
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
LUCIENE CHAVES DE AQUINO 

DE ESCOLA NORMAL DE NATAL A INSTITUTO DE EDUCAÇÃO PRESIDENTE 
KENNEDY (1950  1965): configurações, limites e possibilidades da formação docente 

Natal  RN 
agosto  2007 



LUCIENE CHAVES DE AQUINO 

DE ESCOLA NORMAL DE NATAL A INSTITUTO DE EDUCAÇÃO PRESIDENTE 
KENNEDY (1950  1965): configurações, limites e possibilidades da formação docente 

Tese de doutorado apresentada ao Programa de 
Pós-Graduação em Educação como requisito 
parcial para obtenção do título de Doutor em 
Educação da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte, sob orientação da Profª. Dr.ª 
Maria Inês Sucupira Stamatto. 

Natal  RN 
agosto  2007 



LUCIENE CHAVES DE AQUINO 

DE ESCOLA NORMAL DE NATAL A INSTITUTO DE EDUCAÇÃO PRESIDENTE 
KENNEDY (1950  1965): configurações, limites e possibilidades da formação docente 

Tese de doutorado aprovada como requisito 
parcial para obtenção do título de Doutor em 
Educação da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte, pela comissão formada 
pelos(as) seguintes professores(as): 

Aprovada em:_____/_____/_____ 

BANCA EXAMINADORA: 

________________________________________________________
Profª. Dr.ª Maria Inês Sucupira Stamatto 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte  UFRN 

_________________________________________________________
Profª. Dr.ª Anamaria Gonçalves Bueno de Freitas 

Universidade Federal de Sergipe  UFS 

________________________________________________________
Profª. Dr.ª Jaci Maria Ferraz de Menezes 

Universidade do Estado da Bahia  UNEB 

________________________________________________________
Profª. Dr.ª Maria Arisnete Câmara Morais 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte  UFRN 

________________________________________________________
Profª. Dr.ª Grinaura Medeiros de Morais 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte  UFRN 



A minha mãe Diassis,  

Aos meus filhos, Victor Hugo e Vitória Lívia. 



AGRADECIMENTOS 

 A Deus, fonte de força e de luz durante a elaboração deste trabalho de doutoramento 

e em todos os momentos de minha vida.  

 Aos meus filhos, Victor Hugo e Vitória Lívia, que, apesar da tenra idade, souberam 

compreender e suportar as minhas ausências como mãe, para que eu pudesse cumprir as 

etapas da pesquisa e da elaboração da tese. 

Ao meu esposo, José Avelino, que de forma indireta contribuiu para a realização 

desse trabalho. 

 A minha mãe a quem devo gratidão, pela dedicação e exemplo de amor materno. 

A Inês Stamatto, pelas contribuições na orientação da tese, pelo estímulo e a 

amizade durante os mais de dez anos que estudamos juntas.  

A Maria Arisnete Câmara de Morais e ao grupo da Base de Pesquisa Gênero,

Educação e Literatura do PPGEd, da UFRN, pelas valiosas discussões que permitiram trocas 

culturais e aprendizagem na construção do ser pessoal e intelectual que habitam em mim. 

A amiga Rita Diana, pelo incentivo e por partilhar os momentos de descobertas (e de 

angústia passageira) no decorrer do trabalho. 

A Ana Zélia, que cedeu, gentilmente, algumas fotografias de seu acervo particular. 

A Marlúcia Paiva, pela amizade e pelas diversificadas contribuições na minha 

formação acadêmica.  

Ao pessoal do Instituto de Educação Superior Presidente Kennedy, pelas valiosas 

colaborações prestadas no decorrer da pesquisa histórica realizada nessa instituição. 

Particularmente, Fernanda, Fátima, Bebetha, Jailsom e Iericê Duarte.  

A Otília Dantas, pelos incentivos e por ter me proporcionado a oportunidade de 

dialogar com as professoras, os professores e alunas do Instituto de Educação Superior 

Presidente Kennedy por meio de atividades pedagógicas que realizamos juntos nessa 

instituição.

