo-o pedagógica e 

burocraticamente, fazendo com que as decisões tomadas em uma, fossem, necessariamente, o 

resultado da aprovação da outra. 

Além dessa relação entre a APRN e o Grupo Escolar Antônio de Souza, existiam as 

relações de interdependência com outras instituições – a exemplo da Escola Normal de Natal, 

instituição que formou intelectualmente a grande maioria dos professores da Associação , assim 

como com o poder público estadual – que a todo instante relacionavam-se com os eventos e 

reuniões da Associação de Professores, considerando que também estavam em uma das 

categorias de sócios. As relações de interdependência, sobretudo, eram a base daquele grupo de 

professores, especialmente nessa primeira década de existência. 

Relacionadas às interdependências do grupo social, e neste caso a um grupo de 

professores, estão as ideias sobre educação. Ideias pedagógicas são “ideias educacionais, não 

em si mesmas, mas na forma como se encaram no movimento real da educação, orientando e, 

mais do que isso, constituindo a própria substância da pra tica educativa” (SAVIANI, 2013, p. 

6). 

As ideias pedagógicas são sincrônicas com o seu tempo, por mais que haja preferências 

intencionais, elas são intencionais a partir de opiniões mais hegemônicas e racionalmente 

delimitadas para demandas sociais deferentes. 

A expressão “Concepções Pedagógicas” é correlata de “Ideias Pedagógicas”. 

A palavra pedagógica tem marcadamente ressonância metodológica, 

denotando o modo de operar, de realizar o ato educativo. (SAVIANI, 2013, p. 

166-167). 

Dessa forma, as ideias pedagógicas possuem uma natureza metodológica de escolhas, 

de modos de fazer. Elas resultam em determinados atos educativos, são cheias de 

intencionalidades previamente demarcadas pelo contexto histórico social. No mais, podem ser 

utilizadas como ferramentas de poder para determinado grupo, podem ser sinônimos de 

hegemonia intelectual e de autoridade educacional. Relacionado as ideias pedagógicas está a 

categoria de cultural escolar. 

A cultura escolar é uma categoria bastante abordada na História da Educação. Nesta 

pesquisa essa categoria é inserida a fim de compreender em que medida estão relacionadas as 

circunstâncias de natureza financeira, burocrática e pedagogicamente quanto ao Grupo Escolar 

Antônio de Souza. Dessa maneira buscamos nos aproximar de Julia (2010), que aborda a cultura 

escolar da seguinte forma: 
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Para ser breve, poder-se-ia descrever a cultura escolar como um conjunto de 

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

conjunto de práticas que permite a transmissão desses conhecimentos e a 

incorporação desses comportamentos; normas e práticas coordenadas a 
finalidades que podem variar segundo as épocas (finalidades religiosas, 

sociopolíticas ou simplesmente de socialização). (JULIA, 2001, p. 10). 

Tanto a cultura escolar como as ideias pedagógicas, dizem respeito ao contexto 

histórico em que está inserida em determinada instituição. Os conhecimentos, sua incorporação 

e comportamentos, apresentam uma época. A cultura escolar tem como base os agentes 

utilizadores de ferramentas pedagógicas, os quais impõem de uma forma, as normas e condutas 

que devem ser incorporadas na instituição. Além disso, ela vai além dos limites da escola. São 

condutas alicerçadas no interior da sociedade de modo geral. Nessa perspectiva, a escola torna-

se uma espécie de subcultura da sociedade (BARROSO, 1996). Os agentes mediam essa relação 

de sociedade e escola. Esses agentes dizem respeito aos professores e aos demais envolvidos 

com o processo educativo. 

No caso da pesquisa em questão, a instituição escolar torna-se espaço de professores 

da própria instituição e de líderes de uma agremiação do magistério onde os interesses 

intelectuais são divulgados e praticados nos detalhes mais simples. Nesse sentido, interferindo 

diretamente no processo da cultura escolar. 

No segundo capítulo, iremos apresentar a Associação de Professores de maneira mais 

geral durante os primeiros anos de seu funcionamento na década de 1920, juntamente com as 

ideias pedagógicas vigentes no contexto de sua criação. Este capítulo é a contextualização para 

o terceiro capítulo que, por sua vez, diz respeito à fundação do Grupo Escolar Antônio de Souza 

– espaço de materialização das ideias pedagógicas defendidas pela Associação de Professores. 

  



31 

2 A ASSOCIAÇÃO DE PROFESSORES DO RIO GRANDE DO NORTE COMO 

ESPAÇO DE DIVULGAÇÃO DE IDEIAS PEDAGÓGICAS NA PRIMEIRA 

REPÚBLICA 

 

Até 1900, o Brasil possuía cerca de 80% a 90% de analfabetos absolutos (MARCÍLIO, 

2016). Por mais que a Proclamação da República, em 1889, houvesse trazido ideias 

educacionais oriundas de um período moderno, havia a necessidade de traçar estratégias para 

alfabetizar a população que em sua grande maioria ainda era analfabeta. As primeiras reformas 

educacionais, após a Proclamação da República, fundamentaram-se nos princípios positivistas, 

que concebiam a educação no âmbito político e social, acreditando numa transformação do 

indivíduo que conduziria, consequentemente, o país ao progresso. 

Destacamos alguns aspectos educacionais e outros de cunho mais social que 

reverberaram diretamente na educação foram eles: a influência do Método Intuitivo; o 

entusiasmo pedagógico; os grupos escolares, enquanto modelo de escola republicana; a  

coeducação; as ideias higienistas, cívicas e morais no âmbito educacional.   Esses modelos 

educacionais, escolares, de ideias e práticas sociais, circularam no início desse período no 

Brasil, todos com o propósito de formar cidadãos para o modelo de sociedade que nascia no 

ideário dos defensores da República. 

A utilização de alguns métodos de ensino, oriundos da Europa, sobretudo, o Método 

Intuitivo desenvolvido por Pestalozzi representou, até certo período do século XX, a pedagogia 

moderna, cara à educação que se almejava alcançar. Dentre os aspectos que buscamos pesquisar 

na educação, está a influência do positivismo, o qual exigiu a laicização da instrução pública, 

cabendo à escola tornar-se laica. 

A época, o Entusiasmo Pedagógico, enquanto pensamento circulante da sociedade que 

se formava, influenciou os investimentos na causa educacional e o novo modelo de escola, os 

Grupos Escolares, emergiram como símbolo da modernidade que o país buscava. 

A coeducação (educação feminina) também se apresentou como uma maneira de 

resolver o problema do analfabetismo no país. As ideias higienistas, de moral e civismo, 

adentram nessas novas instituições escolares republicanas com o propósito de formar cidadãos 

mais saudáveis, éticos, e amantes da pátria, de maneira que tornassem o Brasil grande em todos 

os aspectos, como as nações desenvolvidas. 

Compreendemos que o primeiro período republicano (1889-1930) foi efervescente no 

que se refere a ideias educacionais, sociais e econômicas que auxiliaram a dinâmica no âmbito 

escolar, e destacamos essas perspectivas por elas influenciarem o contexto local da nossa 
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educação, o cotidiano da Associação de Professores e do Grupo Escolar Antônio de Souza. As 

ideias e práticas pedagógicas desenvolvidas nas duas instituições estavam diretamente 

relacionadas com essas concepções; em alguns momentos, de maneira mais evidente e noutros 

de forma mais tímida. Para compreender a dinâmica desse grupo de professores, fez-se 

necessário, conhecer algumas dessas ideias educacionais e práticas sociais vigentes no início 

da primeira República que influenciaram diretamente a educação do RN. A começar pelo 

Método Intuitivo. 

O militar Benjamim Constant – ministro da Instrução Pública, Correios e Telégrafos 

do primeiro governo republicano brasileiro – defensor das ideias de modernidade circulantes, 

enfatizava um ensino cada vez mais científico e moderno, por meio do Método Intuitivo ou 

Lição de Coisas. Esse método foi concebido na Europa, com o objetivo de desenvolver a 

eficiência do ensino, diante da sua inadequação com os sistemas sociais que se geravam no 

século XVIII e XIX, com a revolução industrial, especialmente. Essa inadequação viabilizou a 

criação de novos objetos que, enquanto materiais didáticos, auxiliariam na difusão do novo 

método. 

Esses materiais, difundidos nas exposições universais, realizadas na segunda 

metade do século XIX com a participação de diversos países, entre eles o 
Brasil. Compreendiam peças do mobiliário escolar; quadro-negro parietais; 

caixas para ensino de cores e formas; quadros do reino vegetal, gravuras, 

objetos de madeira, cartas de cores para instrução primária; aros, mapas, 

linhas, diagramas, caixas com “pedras e metais; madeira louças e vidros; 

iluminação e aquecimento; alimentação e vestuário. (SAVIANI, 2013, p. 138-

139) 

O método intuitivo permitia ao aluno o manuseio dos materiais, seguindo uma lógica 

de aprendizagem com a experiência. Era entendido como uma orientação segura para a 

condução dos aprendizes, por parte do docente. 

Como decorrência dessa concepção de educação, a atividade deveria ser centrada na 

proposição de exercícios para aprimorar a criação de ideias claras e exatas, adequadas às 

sucessivas etapas do desenvolvimento humano. Nessa perspectiva didática, os sentidos 

permitem a comunicação com o mundo, produzindo sensações geradoras de percepção que são 

retidas pela memória. Desta maneira, o método preocupa-se com a infância, com uma nova 

mentalidade social e econômica, com a aproximação entre vida e educação formal e valoriza 

coisas e objetos utilitários. (VALDEMARIM, 2014). 

Quanto ao aspecto de divulgação do Método Intuitivo, a APRN – enquanto espaço de 

reunião e difusão de ideias pedagógicas – também se preocupou em apresentar aos associados 

artigos sobre as Lições de Coisas. (FAGUNDES, 1927; FREIRE, 1927). 
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A laicização da educação, pelo menos em tese, também era uma das propostas 

republicanas: ensino primário, público e laico. Buscava-se tornar o ensino brasileiro mais 

científico, priorizando métodos modernos de pedagogia, oriundos especialmente do continente 

europeu. Quanto às competências institucionais no âmbito dos governos dos Estados e da União 

sob o aspecto da descentralização da educação, cabia a União a responsabilidade com a 

educação secundaria superior e, aos estados, o ensino primário e técnico. 

No curto período de administração da Instrução Pública por Benjamim Constant, que 

dirigiu a educação brasileira, outros atores entraram no cenário educacional do país, dentre eles 

Caetano de Campos, diretor da Escola Normal de São Paulo, e Rangel Pestana. Juntos 

elaboraram o Decreto de 12 de março de 1890 e alegaram ter sido inspirados por modelos 

educacionais de países como Alemanha, Suíça e Estados Unidos. Porém, foi acordado que o 

exemplo do sistema de ensino desses países deveria ser adaptado às necessidades do alunado 

brasileiro (REIS FILHO, 1995). Tal Decreto estabelecia: 

a) a instrução pública bem dirigida é o mais forte e eficaz elemento do 

progresso; 

b) de todos os fatores da instrução popular, o mais vital, poderoso e 
indispensável é a instrução primária, largamente difundida e 

convenientemente ensinada; 

c) sem professores bem preparados, praticamente instruídos nos modernos 

processos pedagógicos e com cabedal científico adequado às necessidades da 

vida atual, o ensino não pode ser regenerador e eficaz. (REIS FILHO, 1995, 

p. 49-50 apud SAVIANI, 2014, p. 22) 

Esse Decreto determinava uma nova estrutura de organização da Instrução Pública 

brasileira – a criação de escolas modelos de 2º e 3º graus anexas à Escola Normal. Tais escolas 

modelo seriam órgãos de demonstrações metodológicas. O referido Decreto de 1890, subsidiou 

a Reforma da Instrução do estado de São Paulo, instituindo a escola modelo, anexa à Escola 

Normal com uma classe feminina e outra masculina, dirigidas por duas professoras: Dona 

Guilhermina Loureiro para reger a primeira e Miss Marcia Browne para a segunda classe  

(SAVIANI, 2013). 

A Reforma da Instrução de São Paulo, somente foi promulgada pela Lei nº. 88 de 8 de 

setembro de 1892, regulamentada pelo Decreto nº 144B, de 30 de dezembro, centralizou-se 

mais na escola primária. O primeiro decreto visava reformar a Instrução Pública de maneira 

geral, já o segundo priorizava o ensino primário. Esse estado brasileiro foi pioneiro em 

implantar a inovação educacional de articulação do ensino normal e ensino primário. Os demais 

estados realizaram suas Reformas da Instrução Pública na primeira década do século XX. A 

exemplo do Paraná (1903), Maranhão neste mesmo ano; Minas Gerais (1906); Paraíba (1908); 
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Rio Grande do Norte (1908); Mato Grosso (1910); Santa Catarina (1911); Sergipe também em 

1911; Bahia, tendo sua primeira menção em 1895, mas disseminados nas primeiras décadas de 

1900 (SAVIANI, 2013). 

Em 1894, São Paulo inaugura o prédio da Escola Normal Caetano de Campos, anexa 

às escolas Complementares e Jardim de Infância, além da construção na capital e interior do 

estado das primeiras escolas normais e grupos escolares. 

Os grupos escolares reuniam as escolas isoladas, com classes organizadas segundo o 

nível de adiantamento dos alunos. 

Os grupos escolares, criados para reunir em um só prédio de quatro a dez 

escolas, compreendidas num raio da obrigatoriedade escolar. Na estrutura 

anterior, as escolas primárias, então chamadas também de primeiras letras, 

eram classes isoladas ou avulsas e uni docentes. 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. E essas escolas 
isoladas, uma vez reunidas, deram origem, ou melhor, foram substituídas 

pelos grupos escolares. (SAVIANI, 2013, p. 172) 

Havia uma certa preocupação com a democratização do ensino, pelo menos em tese. 

desta feita, essa instituição vinha com a propaganda característica da Primeira República: 

pública, universal, gratuita, obrigatória e laica. 

Além da reforma do ensino primário empreendida pelos estados, houve de maneira 

geral, uma modificação na educação, apresentada como a verticalização do sistema de ensino 

brasileiro, em três níveis: primário, secundário e superior, incluindo jardim, pré-primário, 

ginásio e ensino profissionalizante, e as escolas noturnas de alfabetização de adultos. 

O exemplo da reforma da instrução de São Paulo espalhou-se pelos demais estados 

brasileiros. Autoridades educacionais, ao verem o pioneirismo dos paulistas no trato “moderno 

e arrojado” com a educação, ficavam encantadas como descreve Faria Filho (2000, p. 27) sobre 

a viagem técnica que o inspetor de Minas Gerais fez ao estado de São Paulo: “ficou 

deslumbrado com o espetáculo de ordem, civismo, disciplina, seriedade e competência que 

disse observar nas instituições de instrução primária da capital paulista”.  

No Rio Grande do Norte 2, a Reforma da Instrução Pública, Lei nº 284, de 30 de 

novembro de 1909 (Art. 1º), determinava 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 era o centro de formação de professores para a escola primária e os 

 
2 O Decreto n. 178, de 29 de abril de 1908, restabelece a Diretoria Geral da Instrução Pública, cria a Escola Normal, 
os Grupos Escolares e Escolas Mistas e dá outras providências. 
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grupos escolares, os campos de aplicação dos normalistas e espaços de atuação após a formação. 

O Rio Grande do Norte também adotou esse modelo educacional, semelhantemente ao que foi 

implantado em São Paulo – a Escola Normal como formadora de docentes e os grupos escolares 

enquanto espaço de prática dos professores primários. 

Por mais que parecesse vantajoso, o modo como eram organizados os grupos escolares 

conduzia a mecanismos de seleção com exigências do alunado, possibilitando algumas barreiras 

no processo de continuidade com a escolarização, acarretando as repetências nos primeiros anos 

escolares (REIS FILHO, 1995). Essas exigências podiam representar maior seletividade para 

população que os buscava, especialmente a das camadas populares. 

Até meados da Primeira República, essas instituições haviam se tornado a modalidade 

inovadora de escola primária no Brasil, sendo frutos desse processo de modernização o ensino 

público e a urbanização do país. Mas essa não era a única modalidade de ensino primário 

existente naquele período. Na maioria das vezes, os grupos escolares eram levados às cidades 

maiores e capitais, enquanto nas zonas rurais e bairros populares, prevaleciam às escolas 

isoladas que, por sua vez, foram importantes, considerando que eram responsáveis pela 

instrução de significativo número de pessoas (SOUZA, 2014). 

O exemplo da escola paulista irradiou-se pelo país, segundo Carvalho (2001), aprender 

com os exemplos encontrava seu fundamento basilar na pedagogia moderna materializada na 

escola-modelo, na qual o modo de ensinar do professor em sala de aula decorria da observação 

e imitação de modelos. Essas práticas, de aprendizagem pelo exemplo, passaram a construir um 

fazer pedagógico de grande alcance, chegando não somente às formações iniciais dos 

professores, mas a todo um sistema educacional que se refletiu na relação com a sociedade em 

geral. 

Diante das mudanças no campo educacional que se irradiavam pelo país, sobretudo a 

partir do início do século XX, e em grandes outras esferas da sociedade, como a econômica e a 

política, a escolarização começou a ser entendida como um dos elementos que faziam parte da 

cultura brasileira, ou subsistema cultural, onde seus elementos deviam ser observados a partir 

de várias combinações da cultura nacional. A passagem para a República significava um certo 

avanço e cabia a educação favorecer essa transformação social, auxiliando na propagação de 

novos hábitos civilizatórios que mudariam padrões de pensamento e ajudariam para o progresso 

da nação. 

Diante do fenômeno de liberalização institucional, que provocava a abertura 

de novos caminhos no plano do pensamento e da atuação, é preciso conhecer 

o sentido da contribuição desse processo civilizatório, tanto sob a forma de 
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padrões de pensamento quanto sob a forma de padrões de realização escolar. 

(NAGLE, 1976, p. 99) 

Como apresenta Nagle (1976), esse período inicial da primeira república, foi 

caraterizado por um entusiasmo pela educação ou otimismo pedagógico. Existia a crença de 

que pela disseminação da educação, pela multiplicação das escolas, seria possível agregar 

camadas da população no possível progresso nacional, colocando o Brasil entre os grandes 

países do mundo. Além disso, existia a noção de que determinadas concepções pedagógicas 

sobre a escolarização mostravam a verdadeira face da nova formação do cidadão brasileiro. 

Por mais que se pregasse essa transformação repentina de todos os âmbitos da 

sociedade, da passagem do império para a República, muita coisa ainda perdurava, como a 

elevada quantidade de analfabetos no país. Com o intuito político de mostrar o avanço nacional 

com o advento da República, os governantes, preocupados em granjear os votos da população, 

observavam na escolarização um meio de atingir um problema que impedia as pessoas de 

votarem. Investir em escolas primárias auxiliaria no combate ao analfabetismo e tornaria a 

população apta para esse ato de cidadania, contribuindo para a mudança da ordem social, que 

ainda insistia em ser a vigente. (NAGLE, 1976). 

No campo político, a Primeira República foi caracterizada, como um período de 

coronelismo, fortes oligarquias, e para auxiliar no combate a hegemonia política de 

determinados grupos, via-se a necessidade de alfabetizar a população e torná-la apta para votar. 

O projeto educacional entrelaçava-se a um projeto político nos estados, a exemplo de São Paulo, 

que se tornou um modelo para os demais estados do país. 

No Rio Grande do Norte, havia estreita relação dos políticos com os educadores. 

Integravam as equipes administrativas dos governos estadual, dentre eles Manoel Dantas, 

Nestor Lima, Henrique Castriciano, assim como e principalmente os líderes da APRN. O 

interesse pelo projeto educacional formulado pela Associação de Professores, por parte dos 

governadores, deputados e outras lideranças políticas estaduais, emergiu alinhado a essa ideia 

otimista em relação ao possível avanço social promovido pela escolarização. 

As ideias educacionais republicanas almejavam o progresso nacional, tentando 

sincronizar no Brasil as inovações pedagógicas demandadas de países europeus e dos Estados 

Unidos. Esses países eram grandes economicamente pela ênfase dada a educação , por 

investimentos educacionais, por processos civilizatórios de combate a epidemias por meio da 

conscientização da população. As autoridades brasileiras, entre outras coisas, viam na escola 

um caminho para seguirem esses exemplos e obterem êxito. 
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A escola primária gerada nesse contexto representou o ideal de parte dos professores 

e da população, sobretudo das elites, caracterizadas pela ênfase ao sentimento positivista de 

avanço para o progresso. A nova escola primária era uma das representações de determinado 

grupo social, que buscava ser reconhecido e perpetuado (SOUZA, 2014). 

No Rio Grande do Norte, o Grupo Escolar Augusto Severo foi o primeiro a ser 

implantado, em 1908, no mesmo ano de reabertura da Escola Normal de Natal, que havia 

fechado suas portas em 1901. No período de sua criação, o governo Alberto Maranhão (1908-

1913), envolvido com o discurso republicano de modernidade, instalou durante esse mandato 

25 grupos escolares entre a capital, Natal, e o interior do estado (MOREIRA, 2005). 

Outra ideia que perpassava a sociedade e que influenciaria mais tarde a educação era 

a coeducação (educação feminina). Em meados do século XX, o magistério tornou-se 

essencialmente feminino, mas as mulheres abdicaram de algumas condutas, sobretudo 

religiosas, para exercerem a profissão. 

Por mais que as reformas educacionais lideradas por republicanos diminuíssem a 

influência da Igreja Católica na educação, por meio da proibição do ensino religioso nas escolas, 

a influência dessa instituição na sociedade ainda era profunda, para as mulheres. O catolicismo 

representava o poder simbólico e imaginário da população: as crenças no sobrenatural, no 

controle da sexualidade e as normas de pureza e mansidão ditavam o padrão de um bom 

comportamento feminino. 

A mulher carregava o peso do pecado original e por isso, sobretudo sua 

sexualidade, devia ser vigiada muito de perto. Repetia-se como algo ideal, nos 

tempos coloniais, que havia apenas três ocasiões em que a mulher poderia sair 

do lar durante toda sua vida: para se batizar, para se casar e para ser enterrada. 

(ARAUJO, 1997, p. 49) 

O estigma do pecado original de raízes sexuais fez com que as religiões cristãs 

valorizassem a imagem de pureza e utilizassem sermões que normatizassem os corpos e as 

mentes femininos (ALMEIDA, 2014). As mulheres quando solteiras eram controladas pelo pai 

e irmãos, depois que casavam os maridos assumiam essa responsabilidade. Em sua maioria, 

eram adestradas por uma pedagogia da culpa. 

O casamente e a maternidade eram a remissão das mulheres, a mãe de família era 

respeitada perante a sociedade, já as que tinham livre sexualidade eram consideradas 

transgressoras e consequentemente, desonradas. Aquelas que desrespeitassem a moral cristã, 

de alguma maneira, seriam desvalorizadas. Desde muito cedo as meninas eram preparadas para 

as atividades domésticas, seja por suas famílias, em escolas religiosas ou nas instituições 

públicas (ALMEIDA, 2014). 
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Em relação à educação das mulheres, diferenciava-se da dos homens nos objetivos 

porque acreditava-se que sua natureza frágil e nervosa não deveria se fadigar com o trabalho 

intelectual. No fim, suas atividades eram voltadas a preparação para as prendas domésticas de 

cuidados com o marido e os filhos. 

Mas, no início do século XX, passou-se a acreditar que a mulher educada seria uma 

companhia agradável para um homem. Diferentemente do que pensaram por muito tempo, onde 

as mulheres eram condicionadas apenas as atividades de casa, a mulher escolarizada seria uma 

saída vantajosa para o convívio de ambos os sexos. Mesmo levantando-se essa hipótese, o 

objetivo era servir ao homem, educar a figura feminina para que ela fosse de melhor serventia 

para eles. 

Por mais que elas começassem a ganhar espaço, mesmo de maneira tímida, em 

instituições educativas e algumas tivessem suas profissões, essas ideias sobre sua conduta, 

permaneciam. A sociedade brasileira negava-se a deixar tal mentalidade a respeito da mulher. 

O trabalho, como uma profissão, deveria ser pautado nas práticas de cuidado com o outro ; as 

ideias de nobreza e resignação também as seguiam em suas escolhas profissionais; geralmente, 

elas assumiam a função de parteiras e enfermeiras. 

Os anos que se seguiram à Primeira República tornaram-se um momento chave para 

incluir as mulheres na “missão de educar”. Há algum tempo, mesmo antes da Primeira 

República, passava pelo imaginário social a inclusão da mulher no “sacerdócio de ensinar”, a 

necessidade de universalizar a educação por meio da democratização da escola primária uniu-

se à ideia de alocar em uma profissão as jovens. Investir na educação da mulher significava 

educar uma sociedade que se formava. A mulher escolarizada educaria seus filhos seguindo os 

preceitos republicanos e assim, eles se tornariam bons cidadãos. 

As primeiras décadas do século XX foram decisivas na vida das mulheres . As 

primeiras manifestações femininas no plano político e ideológico foram “reivindicando 

educação, instrução e privilégios sociais, como trabalho e profissão, além do direito ao voto. 

Foi nessa época que surgiram as primeiras publicações femininas em defesa desses direitos 

[...]” (ALMEIDA, 2014, p. 74). Esses movimentos eram organizados por mulheres da classe 

média e alta que queriam visibilidade social. 

Esse foi um início de mudança na mentalidade das mulheres, apesar de muitas ainda 

considerarem o lar, o real e mais feliz espaço de atuação feminina. Os séculos de opressão não 

seriam apagados em poucos anos, contudo, um sinal de emancipação era apontado de alguma 

maneira. 
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No RN, desde a reabertura da Escola Normal de Natal em 1908, dezenas de professoras 

concluíram o curso normal e algumas delas atuaram na APRN em cargos de liderança e na 

inauguração da entidade. O corpo docente do Grupo Escolar Antônio de Souza foi composto, 

em sua maioria, por professoras – nos cursos infantil, elementar e complementar. Elas 

ganhavam espaço na escola, mas na revista da Associação de Professores tinham pouco lugar 

de fala, os artigos eram essencialmente escritos por homens, até mesmo em assuntos que as 

interessavam, como o celibato pedagógico feminino. 

Nas duas primeiras décadas republicanas, já havia um significativo número de 

mulheres no magistério, isso agradava o poder público. As noções de missão, sacerdócio ou 

vocação, estavam imbricadas diretamente ao ato de ensinar, envolvia não só as professoras 

mulheres, mas os homens também. Professores de ambos os sexos estavam destinados a 

cumprirem sua missão de “guiar as almas em trevas à luz” do conhecimento e auxiliarem o país 

com o progresso nacional. 

Associados à ideia de colocar o Brasil no caminho das grandes nações do mundo, 

possibilitando mais civilidade e combate a epidemias que poderiam degenerar a população, 

estavam os conhecimentos científicos dos saberes médicos. Esses conhecimentos influenciaram 

mais fortemente a educação e a engenharia – esta última, no que diz respeito à estrutura dos 

prédios, para que houvesse maior incidência de luz solar nos ambientes. A influência médica 

aliada especialmente à educação, buscava formar uma sociedade livre de moléstias, mais 

higiênica e civilizada. 

No início do século XX, com algumas reinterpretações, a influência da medicina para 

a sociedade, em termos de preocupação em torná-la apta para iniciar novos hábitos de cuidado 

com a saúde, trouxe a denominação de “movimento higienista”. Este, por sua vez, tinha a ideia 

central de valorizar a população como um bem, como capital, como recurso talvez principal da 

nação (GOIS JUNIOR; LOVISOLO, 2003). 

O “movimento higienista” no Brasil era heterogêneo sob o ponto de vista teórico (nos 

seus fundamentos biológicos e raciais) e ideológico (liberalismo e antiliberalismo), 

preconizando normas e hábitos que colaborariam com o aprimoramento da saúde coletiva e 

individual. O que era convergente entre os pensadores higienistas era o aprimoramento da saúde 

coletiva e individual dos sujeitos (GOIS JUNIOR; LOVISOLO, 2003). 

Nesse contexto, os sistemas escolares recebiam forte influência do higienismo, assim 

como os educadores. Esta temática era assunto nas publicações das revistas pedagógicas, dentre 

elas sobre as condições arquitetônicas dos prédios; para haver melhor incidência de luz solar 

para uma avaliação dos alunos, a fim de separar os doentes dos sadios e evitar a proliferação 
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das enfermidades. Assim como a fiscalização das condições escolares também incluía atenção 

a aspectos morais, desde o comportamento dos mestres e diretores até à condenação do uso de 

castigos sem moderação ou prudência por parte deles. 

Ligado a isso, estava o entendimento de moral que era associado às boas condutas e 

boa procedência social. 

Por “moral” entende-se um conjunto de valores e regras de ação propostas aos 

indivíduos e aos grupos por intermédio de aparelhos prescritivos diversos, 

como podem ser a família, as instituições educativas, as igrejas etc. [...] 
Porém, por “moral” entende-se igualmente o comportamento real dos 

indivíduos em relação às regras e valores que lhe são propostos. 

(FOUCAULT, 1984, p. 26). 

Para os professores seguirem as boas condutas sociais, eram essenciais os valores e 

regras impostos e que ultrapassavam os limites da escola, como a resignação e a conduta 

íntegra, que deveriam fazer parte do ser professor, a fim de que este fosse exemplo para os 

demais cidadãos. 

Em um artigo escrito para a revista Pedagogium, intitulado Educação Moral, de 

autoria do professor Oscar Wanderley, a educação moral está relacionada diretamente também 

às condutas de cuidados com o corpo e a saúde física. O texto apresenta os danos à saúde 

causados pelas bebidas alcoólicas e vícios no geral. Ele afirma a existência de dois problemas 

causados pelo álcool. 

Estamos, pois a face de dois problemas sem solução razoável: um é científico, 

delicado, administrativo, para o qual todas as vontades se convergem e 

aspiram, sem discrepância, o bem da saúde coletiva; o outro, sem dúvida o 

mais importante, e o problema moral e social [...] (WANDERLEY, 1922, p. 

13) 

Para a época, o vício era uma má conduta social, um desrespeito a moral e  aos bons 

costumes. Para um país do qual emergiam novas ideias de modernização, como o civismo e a 

educação, os procedimentos que maculassem a noção de boa moral podiam ser a previsão de 

um futuro fracasso. Acreditava-se que os vícios, como o alcoolismo por exemplo, gerariam 

doenças e consequentemente a morte, o que por sua vez impactaria no crescimento da nação, e 

no desenvolvimento da capacidade produtiva do cidadão. Oscar Wanderley ainda sugere o que 

os professores devem ensinar aos alunos. 

Enquanto nós outros, de cátedra, aconselhamos ao aluno a aversão aos vinhos 

e cervejas, o afastamento dos botequins, das tavernas e todos os patíbulos onde 
campeia o álcool, estragando o organismo e aniquilando o caráter, aviltando e 

degradando o homem [...]. (WANDERLEY, 1922, p. 13) 
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Desta maneira, o papel da educação era, sobretudo, instruir as crianças, a aniquilação 

de qualquer desejo imoral pelo álcool, jogos, prostituições, entre outros que apontassem para 

imoralidade. A escola percebia nas concepções de moral um itinerário para educar o cidadão 

que se formava, alinhando-se aos preceitos republicanos por meio da boa instrução das 

gerações. 

No início do século XX, a educação cívica, passou a ser uma questão prioritária de 

divulgação no país. Um de seus maiores divulgadores era a escola, consequentemente os 

educadores. O desejo de renovar todos os âmbitos da sociedade brasileira, especialmente por 

meio da escolarização, fez com que as autoridades investissem em propagandas nacionais, de 

acontecimentos ocorridos no Brasil e valorizassem as forças armadas, a fim da criação de um 

novo projeto de nação. 

Olavo Bilac foi um dos precursores da ideia da obrigatoriedade do serviço militar, não 

apenas como uma necessidade militar, mas como uma escola de civismo capaz de resolver os 

problemas nacionais. Isso culminou com a criação da Liga de Defesa Nacional em 1916. Um 

amplo programa ditava o papel da Liga: a moralização da política; o voto secreto e obrigatório; 

o combate ao analfabetismo; a educação cívica e a melhoria da saúde (BILAC, 1917). 

Em alguns textos da revista Pedagogium observa-se nitidamente a educação cívica 

como protagonista dos ensinamentos, a exemplo do texto A festa das árvores, de 1922, 

(RODRIGUES, 1922). O artigo apresentava a importância de festividades como esta, 

comemoradas no dia primeiro de maio, com o intuito de falar da preservação da natureza e dos 

biomas brasileiros, enfatizando a grandeza da pátria. Na avaliação de Abel Furtado, inspetor de 

ensino do Rio Grande do Norte para escolas subvencionadas do estado, a educação cívica era 

quesito de avaliação, juntamente com as questões de higiene. 

 

2.1 Da primeira turma da Escola Normal de Natal à Associação de Professores 

 

No ano de 1927, em discurso proferido por Adaucto da Câmara, por ocasião da 

solenidade de comemoração do centenário da primeira lei do Ensino Primário de 1827 na 

Associação de Professores do Rio Grande do Norte, apresenta a importância d os esforços 

empreendidos no início do século XX em prol da educação. 

Devemos fazer justiça ao esforço benemérito que se vem desenvolvendo, nos 

últimos vinte anos, por parte da administração pública e das elites sociais, em 

prol do ensino. Os governantes se compenetraram de seus deveres, e abrem 

escolas. Os indivíduos, as associações, as empresas industriais juntam seu 
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curso a boa vontade oficial em benefício do povo inculto, e semeiam de 

escolas as cidades, vilas e aldeias. (CÂMARA, 1927, p. 9) 

Alinhado a um contexto nacional de reformas na educação, também estava o Rio 

Grande do Norte desde os primeiros anos do século XX. Governantes e intelectuais discutiram 

por meio de relatórios oficiais e discursos, o problema da instrução no estado. O governador 

Augusto Tavares de Lyra, em 1904, já tratava do assunto da instrução, afirmando a necessidade 

de se fazer uma reforma a fim de permitir a escolarização das camadas mais populares e se 

alinhar a um projeto nacional de ensino. (RIO GRANDE DO NORTE, 1904) 

Dois anos mais tarde, em 1906, o professor Francisco Pinto de Abreu, diretor do 

Atheneu Rio-grandense, apresentou relatório da Instrução Pública, detalhando a difícil situação 

do Rio Grande do Norte. Este professor expõe a necessidade de fazer a reforma e satisfazer as 

necessidades da população. As poucas escolas existentes eram desprovidas de materiais para o 

bom proveito do alunado, além da falta de motivação do professor, no que se refere a um salário 

digno e à fiscalização do título de supostas pessoas que não fossem licenciadas para o 

magistério. Esses eram alguns dos apontamentos de Pinto de Abreu a respeito do ensino no 

estado (LIMA, 1927). 

Vale destacar que a questão dos professores se constituía numa das preocupações de 

Pinto de Abreu, no que tange à formação e remuneração. Além de observar os problemas da 

inspeção escolar, a construção de mais escolas e valorização profissional. 

Urge providenciar sobre o preparo dos mestres, garantindo-lhes vencimentos 

compensadores; definir a competência municipal nessa matéria; rever os 

regulamentos para simplificar os programas e adotá-lo as nossas condições de 

vida; reformar o sistema defeituoso de inspeção; restabelecer o fundo escolar, 
escriturando especialmente no tesouro, sabiamente previsto por uma lei de 

1892, com a contribuição forçadas de todos os municípios incumbindo-se no 

estado da construção de escolas e custeio do instituto profissional (RIO 

GRANDE DO NORTE, 1906, p. 8) 

Desta maneira, em abril de 1908, o governador do estado, Antônio de Souza, ouvindo, 

os relatos desastrosos da situação da educação do RN pelas mensagens de intelectuais, políticos 

e da população, decretou a criação da Escola Normal, os grupos escolares e o ensino graduado 

e metódico para ser a base da reforma da instrução, ao mesmo tempo em que restabelecia a 

diretoria da Instrução Pública, mencionada anteriormente. Mas, a publicação do decreto só foi 

realizada no governo de Alberto Maranhão (1908-1913) no final de abril do mesmo ano, 

decretando a reforma do Ensino Público em todos os seus graus, criando os grupos escolares 

nos municípios e criando a Escola Normal em 29 de abril de 1908 na capital (LIMA, 1921).  
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A reforma da Instrução Pública no estado do Rio Grande do Norte significou o início 

da modernização educacional que, nas palavras de Nestor Lima, então diretor da Escola Normal 

de Natal, “foi um golpe de morte no medieval e carcomido sistema de ensino ainda praticado 

pelo velho mestre-escola do Campestre, carente de métodos e de higiene, de normas de 

pedagogia e de preceitos da lógica” (LIMA, 1921, p. 19). 

A criação da Escola Normal de Natal causou concorrência entre os interessados. A 

mais nova instituição de ensino da cidade foi, nas palavras de Lima (1921, p. 19), “seriamente 

disputada, concorreu a fina flor da juventude compatrícia”. No momento da instalação, os 

professores foram selecionados do Atheneu. 

Antes da criação da Escola Normal em 1908, outras cinco tentativas haviam falhado. 

A primeira, em 1873, foi instalada somente no ano seguinte, diplomou apenas três de um total 

de 20 alunos e extinguiu-se em 1877 por falta de incentivos do governo provincial. A segunda 

foi criada em 1890 já no período republicano, mas extinta logo depois. Em 1892, cria-se a 

terceira, no governo de Pedro Velho, mas só chegou a ser instalada em 1896. Era essencialmente 

masculina e a maioria das disciplinas eram as mesmas do Atheneu Norte-rio-grandense, 

acrescentando Moral, Sociologia e Pedagogia. Ela diplomou cinco alunos, além de possuir um 

curso noturno de ensino primário modelo. Foi extinta por falta de alunos (LIMA, 1921). 

A Escola Normal criada em 1908 em Natal funcionou nas dependências do Atheneu 

por dois anos, posteriormente, foi transferida para o prédio do Grupo Escolar Modelo Augusto 

Severo na perspectiva de realização das aulas práticas dos normalistas no referido Grupo 

Escolar. O curso normal tinha duração de três anos, com o total de dezessete disciplinas 

(MORAIS, 2019), como apresenta o quadro a seguir. 

 

Quadro 1 - Disciplinas da Escola Normal em 1908 

Ano 1 Ano 2 Ano 3 

Português; 

Francês; 

Geografia Geral, Desenho 

Geométrico e prática na 

Escola Normal. 

Português; 

Francês; 

Orografia do Brasil; 

Caligrafia Escrita e 

Mecânica; 

Pedagogia; 

Educação Moral e Cívica; 

Álgebra Elementar; 

Português; 

Pedagogia; 

Economia Doméstica; 

Legislação Escolar; 

Noções de História Natural e 

Higiene; 

Desenho de Ornato e Figura; 

Trabalhos Manuais e 
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Noções de Física e Química; 

Trabalhos Manuais; 

Exercícios Físicos e 

Prática na Escola Modelo. 

Exercícios Físicos. 

Fonte: MORAIS, 2019. 

 

No ano de 1910, o curso passou a ser de quatro anos, sendo incluídas as disciplinas de 

Latim, Inglês e Música. Estas correspondiam aos anseios do período, caracterizado pela 

emergência das ideias de modernização na educação por meio da Proclamação da República 

que, em 1910, já havia completado duas décadas no país. A criação da APRN incorporou em 

seus quadros de sócios os professores e professoras que se formaram na Escola Normal de Natal 

(ver o Quadro 2). 

 

Quadro 2 - Professores e professoras diplomados pela Escola Normal de Natal de 1910-1920 

que atuaram na APRN de 1920-1930 

Ano de diplomação 

na Escola Normal 

de Natal 

Quantidade 

de professores 

diplomados 

Quantidade de 

professoras 

diplomadas 

Número de professores e 

professoras que atuaram na 

APRN de 1920 a 1930 

1910 8 19 9 

1911 2 4 4 

1912 1 4 - 

1913 1 4 1 

1914 - 6 - 

1915 1 1 1 

1916 4 5 2 

1917 1 1 - 

1918 4 13 2 

1919 4 1 1 

1920 4 12 4 

Fonte: RIO GRANDE DO NORTE, 1934; PEDAGOGIUM, 1921-1927. 

 

Observamos que, dos 100 (cem) professores e professoras formados na Escola Normal 

entre 1910 e 1920, 24 (vinte e quatro) participaram da direção administrativa da APRN, 
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correspondendo uma atuação de 24%, ainda detectamos que em 1915 foram dois concluintes e 

um deles pertencia a APRN. 

No ano de 1920, fazia dez anos da diplomação da primeira turma da Escola Normal de 

Natal desde a sua reabertura em 1908, por meio de reformas que visavam modernizar a 

instrução do Rio Grande do Norte. A fim de comemorar o aniversário da formatura, alguns 

professores que participaram desse primeiro momento, juntamente com autoridades 

educacionais e políticas, tiveram a ideia de criar nas palavras de Lima (1921) um “núcleo 

social” que reunisse a classe docente do estado com o propósito de defender as causas do ensino 

e da própria categoria. 

No meio do professorado, hoje numeroso e seleto, há muito se vinha fazendo 

sentir a necessidade de arregimentação de energias, de unidade de vistas e de 

harmonia de ação, colimando a defesa comum e propugnando pela ingente 

causa, a que se consagrou, de corpo e espírito, num apostolado 

verdadeiramente edificante. Levada a ideia ao conhecimento das altas 

autoridades do ensino, Dr. Antônio de Souza, benemérito governador do 
Estado, Dr. Manuel Dantas, ilustrado diretor geral da Instrução Pública e Dr. 

Nestor Lima, competente diretor da Escola Normal de Natal, teve ela a melhor 

e mais generosa acolhida, por parte desses esclarecidos espíritos dirigentes, 

que cedo anteviram a ampla seara de benefícios que lhe está reservada. 

(REDAÇÃO, 1921, p. 3-4) 

Além das autoridades educacionais e do governador do estado, os demais professores 

do interior e capital atenderam ao chamado dos organizadores do movimento e apoiaram a 

iniciativa. Os professores que tiveram a ideia de criação dessa sociedade foram Amphilóquio 

Câmara, Ivo Filho, Luiz Soares e Luiz Antônio – todos alunos da turma que se formou em 1910. 

Em uma sessão em 2 de dezembro de 1920, a reunião de professores foi denominada de 

Associação de Professores, nesse mesmo dia, foi apresentado o projeto de estatutos da referida 

associação formulado pelos professores Amphilóquio Câmara, Julia Alves Barbosa e Luís 

Antônio dos Santos Lima (REDAÇÃO, 1921). 

A instalação da Associação de Professores foi efetivada dois dias depois, em 4 de 

dezembro de 1920, na mesma data da formatura da turma de 1910 da Escola Normal de Natal. 

O evento ocorreu no Palácio do Governo com a presença da seleta elite intelectual do RN, além 

de autoridades civis e militares, políticos e professores que apoiavam o movimento. Como 

descreve a Ata da sessão de fundação da APRN transcrita na revista Pedagogium em 1921. 

Aos quatro dias do mês de dezembro de mil novecentos e vinte, às dezenove 

horas, presentes, no “salão nobre” do Palácio do governo, o Dr. Antônio de 

Souza, Governador do Estado, com sua casa civil e militar, o Dr. Chefe de 

Polícia, o Diretor Geral da Instrução Pública, Dr. Manuel Dantas, o inspetor 
do tesouro estadual, coronel Pedro Soares de Araújo, desembargadores, 
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funcionários públicos, professores, pessoas gradas, exmas. famílias e os 

professores primários [...]. (ASSOCIAÇÃO DE PROFESSORES, 1921, p. 5) 

Podemos observar na Ata da Sessão inaugural da APRN a seletividade do evento. Os 

representantes dos poderes que conduziam a cidade de Natal estavam presentes prestigiando a 

criação de uma agremiação de professores. É inegável a força que detinham para congregar a 

elite da região em prol da causa que defendiam. Além disso, não se deve desconsiderar o 

interesse político das autoridades em apoiar a causa defendida pelo magistério, uma vez que ela 

se alinhava às ideias republicanas de avanço por meio da educação o que agradava o poder 

público de modo geral. 

No discurso do Congresso Pedagógico, em 1922, promovido pela APRN, o 

Governador Antônio de Souza reconhece o anseio que era de âmbito nacional com a questão 

da alfabetização e educação: “[...] Olhemos o ambiente nacional: os relatórios, os discursos, os 

pareceres estão cheios da necessidade do ensino popular, da urgência dessa conquista [...]” 

(SOUZA, 1922, p. 7). Sendo assim, o apoio à causa do magistério era uma forma de corroborar 

para a disseminação da educação no RN. 

O projeto de estatutos da APRN, no Capítulo 1º e Art. 1º, esclarece os objetos para os 

quais a agremiação de professores é criada que consiste na propaganda do ensino leigo,  combate 

ao analfabetismo e ao elevamento da categoria de professores, reunindo-os, de forma solidária 

em prol do magistério e dos interesses da instrução. Na tentativa de cumprir esses objetivos a 

entidade se propôs: 

a) pela criação de um órgão de publicidade, de feição pedagógica; 

b) pela organização de uma biblioteca escolar; 

c) pelo auxílio moral e material, quando necessário, prestados aos seus 
associados; 

d) pela instituição de festas cívicas e conferencias sobre ensino; 

e) pelo auxílio recíproco que todos os sócios são obrigados a prestar uns aos 

outros; 

f) pela interferência perante as autoridades e os estabelecimentos de ensino no 
sentido de melhorar as condições do mesmo e a execução dos programas 

escolares; 

g) pela fundação de escolas e cooperativas; 

h) pela convocação de congressos pedagógicos, nos quais sejam apresentadas 

e discutidas teses e questões técnicas, relativas ao ensino em geral; 

i) pela criação de uma caixa de auxílio mútuo e beneficência do ensino e 
professorado. (ESTATUTOS DA ASSOCIAÇÃO DE PROFESSORES, 

1924, p. 47-48) 

Além disso, ficou acordado que a sede da entidade seria em Natal, capital do  RN. 

Criada em 1920, a APRN esteve entre as agremiações de professores mais antigas do Brasil. A 

historiografia da educação menciona poucas entidades até o período. Em 1879, no estado de 
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Pernambuco é registrada a atuação de um grupo de Professores Primários que tinham o objetivo 

de contribuir para a instrução de seus associados, cuidar dos interesses da categoria e promover 

o melhoramento do ensino público. 

No Estado de São Paulo, em 1901, é mencionada a Associação Beneficente do 

Professorado Público, que era uma reunião para professores e professoras, a fim d e elevar a 

moral e intelectualidade do professorado público do estado, assim como melhorar as condições 

de trabalho. (CAVALCANTE, 1999). 

Também é mencionada uma agremiação no Paraná em 1906 e, possivelmente, nos 

estados do Pará, Santa Catarina e Rio de Janeiro. Há possibilidades de terem sido criadas após 

o surgimento da APRN ou no mesmo período, pois alguns registros da revista Pedagogium 

(1925) nos permitem saber da possível existência de tais entidades. 

Na década de 1920, a historiografia também registra momentos em que as entidades 

de professores participaram de movimentos de renovação educacional realizados nas maiores 

cidades do país. Os ideais que baseavam o cerne desse desejo de renovação no campo da 

educação estavam relacionados à adaptação do sistema escolar às demandas da nova sociedade 

que era gerada naquele contexto; a valorização da cultura europeia e americana na educação 

brasileira e a “[...] unificação do sistema educacional por uma política a ser efetivada pelas 

elites governantes” (CAVALCANTE, 1999, p. 7). 

Nesse período, a Associação Brasileira de Educação (ABE) – fundada no Rio de 

Janeiro, em 1924 – auxiliou em nível nacional, como menciona Azevedo (1944), na defesa de 

ideias dos educadores brasileiros por meio de palestras e fomentou a participação em reformas 

educacionais em alguns estados do país. Contudo, para Carvalho (1998), a importância do 

trabalho dessa instituição na intensificação de movimentos desenvolvidos pelo Brasil ressalta 

as intenções políticas e elitistas por trás da crença de “poder transformador da educação”. 

O contexto efervescente da segunda década do século XX foi enxergado por diferentes 

lentes na historiografia da educação. Enquanto pensava-se num entusiasmo pela educação e 

otimismo pedagógico (NAGLE, 1976), observava-se também o controle social da população, 

sobretudo das camadas mais populares, por meio das ideias tidas como educacionais, uma vez 

que, segundo Carvalho (1998), buscavam formar um povo considerado incivilizado num 

projeto educacional excludente e autoritário. 

Cavalcante (1999) pontua a revista Pedagogium no empenho dos associados da APRN, 

a contribuição do material nela divulgado por meio de seus artigos e para além dessa 

participação intelectual desempenhava um caráter assistencialista: 
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No caso da Associação de Professores do Rio Grande do Norte, o empenho 

dos associados os levaria a concretização de objetivos assistenciais e de 

defesa, e pode ser acompanhado pela leitura dos diversos artigos que, a partir 

de 1921, foram publicados na revista Pedagogium. A análise desse artigo, bem 
como de outros encontrados no jornal “A República”, nos oferecem condições 

para que acompanhemos os rumos seguidos por esse grupo de educadores [...] 

Esta realmente atuou em prol da educação, do grupo profissional, dedicou-se 

a assistência médica e farmacêutica aos alunos de suas escolas, como também 

a assistência financeira aos familiares dos professores. (CAVALCANTE, 

1999, p. 8) 

Entendemos que a atuação da APRN buscava, para além de sua participação em 

debates educacionais no estado e fora deste na defesa de uma educação, juntamente com o apoio 

do poder público estadual, o combate ao grande problema que assolava a nação e 

consequentemente o RN, o analfabetismo. Suas ações rodeavam essa finalidade, assim como a 

defesa do professorado potiguar. Por sua vez, os intelectuais educadores que atuavam na APRN 

tinham autonomia para discutir diversos temas relativos à educação. Alguns deles, viajavam 

para outros estados e até países e observavam ideias e práticas educacionais vigentes nesses, as 

quais eram apresentados na revista Pedagogium da Associação de Professores do Rio Grande 

do Norte. 

A Associação de Professores no RN representava o expoente educacional, uma vez 

que reunia a maior parte dos intelectuais de educação e ensino do estado. Suas ideias, 

apregoadas por meio da revista da própria instituição, traziam o que os associados consideravam 

de mais moderno para a época, exercendo oposição ao que fosse diferente disso. Como 

detinham certo poder intelectual e educacional, acabavam impondo, com diferentes estratégias, 

suas concepções sobre educação em geral para os demais professores. Para ampliar a divulgação 

das ideias defendidas e a integração maior da categoria, havia campanhas para adesão dos novos 

sócios. 

A estreita relação com o poder estadual, mas também a convocação de compromissos, 

estava presente na fala de educadores, a exemplo o discurso proferido na fundação da APRN, 

o professor Luiz Soares, 

Comtemplo hoje desvanecido, a realização das sonhadas esperanças, tomando 

parte nesta reunião de professores primários, verdadeiros sustentáculos das 

boas ideias e para os quais o Dr. Antônio de Souza dedicou estas palavras 

evangélicas: Ide por todo estado e ensinai a todas as crianças e analfabetos. 

(SOARES, 1921, p. 28) 

Nessas palavras, podemos observar a associação da profissão ao sentido religioso de 

missão, por meio da semelhança ao discurso do evangelho bíblico. Em alguns discursos também 

podia-se perceber o sentimento de desconfiança, ou até medo, de que a realização dos 
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fundadores fosse apenas uma utopia com futuro fracasso. Enquanto estado menos abastado, o 

RN tinha condições precárias na educação e isso possibilitava a dúvida por parte dos 

educadores. 

A associação, ora fundada, será uma realidade pujante, ou um lindo sonho 

desfeito... Na primeira hipótese, ela há de fazer muita coisa no seu e em nosso 

próprio benefício. Na segunda, porém, deixai aos fundadores sonharem o belo 

sonho que lhes acalenta a feliz mocidade, enquanto não lhes chegarem as 

neves da velhice nem os desenganos da vida real... (LIMA, 1921, p. 25) 

  

 Até os mais entusiasmados com a causa educacional, como Nestor Lima, considerou a 

possibilidade da ideia de fundação de uma agremiação com esses referidos objetivos, algo que 

podia estar fora da realidade. Por mais que a ideia fosse bem acolhida pela maioria, eles sabiam 

das condições financeiras, de pessoal e estruturais que podiam impedir a concretização do 

projeto educacional planejado pela Associação de Professores.  

Na época da criação, a Associação instalou-se nas dependências da Escola Normal de 

Natal, no bairro da Ribeira e até a inauguração da sua sede social, fez parte das práticas 

educativas e festivas da instituição, como destaca matéria no jornal A República, sobre o 

aniversário de fundação da Escola Normal de Natal. 

A congregação da Escola Normal, o Grêmio Normalista e a Associação de 

Professores, presos todos ao nosso estabelecimento profissional de ensino 

pelo mesmo laço de comunhão espiritual, quiseram este ano dar uma 
solenidade maior a festa que se vem celebrando, desde anos passados, e 

obtiveram, logo aplauso e a solidariedade do governo do estado e do diretor 

da Instrução Pública. (ASSOCIAÇÃO DE PROFESSORES, 1921, p. 1) 

 

 Dois anos depois, a APRN transferiu-se para prédio próprio na Rua Jundiaí, no bairro 

do Tirol, neste também funcionava o Grupo Escolar Antônio de Souza (imagem 1), instituição 

criada e mantida pela APRN. Este estabelecimento de ensino primário, funcionava como escola 

subvencionada3, que representou um marco para a história e autoaf irmação da agremiação, 

considerando que era a concretização de um dos seus principais objetivos. 

 

 

 
3 Segundo Aquino (2002), a  Lei nº 596, de 05 de dezembro de 1924 (Artigo 7º) reorganizou as diretrizes das 
escolas subvencionadas, não somente ampliando a sua abrangência para as modalidades de ensino, mas também 
as formas de controle pelo estado, por meio do Departamento de Educação. Dentre os novos parâmetros 

estabelecidos, incluem-se o número de cinco alunos gratuitos indicados por esse Departamento e a exigência do 
ensino de Língua Materna, Geografia e Historia Pátria (Art. 5º). 
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Figura 1 - Fachada do Grupo Escolar Antônio de Souza e sede da APRN 

Fonte: acervo do Instituto Tavares de Lyra. 