Ao Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte, onde realizei parte da 

pesquisa, especialmente a Olavo Medeiros (in memoriam); ao Sr. Enélio Petrovich (diretor do 

Instituto) e à funcionária Antonieta.

Ao Arquivo Público do Estado, particularmente à funcionária Iara, sempre disposta a 

ajudar.

Aos funcionários do arquivo do Diário de Natal.



Às pessoas que concederam as entrevistas, pela disponibilidade e pela generosidade 

com que me receberam, despendendo tempo e dividindo comigo os registros de sua memória 

(fotografias, diploma), mas, principalmente, suas lembranças e emoções provindas das 

recordações de um tempo vivido. Refiro-me, particularmente, às ex-normalistas: Rejane 

Soares Mendonça, Dilza Feitosa e Maria Tereza, às quais faço meus agradecimentos especiais 

pelos preciosos diálogos que muito contribuíram para a compreensão do cotidiano da Escola 

Normal de Natal. De igual modo, agradeço a Zilda Lopes do Rêgo, pelas valiosas informações 

sobre a reforma de 1957.  

Às amigas e colegas de trabalho da Escola Municipal, professora Terezinha Paulino 

de Lima, especialmente; a Iolanda e Jaciara, pela compreensão nos momentos mais difíceis.  

A todas as pessoas com quem convivo, que toleraram as minhas ausências e 

contribuíram, de forma direta ou indiretamente, para a realização desse trabalho.

O apoio dessas pessoas e das instituições citadas foi bastante significativo no 

decorrer da construção da tese, considerando que, no trabalho acadêmico, assim como nas 

diversas atividades humanas estão implicadas pessoas, pensamentos, fragilidades, 

perseverança, emoções, sofrimentos, alegrias, desafios e conquistas.  



RESUMO

A pesquisa ora apresentada consiste numa narrativa histórica problematizada acerca da 

trajetória da Escola Normal de Natal. Nesse percurso, realçamos a sua transformação no

Instituto de Educação Presidente Kennedy, focalizando especialmente o período de 1950 a 

1965. A investigação foi processada com base nos princípios da história das instituições 

educativas, tomando duas categorias de análise histórica: a cultura escolar, útil para a 

compreensão das práticas educativas desenvolvidas nessa instituição de ensino; e a de gênero, 

por ter sido a Escola Normal de Natal/Instituto de Educação uma instituição de ensino 

freqüentada majoritariamente por mulheres que se destinavam a atuar no magistério primário; 

portanto, um lugar generificado. Nessa perspectiva, consideramos a multiplicidade dos atores 

e de suas práticas no interior dessa instituição. Destacamos a sua criação e os ciclos de seu 

desenvolvimento (materializados nas diferentes configurações), relacionando-os aos 

acontecimentos locais e nacionais. Ressaltamos os conflitos ao longo das décadas em torno da 

ausência de espaço físico para o funcionamento adequado da Escola, e as mudanças do saber 

veiculado por meio da renovação do currículo e de sua prática pedagógica. Assim, da 

tradicional Escola Normal de Natal a Instituto de Educação de Educação Presidente Kennedy, 

essa instituição educativa resguardou, na sua identidade, o caráter modelar e inovador, ao 

assimilar as mudanças didático-pedagógicas que vinham ocorrendo no cenário nacional, 

transformando-se, por isso mesmo, em um centro de referência na formação docente, 

particularmente de mulheres professoras, em diferentes épocas, no Estado Potiguar. A Escola 

Normal de Natal constituiu-se num lugar, acima tudo, de conquista, um caminho para o 

alargamento do universo de atuação dessas mulheres, que se deslocam da esfera privado para 

ingressarem no domínio público, assumindo um trabalho remunerado. 

Palavras-chave: Educação. História da Educação. Escola Normal de Natal/Instituto de 

Educação. Gênero.



RÉSUMÉ 

La recherche ci-présentée consiste dans une narrative historique problematisée par rapport à la 

trajectoire de l ‘École Normale de Natal. Dans ce parcours, nous distingons sa transformation 

en Institut d’Éducation Président Kennedy, en envisageant la période de 1950 jusqu’à 1965. 

L’investigation a été procédée ayant pour base les principes de l’histoire des institutions 

éducatives, on a pris deux catégories d’analyse historique : la culture scolaire, utile à la 

compréhension des pratiques éducatives developpées dans l’institution d’enseignement ; et 

celle de genre, l’École Normale de Natal/Institut d’Éducation pour avoir été fréquentés 

principalement par des femmes qui voulaient travailler dans l’enseignement primaire ; alors, 

une place de genre. Dans cette perspective, nous estimons sa multiplicité d’acteurs et de leurs 

pratiques dans l’institution. Nous mettons en évidence sa création et les cycles de son 

développement (matérialisés dans les plusieurs configurations), en les reliant aux faits locaux 

et nationaux. Nous distingons les conflits tout le long des années en ce qui  concerne 

l’inexistence de l’espace physique pour le fonctionnement adéquat de l’école, et les 

changements du savoir apporté moyennant la renovation du programme d’enseigement et de 

la pratique pédagogique. Ainsi, de la tradictionnelle École Normale de Natal à l’Institut 

d’Éducation Président Kennedy, cette institution éducative a gardé, dans son identité, le 

caracter de modèle et d’innovation, quand elle a pu assimiler les changements didactico-

pédagogique qui avaient eu lieu dans le scénario national se transformant en un centre de 

référence pour la formation des professeurs, particulièrement des femmes, en différentes 

époques dans l’enseignement potiguar. L’École Normale de Natal s’est constituée surtout en 

un établissement pour la conquête, un chemin pour l’élargissement de l’univers du rôle de ces 

femmes qui se déplacent de la sphère de l’enseignement privé pour accéder au domaine de 

l’enseignement publique, acquérant ainsi un travail rémunéré. 

Mots-clés : Éducation, Histoire de l’Éducatoin, École Normale de Natal/Institut d’Éducation, 

Genre.



RESUMEN 

La investigación ora presentada consiste en una narrativa histórica problematizada acerca da 

trayectoria de la Escuela Normal de Natal. En este percurso, realzamos su transformación en 

el Instituto de Educación Presidente Kennedy, focalizando especialmente el período de 1950 a 

1965. La investigación fue procesada con base en los princípios de la historia de las 

instituiciones educativas, tomando dos categorias de análisis histórica: la cultura escolar, útil 

para la comprensión de las prácticas educativas desarrolladas en esa instituición de enseñanza; 

y la de género, por haber sido la Escola Normal de Natal/Instituto de Educación una 

instituición de enseñanza frecuentada sobretodo por mujeres que se destinabam a actuar en 

magisterio primário; portanto, um lugar dividido por géneros. En esta perspectiva, 

consideramos la multiplicidade de los actores y de sus prácticas en el interior de esa 

instituición. Destacamos su creación y los ciclos de su desarrollo (materializados en las 

diferentes configuraciones), relacionándolos a los acontecimientos locales y nacionales. 

Resaltamos los conflictos a lo largo de las décadas alrededor de la ausncia de espacio físico 

para el funcionamiento adecuado de la Escuela, y los cambios y las del saber vehiculado por 

medio de la renovación del currículo y de su práctica pedagógica. Así, de la tradicional 

Escuela Normal de Natal al Instituto de Educación Presidente Kennedy, esa instituición 

educativa ha resguardado, en su identidad, el carácter modelar e innovador, al asimilar los 

cambios didáctico-pedagógicos que venían ocurriendo en el cenário nacional, 

transformándose, por eso mismo, en un centro de referencia en la formación docente, 

particularmente de mujeres profesoras, en diferentes épocas, en el Estado Potiguar. La 

Escuela Normal de Natal se ha vuelto en un lugar, más que todo, de conquista, un camino 

para el alargamiento del universo de actución de esas mujeres, que se deslocan de la esfera 

privada para ingresar en el dominio público, asumiendo un trabajo remunerado. 