 

O modelo de escola primária escolhido pela APRN, de nomenclatura grupo escolar, 

era uma escola graduada, oriunda de ideias republicanas, modalidade essa que buscava 

materializar a modernidade propagada pelos republicanos em detrimento a escolarização 

pública instituída no Império num período em que, por sua vez, não existiam prédios escolares 

próprios ou instituídos para funcionarem apenas como instituição escolar. Por mais que o Grupo 

Escolar Antônio de Souza fosse particular, era regido pelo Regimento do Grupos Escolares do 

estado e possuía semelhanças arquitetônicas as instituições públicas.  

O estilo eclético caracterizou a arquitetura desses prédios a partir da instituição 

modelar implantado na capital do estado, o Grupo Escolar Augusto Severo, no Bairro da 

Ribeira. Os edifícios escolares da Primeira República eram equipamentos educacionais e 

também símbolo de modernidade que contribuíam para o embelezamento das cidades 

(MOREIRA, 2005). Os prédios escolares, sobretudo os grupos escolares como o Antônio de 

Souza, eram símbolos dos ideais republicanos na busca por internalizar na sociedade a ideia de 

progresso que pretendiam para o RN (CRUZ; STAMATTO, 2018). 

Dispondo de instalações próprias para a realização de suas atividades e em 

conformidade ao Estatuto, a APRN atendia as seguintes categorias de sócios: Fundadores, 

Efetivos, Benfeitores, Beneméritos, Correspondentes e Honorários e suas respectivas 

características (Quadro 3). 
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Categoria Características 

Fundador Todo professor primário, diplomado pela 
Escola Normal do RN, entre 1910 a 1920, 
que declarar por modo inequívoco o seu 
assentimento até 31 de janeiro de 1921, salvo 

por recusa individual. 

Efetivo Professor integrante do magistério público ou 
privado, apresentado por um ou mais sócios, 
perante o Conselho Diretor, por este aceito e 
contribuir com o valor de 20$000 (Réis) no 

ato da admissão. Todavia, será isento deste 
pagamento, associando-se na APRN, no 
prazo de até três meses após diplomação. 

Benfeitor O professor ou não que contribuísse com a 
Associação donativo nunca inferior a 
200$000 (Réis). 

Benemérito O professor ou não que tivesse prestado 

relevantes serviços a Associação de 
Professores ou a causa que ela defende e for 
proposto por escrito pelo menos por 10 sócios 
e decisão da Assembleia Geral. 

Correspondente O professor ou não residente em outro estado 
quer for credenciado pela Associação como 

tal, competindo-lhe desempenhar qualquer 
comissão. 

Honorário O professor ou não em razão de serviços 
prestados as Letras, as Artes, a Instrução ou 
ao Professorado, for proposto pelo conselho 

diretor e aceito pela Assembleia Geral. 
Fonte: ESTATUTO DA APRN, 1924. 

 

De acordo com o Estatuto da APRN, os sócios Benfeitores, Beneméritos e Honorários, 

podiam ser pessoas de quaisquer outras profissões, contando que fossem conceituadas e 

tivessem boa posição social. Já os sócios fundadores e efetivos deviam ser professores e dentro 

da instituição possuíam uma série de deveres.  

Os sócios fundadores e efetivos deveriam participar das Assembleias Gerais da 

Associação, podendo votar e ser votados para os cargos da agremiação. Tinham direito de levar 

qualquer pessoa para fazer parte da APRN, contanto que se encaixasse em alguma das 

categorias citadas; caso quisessem deixar de fazer parte, deveriam pedir por escrito sua 

eliminação ou no caso de mudar para outro estado poderiam mudar para sócio correspondente. 

Quadro 3 - Categoria de Sócios da Associação de Professores 
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No caso de não comparecimento às reuniões, um sócio poderia fazer-se representar por outro 

ou deixar a participação por escrito, podendo receber com 50% de desconto as publicações 

feitas pela Associação. 

Os sócios fundadores e efetivos deveriam pagar mensalidades de 2$000 por trimestre, 

todavia esse valor podia diminuir dependendo das condições financeiras do associado.  

Poderiam ser suspensos ou eliminados da Associação, em caso de depreciação da instituição; 

cabia a decisão pelo processo ao Conselho Diretor em reunião por Assembleia Geral com a 

presença do acusado. A mesma situação de decisão aconteceria se na sociedade em geral os 

sócios fundadores e efetivos faltassem com os deveres de “cavalheirismo e honra, dando-se ao 

vício da embriaguez ou do jogo ou cometerem atos infamantes” (ASSOCIAÇÃO DE 

PROFESSORES, 1924, p. 40). Vale destacar que o Estatuto proibia discussões religiosas e 

políticas durante as reuniões. 

A manutenção dos sócios na instituição exigia uma conduta irrepreensível tanto na 

própria instituição, como no seio da sociedade em geral. O não cumprimento dessa cláusula do 

estatuto ou depreciação pública da APRN poderia eliminá-lo do grupo ou receber censura 

deliberada pelo Conselho Diretor que representava a autoridade máxima da Instituição. 

Também sofreriam punições os que faltassem com respeito aos colegas e demais associados, 

acarretando admoestações por parte do Conselho Diretor. 

Por mais que a Associação de Professores representasse a cordialidade do magistério 

potiguar, também era um grupo que impunha a autoridade sobre seus liderados. Assim como a 

oportunidade de expressão por meio do voto dos associados, o Conselho Diretor de tinha a 

palavra final, exercendo seu poder de decisão perante a Assembleia Geral. 

A Assembleia Geral era composta pelos sócios fundadores e efetivos contribuintes que 

estivessem adimplentes com suas contribuições mensais. Se reuniam ordinariamente na 

primeira quinzena do mês, em dia marcado pelo Conselho Diretor. As questões em pauta eram 

decididas pelo voto da maioria. Caso não atingisse a presença mínimo de 10 sócios, a reunião 

era remarcada para outra data. O Conselho Diretor seria votado pela Assembleia Geral, podendo 

ser reeleito todo ou em partes para exercício de um ano. Esse era composto por um presidente, 

dois secretários, um orador, um tesoureiro e um bibliotecário, na falta deles também eram 

escolhidos um vice-presidente, adjuntos de secretário, orador, tesoureiro e bibliotecário. Essas 

funções eram gratuitas e apenas sócios fundadores e efetivos que estivessem em dia com a 

contribuição poderiam exercer. As funções de cada cargo eram distintas, como apresentamos 

Quadro 4. 
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Cargos da APRN Funções de cada Cargo 

Presidente Representar a Associação em juízo e em todos os seus atos 

e relações oficiais;  

Autorizar ao tesoureiro o pagamento de todas as despesas, 

cujas as contas devem ser por ele rubricadas;  

Apresentar o relatório anual apresentado na Assembleia 

Geral, e o balanço das finanças com o tesoureiro; 

 Baixar todas as instruções que achar conveniente para 

execução do serviço e ordem da Associação; 

 Dirigir o Grupo Escolar Antônio de Souza, podendo 

delegar essas funções a um dos associados. 

Secretário (a) Tomar conta da secretaria e dos arquivos da Associação; 

Redigir e assinar correspondências designadas pelo 

presidente; 

Fazer a inscrição de todos os sócios com a declaração de 

nome, estado, idade, onde reside e leciona, aos fundadores 

a data de formatura. 

2º secretário (a) Lavrar as atas do Conselho Diretor e da Assembleia Geral, 

lendo-as em sessão. 

Orador Dar o parecer sobre todas as questões que se discutirem 

nas sessões do Conselho Diretor e da Assembleia Geral; 

Representar a Associação por delegação do presidente, 

nas festas e reuniões solenes que ela realizar ou a que tiver 

de comparecer. 

Tesoureiro Arrecadar e escriturar todos os valores e contribuições 

pertencentes a Associação, sendo por eles responsável; 

Atender as despesas autorizadas por quem de direito; 

Organizar o balanço anual da situação financeira da 

Associação para ser anexado ao relatório do presidente; 

Depositar os fundos da Associação no estabelecimento de 

credito que for designado pelo Conselho Diretor. 

Quadro 4 - Os cargos da APRN e suas atribuições 
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Bibliotecário (a) Organizar a biblioteca da Associação e se dirigir, por 

ordem do presidente ou espontaneamente, as redações de 

jornais e revistas, casas editoras, autores, livrarias e a 

particulares, solicitando livros e publicações para a 

mesma; 

Exigir recibo dos associados que retirarem livros ou 

papeis da biblioteca. 

Fonte: ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO DE PROFESSORES, 1924 . 

 

Fazia parte da presidência de honra da APRN, composta por um presidente e três vice-

presidentes, o governador do RN, o Diretor Geral da Instrução Pública, os Diretores da Escola 

Normal e do Atheneu Norte-rio-grandense, respectivamente. 

Quanto à manutenção financeira da APRN, de acordo com o Capítulo VI Art. 36º do 

Estatuto da Associação de Professores, a instituição deveria dispor: 

I - Das joias e mensalidades dos sócios; 

II - Das subvenções que forem concedidas a Associação; 

III - Dos donativos de particulares ou sociedades; 

IV - Das rendas de festas ou conferências promovidas pela Associação: 

V - Das cotizações que se vierem a fazer entre os sócios; 

VI - De juros de depósito e de rendimentos de qualquer espécie. 

(ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO DE PROFESSORES, 1924, p. 46)  

Por meio desses recursos e outras subvenções, a Associação dispunha de bens 

patrimoniais tais como construções escolares ou não – na capital e interior do Estado – e um 

impresso pedagógico para a divulgação das ideias educacionais a fim de corroborar para a 

formação dos professores e em especial dos associados. 

Dentre os bens patrimoniais, temos o primeiro grupo escolar da instituição na capital, 

o Grupo Escolar Antônio de Souza e compreendemos que a pujança do Conselho Diretor da 

Associação de Professores foi responsável por sua criação tornando-o motivo de orgulho do seu 

pensador, o professor Amphilóquio Câmara, Diretor da Associação de Professores. 

Para a construção da referida instituição escolar, foram realizados vários eventos, 

assim como para a manutenção de suas instalações físicas. Instituições e pessoas do estado 

foram mobilizadas para ajudar financeiramente com o projeto, dentre elas Intendências 

Municipais do interior e o próprio poder público. Enfim, a influência do Conselho Diretor da 

APRN, especificamente, mobilizou todo RN e cercanias em prol da causa educacional que 

acreditavam ser a certa. 
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O Grupo Escolar Antônio de Souza foi um espaço que refletiu as ideias educacionais 

republicanas típicas de uma época. Era gerido por professores e instalado em um bairro em 

ascensão social na cidade de Natal – o bairro do Tirol. Uma instituição laica, gratuita, mantida 

por um determinado grupo social e auxiliado pelo governo do estado. Desde sua criação 

incorporou o Regimento dos Grupos Escolares do estado e funcionava em um ambiente regido 

com estrutura física de acordo com preceitos higienistas, com noções de moral e civismo para 

que o alunado fosse alfabetizado para uma sociedade que se gerava no RN (PEDAGOGIUM, 

1924; LIVRO DE MATRICULAS DAS ESCOLAS SOBVENCIONADAS, 1924, 1925). 

A efetiva competência de criar a instituição “grupo escolar” era do executivo estadual, 

no entanto, o Grupo Escolar Antônio de Souza foi o primeiro estabelecimento implantado por 

uma instituição particular que obteve esta denominação. Consideramos ser perceptível a força 

política da Associação e a empreitada que assumiu em arcar com os custos de construção e 

manutenção da edificação em referência. Há de se convir que somente as mensalidades dos 

sócios não cobririam tais despesas. Entretanto, com a mobilização dos líderes do movimento, 

os jovens se engajaram e conseguiram efetivar um projeto educacional para auxiliar o poder 

público no combate ao analfabetismo do estado. 

 

2.2 Os professores fundadores da Associação de Professores do Rio Grande do Norte e a revista 

Pedagogium 

 

A iniciativa de um grupo de pessoas, primeiramente com o propósito de comemorar 

os dez anos de formatura da Escola Normal, evoluiu para a criação de uma instituição delineada 

ao mesmo tempo cultural, assistencialista e social, formada por professores primários, dentre 

eles Amphilóquio Câmara, Francisco Ivo Cavalcante (Ivo Filho), Luís Correa Soares, Luís 

Antônio dos Santos Lima e a professora primária Júlia Alves Barbosa, integrante da turma de 

1920, mesmo ano da fundação da APRN. 

O professor Amphilóquio Câmara nasceu em Natal, em outubro de 1889, e 

diplomou-se aos 20 anos de idade pela Escola Normal de Natal. Bacharel em Ciências e Letras 

pelo Atheneu Norte-rio-grandense e em Ciências jurídicas pela Faculdade de Direto do Recife 

em 1921. Foi inspetor de ensino do RN e conhecia a realidade educacional do estado por meio 

de suas viagens de inspeção às escolas do interior, assim como em viagens comissionadas a 

outros estados do país. Publicou obras relacionadas aos municípios Norte-rio-grandenses, 

dentre elas sobre as populações rurais (MORAIS, 2019; CORDEIRO; STAMATTO, 2018). 
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Enquanto diretor da APRN, foi responsável pela direção da entidade de 1920 até 1933, 

quando assumiu o Departamento de Educação do Rio Grande do Norte. Foi um dos mentores 

da criação da APRN, do Grupo Escolar Antônio de Sousa, na capital Natal e das escolas 

rudimentares em lugarejos afastados das comunidades urbanas contribuindo para a 

disseminação da educação no interior do estado (INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO 

DO RIO GRANDE DO NORTE, 1968). 

Na época em que assumiu a direção da APRN, tinha cerca de 30 anos, ainda jovem 

como apresenta a Figura 2. 

 

 

 

 

Enquanto intelectual da educação, empreendeu defesas das ideias pedagógicas das 

primeiras quatro décadas do período republicano. Aliado aos governantes do estado, buscou 

durante sua gestão na Associação de Professores divulgar conhecimentos pedagógicos 

formativos dos professores e a instrução da população do RN. Da revista Pedagogium, foi 

diretor em 1924; apresentou vários artigos sobre a organização do ensino público do RN, bem 

como mantinha forte preocupação quanto à expansão e disseminação desse. Em um trecho do 

artigo A organização do ensino público: a preocupação máxima dos últimos governos, de 1924, 

ele descreve: 

Figura 2 - Professor Amphilóquio Câmara, primeiro presidente da 

Associação de Professores 

Fonte: PEDAGOGIUM, 1927. 
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Há no Rio Grande do Norte, afinal, uma grande febre de se aprender. Ninguém 

quer se conservar iletrado. Todas as classes valiosas do estado trabalham no 

sentido da desanalfabetização do povo. Para termos uma ideia desse belo e 

patriótico movimento, que classifico de elevada ação social, é bastante 
assinalar o que se passa no meio das classes trabalhadoras. Não há associação 

de classe que não tenha a sua escola, pelo menos primária. (CÂMARA, 1924, 

p. 16) 

Amphilóquio Câmara foi um dos professores mais preocupados com as causas 

relacionadas à instrução no RN. Dedicou-se ao ensino público do estado boa parte de sua vida, 

assim como à edição de periódicos voltados para a instrução de outros mestres.  

Enquanto inspetor do ensino do estado, dedicou-se a investigar a situação dos 

estabelecimentos educacionais e de maneira especial as condições dos professores. 

 

Os professores precisam de estímulo para que se sintam seguros e confortados 

da alta missão do magistério, e o primeiro estímulo a receberem deve ser uma 

casa asseada e aparelhada do necessário para a marcha do ensino que deve 
ministrar. Foi isto que mais uma vez, em cumprimento de meu dever 

regulamentador, solicitei da administração local, que, certo, agora não 

recusara esse pequeno favor aos seus municípios. (CÂMARA, 1921, p.2) 

 

Manteve em suas apresentações fora do estado a conduta de expor sua experiência 

educativa no Rio Grande do Norte com a esperança de que “durante um período breve” 

estivéssemos “[...] na vanguarda dos povos que mais pugnam por tão grandiosa finalidade” 

(CÂMARA, 1924, p. 17). 

Francisco Ivo Cavalcante, conhecido popularmente por Ivo Filho, por ter o mesmo 

nome de seu pai, Ivo Cavalcante de Andrade, também se formou na turma de 1910 da Escola 

Normal de Natal, estudou no Atheneu e foi Bacharel em Ciências Jurídicas pala Faculdade de 

Direito de Recife-PE. Nasceu em 1886 e diplomou-se como professor primário aos 23 anos de 

idade. 

Ivo Filho foi professor da Escola Normal de Natal, sócio efetivo do Instituto Histórico 

e Geográfico do Rio Grande do Norte e pertenceu à Academia Norte-rio-grandense de Letras 

como fundador, ao lado de Câmara Cascudo, Henrique Castriciano, Sebastião Fernandes, Edgar 

Barbosa, entre outros intelectuais de destaque no RN (DUARTE, 1985). Enquanto sócio 

fundador da Associação de Professores, desempenhou alguns cargos no Conselho Diretor, 

assim como foi um dos intelectuais que mais escreveu para a revista Pedagogium. 

Seus artigos na referida revista eram relacionados à História e à Geografia, cadeiras 

que lecionava na Escola Normal de Natal. Os textos formativos, auxiliavam na instrução dos 

professores e demais sócios da APRN. Esses artigos sobre a história do Brasil e geografia dos 

continentes eram textos detalhados e didáticos, mostrando o caráter formador que possuía, a 



58 

exemplo do texto sobre a Abolição apresentado sob dois aspectos: “a abolição no Brasil deve 

ser encarada sob dois aspectos: um, a escravidão do elemento indígena; e outro, a escravidão 

do negro africano” (FILHO, 1921, p. 3). Foi o primeiro diretor do Grupo Escolar Antônio de 

Souza. 

Luiz Correia Soares de Araújo, mas conhecido como Luiz Soares, era natural do 

Município de Assú-RN, nascido em 1888, cursou Humanidades no Atheneu e diplomou-se na 

Escola Normal de Natal em 1910, aos 22 anos. Enquanto professor, dirigiu o Grupo Escolar 

Frei Miguelinho – o segundo Grupo Escolar criado em Natal – liderou o movimento dos 

escoteiros no RN, condecorado com diversos prêmios. Foi homenageado diversas vezes pelo 

trabalho desenvolvido desde 1913 no Frei Miguelinho, professor experiente e respeitado.  

 

 

 

 

Professor Luiz Soares foi um dos apoiadores da revista Pedagogium, a qual dirigiu em 

1948, na terceira fase da revista. Sua dedicação ao Grupo Escolar Frei Miguelinho era notável, 

nas páginas da Pedagogium no noticiário de comemoração do 27º aniversário da instituição, 

lançou-se a seguinte nota. 

Na data de hoje festeja o Grupo Escolar Frei Miguelinho o 27º aniversário de 

sua fundação. E sempre agradável meditar um pouco na obra notável que 

aquele educandário representa, não somente para o bairro do Alecrim, mas 

Figura 3 - Professor Luiz Soares 

Fonte: acervo particular de Thiago Simplício. 
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também para a capital e quiçá por todo o estado. Desde os primeiros dias tem 

o Grupo à sua frente essa figura notável, pela sua dedicação e amor ao 

magistério, que é o prof. Luiz Soares. No Grupo Escolar Frei Miguelinho 

constitui preocupação constante a educação das crianças, sem a qual a 
instrução pouco vale. Daí se terem fundado ali várias instituições auxiliares 

da escola, como o escoteiro, as caixas econômicas, as cooperativas escolares 

e outras. Queremos, nesta oportunidade, fazer justiça ao velho educandário, 

que ao lado dos outros, vem cumprindo com eficiência a sua missão. 

(PEDAGOGIUM, 1940, p. 41) 

O professor, experiente e comprometido com as causas do escotismo, preocupava-se 

com a divulgação do ensino e com a formação de professores na década de 1920, quando 

ingressou na APRN aos 32 anos de idade. 

Luís Antônio dos Santos Lima, diplomou-se pela Escola Normal de Natal, aos 19 

anos de idade. Foi professor e médico, um dos fundadores da Associação de Professores e de 

outras instituições. Foi professor da cadeira de História Natural, Física e Química, e Higiene 

Escolar da Escola Normal de Natal e do Atheneu. No início de sua carreira, atuou no Grupo 

Escolar Modelo Augusto Severo. Enquanto educador discutiu, entre outros assuntos, o 

higienismo nos espaços educativos que atuava, a importância da inspeção escolar para a 

comunidade da escola. (COSTA, 2013) 

Além de educador, Luiz Antônio formou-se em farmácia (1919) pela faculdade do 

Recife e em medicina (1926), pela faculdade do Rio de Janeiro. Nas palavras de Duarte (1985) 

“homem de pequena estatura, maneiras simples, de riso acolhedor, destacou-se, sobretudo, 

como professor e médico. Mestre brilhante pela exposição correta e erudita, austero e justo, foi 

educador de gerações de potiguares” (DUARTE, 1985, p. 49). 

 Figura 4 - Professor Luiz Antônio dos Santos Lima 

Fonte: COSTA, 2013. 
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Júlia Alves Barbosa, diferentemente dos demais, formados em 1910, diplomou-se na 

turma de 1920 da Escola Normal de Natal, aos 21 anos. 

 

 

 

Ainda muito jovem, Júlia Alves Barbosa, se engajou em prol da fundação da APRN 

e sua presença feminina destacava-se no grupo de quatro homens na questão educacional. 

Recém-saída da adolescência e recém-diplomada ela foi uma das pioneiras na emancipação da 

mulher. Dentre as ações, foi uma das primeiras mulheres do RN a se cadastrarem para votar e, 

de acordo com Rodrigues (1962), só não foi a primeira por ter se inscrito antes da sentença do 

juiz Manuel Xavier da Cunha Montenegro. Professora da Escola Normal de Natal, da cadeira 

titular de Matemática, uma das formuladoras da revista Pedagogium e responsável pelas 

publicações acerca das questões sobre o Sistema Métrico Decimal. Seus artigos escritos na 

revista tinham a função de explicar questões relativas aos números e à lógica matemática. Na 

figura 5, temos Júlia ainda muito jovem. 

  

Figura 5 - Turma de formandos de 1920, Julia Alves Barbosa está ao lado de 

Nestor Lima, centralizado na fotografia 

Fonte: acervo particular de Iba Mendes. 
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O primeiro Conselho Diretor da Associação de Professores foi aclamado no dia da 

inauguração da entidade e organizado conforme mostra o quadro 5. 

Cargo Professor(a) 
Ano de diplomação na 

Escola Normal 

Presidente Amphilóquio Câmara 1910 

Vice-presidente Francisco Gonzaga Galvão 1911 

1ª Secretária Júlia Alves Barbosa 1920 

2º Secretário Oscar Wanderley 1916 

Adjunta de secretário Stella Ferreira Gonçalves 1910 

Orador Luíz Soares Araújo 1910 

Vice oradora Djanira Leite 1918 

Tesoureiro Ivo Filho 1910 

Adjunto de tesoureiro Luiz Antônio dos Santos Lima 1910 

Bibliotecário Braz Caldas 1920 

Adjunta de bibliotecário Anna da Silva Araújo 1913 

 

Quadro 5 - Primeiro Conselho Diretor da APRN, aclamado em 1920 

Figura 6 - Professora Júlia Alves Barbosa 

Fonte: Revista Cigarra, 1928. 

Fonte: PEDAGOGIUM 1921. 



62 

Todos os sócios da diretoria estavam na categoria de fundadores e a posse do referido 

Conselho Diretor só foi realizada em primeiro de janeiro de 1921, no dia de confraternização 

universal. Em um texto publicado na revista Pedagogium em 1921, são apontadas as 

expectativas que alguns professores lançaram sobre a fundação da agremiação. 

Especialmente por considerarem o programa (objetivo) que a instituição buscaria 

executar, o qual procuraria beneficiar a categoria que representava e a educação do RN por 

meio da construção de escolas, “[...] todos os nossos colegas, da capital e do interior, acolheram 

ao apelo arregimentador, num movimento desvanecedor de confiança e fraternidade [...] que 

cedo anteviram a ampla seara de benefícios que lhe estava reservada” (ASSOCIAÇÃO DE 

PROFESSORES, 1921, p. 3). 

Logo no primeiro ano de seu funcionamento (1921), a APRN criou a revista 

Pedagogium – periódico planejado pela instituição com o intuito de instruir os professores em 

geral acerca de assuntos educacionais. Inicialmente, o referido periódico ia receber o nome de 

“Revista Pedagógica”, e seria inaugurado em maio, no mesmo dia do aniversário de instalação 

da Escola Normal como anuncia o jornal A República de 1921. 

 

O sr. Amphilóquio Câmara, falando sobre a necessidade de quanto antes, ter 

a Associação o seu órgão na imprensa, propôs a criação da ‘Revista 

Pedagógica’, que devera aparecer no dia 13 de maio futuro, em comemoração 

a data de instalação da Escola Normal (ASSOCIAÇÃO DE PROFESSORES, 

1921, p.3) 

 

Infelizmente não conseguimos identificar porquê a referida revista não foi inaugurada 

nessa data e com tal nomenclatura, mas seu primeiro número só foi publicado em julho e 

recebeu o nome de Pedagogium. A historiografia da educação brasileira nos apresenta um 

Pedagogium criado em 1890, estabelecimento de ensino profissional republicano instituído por 

Benjamin Constant. A instituição era considerada “o símbolo da modernidade educacional, para 

o grupo dirigente republicano preocupado com as questões educacionais, com a intenção de 

implementar um projeto de educação pública para a transformação da sociedade brasileira” 

(BASTOS, 2002, p.252 apud JUNIOR 2013, p. 27). Essa instituição tinha uma revista 

denominada de Revista Pedagógica. A semelhança com as nomenclaturas adotadas pela APRN 

para sua revista não parecia ser mera coincidência. 

A nominação Pedagogium é de origem latina e no caso da instituição do Rio de 

Janeiro, podia remeter ao uso do latim por sua representação como a língua da ciência, 

legitimadora da modernidade, a instituição Pedagogium buscava ser o centro da disseminação 



63 

da cultura educacional moderna e essa nomenclatura trazia um peso simbólico educativo. A 

palavra também se refere a Roma Antiga, pela existência de um prédio com essa denominação 

com a função de formar servos imperiais. No século XVIII, na Alemanha, também existia uma 

instituição denominada Pedagogium para preparar professores; em Viena havia uma instituição 

com o mesmo nome e com a função de formar educadores a qual podia ter inspirado a do Rio 

de Janeiro (JUNIOR, 2013).  

Não identificamos que a Associação de Professores se utilizou da referida 

nomenclatura inspirada na instituição Pedagogium de 1890, mas não descartamos essa 

possibilidade, especialmente pelas representações que essa podia simbolizar educacionalmente  

para o período estudado. Os lideres da APRN podiam ter denominado sua revista dessa maneira 

pensando no sentido referencial educacional da revista, como um símbolo de experiencia 

teórica moderna na educação do RN, semelhantemente ao que os pensadores do Pedagogium 

do Rio de Janeiro buscavam apresentar a respeito de sua instituição. 

Na década de 1920, a revista Pedagogium foi publicada até 1927, sua assinatura anual 

era de 4$000 (Réis) e avulso de 1$500 (Réis). No ano de 1921, a referida revista teve três 

publicações, sendo a revista número 1 correspondente ao mês de julho. 