Palabras-clave: Educación. História de la Educación. Escuela Normal de Natal/Instituto de 

Educación. Género. 
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APRESENTAÇÃO 

Não existem, nas vozes que escutamos, ecos de 
vozes que emudeceram? (Walter Benjamin). 

Aluna do curso de Pedagogia da UFRN, em 1994, vi-me diante da oportunidade de 

integrar a Base de Pesquisa Educação e Sociedade, coordenada pelo professor José 

Willington Germano, norteada por um projeto geral intitulado Levantamento de fontes 

primárias e Secundárias da Educação Norte-rio-grandense nos séculos XIX e XX. Na 

condição de bolsista de Iniciação Científica do CNPq, fiquei integrada ao projeto “Educação 

brasileira no séc. XIX. Um estudo de caso: a escola primária no RN”, coordenado pela 

professora Maria Inês Sucupira Stamatto. Com estes e outros professores, com quem convivi, 

aprendi a estudar e conheci os caminhos da pesquisa histórica. A incipiência da aluna dava 

lugar à vontade de saber. 

Terminado o Curso de Pedagogia, ingressei na Especialização, na qual me sentia 

mais envolvida com a temática História da Educação norte-rio-grandense, o que me 

oportunizou a realização do trabalho monográfico intitulado O ensino primário no Rio 

Grande do Norte na Era Vargas (1930-1945), concluído em 1998. Seguindo os caminhos da 

pesquisa histórica, com mais autonomia, percebi que o desenvolvimento do ensino primário 

estava articulado ao desenvolvimento dos cursos de formação de professores(as), ou melhor, 

aos cursos normais oficiais instituídos nas capitais na passagem do século XIX para o século 

XX.

Nesse contexto é que se situou a Escola Normal de Natal, que tomei como objeto de 

pesquisa, no propósito de reconstituir/reconstruir a trajetória dessa instituição escolar, desde a 

sua criação, em 1908, seguindo pelas três primeiras décadas de existência, tomando como 

referência a sua evolução de Escola Normal Primária a Escola Normal Secundária em 1938. 

No intuito de trazer à tona a memória dessa instituição educativa, parti para os 

arquivos, tal como assinala Febvre (1989, p. 19), em busca dos “vestígios do passado [...] com 

uma intenção precisa, um problema a resolver”. Diante da diversidade de fontes primárias 

encontradas, selecionei as Leis, os Decretos, os Regimentos Internos da Escola Normal de 
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Natal, os relatórios de ocorrência enviados anualmente para o Departamento de Educação, as 

Atas da Congregação dos Lentes, as mensagens governamentais e artigos de jornais. 

Movida pelo propósito de construir a história da Escola Normal de Natal, busquei 

desvelar nos registros das práticas ali realizadas a sua identidade, entendendo, como Le Goff 

(1994, p. 477), que “a memória, onde cresce a história, que por sua vez a alimenta, procura 

salvar o passado para servir o presente e o futuro”. 

Na verdade, as marcas deixadas pelo passado constituíram-se em preciosas fontes de 

análises para a construção da história, no constante exercício de estabelecer uma fronteira 

entre esta e a memória, fazendo o que recomenda Meneses (1999, p. 11) quanto à necessidade 

de tomarmos “a memória (e as diversas práticas de seu contexto) como objetos da análise e do 

entendimento do historiador”. Dessa empreitada, resultou a dissertação de Mestrado intitulada 

A Escola Normal de Natal (1908 – 1938). A finalização desse trabalho, todavia, evidenciou 

apenas uma certeza: a de que muito ainda tinha de ser revelado sobre essa instituição de 

ensino. Sabemos que o desenvolvimento do ensino primário seriado esteve vinculado à 

criação das Escolas Normais Oficiais, instituídas nos Estados no final do século XIX e início 

do século XX. Nesse contexto é que se situou a Escola Normal de Natal, tomada como objeto 

de estudo teve sua trajetória construída a partir de sua instalação em 1908 até 1938, quando 

essa instituição passou de Escola Normal Primária a Escola Normal Secundária. 