Durante a década de 1920, a Pedagogium foi dirigida pelos seguintes professores e 

períodos: por Nestor dos Santos Lima (1921-1923), Amphilóquio Câmara (1924) e Luiz Soares 

(1925-1927); e pelos seguintes secretários de redação: Júlia Alves Barbosa (1921-1923); Oscar 

Wanderley (1923-1925), auxiliado por Adaucto da Câmara e Antônio Fagundes (1924); em 

1925, seus auxiliares foram Israel Nazareno e Antônio Estevam; em maio de 1925 , assume 

Carolina Wanderley, Israel Nazareno e Antônio Estevam. Vale ressaltar que após 1927 a revista 

Pedagogium suspende suas publicações, retorna em 1940, novamente faz outra pausa, 

retomando em 1948 e publica seu último exemplar conhecido em 1953. Contudo, nesta pesquisa 

não conseguimos identificar as razões desses intervalos. 

Os textos publicados na revista eram variados, mas todos relacionados às concepções 

de educação da época, de maneira geral, escritos por professores, intelectuais ligados a 

instituições consideradas de destaque social e autoridades educacionais. Variavam os textos de 

poesias, discursos em eventos pedagógicos, além de artigos a respeito de disciplinas escolares, 

ideias pedagógicas vigentes no período republicano, descrições de realizações da própria 

Associação de Professores e eventos promovidos pela Instrução Pública/Departamento de 

Educação. A revista Pedagogium também era de utilidade pública, auxiliava o governo do RN 

na divulgação de suas realizações na área da educação. 
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Em relação à primeira edição da revista Pedagogium quanto a sua organização por 

autores e textos (Quadro 6). 

Número e ano 

da Revista 

Editores da 

Revista 
Autores dos textos Títulos ou ideias dos textos 

 

 

 

 

 

 

Nº 1, 1921 

 

Nestor Lima 

Júlia A. Barbosa 

 

1. Redação da Revista 

2. Nestor Lima 

3. Luiz Soares 

4. Carolina Wanderley 

5. Manoel Dantas 

6. Luciano Garcia 

7. Júlia A. Barbosa 

8. Nestor Lima 

9. Redação da Revista 

 

1. Associação de Professores; 

2. Síntese do movimento 

pedagógico; 

3. Discurso inaugural da APRN; 

4. A última lição; 

5. Escolas Rudimentares; 

6. Vencedor; 

7. Sistema métrico decimal; 

8. O celibato pedagógico; 

9. Professora Ecila Cortez dos 

Santos Lima. 

 

Conforme observamos, esse primeiro número da revista pode ser observado como 

exemplo da variedade de assuntos abordados no periódico. O primeiro texto apresenta um 

informativo da Associação de Professores, divulgando a pomposa inauguração da instituição e 

a trajetória educacional do RN nos primeiros anos da República. 

Comumente, a maioria dos textos da revista da APRN expõe as realizações de sua 

autoria por meio de seus representantes, sejam realizações de eventos pedagógicos, na criação 

de órgãos de divulgação pedagógica ou criação de instituições escolares, a exemplo do Grupo 

Escolar Antônio de Souza, que teve seu processo de fundação descrito nas páginas da revista. 

Particularizando, os textos de Nestor Lima, publicados anualmente durante a década 

de 1920, em sua maioria apresentavam um percurso educacional do estado como é o caso do 

texto Síntese do movimento pedagógico (1921); os artigos a respeito da educação feminina, 

sobre os quais as professoras almejavam conhecer quanto ao celibato pedagógico feminino, 

respeitado e criticado entre os intelectuais no período. 

Quadro 6 - Primeiro número da revista Pedagogium de 1921 

Fonte: PEDAGOGIUM, 1921. 
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Os discursos em cerimônias solenes também eram constantes nas páginas da rev ista 

Pedagogium. Autoridades educacionais, professores e políticos discursavam a respeito da 

educação e o conteúdo era publicado pela revista. Nesses discursos eram apresentadas as 

concepções teóricas vigentes sobre o ensino, o entendimento do papel do professor na sociedade 

letrada, a importância de associações de classe, dentre outros assuntos que auxiliavam na 

divulgação de ideias republicanas educacionais, assim como na formação de determinado 

número de professores. 

As poesias da professora Carolina Wanderley traziam para a revista a leveza na 

discussão de assuntos sérios. Enquanto membro do Conselho Diretor, publicou suas poesias 

durante todos os anos da primeira fase da revista Pedagogium. A última lição (1921) apresenta 

em forma de poema as lições negativas da falta de disciplina em sala de aula, retrata as 

consequências maléficas que podem ser geradas para os alunos e ao/a professor/a. 

De forma mais ampla, as produções da Pedagogium exerciam a função de orientar o 

trabalho docente a fim de transmitir modos de conduzir o ensino. Isso era realizado através de 

lições práticas, trazendo os conteúdos das diversas disciplinas dos programas escolares, a 

exemplo, das lições de Geografia que compreendiam as aulas de geografia ministradas pelo 

professor Ivo Filho, na Escola Normal em que era professor. Já a professora Julia Alves 

Barbosa, titular da Cadeira de matemática da mesma instituição, tratou da questão histórica 

sobre o Sistema métrico decimal, assim como as Lições de Português estavam sob a 

responsabilidade dos professores Israel Nazareno e Clementino Câmara. 

Outros textos divulgados reportavam homenagens a professores falecidos, ou nomes 

notáveis da terra, trazendo ao conhecimento dos sócios e demais assinantes do periódico a 

contribuição ou o legado deixado por esses personagens no meio em que atuavam. 

Nos demais textos de outros números da revista Pedagogium, percebemos a influência 

de ideias higienistas, de civilidade, moral e educação feminina os quais andavam em 

conformidade com um período vigente, republicano e progressista. As ideias circulantes ou 

assuntos abordados representavam o que pensavam os autores a respeito do processo de 

divulgação da cultura educacional de uma época. A diversidade dos assuntos mostrava o 

interesse geral que a entidade tinha em alcançar os leitores da revista.  

No quadro 7, a seguir, elencamos alguns textos que apresentaram assuntos 

relacionados às ideias pedagógicas vigentes ou que ainda estavam em discussão no período  e 

eram selecionados e publicados pela redação da revista Pedagogium. 
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Referência Assunto 

LANDIN, Monsenhor Alves. Instrução e educação. 
Revista Pedagogium, Natal-RN. v. 1, nº 13, mai-jun. 
p. 3-6, 1924. 

Métodos de Ensino 

A. E. Os passeios. Revista Pedagogium, Natal-RN. v. 
1, nº 20, jul-ago. p. 49-50, 1925. 

GANZAGA, Aprígio. O Slòjd e a educação moral 

dos jovens. Revista Pedagogium, Natal-RN. v. 1, nº 
21, set-out. p. 38-45, 1925. 

FAGUNDES, Antônio. Lições de coisas: a 

carnaubeira. Revista Pedagogium, Natal-RN. v. 1, 
Edição Comemorativa. p. 40-45, 1927. 

FREIRE, Acrísio. Lições de coisas: cana de açúcar. 
Revista Pedagogium, Natal-RN. v. 1, Edição 
Comemorativa. p. 64-68, 1927. 

DANTAS, Manoel. Escolas Rudimentares. Revista 
Pedagogium, Natal-RN. v. 1, nº 1, jul. p. 32-35, 1921. 

Instituições de Ensino/Ensino 

Público 

BEZERRA, Severino. Escolas Rudimentares. 
Revista Pedagogium, Natal-RN. v. 1, nº 2, nov. p. 36-

38, 1921. 

VIANA, Elyseu. As escolas do Sertão. Revista 
Pedagogium, Natal-RN. v. 1, nº 11, jan-fev. p. 5-8, 
1924. 

REDAÇÃO. Pelas escolas. Revista Pedagogium, 
Natal-RN. v. 1, nº 13, mai-jun.   p. 47-50, 1924. 

REDAÇÃO. Pelas escolas: Colégio Pedro II. Revista 

Pedagogium, Natal-RN. v. 1, nº 14, jul-ago. p. 46-47, 
1924. 

CÂMARA, Amphilóquio. A organização do Ensino 

Público. Revista Pedagogium, Natal-RN. v. 1, nº 15, 
set-out. p. 9-17, 1924. 

NOBRE, Paulo. Pela nossa instrução. Revista 
Pedagogium, Natal-RN. v. 1, nº 15, set-out. p. 37-41, 
1924. 

CÂMARA, Clementino. Uma ideia. Revista 
Pedagogium, Natal-RN. v. 1, nº 19, mai-jun.   p. 20-

22, 1925. 
ARAÚJO, Luiz C. Soares de. Grupo Escolar Frei 

Miguelinho. Revista Pedagogium, Natal-RN. v. 1, 
Edição Comemorativa. p. 89-95, 1927. 

BARBOSA, Júlia Alves. Sistema métrico decimal. 
Revista Pedagogium, Natal-RN. v. 1, nº 1, jul. p. 40-
43, 1921. Disciplinas escolares 

FILHO, Ivo. A abolição. Revista Pedagogium, Natal-
RN. v. 1, nº 2, nov. p. 4-12, 1921. 

Quadro 7 - Assuntos mais frequentes da revista Pedagogium de 1921 a 1927 
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FILHO, Ivo. A Ásia. Revista Pedagogium, Natal-RN. 
v. 1, nº 3, mar. p. 31-41, 1922. 

FILHO, Ivo. América do Sul. Revista Pedagogium, 
Natal-RN. v. 1, nº 4, jun. p. 30-40, 1922. 

NAZARENO, Israel. Sobre a partícula Que. Revista 
Pedagogium Natal-RN. v. 1, nº 5, set. p. 34-43, 1922. 

CÂMARA, Clementino. Estudos de Português: 
semântica. Revista Pedagogium, Natal-RN. v. 1, nº 8, 
jun. p. 9-16, 1923. 

FILHO, Ivo. Elementos da História Pátria: 

Proclamação da República. Revista Pedagogium, 
Natal-RN. v. 1, nº 9, jul- set. p. 41-45, 1923. 

CÂMARA, Clementino. Estudos de português: em 
torno de um monossílabo. Revista Pedagogium, 
Natal-RN. v. 1, nº 10, out-dez. p. 16-22, 1923. 

NAZARENO, Israel. Lições do idioma. Revista 
Pedagogium, Natal-RN. v. 1, nº 10, out-dez. p. 28-33, 

1923. 

FILHO, Ivo. Lições de Geografia. Revista 
Pedagogium, Natal-RN. v. 1, nº 10, out-dez. p. 34-42, 

1923. 

CÂMARA, Clementino. Lições de Português: 
taxionomia das figuras. Revista Pedagogium, Natal-
RN. v. 1, nº 13, mai-jun. p. 7-10, 1924. 

SIMONETTI, Alfredo. Lições de Geografia: 
municípios de Touros. Revista Pedagogium, Natal-
RN. v. 1, nº 14, p. 18-23, jul-ago, 1924. 

NAZARENO, Israel. Unificação ortográfica. 

Revista Pedagogium, Natal-RN. v. 1, nº 14, p. 24-28, 
jul-ago, 1924. 

CAVALCANTE, Francisco Ivo. Pontos de História: 
América do Sul. Revista Pedagogium, Natal-RN. v. 
1, nº 15, p. 20-25, set-out, 1924. 

LANDIN, Mons. Alves. A Philosofia. Revista 
Pedagogium, Natal-RN. v. 1, nº 19, p. 7-10, mai-jun, 

1925. 
LIMA, Nestor. O celibato pedagógico. Revista 

Pedagogium, Natal-RN. v. 1, nº 1, jul. p. 44-47, 1921. 

Educação Feminina 

LIMA, Nestor. As modas e a educação. Revista 
Pedagogium, Natal-RN. v. 1, nº 2, nov. p. 15-20, 
1921. 

DANTAS, Manoel. A ação social da Escola 

Doméstica. Revista Pedagogium, Natal-RN. v. 1, nº 
2, nov. p. 22-32, 1921. 

DANTAS, Cristovam. Escola para as mães. Revista 

Pedagogium Natal-RN. v. 1, nº 5, set. p. 44-48, 1922. 
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DANTAS, Christovam. A Co-educação na América 

do Norte. Revista Pedagogium Natal-RN. v. 1, nº 7, 
jun. p. 14-22, 1923. 

DANTAS, Christovam. A moça americana e as 

universidades. Revista Pedagogium. Natal-RN. v. 1, 
nº 8, jun. p. 28-33, 1923. 

MEDEIROS, Júlia. A missão da mulher. Revista 
Pedagogium. Natal-RN. v. 1, nº 21, set-out. p. 27-28, 

1925. 
A. L. Higiene Escolar: inspeção medico-escolar. 

Revista Pedagogium. Natal-RN. v. 1, nº 4, jun. p. 26-
29, 1922. 

Higienismo 

A. L. A higiene escolar no México. Revista 
Pedagogium Natal-RN. v. 1, nº 7, jun. p. 23-27, 1923. 

LIMA, Nestor. Sursum Corda. Revista Pedagogium 
Natal-RN. v. 1, nº 10, out-dez. p. 3-6, 1923. 

CARVALHO, Demosthenes de. Sobre as 

verminoses humanas. Revista Pedagogium. Natal-
RN. v. 1, nº 17, jan-fev. p. 19-36, 1925. 

LYRA, Mario. A influência da luz na vida do 

homem. Revista Pedagogium. Natal-RN. v. 1, nº 17, 
jan-fev. p. 37-46, 1925. 

REDAÇÃO. Ave Pátria. Revista Pedagogium. 
Natal-RN. v. 1, nº 5, set. p. 3-4, 1922. 

Civismo 

WANDERLEY, Oscar. Elementos da Educação 

Cívica. Revista Pedagogium Natal-RN. v. 1, nº 7, 

jun. p. 29-32, 1923. 

WANDERLEY, Oscar. Elementos da Educação 

Cívica. Revista Pedagogium Natal-RN. v. 1, nº 9, jul-
set. p. 36-40, 1923. 

WANDERLEY, Carolina. Ave Brasil. Revista 
Pedagogium. Natal-RN. v. 1, nº 5, set. p. 32-33, 1922. 

WANDERLEY, Oscar. Elementos da Educação 

Cívica. Revista Pedagogium Natal-RN. v. 1, nº 12, 
mar-abril. p. 16-20, 1924. 

WANDERLEY, Oscar. Elementos da Educação 

Cívica: datas nacionais. Revista Pedagogium Natal-
RN. v. 1, nº 13, mai-jun. p. 32-34, 1924. 

LIMA, Nestor. Gloria ao Brasil livre! Revista 

Pedagogium. Natal-RN. v. 1, nº 15, set-out. p. 3-5, 
1924. 

LIMA, Nestor. Oração cívica. Revista Pedagogium. 
Natal-RN. v. 1, nº 15, set-out. p. 6-8, 1924. 

WANDERLEY, Oscar. Educação Moral. Revista 
Pedagogium. Natal-RN. v. 1, nº 4, jun. p. 10-17, 
1922. 

Educação Moral 
WANDERLEY, Oscar. Elementos de Educação 

Moral. Revista Pedagogium. Natal-RN. v. 1, nº 8, 

jun. p. 17-23, 1923. 
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LIMA, Nestor. Síntese do nosso movimento 

pedagógico: conferencia inaugural da Associação de 
Professores. Revista Pedagogium, Natal-RN. v. 1, nº 

1, jul. p. 9-25, 1921. 
Eventos Pedagógicos 

REDAÇÃO. Congresso Pedagógico. Revista 
Pedagogium, Natal-RN. v. 1, nº 3, p. 3-5, mar. 1922. 

REDAÇÃO. Curso de Férias. Revista Pedagogium, 
Natal-RN. v. 1, nº 17, p. 17-18, jan-fev. 1925. 

SOARES, Luiz. Discurso proferido pelo professor 

Luiz Soares, orador oficial da Associação de 

Professores, na sessão de 4 de dezembro de 1920 . 

Revista Pedagogium, Natal-RN. v. 1, nº 1, jul. p. 26-
29, 1921. 

Discursos 

SOUZA, Antônio de. Discurso: pronunciamento pelo 
Exmo. Sr. Dr. Antônio de Souza governador do 
estado ao presidir a Sessão Inaugural do Congresso 

Pedagógico. Pedagogium, Natal-RN. v. 1, nº 3, mar. 
p. 6-14, 1922. 

DANTAS, Manoel. Discurso: pronunciamento do Dr. 
Manoel Dantas na Sessão Inaugural do Congresso 
Pedagógico. Pedagogium, Natal-RN. v. 1, nº 3, mar. 
p. 15-18, 1922. 

WANDERLEY, Oscar. Discurso proferido pelo 

professor Oscar Wanderley, orador da Associação 

de Professores na inauguração do Grupo Escolar 

Antônio de Souza. Revista Pedagogium. Natal-RN. 
v. 1, nº 7, jun. p. 3-9, 1923. 

CÂMARA, Amphilóquio. Discurso: pronunciado 
pelo Dr. Amphilóquio Câmara na sessão de posse do 
Conselho Diretor da Associação de Professores, a 4 

de dezembro de 1923. Revista Pedagogium. Natal-
RN. v. 1, nº 10, out-dez. p. 23-27, 1923. 

WANDERLEY, Oscar. Discurso: pronunciamento 

pela Associação de Professores na posse do 
governador José Augusto. Revista Pedagogium. 
Natal-RN. v. 1, nº 11, jan-fev. p. 18-22, 1924. 

SOUZA, Antônio de. Discurso: pronunciamento pelo 
Dr. Antônio de Souza na colação de grau da primeira 

turma de professores da Escola Normal de Mossoró. 
Pedagogium, Natal-RN. v. 1, nº 17, jan-fev. p. 5-16, 
1925. 

 

Consideramos que os textos intencionalmente escritos, todos dotados de intensões 

pedagógicas e também de valores sociais, cruzavam com leitores específicos. Estes, em geral, 

professores, recebiam as informações e possivelmente buscavam atendê-las em seus espaços de 

atuação pedagógica e social, visto que a Pedagogium era um dos poucos instrumentos de 

Fonte: PEDAGOGIUM 1921-1927. 
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disseminação de ideias pedagógicas do RN. No período, a revista podia ser levada muito a sério 

pelos educadores que a assinavam, considerando seu conteúdo formativo e os autores dos 

textos, homens e mulheres respeitados no campo educacional Norte-rio-grandense. 

Os docentes mais abastados e, especialmente, os escritores da revista, tinham acesso a 

outros meios de informações pedagógicas, viajavam para diferentes estados do Brasil e até 

outros países, mas existiam aqueles com acesso limitado e onde somente a revista da APRN era 

um canal de ideias e conteúdos sobre educação. 
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3 AS IDEIAS PEDAGÓGICAS NO GRUPO ESCOLAR ANTÔNIO DE SOUZA 

 

Na própria fundação da Associação de Professores do Rio Grande do Norte em 1920, 

a criação de instituições escolares para servir a população do estado incluía-se no propósito de 

auxiliar o poder público no combate ao analfabetismo. Desta forma, por meio de auxílios 

mútuos, a Associação de Professores inaugurou o Grupo Escolar Antônio de Souza em 1923 – 

primeira instituição escolar mantida pela instituição, com corpo docente especializado, 

designado por aquela. Este capítulo divide-se em três tópicos: o primeiro se refere ao processo 

de fundação do Grupo Escolar Antônio de Souza; o segundo, aos professores e diretores da 

instituição nos primeiros anos de funcionamento; e o terceiro tópico, à estrutura pedagógica e 

burocrática do grupo escolar da APRN. 

 

3.1 O processo de criação do Grupo Escolar Antônio de Souza 

 

Desde as primeiras ideias de fundação de uma agremiação de professores do estado, o 

desejo de auxiliar o poder público no combate ao analfabetismo constituía-se em prioridade. 

Em sua fundação no final de 1920, a Associação de Professores se propôs a defender os 

interesses do magistério e criar instituições escolares para alfabetizar a população , como 

premissa e dentro de suas possibilidades. Após a instituição da revista Pedagogium, 

essencialmente como ferramenta de auxílio aos professores na divulgação de ideias e práticas 

pedagógicas, a Associação direcionou seus interesses para construir uma instituição escolar a 

fim de ajudar o poder público a combater o problema do analfabetismo no RN. 

Em 1922, em entrevista à revista carioca O Norte, Luiz Antônio dos Santos Lima, um 

dos líderes e fundadores da Associação de Professores, apresentou as principais realizações da 

APRN, reafirmando os fins da instituição e enunciou um dos grandes produtos da iniciativa, o 

Grupo Escolar Antônio de Souza. Questionado a respeito da criação da unidade escolar ele 

expõe: 

A ideia da edificação do Grupo Escolar Antônio de Souza, hoje vitoriosa 

brilhantemente, nasce de uma dupla necessidade: prover o bairro da Cidade 

Alta de um estabelecimento educacional primário, inexistentes ali, e perpetuar 
o nome do conterrâneo ilustre, que, no governo do estado mal grado a 

precariedade das condições econômicas, vem integrando a instrução primaria, 

secundaria e superior, na sua eficiente objetivação. (ENTREVISTA, 1922, p. 

21) 
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A ideia da criação, anunciada na referida revista Carioca pelos líderes da APRN, 

mostrava, inicialmente, as intenções da construção da instituição escolar: instituir um 

educandário no bairro da Cidade Alta, onde não existiam escolas primárias, e fazer uma 

homenagem a Antônio de Melo e Souza, governador do estado no período da fundação da 

APRN e apoiador da causa educacional defendida pelos professores. 

Nestes termos, a ideia de construção do Grupo Escolar na Cidade Alta, foi acolhida 

pela população local de maneira louvável. Ora, uma escola primária criada num bairro onde 

elas eram praticamente inexistentes, de certa maneira seria bastante aplaudida pelas 

municipalidades. Como descreve artigo na revista Pedagogium. 

A iniciativa de fundação de um Grupo Escolar na Cidade Alta, para ser 

denominado “Antônio de Souza”, encontrou a mais lisonjeira acolhida por 

parte das municipalidades e dos cavalheiros de mais destaque em vida social. 

A Associação de Professores, de que somos órgão na imprensa, e a quem é 

devida essa ideia, tem recebido as adesões mais valiosas e auxílios materiais 

tão avultados que não deixam dúvidas sobre a oportunidade da ideia e a justiça 
da homenagem a ser prestada ao cidadão preclaro, que governando pela 

primeira vez o estado, lançou a semente da remodelação integral da nossa 

instrução. (REDAÇÃO, 1921, p. 45) 

Além de ser uma ideia que buscava beneficiar a educação, especialmente para 

determinado bairro da capital potiguar, também servia como homenagem ao governador 

Antônio de Souza que, por sua vez, em seu primeiro mandato, decretou a reforma da Instrução 

Pública no estado do Rio Grande do Norte, no início do século XX. Em 1920, o referido 

governador, em seu segundo mandato, apoiou os professores que iniciaram o movimento de 

criação da APRN, conferindo-lhe mais prestígio entre o magistério local. 

A relação dos líderes do movimento de professores com o poder público estadual era 

evidente, especialmente nessas primeiras décadas de funcionamento. Atribuir ao governador do 

estado o nome do Grupo Escolar da APRN, era uma forma de retribuir a Antônio de Souza por 

seu trabalho prestado a educação. 

Na verdade, as reformas educacionais que aconteceram no Rio Grande do Norte foram 

concebidas num contexto em que os demais estados brasileiros estavam reformando a Instrução 

Pública, mais cedo ou mais tarde, isso iria acontecer também no nosso estado, sendo ele 

governador ou não. Além do mais, beneficiar o RN era sua obrigação, enquanto dirigente do 

poder executivo estadual. 

Para seu funcionamento, a Associação de Professores dispunha de subvenções do 

governo federal e estadual, além das contribuições ordinárias dos sócios, num total de 40:000$ 

(Réis), o que garantia a eficácia das ações uma vez que o valor era acumulativo. Mas, para a 
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instalação do Grupo Escolar, outras doações foram somadas, considerando as despesas da 

construção do prédio e a mão de obra. 

Para justificar a criação do grupo escolar no bairro da Cidade Alta, os sócios alegaram 

que a falta de uma instituição como essa era notável, considerando a grande quantidade de 

alunos que se deslocavam a outros bairros para estudar, contra os preceitos da pedagogia e 

higiene, que orientavam localizar as escolas próximo aos locais populosos e aos núcleos 

familiares (ASSOCIAÇÃO DE PROFESSORES, 1921). 

Consolidar o desejo de criação do Grupo Escolar no bairro da Cidade Alta contou com 

o auxílio do engenheiro Décio Fonseca, o qual elaborou a planta do prédio e apresentou o 

projeto e orçamento do novo edifício. De acordo com o informativo da revista Pedagogium 

(1921), os professores consideravam que o trabalho de um engenheiro seguia os preceitos de 

higiene necessários, bom gosto e arquitetura para o bom funcionamento das atividades 

escolares. Até meados de 1921, cerca de 8:000$ haviam sido arrecadados para a construção do 

prédio, doados pelos seguintes contribuintes. 

 

 

Figura 7 - Contribuintes da construção do prédio do Grupo Escolar Antônio de 
Souza 

Fonte. PEDAGOGIUM, 1921. 
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Podemos observar na Figura 7 que parte significativa das contribuições para a 

construção do prédio originava-se dos próprios associados. As intendências de outros 

municípios do estado também auxiliavam, além de políticos e pessoas mais abastadas, 

entretanto, os professores estavam em maior número nas contribuições, mostrando o caráter de 

assistência que desempenhavam na instituição. 

Inicialmente, a previsão para inauguração do Grupo Escolar Antônio de Souza seria o 

ano de 1922, comemorando também o centenário da Independência do Brasil, como descreve 

o informativo da Associação de Professores na revista Pedagogium em 1921: “se concretizara 

no ano próximo vindouro, devendo ser inaugurado por ocasião das festas do Centená rio da 

nossa Independência Política” (ASSOCIAÇÃO DE PROFESSORES, 1921, p. 47). 

Diferente de outras instituições escolares primárias criadas por decretos de governo e 

mantidas essencialmente pelo poder público, como os dois primeiros Grupos Escolares da 

capital (o Grupo Escolar Augusto Severo criado pelo Decreto nº 174, de 5 de março de 1908 e 

o Grupo Escolar Frei Miguelinho pelo Decreto nº 277b, de 28 de novembro de 1912), o Grupo 

Escolar Antônio de Souza emergiu no cenário potiguar sob organização e mobilização de 

auxílios dos professores que integravam uma agremiação. 

Depois de um ano da criação da Associação, foi eleita a segunda diretoria responsável 

pela mobilização para construção do prédio da instituição escolar da APRN e ficou distribuída 

da seguinte maneira: 

 

Cargo Professor 

Presidente Amphilóquio Câmara 

Vice-presidente Luiz Soares 

1ª Secretária Júlia Alves Barbosa (reeleita) 

2º Secretário Oscar Wanderley (reeleito) 

Orador Severino Bezerra 

Vice-Oradora Carolina Wanderley 

Tesoureiro Ivo Filho (reeleito) 

Adjunto de tesoureiro Rosa Cabral 

Bibliotecário Francisco Câmara 

Adjunta de Bibliotecário Emiliana Silva 

Quadro 8 - Diretoria da APRN, eleita em 1921 

Fonte: PEDAGOGIUM, 1921. 
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Poucos dias depois da posse da nova diretoria, foi organizada uma conferência literária 

no teatro Carlos Gomes para arrecadação de fundos em prol da construção do grupo escolar. 

Para isso foi convidado Sebastião Fernandes, conferencista respeitado pela intelectualidade 

potiguar, e a poetiza Palmyra Wanderley. 

O evento, como na maioria dos eventos promovidos pela Associação de Professores,  

contou com a presença de autoridades intelectuais da cidade e do governador Antônio de Souza, 

um dos motivadores da construção da nova instituição de ensino. Esse acontecimento produzido 

pela APRN, organizado pela presidente interina – Julia Alves Barbosa –, possuía caráter mais 

cultural, podendo ser assistido por pessoas que não estivessem ligadas ao magistério, 

possibilitando maior número de contribuintes. 

Outro evento realizado, agora com o intuito de promover uma formação para os 

professores, foi o Congresso Pedagógico realizado pela APRN no dia 23 de janeiro de 1922, 

em um espaço cedido pelo governo do RN. O evento foi marcado pela presença de diversas 

autoridades do poder público, a exemplo do Governador Antônio de Souza e o dirigente da 

diretoria da Instrução, Manuel Dantas. 

O Congresso foi direcionado aos defensores da educação formal, sobretudo os 

professores, com o intuito de instruí-los e promover o bem-estar da coletividade 

(ASSOCIAÇÃO DE PROFESSORES, 1922). Além dos líderes do estado do RN, estavam 

presentes os dirigentes da APRN e os demais sócios da entidade. Nessa oportunidade, o 

governador Antônio de Souza, em discurso de abertura do Congresso reafirmou a importância 

de eventos daquela natureza, onde estavam reunidos os professores do RN, e elevou o papel 

preponderante das associações de classe para o estimulo profissional, a exemplo da APRN. 

Outra crença que me ampara, apesar das experiências de uma época de 

individualismos e de competições, [...] é a da eficiência das associações de 
classe, não tanto para o patrocínio dos seus membros o seu mútuo benefício 

ou a sua força política, quanto para o estímulo no exercer a profissão, para o 

desenvolvimento do gosto por ela, para a solidariedade fraterna, por amor da 

qual cada um sustenta o companheiro e o empurra para a frente [...]. (SOUZA, 

1922, p. 7-8) 

Nestes termos, observamos que o governador Antônio de Souza enfatiza a importância 

das agremiações para as boas relações profissionais e consequentemente fortalecimento do 

magistério. Esse discurso representou naquele momento, o pensamento da nação brasileira que 

se divulgava em relação a educação: incentivo aos professores e demais atores do campo 

educacional a unirem forças em prol da causa do ensino, visto que uma das principais bandeiras 

do republicanismo era a transformação social e moral por meio da educação. Um país 
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desenvolvido, era aquele que valorizava os professores e os mobilizavam para a causa 

educacional (NAGLE, 1976). 

Nesse evento, outras autoridades públicas presentes também discursaram, a exemplo 

do diretor da Instrução Pública, Manuel Dantas, que tratou a respeito do papel sacerdotal do 

professor, especialmente aqueles que exercem a profissão nas regiões mais longínquas do 

estado, permitindo, através de seus ensinamentos, a civilização dos povos residentes no interior 

do RN. Em sua fala, compara o papel do magistério ao dos vigários, agindo na condução 

daqueles que se encontravam nas trevas, sem conhecimentos formais, sistematizados na escola 

(DANTAS, 1922). 

Retomando a fala do governador Antônio de Souza que apresentou o magistério como 

profissão, considerando a importância da união da categoria profissional; visto que o diretor da 

Instrução Pública revelou o ato de ensinar como a redenção, uma ação sacerdotal que o 

professor tinha como a grande missão de sua vida, observamos algumas diferenças de termos 

nesses discursos, tratando-se da figura do professor na sociedade. Dessa maneira entendemos 

que as representações não são neutras, mas construções históricas constituídas por relações de 

conflitos e disputas (CHARTIER, 1990). 

Também na ocasião do Congresso Pedagógico, o professor Severino Bezerra, um dos 

líderes da Associação, tratou de assuntos educacionais diversos como os conselhos escolares, 

caixas escolares, conferências pedagógicas, livros didáticos, pagamento dos professores, 

inspeção escolar, disseminação do ensino e organização das Escolas Isoladas no interior do 

estado. Por outro lado, o professor Alfredo Simonetti tratou sobre o papel dos caixas escolares 

e apresentou sua importância e eficiência no âmbito escolar. 

A professora Rita Sampaio, uma das palestrantes, trouxe para o debate a questão do 

celibato pedagógico feminino – tema bastante polêmico e que dividia opiniões entre os que 

representavam as instâncias educacionais do Brasil e fora do país. Essa professora procurou 

mostrar que o casamento não é incompatível com o magistério, expondo de forma clara esse 

assunto.  

O último palestrante do evento foi o professor Paulo Nobre, que discorreu em análise 

bastante demorada sobre a construção e repartimentos dos prédios escolares, oportunamente 

quanto as estruturas das construções, e exemplificou com o edifício do Grupo Escolar Fabricio 

Maranhão, localizado na Vila Pedro Velho (ASSOCIAÇÃO DE PROFESSORES, 1922). O 

texto de sua fala, não foi publicado na revista Pedagogium, por isso não temos detalhes das 

críticas do professor Paulo Nobre, mas compreendemos que as observações naquela ocasião 

pretendiam abrir os olhos das autoridades presentes em relação à estrutura dos prédios 
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escolares, considerando a crença de que a arquitetura dos edifícios das instituições de ensino, 

influenciava na aprendizagem dos alunos e consequente no desenvolvimento intelectual. 

Esse Congresso foi realizado em um dia apenas, iniciando no começo da tarde, reuniu 

professores, líderes de escolas, inspetores, políticos e demais interessados nas causas da 

educação. Por meio dessa iniciativa, a APRN teve a oportunidade de apresentar ao grande 

público de educadores suas ideias e práticas a respeito da educação. 

No decorrer do ano de 1922, a APRN realizou outros eventos e solenidades em prol 

da construção do prédio do Grupo Escolar Antônio de Souza. No lançamento da pedra 

fundamental, foi apresentada ao público a localização da futura construção na Rua Jundiaí, no 

bairro do Tirol. A ideia inicial de implantação do prédio era na Cidade Alta, porém, nesta 

pesquisa, não conseguimos identificar os motivos da mudança. Na oportunidade, APRN 

concordou junto ao governo do RN em ser um órgão de utilidade pública, auxiliando o governo 

na divulgação do ensino, recebendo uma subvenção de 20 :000$ (Réis). Neste evento, a 

Associação ainda recebeu doações de 11 (onze) Intendências Municipais do Interior do estado 

e de (03) senhores, dentre eles um religioso (ver Quadro 8): 

 
 

Houve outras contribuições para a construção do grupo advindas de diferentes partes 

do RN. Dentre os colaboradores estavam senadores e deputados que auxiliaram com diferentes 

quantias para o empreendimento. Nestes termos, consideramos que a influência dos professores 

Figura 8 - Contribuições para a construção do Grupo Escolar Antônio de Souza 

Fonte: PEDAGOGIUM, 1922. 
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líderes da APRN era significativa, mobilizando todo um estado em prol de benefícios para sua 

instituição de ensino. Todavia, sua causa eram uma maneira de investir no próprio estado por 

meio da educação da população. Nesse sentido, a ideia da educação como progresso interessava 

ao poder público, a causa tornava-se dos educadores e dos políticos do RN. 

Ainda em 1922, sendo uma conferência proferida por Manuel Dantas, Diretor da 

Instrução Pública, a respeito da denominação dos municípios e uma atividade cultural com a 

apresentação da pianista, Chiquita Barros Monteiro no Teatro Carlos Gomes a convite do 

Conselho Diretor da Associação de Professores, a fim de angariar fundos para a construção do 

Grupo Escolar. Este evento não era exclusivo para o magistério, mas aberto a toda a sociedade 

natalense e, desta maneira, a Associação ganhava visibilidade da própria categoria que 

representava e dos demais sujeitos do RN. 

Em publicação de julho de 1922 na revista Pedagogium, a Associação de Professores 

declara pela primeira vez que o prédio do grupo escolar também seria sua sede social, onde 

seriam realizadas as reuniões do Conselho Diretor e discussões acerca do ensino e os destinos 

de seus empreendimentos. Nesse sentido, apoiamo-nos a Certeau (1998), quando expõe que os 

espaços são transformados por meio das práticas dos sujeitos. O cotidiano do Grupo Escolar  

Antônio de Souza, seria modificado pelas ações intencionais articuladas no seu espaço , por 

meio das ideias, relatos e práticas da APRN. Ele teria uma configuração distinta dos que 

funcionavam sem interferência de outras instituições. 

O Conselho Diretor, em uma de suas reuniões, resolveu contrair um empréstimo de 

100$000 (Réis), em benefício da construção do edifício. A quantia seria paga pelos associados 

cabendo a cada um uma cota de 100$000 (Réis) divididos em 20$000 (Réis) mensais por cinco 

meses. 

Tal resolução foi aprovada unanimemente em assembleia geral da Associação, 

efetuada no dia 28 de maio último, pelo que todos os associados estão 
obrigados ao referido empréstimo. Cada prestação será paga mediante a troca 

de um título, que é responsável por meio de sorteios trimestrais e pode ser 

transferido por endosso no verso. A Associação de Professores espera, pois, 

da dedicação e patriotismo de seus associados esse valioso auxílio monetário 

para uma grande obra, na certeza de que nenhum lhe recusara. (REDAÇÃO, 

1922, p. 49) 

Na discrição, podemos observar que a contribuição era obrigatória para os associados 

como um ato de “patriotismo”. Ainda era publicado na revista Pedagogium o nome daqueles 

que concordaram em contribuir, constrangendo de alguma forma os que não tinham o nome na 

dita lista, reafirmando suas obrigações de apoiarem a decisão tomada. “Até agora já 



79 

cientificaram ao Conselho Diretor da Associação a sua patriótica aquiescência ao empréstimo 

os seguintes professores: 

Arcelina Fernandes, Francisca Dias da Silva, Joaquim de Meiros Grillo, 

Francisco Gonzaga Galvão, Clotiode de Moura Lima, Joaquim Coutinho, Luiz 

Antônio dos Santos Lima, Luiz Soares de Araújo, Julia Barbosa, Nicoulis do 

Carmo e Silva, Braz Aracaty Caldas, Carolina Wanderley, Francisco Ivo 

Cavalcante, Israel Nazareno, Guiomar de Vasconcellos, Josefa Botelho, 
Zulmira Nogueira China, Helena Botelho, Amphilóquio Câmara, Oscar 

Wanderley, Julieta de Souza, Maria Alice Rocha, Maria Emiliana da Silva, 

Severino Bezerra de Melo, Rosa Cabral, Adelina Fernandes, Leonor de 

Vasconcellos, Laura Tavares Trigueiro, Maria Jose Campello, Aurea Bezerra 

Câmara, Antônio Estevam da Silva, Maria das Graças Pio, Rita Sampai, Maria 
Helena F. Villa, Beatriz Leite de Carvalho, Sephora de Oliveira Ramos, 

Tobias dos Santos, Alzira Gonçalves, Anna de Mesquita Marinho, Dioclecia 

Veras Bezerra, Adelina Leitão, Maria Carolina Wanderley Caldas, Clara 

Carlota de Sá Leitão e Judith Bezerra de Mello. (REDAÇÃO, 1922, p. 50) 

Contudo, houve sócios (os quais não tinham o nome na lista) que não se pronunciaram 

a respeito da decisão tomada pela Associação de Professores, possibilitando o entendimento de 

que havia alguma forma de resistência da parte de alguns. Por mais amigável que parecesse ser 

a relação dos atores envolvidos na instituição, ou mais amistoso que se tentasse demonstrar que 

era o ambiente da APRN, nas entrelinhas percebemos as tentativas de desvios as propostas do 

Conselho Diretor. As resistências, as reações ligeiras ocasionadas pelos sujeitos na eminencia 

dos atos estratégicos do poder central, são táticas observadas nas relações cotidianas, como nos 

advertiu Certeau (1998). 

Essa listagem ainda nos aponta indícios do número aproximado de sócios naquela 

oportunidade na Associação de Professores. Foram compatibilizados mais de 40 associados, 

sem contar com os faltosos. Consideramos uma quantidade significativa para pouco mais de 

um ano de existência dessa Associação. Por não conhecer o número real de sócios – certamente 

maior que 40 e seguiria aumentando pela ampla divulgação da entidade e sua força no campo 

educacional do estado do RN – e ter-se apenas a quantidade de pessoas da própria lista, 

observamos a necessidade de reuni-los em um espaço próprio. 

No dia 21 de abril de 1923 foi confirmado na intendência municipal de Natal o nome do 

Grupo Escolar Antônio de Souza como a primeira instituição escolar criada e mantida pela 

Associação de Professores. O Grupo Escolar do Tirol, como ficou reconhecido, era um dos 

poucos instituídos na capital e intitulado Grupo Escolar desde o seu lançamento, embora fosse 

uma Escola Subvencionada pelo governo. A ata da sessão da Assembleia Geral da Associação 

descreveu com detalhes os acontecimentos daquele dia. 
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Aos vinte e um dias do mês de abril do ano de mil novecentos e vinte três, as 

treze horas, no salão nobre da intendência Municipal, presentes o Ilmo. Sr. Dr. 

Diretor Geral da Instrução Pública, autoridades figuras representativas, das 

classes armadas, de associações, da imprensa, chefes de repartições e 
estabelecimentos públicos, outras pessoas gradas, Exmas. Famílias, membros 

honorários e efetivos da Associação de Professores, o professor Luiz Soares, 

Vice-presidente em exercício, secretariado pelos professores Julia Barbosa e 

Israel Nazareno declara aberta a sessão de Assembleia Geral da Associação 

para conforme ficara deliberado em sessão anterior, ser aclamado o nome do 
seu grupo escolar, ultimamente construído nesta capital. [...] Finalmente 

concedida a palavra, pelo presidente, a quem dela quisesse usar, e não havendo 

outros oradores, o Dr. Manuel Dantas, encerra a sessão, congratulando-se com 

o Sr. Deputado José Augusto pela aplaudida conferencia teve palavras de 

carinho e louvor para a Associação pela construção do grupo cujo nome fora 
proclamado, e agradeceu aos convidados a gentileza do seu 

comparecimento.[...] eu Israel Nazareno de Souza, 2º secretário, levarei a 

presente ata, que vai assinada pelo Ilm.º Sr. Dr. Diretor da Instrução Pública, 

pelo vice-presidente da Associação, em exercício, pelas autoridades, pessoas 

gradas e sócios comparecentes. Salão nobre da Intendência Municipal, em 

Natal, 21 de abril de 1923. (ASSOCIAÇÃO DE PROFESSORES, 1923, p. 

34-36) 

Depois da oficialização do nome do Grupo Escolar da APRN, o jornal a Notícia 

informou a inauguração do Grupo Escolar Antônio de Souza no dia 1 de maio de 1923. 

De aspecto severo e elegante, modelado em majestosa estética arquitetônica, 

graças ao bom gosto profissional do seu construtor, o ilustre Dr. Lucas Sigaud, 

servido abundantemente por magníficas condições de luz e de ar, demorando 

em um saudável e pitoresco local, o prédio ora edificado para o funcionamento 

da casa de ensino de propriedade da Associação de Professores é o melhor 

estabelecimento congênere do Estado. (A NOTICIA, 1923, p. 37) 

Apesar das solenidades que antecederam a festa de abertura do Grupo Escolar Antônio 

de Souza realizadas pela APRN, nada foi mais noticiado que sua inauguração além do que foi 

divulgado por jornais, a exemplo do Jornal a Notícia, dirigido por Amphilóquio Câmara. O que 

chama a atenção na discrição é a beleza, e a boa estrutura do mais novo prédio de ensino. O 

jornal enfatiza que o grupo escolar é da Associação de Professores e o considera o melhor 

estabelecimento de ensino do RN. 

Enquanto presidente da Associação de Professores e diretor do jornal, o professor 

Amphilóquio Câmara, noticia a toda cidade o mais novo empreendimento da jovem Associação 

de Professores e reafirma sua força, influência social e as ideias que tinha a respeito da 

educação. Suas viagens pelo interior do estado e para outros estados do país, o tornaram 

conhecedor de diferentes realidades e as melhores buscou trazê-las para a instituição que levaria 

o nome da Associação de Professores e possivelmente seu próprio nome. Uma forma de 

estratégia para o alcance de pretensões futuras. 
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Em maio de 1923, o Grupo Escolar Antônio de Souza foi inaugurado em cerimônia 

solene, iniciada com o discurso do orador da APRN, o professor Oscar Wanderley. Contudo, a 

ausência do governador Antônio de Souza, é o que mais chamou a atenção, pois não justificava 

a ausência do homenageado, o “patrono” da instituição escolar, o que participou da maioria dos 

eventos anteriores realizados pela Associação com a finalidade de construir o grupo escolar. 

Em discurso, Oscar Wanderley tenta justificar a sua ausência. 

[...] se sua peculiar modéstia privou de aqui vir, pessoalmente, talvez porque 

o fizéssemos padroeiro deste templário das letras, em todo caso, mandou-nos 
a fidalguia de sua bondade o representante genuíno, o delegado especial, o 

emissário diretor do seu preclaro governo[...] (WANDERLEY, 1923, p. 3) 

O orador enaltece a pessoa do governador, mas logo esclarece que ele não estava 

presente pessoalmente, porém mandou um representante. A fala do professor Oscar Wanderley, 

permite o entendimento de que o homenageado não compareceu à festa a fim de não ofuscar a 

importância da instituição escolar que se formava, ao invés de prestigiarem o homem, 

enaltecessem a importância educacional do grupo escolar para a localidade e a importância da 

educação como um todo. Esse discurso, publicado na revista Pedagogium, enquanto 

representação de um grupo social intrinsicamente ligado ao poder público, não poderia divulgar 

os possíveis (ou reais) motivos de ausência do governador, e preferiu dar uma justificativa 

amigável para manter a cordialidade entre as partes. 

Quanto à estrutura do discurso, além dos agradecimentos aos presentes, o professor 

Oscar Wanderley dividiu a fala em duas partes: A primeira, tratou do papel do professor na 

educação dos alunos; a segunda apresentou as iniciativas educacionais exitosas em outros 

países, apoiando-se nos teóricos de educação Pestallozzi e Froebel numa perspectiva, que 

chamou de humanizada no trato com a educação, especialmente para as crianças 

(WANDERLEY, 1923). 

No discurso, afirmou: “o educador cria almas novas como o agricultor cria novas 

flores. [...] ele tira da criança o homem, como o homem tira do carvão o diamante claro e do 

petróleo asqueroso a luz radiante” (WANDERLEY, 1923, p. 4). Para ele, o professor era muito 

mais que um transmissor de conteúdo; era uma espécie de jardineiro que regava as flores para 

deixá-las mais belas e cheirosas, uma metáfora para apresentar que o conhecimento já estava 

na criança, cabia o professor descobri-lo e aperfeiçoa-lo. Ele baseou-se na perspectiva criada 

por Froebel, precursor dos chamados Jardins de Infância, onde o processo de aprendizagem é 

centrado nas particularidades das crianças, fazendo com que elas se sintam à vontade como se 

a escola fosse uma extensão do lar (ARCE, 2002). 
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Mais adiante, pontuou que “Educar é amar, é amparar, é ser pai. [...] ele forma o 

espírito, afeiçoa o coração, transforma a alma, fortalece o corpo e equilibra os nervos [ ...] 

(WANDERLEY, 1923, p. 4)” e apresentou o professor como alguém que pode mudar a vida 

por completo de seus alunos baseando-se numa perspectiva pestalozziana para quem o amor é 

o fundamento maior para a formação educacional dos sujeitos. 

Ensinar não é a essência da educação. É o amor que é sua essência. O amor 

sozinho é a emancipação eterna da divindade que está entronada dentro de nós 

é o ponto central do qual a essência da educação flui. Sem o amor nem a 
energia física, nem a intelectual da criança se desenvolverá naturalmente. 

Aprender não vale a pena quando a coragem e alegria são perdidos no 

caminho. [...] o fundamento para uma boa escola é com aquele para qualquer 

tipo de felicidade, não é nada além da verdadeira sabedoria de viver. 

(PESTALLOZZI 1969, p. 33-35 apud ARCE, 2002, p. 139) 

Por meio dessas afirmações sobre o papel do educador e da escola, a Associação de 

Professores, reafirma suas bases conceituais de educação, de professor, de aluno, apresentando 

ao público seus conhecimentos pedagógicos, que não se limitavam apenas ao que diziam os 

pensadores nacionais, mas integravam as ideias mais modernas para a época, advindas de países 

europeus. 

Os professores ligados à liderança da instituição acessavam materiais de ensino, em 

sua maioria advindos de países europeus, vindo a conhecer novas tendências educacionais, 

assim como alguns, os adquiriam pessoalmente, por meio de viagens internacionais. Era um 

número reduzido de professores que viajava e traziam consigo as ideias pedagógicas  

estabelecidas em outras nações e as transmitiam para os demais professores através dos artigos 

escritos na revista Pedagogium. 

Após relatar as boas experiências em educação de outros países, o professor Oscar 

Wanderley enaltece o exemplo da Associação de Professores. 

Com o exemplo da Associação de Professores, se unifiquem, se congreguem, 

se harmonizem e se movimentem, todas as energias inteligentes e patrióticas, 

em torno a questão escolar, que é mister agitar e solucionar, para que os 

depositários do poder constituído, como legítimos refletores da consciência 

nacional, possam dar ao país uma organização que ateste claramente, no 
momento histórico que atravessamos as possibilidades do nosso crescente 

evoluir pelo polimento da cultura nova. (WANDERLEY, 1923, p. 8) 

Enquanto representante oficial da Associação de Professores, ele não poderia deixar 

de engrandecer o esforço empreendido pela instituição em prol da criação do Grupo Escolar 

Antônio de Souza. A solenidade de inauguração dessa escola foi prestigiada pela população 

natalense, aquele momento era oportuno para reafirmar a importância social que a instituição 

possuía. Aumentar o número de sócios efetivos, e dos demais, era uma forma de elevar as 
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contribuições para a Associação, permitindo maior fluência de seus empreendimentos e mais 

visibilidade para a entidade. 

Os preceitos do higienismo que rodeavam a arquitetura escolar das instituições, 

também podem ser reconhecidos no Grupo Escolar da Associação de Professores . O grande 

investimento no edifício buscava torná-lo um templo de ensino republicano, moderno, 

espaçoso, com janelas amplas a fim de receber a iluminação solar – representante prático de 

ideais pedagógicas defendidas por um grupo de professores na segunda década do século XX. 

Na figura 9, vê-se a fachada do Grupo Escolar Antônio de Souza juntamente com o corpo 

docente e discente da recém-inaugurada instituição escolar. 

 

A inauguração do Grupo Escolar Antônio de Souza foi um evento grandioso na cidade 

de Natal, no quarteirão do bairro Tirol entre as avenidas Afonso Pena e Rodrigues Alves, onde 

se localiza o prédio de arquitetura eclética, estava totalmente ornamentado e a recepção aos 

convidados aconteceu com o acompanhamento da banda de música da Polícia Militar. A festa 

também contou com a presença dos alunos dos dois Grupos Escolares da capital (Augusto 

Severo e Frei Miguelinho), que comemoravam também a Festa das Árvores no interior do mais 

Figura 9 - Fachada principal do Grupo Escolar Antônio de Souza, 192[?] 

Fonte: Acervo do Instituto Tavares de Lyra. 



84 

novo prédio. Também contaram com a presença do Monsenhor Alfredo Pegado, que iniciou 

com a benção ao edifício (A NOTICIA, 1923). 

O Diretor da Instrução Pública presente declarou oficialmente inaugurado o prédio. 

Oportunamente, foram plantados pelos presentes alguns pés de mangueiras e palmeiras 

imperiais ao redor do edifício. Cada autoridade plantou uma árvore, simbolizando a instituição 

que representavam, tais como o governo do RN, a Instrução Pública, os demais representantes 

dos Grupos escolares da capital, a Escola Normal dentre outras. 

O Grupo Escolar Antônio de Souza abriu suas portas a partir do dia 2 de maio de 1923, 

atendendo o público do bairro do Tirol. Contando com salas amplas e mobiliadas, com 

iluminação adequada, segundo os preceitos de higiene da época. A mobília e o material 

pedagógico foram adquiridos pelo Presidente da Associação, o professor Amphilóquio Câmara, 

no Rio de Janeiro, onde passou boa parte do tempo por ocasião da Exposição Nacional, na qual, 

a mando do governador, representou o estado, ficando em seu lugar para dirigir a Associação o 

professor Luiz Soares, vice-presidente da APRN. 

O estabelecimento criado e mantido pela Associação de Professores, recebeu 

subvenções do estado e funcionou internamente de acordo com o Regimento dos Grupos 

Escolares. Inicialmente, foi dirigido pelo Professor Francisco Ivo Cavalcante e possuía quatro 

cursos: Curso Infantil Misto 1 e 2, Curso Elementar Masculino e Elementar Feminino. Seguindo 

as orientações da organização de cursos graduados dos Grupos Escolares do RN “os grupos 

escolares e escolas isoladas ministrarão instrução primária infantil e elementar pelos métodos 

e processos mais aperfeiçoados” (RIO GRANDE DO NORTE, 1914, p.  132).  

 

3.2 Diretores, professoras e professores do Grupo Escolar Antônio de Souza 

 

Os dirigentes e o corpo docente do Grupo Escolar Antônio de Souza eram compostos 

essencialmente por professores e professoras formados pela Escola Normal de Natal, todos 

associados da APRN e, em parte, membros do Conselho Diretor. Não poderíamos deixar, 

mesmo que de maneira breve, de citar alguns professores e professoras que trabalharam nessa 

instituição escolar, especialmente por considerarmos que 

Normas e práticas, não podem ser analisadas sem se levar em conta o corpo 

profissional dos agentes que são chamados a obedecer [...] ordens e, portanto, 

a utilizar dispositivos pedagógicos encarregados de facilitar sua aplicação, a 

saber, [...] os professores. (JULIA, 2001, p. 10) 
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A começar pelo primeiro diretor do Grupo Escolar Antônio de Souza, o professor 

Francisco Ivo Cavalcante, que exercia a função de tesoureiro da Associação de Professores  em 

1923, também ocupou a vice-presidência da APRN em 1925. Enquanto professor regeu a 

cadeira de Geografia e História do Brasil da Escola Normal onde permaneceu até a década de 

1940. Lecionou em outras instituições de ensino, diferentes matérias como Aritmética, Álgebra 

e Geometria (MORAIS, 2019). 

O professor Ivo Filho, desde cedo iniciou sua carreira como escritor e intelectual. Suas 

publicações na revista Pedagogium foram significativas no que se refere a formação dos demais 

professores sócios da Associação de Professores do Rio Grande do Norte e, consequentemente, 

do Grupo Escolar Antônio de Souza o qual dirigia. 

Ele escreveu uma variedade de artigos para a referida revista, sobretudo, na década de 

1920, em sua maioria relacionados a Geografia e História, foram eles: A abolição (1921), A 

Ásia (1922), América do Sul (1922), Elementos da História Pátria: Proclamação da República 

(1923), Lições de Geografia (1923) e Pontos de História: América do Sul (1924). 

(PEDAGOGIUM, 1921-1924). 