Prosseguir na inquirição dos materiais históricos, bem como na assimilação de novos 

conhecimentos relativos ao fazer historiográfico, era uma questão que se impunha. Integrada à 

Linha de Pesquisa Cultura e História da Educação, vinculada à base Gênero, Educação e 

Literatura, apropriei-me de novas leituras e conceitos/categorias que poderiam vir a clarificar 

e interpretar as fontes na trama histórica. 

Nessas buscas, emergiu a necessidade de identificar com maior precisão a ação e o 

papel dos sujeitos sociais no interior da Escola Normal de Natal, considerando-a como uma 

instituição educativa que, desde o princípio, foi freqüentada predominantemente pelo sexo 

feminino, característica esta que lhe era peculiar. 

Do exame das fontes, como registro da memória daquela instituição, foi possível 

identificar dois períodos distintos: o primeiro, tendo como marco o ano de 1908, ato de sua 

criação, até os últimos anos da década de 1940; o segundo compreendendo o início da década 

de 1950 a 1965. 



16

Entre esses intervalos, há um diferencial significativo no tocante aos registros 

encontrados. No primeiro período, não apareceu a ação das mulheres, embora a história da 

Escola Normal tenha sido marcada pela presença delas. A explicação parece óbvia. Numa 

época em que se vivia sob o domínio do patriarcado, é justificável o silêncio das mulheres em 

uma instituição para elas organizada, mas submetida à tutela do sexo masculino. Aos homens, 

destinavam-se os lugares do poder: o cargo de diretor, de secretário e de inspetor escolar, 

além de, inclusive, comporem, em sua maior parte, o quadro de professores dessa instituição.

Já no segundo momento, início da década de 1950, foi possível extrair das fontes a 

ação das mulheres no interior da Escola Normal, mas ainda como ecos de vozes que se 

pronunciam em busca de se fazer ouvir.  

Eis um novo desafio: das fontes à narrativa histórica, problematizada e analisada à 

luz da categoria gênero, na medida em que esta pode ser entendida como as relações entre os 

homens e as mulheres, referindo-se, prioritariamente, a um conjunto de símbolos construídos 

a partir da percepção da diferença sexual, dando significado às relações de poder nos vários 

setores sociais, inclusive a escola. 

Nas fontes referentes ao segundo período (1950 a 1965), registram-se as ações das 

mulheres educadoras e educandas. Esses registros são tomados para análise e construção da 

história da Escola Normal de Natal e das práticas culturais educacionais no interior dessa 

instituição, levando em consideração a atuação das educadoras na administração, na 

orientação escolar e nas salas de aula.  

Focalizando a Escola Normal de Natal/Instituto de Educação, refletimos sobre as 

práticas pedagógicas desenvolvidas nessa instituição educativa e o modo como contribuíram 

para a construção e o fortalecimento da demarcação de espaços sociais determinados pelo 

sexo feminino ou masculino. 

Referimo-nos, particularmente, ao trabalho de doutoramento, ora apresentado, como 

uma narrativa histórica problematizada acerca da trajetória de uma Instituição Educativa, a

Escola Normal de Natal, realçando a sua transformação no Instituto de Educação Presidente 

Kennedy, recortando, na linha do tempo, o período de 1950 a 1965. Todo esse percurso foi 

construído com base nos princípios da história das instituições educativas. Seguindo essa 

trajetória, pretendemos ir além da descrição de uma instituição educativa, ou da aplicação de 

uma determinada política educativa. Também vale ressalvar que não nos confinamos à relação 

das instituições com o seu meio envolvente.  