Seus textos eram teóricos e didáticos. Ele apresentou nos artigos que escreveu, 

elementos técnicos relacionados às temáticas da Geografia de continentes e História do Brasil. 

A exemplo dos textos a respeito dos continentes Asiático e Sul Americano, onde apresentou 

toda a estrutura física que comportavam esses, informações sobre o relevo e população. O 

caráter didático dos textos estava na clareza de detalhes das explicações, em sua maioria, textos 

longos, detalhistas que mostravam suas intenções pedagógica, a fim de instruir os demais 

professores. As lições de geografia, apresentavam a base do ensino intuitivo que era adotado 

por boa parte dos intelectuais da educação da época. 

Enquanto diretor do Grupo Escolar Antônio de Souza e membro do Conselho Diretor 

da Associação de Professores, o professor Ivo Filho levava sua experiência de formador de 

professores primários para o Grupo Escolar. Enquanto mestre experiente, instruía os demais 

professores e professoras a respeito das ideias pedagógicas sobre o ensino que eram 

consideradas modernas. Além de ser um diferencial para formação dos alunos, a convivência 

com os intelectuais da educação que moviam as ideias sobre o ensino no estado. Na Figura 10, 

temos a figura do professor Ivo Filho ainda muito jovem, antes de seu ingresso na APRN. 
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A experiência do Grupo Escolar Antônio de Souza trouxe a inovação de conviver no 

mesmo local de circularidades de ideias sobre educação por professores experientes, escritores, 

políticos e demais intelectuais do RN. A formação dos alunos nessa instituição primária 

possibilitava experiências escolares e, certamente, deveria trazer algo de diferenciado nessa 

oportunidade de convivências tão diversas. Como mostra a imagem 11, o professor Nestor Lima 

(Diretor do Departamento de Educação), o Dr. José Augusto de Medeiros (governador do 

estado), líderes da Associação de Professores e demais autoridades civis, militares e religiosas 

no salão do Grupo Escolar Antônio de Souza, em ato de comemoração ao dia do professor e, 

apesar de embaçada, vê-se na imagem a presença de crianças que podem ser os alunos da 

instituição. 

Figura 10 - Professor Francisco Ivo Cavalcante 

Fonte: revista A Educação, 1921. 
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No mesmo período em que o professor Ivo Filho dirigiu o Grupo Escolar Antônio de 

Souza, em 1923, alguns professores foram designados pelo Conselho Diretor da APRN para 

atuarem na instituição, a exemplo de Rosa Cabral de Macedo, Maria das Graças Pio, José 

Saturnino de Paiva, Laura Tavares e Manuel Varela de Albuquerque. 

Nesse período, apenas a professora Rosa Cabral fazia parte da diretoria da Associação 

de Professores como adjunta de bibliotecária, os demais professores viriam a participar, como 

o professor José Saturnino de Paiva que presidiu a APRN apenas na década de 1930. A 

professora Maria das Graças Pio também foi bibliotecária da APRN em 1925, Manuel Varela 

foi secretário em 1927 e, no mesmo ano, a professora Laura Tavares exerceu a função de adjunta 

de bibliotecária. 

A Professora Rosa Cabral atuou primeiramente como Adjunta de bibliotecária no 

Conselho Diretor da APRN, em 1925, exercendo as funções de Secretaria da instituição e de 

tesoureira em 1927. Assim como a professora Julia Alves Barbosa, se formou na turma de 1920 

da Escola Normal. 

Figura 11 - Celebração do dia do professor no Grupo Escolar Antônio de Souza, década 
de 1920 

 

Fonte: Acervo do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte. 
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Nessa imagem, a professora Rosa tinha 18 anos, no ano de sua formatura na Escola 

Normal (RIO GRANDE DO NORTE, 1934), quando começou a atuar no Grupo Escolar 

Antônio de Souza, tinha 21 anos. Ela foi professora do curso infantil misto na primeira turma 

formada. Ainda era muito jovem quando ingressou no magistério. Não identificamos escritos 

da professora na revista Pedagogium. 

A professora Maria das Graças Pio também atuou no Curso Infantil – o segundo 

formado na instituição. Ela concluiu o curso normal pela Escola Normal de Natal na turma de 

1910, dos que fundaram a Associação de Professores. Segundo Morais (2019), a referida 

professora iniciou sua carreira em instituições primarias no interior do estado, no Grupo Escolar 

Macunaíma e Grupo Escolar Moreira Brandão, em Arês e Goianinha respectivamente. 

Essa professora era experiente no magistério, formou-se junto com os fundadores da 

APRN, já havia atuado em outras instituições escolares antes de ser professora no Grupo 

Escolar da Associação de Professores e, a época, não era tão jovem como a professora Rosa 

Cabral. Maria das Graças Pio não expos seus escritos na revista da Associação dos Professores, 

mas foi responsável pelo acervo de livros da instituição, no cargo de bibliotecária nos anos que 

se seguiram. 

Apesar de as citadas professoras não expressarem suas ideias a respeito da educação 

na revista Pedagogium, como outros professores o fizeram, deixaram um legado formativo para 

Figura 12 - Professora Rosa Cabral de Macedo na sua colação de grau na Escola 

Normal de Natal 

Fonte: Acervo particular de Iba Mendes. 
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os alunos que ensinavam, por mais que seus nomes apenas “abrilhantassem” os sumários da 

revista da Associação dos Professores, como participantes do Conselho Diretor da APRN, elas 

desempenharam suas funções sobretudo na sala de aula. 

O professor José Saturnino de Paiva era o mais jovem professor do Grupo Escolar 

Antônio de Souza, ainda finalizava os estudos na Escola Normal de Natal quando foi designado 

pelo Conselho Diretor para atuar no Curso Elementar Masculino. Saturnino, seguidamente 

atuou em outras instituições do estado, a exemplo do Grupo Escolar João Tibúrcio , instituído 

no Bairro do Alecrim. Na década de 1930, dirigiu a Associação de Professores e nas edições da 

década de 1940 da revista Pedagogium escreveu artigos refletindo sobre a importância da 

formação dos professores e do ato de ensinar (PEDAGOGIUM, 1948). 

A professora Laura Tavares, formada pela turma de 1916 da Escola Normal de Natal, 

atuou no Grupo Antônio de Souza como professora do Curso Elementar Feminino. Exerceu a 

função de bibliotecária da APRN em 1927. Infelizmente, não conseguimos localizar os escritos 

da professora na revista Pedagogium, assim como as de outras professoras que atuaram no 

Grupo Escolar Antônio de Souza. 

O professor Manuel Varela de Albuquerque foi professor do Curso Noturno no Grupo 

Escolar, curso esse que durou por um ano apenas. Formou-se também pela Escola Normal de 

Natal no ano de 1919, com aproximadamente 22 anos e começou a atuar no magistério. 

Também não localizamos textos do professor Manuel Varela na Pedagogium, que 

atuou no Conselho Diretor da Associação de Professores na década de 1920, mas identificamos 

sua atuação no conselho fiscal da APRN na década de 1940, mostrando que seu trabalho na 

Associação de Professores perdurou por décadas, assim como o de outros professores a exemplo 

de Francisco Ivo e Severino Bezerra entre outros. 

Podemos observar que inicialmente, o Conselho Diretor selecionou para atuar no 

Grupo Escolar Antônio de Souza, professoras mais experientes (como Maria das Graças Pio e 

Laura Tavares), professores mais jovens (como Rosa Cabral, José Saturnino e Manuel Varela) 

e, para orientar os trabalhos dos mestres, o professor Ivo Filho, experimentado na formação de 

professores primários. 

A partir de 1924, o Grupo Escolar foi organizado em Curso Infantil Masculino, Curso 

Infantil Feminino e Elementar Misto 

Considerando que grande foi o número de crianças, em idade própria e 

completamente ignorantes, que se matricularam no Grupo Escolar Antônio de 
Souza, ao passo que reduzido é o número dos que estão, pela idade e pelo 

desenvolvimento intelectual, em condições de cursar aulas elementares, 

determina que, durante o corrente ano, as aulas do referido Grupo Obedeçam 
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a seguinte classificação: Curso Infantil feminino, curso Infantil masculino e 

Curso Elementar Misto.(ASSOCIAÇÃO DE PROFESSORES, 1924, p. 36) 

Por mais que os professores do Grupo Escolar Antônio de Souza fossem competentes, 

os líderes da Associação os instruíssem com métodos modernos de ensino, ainda assim 

enfrentavam problemas com a aprendizagem dos alunos e a Associação precisou adaptar o 

funcionamento dos cursos do referido Grupo Escolar para atender as demandas do alunado que 

frequentava a instituição. 

A partir de 1924, o Grupo Escolar Antônio de Souza iniciou o ano letivo com um novo 

diretor, o professor Severino Bezerra, porém a regência em sala de aula era realizada apenas 

por professoras – as mesmas que iniciaram desde sua fundação. 

O professor Severino Bezerra, assim como Ivo Filho, era um homem experimentado 

nos assuntos educacionais. Formado pela turma de 1910 da Escola Normal de Natal, atuou em 

algumas instituições de ensino de Natal e, na década de 1940, esteve à frente do Departamento 

de Educação do RN. Na Associação de Professores, participou de sua fundação, no Conselho 

Diretor desempenhou diversos trabalhos, tais como: orador, adjunto de secretário, 1º secretário 

e adjunto de tesoureiro. 

 

Enquanto intelectual da Educação, o professor Severino Bezerra escreveu alguns 

artigos na revista Pedagogium nas décadas de 1920 e 1940, a exemplo de Escolas Rudimentares 

(1921), Palavras aos Professores (1940), Pelo Ensino Público (1948) e Aspectos do Ensino 

Figura 13 - Professor Severino Bezerra com o corpo docente e discente do Grupo 

Escolar Antônio de Souza, década de 1920  

Fonte: Acervo do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte. 



91 

Público (1949). O primeiro texto, escrito nos anos de 1920, apresenta a importância das Escolas 

Rudimentares para o combate ao analfabetismo no RN, especialmente para as populações do 

interior, além disso o texto claramente emite propaganda do governo por construírem essas 

escolas no interior do Rio Grande do Norte a fim de atender os menos abastados. 

Todo mundo sabe que o pensamento do governo, criando essas Escolas, foi 

simplesmente para que os pequenos filhos do Rio Grande do Norte, impedidos 

de frequentarem, por circunstancias diversas, os Grupos Escolares, não 

ficassem privados de instrução, embora simples e rudimentar, não importa, 
mas, mesmo assim, porta aberta aqueles que, dela se aproveitando, queiram 

penetrar no vasto cenário das letras, tornando-se elementos úteis a 

coletividade, da qual eram ínfimas, esquecidas e ignoradas parcelas. 

(BEZERRA, 1921, p. 36) 

Nesse texto, o professor Severino Bezerra ainda afirma que o Brasil sofre com mais 

de 16 milhões de analfabetos pela falta de iniciativas para alfabetizar o povo brasileiro. Por 

meio da ausência de instrução e higiene, as pessoas adoecem, suas forças v itais são esmorecidas 

impedindo o avanço do país. Impedindo o melhoramento comum, físico e psíquico da raça 

(BEZERRA, 1921). 

Os trabalhos posteriores do referido professor estão relacionados à importância da 

figura do professor e seu papel fundamental na sociedade. Havia a necessidade de os 

professores cumprirem cátedras nos lugarejos remotos do país, sem distinção de hierarquização 

(BEZERRA, 1948), assim como apresenta em artigos as novas instituições educacionais que 

estão sendo criadas pelo governo do estado, a exemplo do Instituto de Educação do Rio Grande 

do Norte e algumas escolas Rudimentares pelo interior. 

O professor Severino Bezerra tinha o pensamento educacional voltado para a 

disseminação da educação. Suas ideias republicanas fortes, higienistas, provavelmente sentidas 

pelo público, enquanto esteve à frente do Grupo Escolar Antônio de Souza.  Na Figura 14, temos 

a figura do professor Severino Bezerra, experiente com os anos no magistério. 
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Em síntese, todos os professores e professoras do Grupo Escolar Antônio de Souza  

possuíam formação adequada, pois eram formados pela Escola Normal. Contudo, observamos 

que a direção da instituição esteve sempre sob a responsabilidade dos homens, enquanto o ato 

de ensinar ficava, em sua maioria, sob responsabilidade das mulheres, reafirmando a questão 

da feminilização do magistério primário. 

Vale destacar que as mulheres, enquanto professoras do grupo escolar, não escreviam 

na revista Pedagogium, apenas os homens. Isso demonstra que o valor intelectual era atribuído 

ao sexo masculino, as mulheres exerciam atividades práticas de sala de aula, em contato com 

os alunos, numa relação onde os homens pensavam a educação e as mulheres a executavam de 

alguma forma nos seus espaços de atuação. 

 

3.3 Ideias e práticas pedagógicas no Grupo Escolar Antônio de Souza 

 

As investigações a respeito da cultura escolar possuem o caráter singular que lhe é 

próprio e peculiar (VIDAL, SCHWARTZ, 2010). A escola não é uma instituição apenas de 

transmissão de conhecimentos, de incorporação de comportamentos e condutas, mas também 

um espaço de ressignificação de práticas, de ações diferenciadas e criativas e dessa forma está 

imbricada com a lógica social. 

Figura 14 - Professor Severino Bezerra de Melo, [19-?] 

Fonte: acervo do SINTE-RN 
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O Grupo Escolar Antônio de Sousa, como instituição escolar, teve suas 

particularidades uma vez que foi criado por uma agremiação de professores, quando apenas os 

Decretos de Governo poderiam criar instituições com a denominação de Grupo Escolar (RIO 

GRANDE DO NORTE, 1925). Além disso, essa instituição funcionava no mesmo prédio em 

que aconteciam as reuniões da Associação de Professores, conferindo-lhe um status de espaço 

aplicador de ideias de um grupo social. 

Os profissionais que atuaram no Grupo Escolar, eram professores associados, 

escolhidos pelos membros do Conselho Diretor na pessoa do presidente. O prédio era próprio 

da instituição, mas de acordo com seu estatuto, em caso de a Associação findar ou não poder 

mais gerir o Grupo Escolar, ele seria doado ao governo do estado 4  (ASSOCIAÇÃO DE 

PROFESSORES, 1924). 

Sobre seu funcionamento, de acordo com o Art. 48 do Estatuto , o Grupo Escolar 

Antônio de Souza funcionaria, a partir do regimento dos programas dos grupos escolares do 

estado, mas com adaptações feitas pelo Conselho Diretor, com aprovação em conjunto da 

direção da Associação de Professores. Os professores eram escolhidos anualmente para 

lecionarem no grupo (teriam que ser associados) – com exceções para os que tivessem bom 

desempenho anteriormente, esses passariam quanto tempo fosse necessário. Eles não podiam 

aprovar menos que 50% da turma, ou colocar mais de vinte faltas sem justificativas. 

A Associação de Professores exercia influência e domínio das ideias e práticas no 

Grupo Escolar Antônio de Souza, tudo que acontecesse lá, precisava estar de acordo com as 

ideias dos professores que participavam do Conselho Diretor da entidade, especialmente na 

pessoa do presidente. 

De acordo com Elias (2001), o nível hierárquico organiza a vida de determinado grupo 

social como um todo. Os homens são sensíveis às ligações entre seus níveis sociais e a 

configuração de sua esfera de atuação na sociedade, que situa a condição social de cada sujeito. 

Assim, como os grupos sociais são formados por indivíduos ligados por dependências 

recíprocas, estão sempre tentando equilibrar as tensões das ações e decisões. 

Essa observação, relaciona-se com que acontecia no interior da APRN para o Grupo 

Escolar Antônio de Souza, o nível hierárquico organizava os lugares de cada sujeito no grupo 

social, por mais que houvesse uma ideia de comunidade harmônica. O Conselho Diretor da 

 
4 Capítulo VII Art. 41º - No caso de dissolver-se a Associação, o edifício do grupo escolar Antônio de Souza será 
doado ao estado para que nele continue a funcionar o mesmo instituto de ensino, e o Conselho Diretor nomeará 
uma comissão de liquidação, encarregada de vender os bens imóveis afim de cobrir o passivo que existir, 

destinando-se o ativo disponível a um estabelecimento de instrução ou de amparo a infância desvalida. 
(ASSOCIAÇÃO DE PROFESSORES, 1924, p. 18) 
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Associação de Professores ditava as regras a serem seguidas e os liderados deveriam obedecê-

las, ao mesmo tempo, em que os líderes contavam com a prestação de serviço dos professores 

no referido Grupo Escolar, a fim de manter seu projeto educacional vivo, isso gerava uma 

relação de interdependente recíproca, buscando equilibrar as tensões para a manutenção do 

grupo social. 

Nos anos iniciais de funcionamento do Grupo Escolar Antônio de Souza, os primeiros 

diretores do foram Francisco Ivo Cavalcante e Severino Bezerra. Ambos professores 

diplomados pela Escola Normal de Natal, com referências educacionais republicanas fortes, 

experientes com a causa educacional. 

Seus perfis educacionais nos remetem a ideias pedagógicas divulgadas no primeiro 

período da República brasileira, a exemplo do nacionalismo, do higienismo, da valorização e 

da divulgação da educação pública com o incentivo à formação de professores. Estas marcas 

podem ter sido levadas para o Grupo Escolar Antônio de Souza com o propósito de executar na 

instituição, as ideias educacionais defendidas pela APRN. 

Em pouco tempo de funcionamento, o Grupo Escolar Antônio de Souza já contava 

com 176 alunos, assim distribuídos: 47 na 1ª classe do curso infantil misto, regida pela 

professora Rosa Cabral de Macedo; 47 na 2ª do mesmo curso, regida pela professora Maria das 

Graças Pio; 20 no curso elementar masculino, regido pelo professorando José Saturnino de 

Paiva (ainda não diplomado); 20 no curso elementar feminino, e 42 no curso noturno, regido 

pelo professor Manoel Varella de Albuquerque. 

A frequência dos alunos era considerada satisfatória em todos os cursos, menos no 

curso noturno onde era parcial, como descreve o noticiário na revista da APRN: “uns por 

circunstâncias imperiosas, outros, talvez, por desídia, não veem correspondendo a assiduidade 

do respectivo professor” (ASSOCIAÇÃO DE PROFESSORES, 1923, p. 47). A segunda turma 

do curso Infantil também estava com menor frequência do que a primeira, mas mesmo assim, 

o Grupo Escolar Antônio de Souza foi abraçado pelos moradores do bairro do Tirol, pois os 

demais Grupos da cidade de Natal, eram afastados e o translado precário, considerando a baixa 

quantidade de transportes na capital. Tratando-se da população menos abastada do referido 

bairro, o noticiário da Associação de Professores afirmava: 

Entre gente pobre, onde a ignorância campeia livre, mas onde nunca faltam 

inclinações virtuosas, uma casa de educação, quando bem dirigida e 

movimentada, após ter conquistado a confiança do meio, torna-se o centro 
donde irradiam, em todos os sentidos, as opiniões, os exemplos e os conselhos. 

O Grupo Escolar Antônio de Souza está fadado a ser o elemento vivificador 

do ambiente moral e intelectual de quase toda população do bairro que o 

contorna (ASSOCIAÇÃO DE PROFESSORES, 1923, p. 48). 
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A instituição escolar para aquele ambiente, nas palavras de Foucault (1984),  era um 

aparelho prescritivo que podia ditar valores e condutas aos indivíduos que frequentassem a 

instituição. Para a APRN, o Grupo Escolar Antônio de Souza era uma espécie de farol para 

guiar os mais desvalidos do bairro do Tirol. O nível intelectual e moral que existia naquele 

espaço escolar, poderia ser uma saída virtuosa para as pessoas pobres, que nas palavras 

proferidas em publicações da Associação de Professores para revista Pedagogium, onde a 

ignorância campeia livre. 

A ideia de moral ligada diretamente à educação, tornava-se uma ideia pedagógica, pois 

relacionava-se ao modus operandi da ação educativa (SAVIANI, 2013) por meio das “opiniões, 

exemplos e conselhos”, como uma metodologia para alcançar moralmente determinado 

público, com o propósito de possibilitar os bons hábitos e a intelectualidade dos que viriam 

frequentá-la. A ideia de moral tornava-se um dos fundamentos para a fundação do Grupo 

Escolar naquele determinado bairro. 

O bairro do Tirol foi criado sob Resolução nº 55, de 30 de dezembro de 1901, o terceiro 

bairro instituído em Natal juntamente com Petrópolis, originalmente projetados pelo 

agrimensor italiano Polidrelli, com a denominação de Cidade Nova destinado a moradia da elite 

natalense. De acordo com Cascudo (1999), constituíam as terras vendidas a preços baixos pelo 

pouco valor dos terrenos e pelo nível de pobreza das pessoas que moravam ali. Havia poucas 

propriedades no local, as pessoas que se aventuravam eram motivo de chacotas pelos mais 

experientes da cidade. 

O Governador Alberto Maranhão possuía uma casa no bairro, mas nas palavras de 

Cascudo (1999) apenas para veranear. Outras casas apareciam por cima dos montes que 

predominavam na localidade. “Residências tão longe da cidade que a travessia era feita a cavalo 

e muita gente não encontrava razão naquelas simpatias por uma vida no mato”  (CASCUDO, 

1999, p. 352) 

No início, o Tirol era um bairro grande em extensão e pouco habitado. Os poucos 

moradores nominavam suas casas com o sentimento que tinham a respeito de estarem naquele 

bairro, como Pedro Velho que chamou a sua casa de Solidão e Alberto Maranhão que 

denominou a sua de Covadonga, uma espécie de casa rural espanhola. 

Na década de 1920, quando a Associação adquiriu o terreno para a construção do 

Grupo Escolar Antônio de Souza, o bairro caracterizava-se por estar dividido entre pessoas mais 

abastadas como alguns nomes conhecidos na cidade, que iam para veranear e já possuíam 

imóveis em outras localidades centrais e a população mais pobre que não podia morar perto do 

centro, Cidade Alta e Ribeira. 
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Como terceira instituição de ensino com a denominação de Grupo Escolar na cidade 

de Natal, o Grupo Escolar Antônio de Souza era uma escola Subvencionada pelo governo, ou 

seja, era mantida por particulares, mas recebia uma subvenção do governo do estado. O quadro 

9 mostra a listagem das Escolas Subvencionadas existentes na capital, quem as mantinham e a 

subvenção do governo. 

Escola Proprietários 
Valor da subvenção do 

governo (1924 e 1925) 

Escola Doméstica de Natal Liga de Ensino 36:000$ anuais 

Grupo Escolar Antônio de 

Souza 

Associação de Professores 20:000 $ anuais 

Escola de Comércio 

Feminina/Masculina 

Aliança Feminina 600$ anuais 

Colégio Santo Antônio Diocese de Natal 1:800$ anuais 

Colégio da Conceição (aula 

dos pobres) 

Colégio da Conceição 1:800$ anuais 

Escola S. Vicente de Paula - 600$ anuais 

Externato Magalhaes Aurea Laura Magalhães 600$ anuais 

Escola Evolução 2 Maçonaria 600$ anuais 

Escola Meira e Sá Evaristo Martins de Souza 600$ anuais 

Escola Padre João Maria Joaquim Rosado 600$ anuais 

Externato São Luiz Maria Conceição da Câmara 600$ anuais 

Escola União Artística 

Operaria 

Francisco Gomes de 

Albuquerque 

600$ anuais 

Escola 12 de Setembro Maria Lúcia de Moraes 600$ anuais 

Escola Dr. Manuel Dantas Anna Gomes da Silva 600$ anuais 

Escola do Centro Frei 

Miguelinho 

Antônio Fagundes 840$ anuais 

Externato da Sagrada Família - 840$ anuais 

Escola Graduada do centro 

Operário Natalense 

Centro Operário 1:800$ anuais 

Externato Elisa Reed Sephora de Oliveira Ramos 1:200$ anuais 

Quadro 9 - Escolas Subvencionadas da Capital do Rio Grande do Norte 
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Sagrado Coração de Jesus Guilhermina Andrade 1:200$ anuais 

Escola Santo Emiliano João de Farias Caldas 1:200$ anuais 

Escola Nossa Senhora do 

Rosário 

João de Farias Caldas 960$ anuais 

Escola de Música do Alecrim Luiz Soares 480$ anuais 

Escola José Bonifácio Colônia de pescadores 1:200$ anuais 

Escola Luiz Lucariny Colônia de pescadores 1:200$ anuais 

Externato Benigna Silva - 1:000$ anuais 

Escola de Comércio de Natal Sociedade de Ensino 

profissional 

- 

Escola Primaria Juvino 

Barreto 

- - 

Escola Particular São José Manuel Leonor Ramos 600$ anuais 

Escola 7 de Setembro  Manuel da Silva - 

Escola 13 de Junho Maria dos Anjos Wanderley - 

Escola Particular Joanna de Melo - 

Escola São José Igapo Maria da Cruz Cavalcante - 

Escola Secundária Vigário 

Bartolomeu 

- - 

Escola Mista Augusto Leite Centro Natalense - 

Escola Jose Augusto Eduardo dos Anjos - 

Colégio Rio Branco Clementino Câmara - 

Escola Elementar de Belas 

Artes 

Raimundo Dantas - 

Escola Amaro Barreto Maria Nazaré de Moraes - 

 

Infelizmente, não conseguimos identificar o valor da subvenção de algumas 

instituições, mas as maiores subvenções foram para a Liga de Ensino e para a Associação de 

Professores. A maioria das instituições recebiam quantias inferiores a 1:000$ anuais. As 

subvenções do governo destinavam-se a manutenção de um reduzido número de alunos que 

frequentavam gratuitamente, as chamadas aulas gratuitas. 

Fonte: LIVRO DAS MATRICULAS DAS ESCOLAS SUBVENCIONADAS DO ESTADO, 1924 -1925. 
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A subvenção do governo para o Grupo Escolar Antônio de Souza era uma parte do 

auxílio. O dinheiro era direcionado para Associação dos Professores e para outras despesas 

além das do grupo escolar. As aulas iam de 1º de fevereiro a 30 de novembro, no horário de 

10h da manhã às 13h. Sobre seu regimento, “é o mesmo dos Grupos Escolares do estado, com 

alterações apenas nas partes que lhe são adaptáveis pela sua própria natureza de estabelecimento 

particular” (DIRETORIA GERAL DA INSTRUÇÃO PÚBLICA, 1924, p. 3). As aulas 

oferecidas na instituição de ensino eram todas gratuitas. 

A respeito da inspeção realizada no Grupo Escolar Antônio de Souza, o inspetor Abel 

Furtado recomenda “à Instrução Pública os nomes dos professores do Grupo, que merecem 

elogios” (DIRETORIA GERAL DA INSTRUÇÃO PÚBLICA, 1924, p. 3). Quanto à avaliação 

da higiene do prédio, moralidade e nacionalização do ensino, os elogios enalteciam o trabalho 

realizado pelos professores. Notava-se a importância social de a escola promover a integração 

desses três pilares da educação republicana: o higienismo, a moral e a divulgação da educação 

que se levava ao progresso do país, moderna e republicana. 

De acordo com Souza (2014), a escola primária além de instruir tinha a finalidade 

primordial de educar o alunado “[...] ela reportava a uma cara concepção de ensino; educar 

pressupunha um compromisso com a formação integral da criança que ia muito além da simples 

transmissão de conhecimentos [...] implicava essencialmente a formação do caráter” (SOUZA, 

2014, p. 119). A formação do caráter mediante a aprendizagem da disciplina social, dizia 

respeito especialmente aos ensinamentos das virtudes morais e valores cívico -patrióticos 

necessários à formação do espírito nacionalista, atributos caros às instituições escolares 

republicanas, como era o Grupo Escolar Antônio de Souza. 

A Diretoria Geral da Instrução também apresentou as matrículas da instituição, 

frequências e a porcentagem das frequências em relação às matrículas no ano de sua fundação. 

 

Nº de matrículas/meses Frequência do alunado 

Porcentagem da 

frequência em relação às 

matriculas 

116 – Fevereiro 89 76% 

   -     Março - - 

 124- Abril 77 62% 

121 – Maio 77 71% 

Quadro 10 - Frequência dos alunos do Grupo Escolar Antônio de Souza no ano de sua 

fundação 
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121 – Junho 76 62% 

111 – Julho 76 68% 

107- Agosto 89 83% 

   -   Setembro - - 

99 – Outubro 65 65% 

99 – Novembro 62 63% 

 

Não conseguimos identificar a matrícula dos meses de março e setembro. O motivo 

das diminuições das matrículas e frequência dos alunos é desconhecido até o momento. Os 

alunos do Grupo Escolar Antônio de Souza estudavam a partir dos seguintes livros didáticos: 

Curso Nome do livro Classe/Semestre 

Infantil Ensino Rápido 1ª classe/1ª semestre 

 Nova Cartilha 1ª classe/2º semestre 

Infantil Páginas infantis 2ª classe/1º semestre 

 Leitura preparatória  2ª classe/2º semestre 

Elementar Primeiro livro 1ª classe/1º semestre 

 Segundo livro  1ª classe/2ª semestre 

 Terceiro livro 2ª classe/1ºsemestre 

 Saudade 2ª classe/2º semestre 

 

As cartilhas disseminadas na instituição eram de autoria de Mariano de Oliveira, 

Erasmo Braga e Thales de Andrade. Os livro do primeiro autor eram trabalhados no Curso 

Infantil e os demais no Curso Elementar. Essas cartilhas produzidas no começo do século XX, 

segundo Mortatti (2000), se basearam no método analítico sintético, caracterizavam-se pela 

aprendizagem do todo e das partes simultaneamente, por meio do qual a criança era ensinada a 

partir das sílabas da palavra, da palavra à frase e ao texto. Isso se deu por meio das contribuições 

da Pedagogia norte-americana, divulgada no Brasil inicialmente nas escolas graduadas de São 

Paulo no contexto da reforma da instrução pública, e posteriormente disseminada para outros 

estados brasileiros pelas “missões de professores” paulistas. 

Quadro 11 - Livros Didáticos do Grupo Escolar Antônio de Souza 

Fonte: LIVRO DAS MATRÍCULAS DAS ESCOLAS SUBVENCIONADAS DO ESTADO, 1924 . 

Fonte: revista Pedagogium, 1924. 
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Os livros de Mariano de Oliveira foram recomentados para os Grupos Escolares do 

Rio Grande do Norte para as classes iniciais. A escolha se deu pelo diretor da Instrução Pública 

do RN, depois da análise feita por Nestor Lima, diretor da Escola Normal de Natal. 

Pelas razões apontadas e salvo melhor juízo, sou de parecer que os livros 

escolares do professor Mariano de Oliveira podem ser adotados com 

vantagens 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 

aplicadas nas classes iniciais os mencionados livros. (PELO ENSINO, 1917, 

p. 1) 

Os livros de Erasmo Braga adotados pelo Grupo Escolar Antônio de Souza eram 

utilizados no Curso Elementar. A característica dos livros desse autor era a formação moral dos 

educandos a partir de valores protestantes, uma vez que o autor, Erasmo Braga era pastor 

presbiteriano. Esses livros buscavam facilitar o aprendizado da leitura e escrita, incentivando a 

imaginação, raciocínio e o sentimento dos aprendizes. Os temas abordados apresentavam a 

família, amizade, fauna e flora, jogos, brinquedos, além da moralidade, patriotismo, cultura 

brasileira, a importância do trabalho, leitura e os valores protestantes remetendo o respeito ao 

próximo e a divindade de Deus (MASSOTTI, 2007). 

O livro Saudade, de Thales Castanho de Andrade, foi uma das mais importantes obras 

da literatura infantil da época, apreciada por diversos intelectuais brasileiros e, em 1967, ganhou 

o Prêmio Jabuti de Literatura infantil. O livro contava a história de uma criança que havia se 

mudado do campo para a cidade e depois retornado ao lugar de origem. Numa narrativa 

interessante para o público infantil, permitindo-lhes a criatividade e imaginação. 

Foi definido pelo Conselho Diretor da APRN que no Grupo Escolar Antônio de Souza 

os alunos teriam contato com o ensino Nacional que correspondia a Língua Materna, História 

Pátria e Geografia. Essas disciplinas estavam no currículo dos grupos escolares do RN, 

reafirmando que o Grupo Escolar Antônio de Souza seguia o padrão de currículo das escolas 

republicanas. 

A presença de políticos na instituição também era notável. As relações dos líderes da 

APRN com o poder público eram fortes. Na ocasião, no final do ano da inauguração do Grupo 

Escolar, a Associação recebeu a visita de alguns deputados para verem a concretização da obra 

que auxiliaram construir. 

No dia 28 de novembro findo, o Grupo Escolar Antônio de Souza recebeu a 

visita dos Srs. deputados do congresso do estado que, percorrendo todas as 

dependências do majestoso edifício tiveram excelente impressão. No salão de 

honra do prédio, lhes foi servido uma taça de champanhe, falando então o Dr. 

Amphilóquio Câmara que agradeceu a honra da visita hipotecando também 
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reconhecimento da Associação ao congresso do estado que por mais de uma 

vez, num gesto altamente patriótico, veio ao encontro dos desejos da sua 

diretoria, votando verbas com o fim de auxiliar a construção do seu primeiro 

Grupo Escolar. (ASSOCIAÇÃO DE PROFESSORES, 1924, p. 44-45) 

A visita dos deputados ao Grupo Escolar Antônio de Souza serviu para a Associação 

de Professores mostrar que a contribuição mandada por eles para a construção do edifício foi 

empreendida em um templo educativo. O investimento feito por eles começava a dar frutos e 

já se findava o ano letivo da recém-nascida instituição de ensino. 

A partir de 1925, o Grupo Escolar Antônio de Souza passou a oferecer o Curso 

Complementar, ou escola primária superior, seguindo o Regimento Interno dos Cursos 

Complementares (1921). Os alunos da própria instituição podiam ser inscritos, desde que 

concluíssem o Curso Elementar, além de outros candidatos que estivessem em condições 

verificadas pelo exame de admissão. Esse curso tinha a duração de dois anos e seriam 

ministradas as seguintes disciplinas: Português e Francês (professora Rosa Cabral); Aritmética 

e História do Brasil (Professora Maria das Graças Pio); Geografia, Geometria, Instrução cívica 

e Educação Física (professora Laura Tavares Trigueiro). 

Também a partir desse ano, o funcionamento da instituição foi alterado, sendo das 10h 

da manhã às 14h da tarde, e ampliada a oferta. A quantidade de turmas aumentou: duas turmas 

do Curso Infantil Feminino, duas do Curso Infantil Masculino, duas do Curso Elementar Misto 

e uma turma do Curso Complementar. Cerca de 150 matrículas (LIVRO DE MATRÍCULAS 

DAS ESCOLAS SUBVENCIONADAS, 1925). Tudo isso sob orientação do Regimento 

Interno dos Grupos Escolares do RN de 1925, que permitia o funcionamento nos Cursos 

Complementares nos Grupos Escolares. 

No ano de 1927, em comemoração ao quarto aniversário do Grupo Escolar Antônio de 

Souza, foi criado um curso de trabalhos domésticos (corte, costura, bordado e crochet) 

essencialmente para as moças da região do bairro do Tirol e um curso de música para ambos os 

sexos, no dia primeiro de maio, em homenagem ao dia do trabalhador. (DUARTE, 1985). 

Apesar das iniciativas de avanço em relação à posição feminina na sociedade letrada, 

insistia-se na ideia de formar a mulher para as atividades domésticas. Investia-se na moça para 

ser prendada em casa, a serviço do pai e irmãos, se fosse solteira, e dos filhos e marido quando 

contraísse matrimônio. 

Não investiam nesse tipo de aprendizagem para os rapazes que, por sua vez, ficariam 

responsáveis por atividades que exigissem mais do intelecto como a música. Ainda que em sua 

maioria as jovens participassem do curso doméstico e fossem socialmente educadas a servirem 

o lar, também poderiam participar. As mulheres deveriam saber ler e escrever, mas também 
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teriam que ser prendadas, boas donas de casa, criarem filhos que se tornassem cidadãos e 

contribuíssem com o crescimento e progresso da nação brasileira. 

Apesar das iniciativas em favor do sexo feminino, dentro dos lares, a situação 

continuava idêntica, com as esposas e filhas submetidas ao poder patronal que 

dirigia o destino e ditava as regras de conduta, com o aval da sociedade. 

Apesar das expectativas alvissareiras da ordem e do progresso do século XX, 

a higiene, a moralidade e religiosidade, a pureza, os ideais de preservação da 
raça, da sobrevivência social estamparam no sexo feminino seu emblema de 

manutenção da sociedade tradicional, e as mulheres continuavam sendo 

submetidas a padrões comportamentais que serviram para impor barreiras a 

sua liberdade, autonomia, principalmente em relação a sexualidade. Educar o 

sexo feminino passou a ser uma necessidade que se impunha cada vez mais 
adiante da sociedade urbanizada que ditava novas regras de convivência no 

espaço cotidiano (ALMEIDA, 2014, p. 70) 

Por mais que as lutas femininas fossem expressivas, especialmente nas primeiras 

décadas do século XX, as mulheres ainda precisavam se submeter às poucas opções de 

atividades que lhes restavam. Não bastava ler, escrever e fazer cálculos matemáticos, a mulher 

deveria ser ensinada para os trabalhos domésticos que era o seu primeiro papel social. Desta 

maneira a escola precisava estar comprometida com os padrões comportamentais esperados 

pela sociedade, em relação a educação feminina, para ensiná-las prendas domésticas a fim de 

serem educadas, boas donas de casa e criadora de bons cidadãos. 

O curso doméstico era ofertado pelas próprias professoras do Grupo Escolar Antônio 

de Souza, apontando claramente o pensamento feminino da época: por mais que as mulheres 

estudem e exerçam uma profissão semelhante aos homens, elas também devem ser aptas, hábeis 

a respeito das prendas domésticas. Na própria revista Pedagogium, observamos os escritos de 

Júlia Medeiros (1925) sobre a missão das mulheres. Ora, por mais que ela fosse considerada 

uma mulher distinta dos padrões esperados para a época, pregava a vocação materna da mulher, 

enquanto missão primeira e essencial. 

Poucas mulheres escreveram artigos na revista Pedagogium, grande parte dos textos 

eram escritos por homens, apesar de na primeira metade da década de 1920 o corpo editorial da 

revista ter sido composto por professoras. O referido texto de Julia Medeiros representava, em 

grande parte, o que a sociedade pensava da figura feminina: um ser delicado, amável, maternal 

e disposto a fazer o bem em qualquer posição que a colocassem. 

Apesar das inúmeras discussões a respeito do papel das mulheres, observamos que a 

principal representação da Associação de Professores, atribuída no Grupo Escolar Antônio de 

Souza, era de que o dever da mulher seria servir ao próximo, seja enquanto professora, filha, 

esposa e mãe. Essa representação dizia respeito ao que grande parte da sociedade pensava e 
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queria das mulheres. A criação do curso de trabalhos domésticos, na prática, era a representação 

de um grupo de professores e professoras que considerava proveitosa a educação das moças 

para o serviço do lar, também fazendo jus ao pensamento pedagógico e social circulante na 

Primeira República de que, pela natureza materna feminina, elas estariam aptas para o serviço 

de ensinar. 

O curso de música se estenderia a todos os alunos do Grupo Escolar Antônio de Souza 

com o objetivo de despertar o gosto estético, por meio do canto e de produções musicais 

selecionadas, hinos e canções brasileiras, de autores que interpretassem da melhor forma a 

beleza e grandeza da pátria, sobretudo com assuntos locais e do folclore. (DUARTE, 1985) 

As aulas de instrução musical eram uma estratégia para ensinar o civismo, a moral e a 

cultura brasileira na instituição uma vez que a presença aos ensaios era obrigatória para todos 

os alunos em dois dias por semana para os alunos do curso primário – inclusive para as alunas 

do curso de trabalhos domésticos – e uma vez para os que frequentavam o curso de trabalhos. 

As letras das músicas seriam escolhidas pela professora, mas passaria pelo crivo do diretor do 

Grupo e do Conselho Diretor da Associação de Professores. (DUARTE, 1985) 

Nesse período, o ensino de música nas instituições escolares, começavam a ganhar 

espaço. 

A partir da década de 1920, diversas transformações nos modelos e nas 

legislações relativas ao ensino de música ocorreram. Um fato relevante para a 

educação musical sucedeu-se no ano de 1923, quando as escolas públicas 

paulistas passaram a utilizar o método “tonic-solfa” como modelo de 

musicalização. Outro grande avanço foi a musicalização para crianças, a partir 

de sua instituição através de uma lei federal de 1928, a qual criou os jardins 
de infância com orientação especializada. Um dos momentos mais ricos da 

educação musical no Brasil foi o período que compreendeu as décadas de 

1930-40, quando se implantou o ensino de música nas escolas em âmbito 

nacional, com a criação da Superintendência de Educação Musical e Artística 

(SEMA) por Villa-Lobos, a qual objetivava a realização da orientação, do 
planejamento e do desenvolvimento do estudo da música nas escolas, em 

todos os níveis. (AMATO, 2006, p. 151) 

Em 1927, comemorava-se o centenário da primeira Lei de ensino primário no Brasil, 

datada de 1827 5 , cuja comemoração nacional foi iniciada pela Associação Brasileira de 

Educação (ABE) e disseminada também no Rio Grande do Norte pelo Departamento de 

 
5  Lei de 15 de outubro de 1827 que determinava a criação de “Escolas de Primeiras Letras”. Organização 
preconizada pelo ensino mútuo, quanto ao conteúdo que os professores iriam ensinar: ler, escrever, as quatro 

operações de aritmética, prática de quebrados decimais e proporções, as noções mais gera is de geometria prática, 
a  gramática da língua nacional, os princípios de moral cristã e da religião católica apostólica romana [...]. Essa 
primeira Lei independente não deixava de estar em sintonia com o espírito da época. Tratava ela de difundir as 

luzes garantindo, em todos os povoados, o acesso aos rudimentos do saber que a modernidade considerava 
indispensável para afastar a ignorância. (SAVIANI, 2013, p. 126) 
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Educação, na pessoa de Nestor Lima. Na ocasião da conferência da ABE, Miguel Couto (1927), 

apresentou os problemas da alfabetização do povo brasileiro e afirmou ainda sobre a 

necessidade da educação nacional: “a educação do povo é o nosso primeiro problema nacional: 

primeiro, porque é o mais urgente; primeiro porque solve todos os outros; primeiro porque 

colocara o Brasil a par das nações mais cultas” (COUTO, 1927, p. 34). 

No Rio Grande do Norte, a festa foi comemorada em todos os estabelecimentos de 

ensino, isso foi exigido pelo Departamento de Educação do estado. Autoridades políticas, 

religiosas, professores, alunos, todos reunidos para celebrarem o primeiro centenário da Lei de 

Ensino Primário, em atos de civismo e nacionalidade. Na figura 15, temos governantes 

estaduais, diretores de departamentos, líderes da Igreja Católica, da APRN, professores, alunos, 

lideranças das forças armadas, dentre outros, todos reunidos para a comemoração de um dia 

épico para a educação brasileira, num ato de civismo na Praça Augusto Severo. 

 

Em ocasião dessa comemoração, o Grupo Escolar Antônio de Souza foi sede da festa 

organizada pela Associação de Professores para celebrar o primeiro centenário da Lei do Ensino 

Primário. Em discurso proferido por Adaucto Câmara, orador oficial da solenidade, ele 

reafirmou a importância da primeira Lei de Ensino Primário instituída no Brasil. Estavam 

celebrando em todo o país, com um entusiasmo unanime, “o centenário de uma lei venerada, 

com que os avisados políticos da monarquia entendiam corrigir os erros e a desídia da coroa 

portuguesa, no tocante a disseminação do ensino”. (CÂMARA, 1927, p. 8). 

Figura 15 - Comemoração do 1º centenário do Ensino Primário na Praça Augusto Severo, 
1927 

 

Fonte: Acervo do Instituto histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte. 
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Adaucto Câmara, semelhantemente ao discurso de Miguel Couto, reafirma a 

necessidade de alfabetizar a grande massa. Expõe que o centenário só foi comemorado com 

tamanha proporção pelas autoridades e intelectuais pelo fato de as pessoas, em sua grande 

maioria, continuarem analfabetas. Se soubessem ler, a memória dessa lei seria remota, e 

apresentariam apenas como “a lei que começou com o processo de alfabetização no país”. Na 

visão dele, as festividades do centenário tornaram-se uma forma de reafirmar a urgência de 

investir na alfabetização do povo. (CÂMARA, 1927) 

No âmbito estadual,  a festa foi celebrada de maneira cívica e nacionalista, como 

apresenta o programa instituído e o próprio hino do centenário. O centenário foi comemorado 

por alguns dias, sendo decretada pelo Departamento de Educação do estado a obrigatoriedade 

do programa de comemoração. Tal programa foi organizado da seguinte maneira nos 

estabelecimentos primários e Escolas Normais: 

Dia 12 de outubro dia da criança, às 9h:00 da manhã, festa cívico-literária em 

todas as escolas, em comemoração da descoberta da américa e de Cristovão 

Colombo; a festa da raça às 16h:00 da tarde, no jardim da praça André de 

Albuquerque; a festa da criança, constante dos jogos, cânticos, recitativos, 
retreta pelas bandas musicais. Visita do sr. Presidente do estado e demais 

autoridades locais. 

Dia 13 de outubro às 17h:00 da tarde no Grupo Escolar Antônio de Souza, no 

Tirol, grandiosa festividade cívico-literária. Conferência do Dr. Adaucto da 

Câmara. Danças infantis. 
Dia 14 de outubro às 17h:00 da tarde no Grupo Escolar Frei Miguelinho, no 

Alecrim, interessante festival cívico-literário e conferência análoga. 

Dia 15 de outubro dia do professor às 6h:00 da manhã: comparecimento de 

todas as Escolas Primárias e Normal a missa campal na praça 7 de setembro. 

(PEDAGOGIUM, 1927, p. 97) 

O hino do Primeiro Centenário da Lei do Ensino Primário foi dedicado aos professores 

primários de todo Brasil, sua letra exaltava a primeira Lei de Ensino e expressava sua 

importância para o desenvolvimento do país. Além de ser um símbolo de civismo, exaltando o 

potencial da nação brasileira por meio da criação e execução da referida Lei, o hino apresentava 

a educação como um caminho para o Brasil ser grandioso. 
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Hino do Primeiro Centenário do Ensino 

Primário 

 

Aos professores primários brasileiros 

Música do maestro Luigi Maria Smido 

Letra: Nestor Lima 

 

Já li e organizada 

Vivia a ingente Nação 

Quando foi sancionada 

A sábia lei da instrução. 

Cumpre as gerações de agora 

Seguir-lhe a inspirações, 

Elevando a toda hora 

Desta pátria as tradições. 

 

Para as letras, para a arte, 

Com tino extraordinário, 

Exigiu por toda parte 

Aulas do ensino primário. 

Lei prudente, lei preclara, 

De um cunho tão senhoril, 

Em preceitos bons traçara 

Novos rumos ao Brasil. 

 

Coro 

Lembrando, a 15 de outubro, 

Da sabia lei a sanção, 

Saudamos nela o delibo 

Da brasileira instrução. 

 

Ao fundar o novo império, 

Dom Pedro Primeiro vê 

Que de um povo o esteio sério 

Só se encontra o A B C. 

Em qualquer cidade ou vila, 

De intensa população, 

Manda ouvir-se a voz tranquila 

Dos padroeiros da instrução. 

 

Lei preclara, lei prudente, 

Que deu subido valor, 

Exigiu por toda parte 

Aulas do ensino primário. 

Lei prudente, lei preclara, 

De um cunho tão senhoril, 

Em preceitos bons traçara 

Novos rumos ao Brasil. 

 

Lei preclara, lei prudente, 

Que deu subido valor, 

Regulando eficazmente, 

A missão do professor. 

Premiando os preceptores 

De gente asas varonil, 

Veio honrar os propulsores 

Da grandeza do Brasil. 

 

E um pedagogo estadista, 

Bernardo de Vasconcelos, 

Quem, com os louros da conquista, 

Traduz do povo os anelos, 

Quem dispõe com mão segura 

As bases da educação, 

E, desta arte, nos augura 

A mais bela evolução. 

 

Salve! Dia sempre novo, 
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Que, há cem anos, irradia, 

Disseminando entre o povo, 

Os dons da sabedoria! 

Salve! Data cintilante, 

Repleta de encantos mil, 

Para a história radiante 

Do nosso amado Brasil! 

Coro 

Lembrando, a 15 de outubro, 

Da sabia lei a sanção, 

Saudamos nela o deslumbre 

Da brasileira instrução. 

(PEDAGOGIUM, 1927, p. 60-63) 

 

O Grupo Escolar Antônio de Souza participou ativamente da festa do Centenário do 

Ensino Primário e em sua sede funcionaram diversas comemorações com a participação de 

autoridades políticas e educacionais, além do Conselho Diretor da Associação de Professores, 

professores e alunos do grupo escolar. Para a ocasião, foi organizada uma série de atividades 

promovidas por professores e alunos da instituição: 

I Hino do Primeiro Centenário do Ensino Primário no Brasil (Letra do Dr. 

Nestor Lima) – por todos os alunos do Grupo, com acompanhamento a piano 

pela professora Conceição Monteiro; 
II Alocação do orador da Associação professor Francisco Veras; 

III Entrega dos prémios das teses do Congresso Pedagógico, ultimamente 

realizado por iniciativa da Associação de Professores; 

IV Hino às professoras – por uma turma de alunas, com acompanhamento a 

piano; 
V A vida, versos de João de Deus – declaração pela aluna Lucila Ramos, do 

curso infantil feminino; 

VI Geisha – canto pela aluna Antonieta Leite, com acompanhamento a piano; 

VII a instrução, soneto de Carolina Wanderley – declaração pela aluna Edith 

Bandeira do curso de música; 

VIII Borboletas – Coro bailado por uma turma de alunas; 
IX Meu livro, versos de Carolina Wanderley – declarado pelo aluno Ithamar 

Ribeiro, do curso elementar misto; 

X Margaridas – Canto por uma turma de alunas, com acompanhamento a 

piano; 

XI Concurso de declaração com a poesia “A carta de ABC”, da poetisa 
Palmyra Wanderley, entre as alunas Irene Lima, Olindina Cortez dos S. Lima, 

Marina Oliveira e Maria de Lourdes Paschoal; 

XII Grande Mar – Barcarola por uma turma de alunas; 

XIII Palestra do Dr. Adaucto Câmara sobre o fato que se comemora; 

XIV Romanza, de Arthur Napolião – Piano, pela professora Conceição 
Monteiro. 

XV Hino do Rio Grande do Norte – por todos os alunos, com 

acompanhamento a piano. (LIMA, 1927, p. 99-100) 

A festividade realizada no Grupo Escolar Antônio de Souza, na maior parte dos 

momentos tratou-se de celebrações cívicas, com hinos nacionalistas, poemas e apresentações 

pelos alunos e professoras. Pode-se notar que as professoras foram as anfitriãs da festa, 
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organizando todo evento na instituição, mostrando seus trabalhos práticos com os alunos, e 

também em algum momento da festividade, foram homenageadas pelo empenho, mostrando 

que havia um reconhecimento por parte da instituição pelos seus esforços empreendidos no 

evento e de maneira especial para com a educação. A partir do século XX, as mulheres 

tornaram-se figuras importantes para a disseminação da educação primária, essencialmente, e 

essa homenagem às professoras, feita pelo Grupo Escolar Antônio de Sousa, representava sua 

significância nesse processo de feminização do magistério. 

De maneira geral, a festa foi elogiada pelo cuidado, “atraente e encantadora 

impressão”, como descreve Lima (1927). O acontecimento foi noticiado pelos jornais da cidade, 

a exemplo do jornal A República (1927), que tratou da solenidade como digna e descreveu em 

detalhes todos os acontecimentos da festa. 

Nos anos que seguiram, de 1928 a 1930, a APRN sediou as Semanas Brasileiras de 

Educação. Esse evento ocorreu em todo país sob organização da Associação Brasileira de 

Educação (ABE), com sede no Rio de janeiro. A Associação de Professores, elaborou os anais 

de evento e os publicou para conhecimento dos participantes. Os temas das palestras eram 

designados pela ABE e os palestrantes escolhidos pela APRN. Não conseguimos encontrar os 

Anais de 1928, apenas de 1929 e 1930. A realização das Semanas Brasileiras de Educação, 

instituída pela ABE, era um ponto importante para a campanha de educação nacional. 

Em 1929, essas foram realizadas em outubro nos dias de 8 a 13. Os temas tratados nas 

conferências foram: Educação intelectual, ministrada por Adaucto da Câmara; Educação 

Doméstica, por Varela Santiago; Educação Profissional com Oscar Wanderley; Educação 

Física com Elyseu Viana; Educação Cívica por Luiz Antônio; Educação Artística por Luís da 

Câmara Cascudo e Educação Moral com Padre Luiz Monte. 

Já em 1930 as Semanas Brasileiras de Educação aconteceram no mês de maio, dias 12 

a 18. As conferências foram previamente organizadas e distribuídas entre os professores que 

compõem a Associação de Professores do Rio Grande do Norte, com as seguintes titulações: O 

Lar, por Manuel Varela; Dia da Fraternidade, com o conferencista Dr. Alberto Roselli; 

Harmonia entre a casa e a escola, pelo professor Elyseu Viana; A saúde como um bem : a 

Educação Física, base da saúde, com o professor Edgar Barbosa; Dia do Dever, conferência de 

Luiz Soares; Dia da Natureza por Clementino Câmara e Educar ou Desaparecer pela professora 

Mercedes Dantas, que não fazia parte do quadro de professores da APRN, veio de outro estado 

para palestrar no referido evento. 

As festividades da terceira Semana Brasileira de Educação foram encerradas com a 

inauguração do primeiro Jardim de Infância da Associação de Professores, que por sua vez, 
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também foi o primeiro do RN (SEMANAS BRASILEIRAS DE EDUCAÇÃO, 1930). O Jardim 

de Infância foi denominado de Aurea Barros, em homenagem a já falecida e primeira professora 

da turma que se formou em 1910. A solenidade contou com a presença de diversas autoridades 

políticas e educacionais, incluindo o Governador Juvenal Lamartine e o prefeito de Natal Omar 

O’Grady. A mais nova instituição seria anexa ao Grupo Escolar Antônio de Souza, sua primeira 

aluna matriculada foi a filha do prefeito, Norma Dantas O’Grady. A instituição pré-escolar, 

funcionou ao ar livre, num espaço da Associação de Professores com o material pedagógico e 

escolar necessários. 

No ano de 1930, o Grupo Escolar Antônio de Souza era o “único no estado em que se 

dá aos alunos, além do ensino primário, o ensino profissional, para que a Associação mantém 

anexos ao mesmo, cursos práticos de trabalhos femininos, de música e de agricultura” 

(CÂMARA, 1930, p. 26). 

O referido Grupo Escolar, a partir da década de 1930, criou outras atividades para o 

serviço do alunado, como o Clube Literário com o intuito de aprimorar o gosto pela leitura, por 

parte dos alunos dos estabelecimentos dirigidos pela Associação de Professores. Em 1937, sob 

aprovação do Conselho Diretor da APRN, o prédio do Grupo Escolar Antônio de Souza foi 

alugado ao estado para funcionamento da Escola Normal de Natal (DUARTE, 1985 ). A 

Associação de professores passou a funcionar em um edifício alugado, na Rua João Pessoa, na 

Cidade Alta. Infelizmente, desconhecemos os motivos que levaram a Diretoria da Associação 

a alugarem o prédio de sua instituição de ensino. 

O prédio do Grupo Escolar Antônio de Souza – sonhado pelos fundadores e onde 

foram investidos tempo, verbas e forças de uma instituição e dos professores que eram seu 

fundamento – foi desaparecendo das notícias da revista Pedagogium. De acordo com Duarte 

(1985, p. 58), “o governo do estado tinha a seguinte proposta: alugaria o prédio da Associação 

por tempo indeterminado e propunha amparar as professoras e funcionários do  Grupo Escolar 

Antônio de Souza, em estabelecimentos congêneres”. 

Porém não sabemos se o referido Grupo Escolar continuou funcionando como o 

planejado. Sabemos apenas que a Associação continuou funcionando enquanto instituição até 

1989. Em 1942, adquiriam o terreno na avenida Rio Branco no bairro de Cidade Alta em Natal, 

onde hoje funciona o atual prédio do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do RN 

- SINTERN. 

Depois do funcionamento do Grupo e da Escola Normal de Natal (AQUINO, 2002), o 

prédio sediou a Faculdade de Filosofia da Associação de Professores em 1956 que depois de 
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alguns anos, passou a ser mantida pelo poder público. Atualmente o edifício, que pertencera à 

Associação de Professores, é do governo do estado e sedia a Fundação José Augusto (FJA)6. 

Essa por sua vez, criada no governo Aluísio Alves, pelo Decreto-lei nº 2.885, de 8 de 

abril de 1963, emergiu como instituição cultural e também instituição de ensino superior. 

Chegou a abrigar três cursos: Jornalismo, Filosofia e Sociologia. Com o crescimento das 

universidades públicas, notadamente da UFRN, a FJA desvinculou-se da educação formal e 

concentrou suas atividades na gestão da cultura e na administração de vários equipamentos 

culturais do Rio Grande do Norte. 

Enquanto espaço de disseminação de ideias pedagógicas de uma agremiação de 

professores, o Grupo Escolar Antônio de Souza buscou, durante os anos de sua existência na 

sede da APRN, envolver a população do bairro do Tirol, ao qual pertencia, em um projeto 

educacional nacionalista, moderno e baseado nos preceitos de moral da época. Seus professores 

e especialmente professoras, empreenderam esforços para concretizar o projeto inicial dos 

fundadores da APRN de um empreendimento educacional primário, republicano, laico e 

gratuito, que contribuísse para formação de gerações em Natal. 

  

 
6 A instituição é o órgão, no âmbito do Governo do Estado, responsável por desenvolver, incentivar, apoiar, 

difundir, estimular e documentar as atividades culturais. Compete a esta o processo de tombamento do patrimônio 
histórico e arquitetônico e também do patrimônio cultural imaterial. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esse trabalho apresentou as ideias pedagógicas defendidas pela APRN que, por sua 

vez, influenciaram as práticas pedagógicas do Grupo Escolar Antônio de Souza. Enquanto 

instituição criadora do referido grupo escolar, a Associação exercia total domínio sobre ele, por 

mais que a escola tivesse diretores e professores próprios. Esses atores educacionais, por sua 

vez, também eram associados e membros do Conselho Diretor da Associação de Professores, 

permitindo o entendimento, a troca de ideias e de experiências educacionais entre as duas 

instituições. 

Durante o processo de escrita, descobrimos diversos fatos que eram totalmente 

desconhecidos como, por exemplo, o Grupo Escolar ser gratuito, por mais que pertencesse a 

particulares. A grande maioria das escolas subvencionadas do RN eram mantidas por pessoas 

ou instituições e recebiam uma determinada quantia do governo a fim de manterem alguns 

alunos nas aulas, geralmente os que não podiam pagar. Na maioria dos casos, não passavam de 

05 a 10 alunos, numa instituição que possuísse cerca de 120 alunos matriculados. Mas o Grupo 

Escolar Antônio de Souza chegou a ter mais de 130 alunos, todos frequentando as aulas de 

maneira gratuita. 

Isso representou o caráter educacional que a APRN assumiu, adotando o programa dos 

Grupos Escolares do RN para sua instituição escolar e auxiliando o governo na alfabetização 

da população. Eles investiram esforços para a construção da instituição, ideias educacionais, 

sobretudo, os ideais republicanos de moral, civismo, higienismo e de educação feminina que 

pensavam auxiliar o crescimento do país. 

Nessa pesquisa, o que mais lamentamos foi à ausência de fontes que nos dessem 

detalhes do cotidiano de sala de aula do Grupo Escolar Antônio de Souza. Até esse trabalho, 

não havia estudos a respeito dessa instituição, apenas algumas menções breves. Acreditamos 

que pela falta de elementos mais detalhados do cotidiano do grupo ele foi marginalizado nas 

pesquisas sobre instituições escolares do estado. Os escritos sobre ele,  apresentados na revista 

Pedagogium, ainda deixam a desejar no que se refere às práticas de sala de aula. 

Mesmo assim, percebemos nas fontes que era uma instituição respeitada no estado, 

especialmente porque era gerida pela Associação de Professores,  que representava a 

intelectualidade educacional na época. Os professores f ormados pela Escola Normal e 

professores nela, eram autoridades do ensino, a exemplo dos dois diretores Ivo Filho e Severino 

Bezerra, que se tornaram diretores do Departamento de Educação, assim como Amphilóquio 

Câmara, mentor e precursor do Grupo Escolar Antônio de Souza. 
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A escola representou um espaço de disseminação das ideias sobre educação de um 

grupo de professores intelectuais do estado, sobretudo dirigentes da APRN. Deu suporte ao 

ensino primário a população do bairro do Tirol e desempenhou pioneirismo em alguns aspectos 

educacionais, como na criação do Jardim de Infância – que funcionou ao ar livre e fazia parte 

do Grupo Escolar – a partir de metodologias modernas, derivadas de pensadores da chamada 

Escola Nova. 

O Trabalho ainda deixou lacunas que pretendemos preencher com pesquisas futuras. 

O estudo da Associação de Professores desde a Iniciação Científica, gerou alguns objetos de 

pesquisa, como o conhecimento, por mais que breve, do Grupo Escolar Antônio de Souza. A 

APRN é uma fonte de histórias sobre a educação do Rio Grande do Norte e um objeto de estudo 

que suscita outros. A começar pela história das instituições criadas por essa, que não se 

limitaram apenas ao Grupo Escolar Antônio de Souza, mas as Escolas Rudimentares no interior 

do estado, o Jardim de Infância Aurea Barros e a Faculdade de Filosofia de Natal. Além disso, 

às práticas pedagógicas de professores que fizeram parte da instituição; às contribuições da 

Associação para a categoria docente do RN, entre outros, com diferentes recortes temporais, 

considerando que foi criada em 1920 e manteve suas atividades até 1989. 

Pretendemos ainda, pesquisar a respeito de outras instituições educativas criadas pela 

Associação de Professores e que buscavam favorecer a categoria e ajudar a combater o 

analfabetismo no estado, dentre outras que contribuíram para a defesa do professorado e 

disseminação da educação. 

Percebemos com esse estudo, que outros ainda precisam ser desenvolvidos para se 

conhecer melhor a trajetória da Associação de Professores do Rio Grande do Norte e suas 

instituições, assim como dos docentes que dela faziam parte. Essa é uma pesquisa que apresenta 

muitas outras, externalizamos o desejo de continuarmos a investigar fragmentos da história da 

APRN, que de maneira clara nos mostrou novos objetos de estudo. A pesquisa em História da 

Educação Norte Rio-grandense está em amplo crescimento, mas ainda precisamos avançar. É 

necessário apoio público para o melhoramento dos acervos públicos e incentivo à preservação 

de documentos que narram à história educacional do RN. 

  



113 

REFERÊNCIAS 

 

ALMEIDA, Jane Soares de. Mulheres na educação: missão, vocação e destino? A 
feminilização do magistério ao longo do século XX. In: SAVIANI, Dermeval. (Org.). O 

legado educacional do século XX. Campinas-SP: Autores Associados, 2014. 
 
AMATO, Rita de Cássia Fucci. Breve Retrospectiva histórica e desafios do ensino de 

música na Educação Básica brasileira. Revista Opus, n. 12. p. 144-166, 2006. 

 
ARAÚJO, Emanuel. A arte da sedução: sexualidade feminina na Colônia. In: DEL PRIORE, 
M. (Org.). História das mulheres no Brasil. São Paulo: Contexto, 1997. 
 

ARCE, Alessandra. A pedagogia na “era das revoluções”: uma análise do pensamento de 
Pestalozzi e Froebel. Campinas-SP: Autores Associados, 2002. 
 
AZEVEDO, Fernando de. A cultura brasileira. São Paulo: Melhoramentos, 1944. 

 
 
BARROSO, João. (Org.). O Estudo da Escola. Porto: Porto Editora, 1996. 
 

BICCAS, Maurilene Souza. Reforma Francisco Campos: estratégias de formação de 
professores e modernização da escola mineira (1927-1930). In: MIGUEL, Maria Elizabeth 
Blank; VIDAL, Diana Gonçalves; ARAÚJO, Jose Carlos Souza. (Org.). As reformas 

educacionais: as manifestações da Escola Nova no Brasil (1920-1946). Campinas: Autores 

Associados, Uberlândia, 2011. 
 
BRANDÃO, Carlos da Fonseca. Norbert Elias: formação, educação e processo de 
civilização. Petrópolis, RJ: Vozes, 2003. 

 
BURKE, Peter. A Escrita da História: novas perspectivas. Tradução Magda Lopes. São 
Paulo: Universidade Estadual Paulista, 1992. 
 

CASPARD, Pierre; CASPARD, Penélope. Imprensa Pedagógica e Formação contínua dos 
professores primários (1815-1939). In: CATANI, D. e BASTOS, M. H. C. (Org.). Educação 

em Revista: a imprensa periódica e a história da educação. São Paulo: Escrituras, 1997. p.  33-
45. 

 
CAMBI, Franco. História da Pedagogia. São Paulo: UNESP, 1999. 
 
CARLESSO, D.; TOMAZETTI, E. M. Educação como Reconstrução da experiência: uma 

possibilidade educativa na educação contemporânea. In: Seminário Nacional de Filosofia e 

Educação: Confluências. Anais... II Seminário Nacional de Filosofia e Educação: 
Confluências, 27 a 29 de setembro de 2006. Santa Maria: FACOS-UFSM,2006. 
 
CARVALHO, Marta Maria Chagas. Molde Nacional e Forma Cívica. São Paulo: EDUSF, 

1998. 
 
CASCUDO, Luís da. História da cidade do Natal. Natal-RN: RN econômico, 1999, 496p. 
 



114 

CARVALHO, Marta Chagas de. Molde nacional e fôrma cívica. São Paulo: EDUSF, 2001. 

 
CERTEAU, Michel de. A invenção do cotidiano: artes de fazer. Petrópolis: Vozes, 1998. 
 
CHARTIER, Roger. A História Cultural: entre práticas e representações. Tradução Maria 

Manuela Galhardo. Lisboa: Difel, 1990. 
 
CORDEIRO, Anna Gabriella de Souza; STAMATTO, Maria Inês Sucupira. O Intelectual 
Amphilóquio Câmara e a educação potiguar durante a Primeira República. In: COSTA, Bruno 

Balbino Aires da. Capítulos de história intelectual do Rio Grande do Norte. Natal: IFRN, 
2018. 
 
DUARTE, José Haroldo Teixeira. História da Associação dos Professores do Rio Grande 

do Norte. Natal: Companhia Editora do Rio Grande do Norte, 1985. 
 
ELIAS, Norbert. O Processo Civilizador: uma história dos costumes. Rio de Janeiro: Zahar, 
1994. 

 
ELIAS, Norbert. A sociedade de corte: investigação sobre a sociologia da realeza e da 
aristocracia de corte. Rio de Janeiro: Zahar, 2001. 
 

FARIA FILHO, Luciano Mendes de. Dos pardieiros aos palácios: cultura escolar e urbana 
em Belo Horizonte na primeira República. Passo Fundo: UPF, 2000. 
 
FONSECA, Thaís Nívia Oliveira. História da Educação e História Cultural. In: História e 

historiografia da educação no Brasil. FONSECA, T. N. L.; VEIGA, C. G. Belo Horizonte: 
Autêntica, 2003. 
 
FONTANA, Roseli; CRUZ, Nazaré. A brincadeira e o desenho da criança. In: Psicologia e 

trabalho pedagógico. São Paulo: Atual, 1997, p. 117-143. 
 
FOUCAULT, Michel. História da sexualidade 2: o uso dos prazeres. Rio de Janeiro: 
Edições Graal, 1984. 

 
GOIS JÚNIOR, Edivaldo; LOVISOLO, Hugo. Descontinuidades e Continuidades do 

movimento higienista no Brasil do século XX. Revista Brasileira de Ciências do Esporte, 
Campinas, vol. 25, n. 1, set. 1998. 

 
JULIA, D. A cultura escolar como objeto histórico. Revista Brasileira de História da 
Educação, Campinas, n. 1, p. 9-44, 2001. 
 

JÚNIOR, Moysés Kuhlmann. O Pedagogium: sua criação e finalidades. In: MIGNOT, Ana 
Chrysrina Venâncio. Pedagogium: símbolo da modernidade educacional republicana. Rio de 
Janeiro: Quartet: faperj, 2013.  
 
LE GOFF, Jacques. História e memória. São Paulo: UNICAMP, 1996. 

 
LOPES, Eliane Marta Teixeira; GALVÃO, Ana Maria de Oliveira. História da Educação. 
Rio de Janeiro: DP&A, 2001. 
 



115 

MACHADO, Charlinton José dos Santos. Mulher e educação: história, práticas e 

representações. João Pessoa, 2006, 122f. 
 
MACILIO, Maria Luiza. História da alfabetização no Brasil. São Paulo: Edusp, 2016. 
 

MAGALHÃES, Justino Pereira. Tecendo nexos: história das instituições educativas. 
Bragança Paulista: Universitária São Francisco, 2014. 
 
MORTATTI, Maria do Rosário Longo. Os sentidos da Alfabetização: São Paulo (1876-

1994). São Paulo: UNESP, 2000. 
 
NAGLE, Jorge. Educação e sociedade na Primeira República. São Paulo, 1976. 
NOSELLA, P. BUFFA, E. Instituições escolares: por que e como pesquisar? Campinas, SP: 

Ed. Alínea, 2013, 2. ed. 
 
NÓVOA, Antônio. A imprensa de educação e ensino. In: CATANI, Denise B; BASTOS, M. 
H. C. Educação em Revista: uma imprensa periódica e a história da educação. São Paulo: 

Escrituras, 1997.p. 33-46. 
 
PEDAGOGIUM. Revista Oficial da Associação de Professores. Natal: Empresa tipográfica 
natalense, 1921-1927. 

 
SAVIANI, Dermeval. História das ideias pedagógicas no Brasil. Campinas: Autores 
Associados, 2013. 
 

SOUZA, Rosa Fátima de. Lições da Escola Primária. In: SAVIANI, Dermeval (Org.). O 

legado educacional do século XX. Campinas, São Paulo: Autores Associados, 2014. 
 
VALDEMARIM, Vera Teresa. Os sentidos e a experiência: professores, alunos e métodos de 

ensino. In: SAVIANI, Dermeval (Org.). O legado educacional do século XX. Campinas, São 
Paulo: Autores Associados, 2014. 
 
VIDAL, Diana Gonçalves. SCHWARTZ, Cleonara Maria. História das culturas escolares 

no Brasil. Vitória-ES: Edufes, 2010, 446p. 
 
ZIZWK, Slavoj. As portas da Revolução: escritos de Lenin de 1917. São Paulo: Bomtempo 
Editorial, 2011. 

 
Teses, Dissertações e Trabalhos de Conclusão de Curso 

 
ALVES, Amanda V. B. Associação de Professores do Rio Grande do Norte: a escrita de 

uma história (1920-1989). 2016. 44f. (Trabalho de Conclusão de Curso). Curso de Pedagogia 
- Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Natal, 2016. 
 
AQUINO, Luciene Chaves de. A Escola Normal de Natal (1908-1938). (Dissertação de 
Mestrado) - 2002. 194f. Centro de Ciências Sociais Aplicadas. Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, 2002. 
 



116 

CAVALTANTE, Francisca Wilma. Associação de Professores do Rio Grande do Norte: a 

missão de educar (1920-1933). (Dissertação de Mestrado). Pós-Graduação em Educação - 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Natal, 1999. 
 
COSTA, Karoline Louise Silva da. Luiz Antônio dos Santos Lima e o seu legado 

educacional (Natal/ RN, 1910-1961). 2013. 122f. (Dissertação de Mestrado). Programa de 
Pós-Graduação em Educação - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2013. 
DANTAS, Larissa Maria de Medeiros. Acrísio de Menezes Freire, um educador norte-rio-

grandense. 2016. 31f. (Trabalho de Conclusão de Curso). Curso de Pedagogia Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte. Natal, 2016. 
 
FRADE, Isabel Cristina Alves da Silva. Imprensa pedagógica: um estudo de três revista 
mineiras destinadas a professores. 2000. 283f. (Tese de Doutorado). Doutorado em Educação 

- Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2000. 
 
LAZARINI, Ademir Quintilio. A Singularidade do Projeto Educacional de Rousseau. 
Dissertação (Mestrado em Educação). Universidade Estadual de Maringá, Maringá, 1998. 

 
MASSOTTI, Roseli de Almeida. Erasmo Braga e os valores protestantes na educação 

brasileira. (Dissertação de mestrado). Universidade Presbiteriana Mackenzie. São Paulo, 
2007. 

 
MORAIS, Janaína Silva de. Normalistas da primeira turma da Escola Normal de Natal 

(1908-1950). 2019. 191f. (Tese de Doutorado). Programa de Pós-Graduação em Educação - 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2019. 

 
MORAIS, Janaína Silva de. O Grupo Escolar João Tibúcio e o professor José Saturnino 

de Oliveira Paiva (Natal/RN, 1934-1955). 2013. 34f. (Trabalho de Conclusão de Curso). 
Curso de Pedagogia - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2013. 

 
MOREIRA, Keila Cruz. Grupos Escolares: modelo cultural de organização (superior) da 
instrução primária (Natal, 1908-1913). 60f. (Monografia). Especialização em Educação - 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 1997. 

 
PINTO, Amanda T. E. A presença do professor Luiz Soares Correia de Araujo no Grupo 

Escolar Frei Miguelinho (1912-1967). Dissertação de Mestrado. Natal/UFRN, 2015. 
 

RIBEIRO, Marlene Fernandes. Revista PEDAGOGIUM: um olhar sobre a educação no Rio 
Grande do Norte (década de 1920). (Dissertação de Mestrado). Programa de Pós-Graduação 
em Educação - Universidade Federal do Rio Norte. Natal, 2003. 
 

SANTOS, José Maximiano dos. A transformação da Associação de Professores do Rio 

Grande do Norte (APRN) em Sindicato dos Trabalhadores em Educação (1986-1990). 
Dissertação de Mestrado. Natal. UFRN, 2008. 
 
SILVA, Janecléia Ferreira da. A prática educativa do professor Severino Bezerra de Melo 

no Colégio Pedro II, em Natal/RN (1927-1946). 2009. 64f. (Monografia). Curso de 
Pedagogia - Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Natal, 2009. 
 
 



117 

Textos da Revista Pedagogiun, Decretos e outras fontes 

 
A NOTÍCIA. Noticiário sobre a inauguração do Grupo Escolar Antônio de Souza . 
Revista Pedagogium, Natal-RN, 1923. 
 

A. L. A Hygiene Escolar no México. Revista Pedagogium, Natal-RN, 1923. 
 
A. L. Hygiene Escolar: Inspeção médico-escolar. Revista Pedagogium, Natal-RN, 1922. 
 

 
ASSOCIAÇÃO DE PROFESSORES. Grupo Escolar Antônio de Souza. Revista 
Pedagogium. Natal-RN, 1924. 
 

ASSOCIAÇÃO DE PROFESSORES. A República, Natal, ano XXXIII, n. 80, p. 3, 12 abril. 
1921. 
 
ASSOCIAÇÃO DE PROFESSORES. O aniversário da Escola Normal. A República, Natal, 

ano XXXIII, n. 104, p. 1, 16 maio. 1921. 
 
ASSOCIAÇÃO DE PROFESSORES. As Festividades das Semanas Brasileiras de 

Educação. Anais das Semanas Brasileiras de Educação. Natal, 1929-1930. 

 
ASSOCIAÇÃO DE PROFESSORES. Ata da sessão da assembleia geral da Associação de 

Professores, no dia 21 de abril de 1923 . Revista Pedagogium, Natal-RN, 1923. 
 

ASSOCIAÇÃO DE PROFESSORES. Ata da sessão de fundação da Associação de 

Professores (1920). Revista Pedagogium, Natal-RN, 1921. 
 
ASSOCIAÇÃO DE PROFESSORES. Congresso Pedagógico. Revista Pedagogium, Natal-

RN, 1922. 
 
BEZERRA, Severino. Escolas Rudimentares. Revista Pedagogium, Natal-RN, 1921. 
 

BEZERRA, Severino. Palavras aos professores. Revista Pedagogium 3ª fase, Natal-RN, 
1948. 
 
CÂMARA, Amphilóquio. A República, Natal, ano XXXIII, n. 114, p. 1, 28 maio. 1921. 

 
 
CÂMARA, Amphilóquio.  Semanas Brasileiras de Educação. Associação de Professores, 
Natal-RN, 1930. 

 
CÂMARA, Adaucto da. 1º Centenário do Ensino Primário. Revista Pedagogium, Edição 
comemorativa, 1927. 
 
COUTO, Miguel. No Brasil só há um problema nacional. Revista Pedagogium. Edição 

comemorativa, Natal-RN, 1927. 
 
DANTAS, Manuel. Discurso em ocasião do Congresso Pedagógico da Associação de 

Professores. Revista Pedagogium, Natal-RN, 1922. 



118 

 

ENTREVISTA. Frutos da iniciativa particular. Fala de Luiz Antônio Sobre o Grupo 
Escolar Antônio de Souza para revista carioca O Norte. Revista Pedagogium, Natal-RN, 
1922. 
 

ESTATUTOS DA ASSOCIAÇÃO DE PROFESSORES. Revista Pedagogium, Natal-RN, 
1924. 
 
INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DO RIO GRANDE DO NORTE. Professor 

Amphilóquio Câmara. Revista do Instituto Histórico, Natal-RN, 1967. 
 
LIMA, Nestor. As Modas e a Educação. Revista Pedagogium, Natal-RN, n. 2, p. 15-20, nov. 
1921. 

 
LIMA, Nestor. Celibato Pedagógico. Revista Pedagogium, Natal-RN, n. 1, p. 44-47, jul. 
1921. 
 

LIMA, Nestor. Síntese do nosso movimento pedagógico. Revista Pedagogium, Natal-RN, n. 
1, 1921. 
 
LIMA, Nestor. Um século de Ensino Primário. Revista Pedagogium, Edição comemorativa, 

Natal-RN, 1927. 
 
LYRA, Mario. A influência da luz na vida do homem. Revista Pedagogium, Natal-RN, 
1925. 

 
MEDEIROS, Júlia. A missão da Mulher. Revista Pedagogium, Natal-RN, 1925. 
 
PEDAGOGIUM. Edição especial do 1º Centenário do Ensino Primário . Revista 

Pedagogium, Edição Comemorativa, Natal-RN, 1927. 
 
PEDAGOGIUM. Revista oficial da Associação de Professores. 3ª fase, Natal-RN, 1948. 
 

PELO ENSINO. A República, Natal, ano XXIX, n. 234, p. 2, 22 out. 1917. 
 
REDAÇÃO. Associação de Professores. Revista Pedagogium, Natal-RN, n. 1, 1921. 
 

REDAÇÃO. Grupo Escolar Antônio de Souza. Revista Pedagogium, Natal-RN, 1922. 
 
RIO GRANDE DO NORTE (Estado). Decreto nº 178, de 29 de abril de 1908. Restabelece a  
Diretoria Geral de Instrução Pública, cria a Escola Normal, Grupos Escolares e Escolas 

Mistas e dá outras providencias. Natal-RN. 
 
RIO GRANDE DO NORTE (Estado). Decreto nº 249, de 22 de novembro de 1907.  Autoriza 
o governo a reformar a Instrução Pública. Natal-RN, 1909. 
 

RIO GRANDE DO NORTE. Livro de matrículas das Escolas Subvencionadas do Estado . 
Natal, 1924-1925. 
 



119 

RIO GRANDE DO NORTE. Livro de matrículas das Escolas Subvencionadas do Estado . 

Natal, 1924-1925. 
 
RIO GRANDE DO NORTE. Livro de registro nominal dos professores diplomados pela 

Escola Normal de Natal (1910-1962). Livro de Natal: Escola Normal, 1940. 

 
RIO GRANDE DO NORTE. Mensagem lida perante o Congresso Legislativo na abertura 

da primeira sessão da quinta legislatura pelo governador Augusto Tavares de Lyra. Tip. 
A República. Natal, 1904. 

 
RIO GRANDE DO NORTE. Regimento Interno dos Cursos Complementares. Diretoria da 
Instrução Pública. Natal: Tip. Comercial, 1921. 
 

RIO GRANDE DO NORTE. Regimento Interno dos Grupos Escolares. Diretoria Geral 

da Instrução Pública. Nata: Tip. Comercial, 1914 e 1925. 
 
RIO GRANDE DO NORTE. Relatório Anual do Ensino Público. Apresentado ao 

governador do estado do Rio Grande do Norte pelo diretor do Atheneu, Francisco Pinto de 
Abreu, em 1906. Tip. A República. Natal, 1906. 
 
SOARES, Luiz. Discurso em ocasião da fundação da Associação de Professores (1920) . 

Revista Pedagogium, n. 1, Natal-RN, 1921. 
 
SOUZA, Antônio de. Discurso em ocasião do Congresso Pedagógico da Associação de 

Professores. Revista Pedagogium, Natal-RN, 1922. 

 
WANDERLEY, Oscar. Discurso em ocasião da Fundação do Grupo Escolar Antônio de 

Souza. Revista Pedagogium, Natal-RN, 1923. 
 

WANDERLEY, Oscar. Educação Moral. Revista Pedagogium. Natal-RN, 1922. 