A história das instituições educativas, escrita a partir de um novo enfoque, intenta 



17

[...] construir uma identidade histórica, tomando em atenção as coordenadas de 
tempo e de espaço: quadros de mudança e quadros de permanência; relações entre o 
local/regional e o geral/nacional; relações entre quadros teórico/conceptuais e 
quadros práticos, seja no que se refere às dimensões pedagógica e didactica, seja no 
que se refere aos objectivos e aos condicionalismos sociais, humanos e 
tecnológicos (MAGALHÃES, 1996, p. 2). 

Nessa perspectiva, construímos a história da Escola Normal de Natal, destacando a 

sua criação, os ciclos de desenvolvimento, materializados nas diferentes configurações, os 

conflitos em torno da ausência de espaço físico, o perfil e as lembranças das ex-alunas e as 

mudanças do saber veiculado pelo currículo em diferentes épocas. 

As investigações relativas ao campo da história das instituições educacionais, bem 

como o campo da história das disciplinas escolares, é, como o definiu Gatti Júnior (2002, p. 

22), “a ponta-de-lança da possibilidade da escrita de uma nova história da educação brasileira, 

capaz de levar em conta as especificidades regionais e as singularidades locais e 

institucionais”.

Do exercício de escansão das fontes, duas categorias de análise se impuseram como 

lente condutora do olhar lançado sobre as evidências e perpassaram por todo o estudo dando 

sentido a interpretações como a de cultura escolar, por se tratar da história de uma instituição 

educativa, e a de gênero, por ser essa instituição educativa pensada e organizada para a 

formação de mulheres professoras primárias; em específico, a história da Escola Normal de 

Natal/Instituto de Educação, como um lugar generificado. 

Adotamos a acepção de cultura escolar, definida por Julia (2001, p.10, grifo do 

autor),

[...] como um conjunto de normas que definem conhecimentos a ensinar e condutas 
a inculcar, e um conjunto de práticas que permitem a transmissão desses 
conhecimentos e a incorporação desses comportamentos; normas e práticas 
coordenadas a finalidades que podem variar segundo as épocas (finalidades 
religiosas, sociopolíticas ou simplesmente de socialização). 

Tratamos, nesse caso, das normas transformadas em práticas pedagógicas 

desenvolvidas na escola com vistas a não somente ensinar conhecimentos mas, também, 

moldar e conformar comportamento, submetendo professores e alunos a um regime 

disciplinar transmitido por gerações seguidas. 
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Relativamente ao conceito de gênero, guiamo-nos pela definição de Scott (1995, p. 

86) para quem “o gênero é um elemento constitutivo de relações sociais baseadas nas 

diferenças percebidas entre os sexos [...]. É uma forma primária de dar significado às relações 

de poder”. Sob esse enfoque, gênero foi o termo usado para teorizar a questão da diferença 

sexual, questionando os papéis sexuais atribuídos às mulheres e aos homens, sugerindo que 

qualquer informação sobre as mulheres, também é, necessariamente, relativa aos homens, por 

fazerem parte de um mesmo mundo (SCOTT, 1995). 

Partindo dessa concepção, construímos a trajetória de uma instituição de formação 

docente observando seus matizes, considerando as apreciações de diferentes estudiosas e 

estudiosos, bem como o surgimento do gênero como categoria de análise histórica e suas 

contribuições para esclarecer a história das instituições educativas. Foram abordadas as 

posições assumidas atualmente na reflexão das experiências dos homens e das mulheres na 

sociedade e as novas formas de interpretação das fontes históricas. 

Seguindo as orientações de Scott (1995, p. 88), assumimos que os(as) 

historiadores(as) devem “examinar as fontes pelas quais as identidades generificadas são 

substantivamente construídas e relacionar seus achados com toda uma série de atividades, de 

organizações e representações sociais historicamente específicas”. Nessa direção, vale 

destacar o exame da forma pela qual a cultura escolar desenvolvida na Escola Normal de 

Natal/Instituto de Educação contribuiu para a construção de identidades generificadas.

Entendemos que a apreensão das relações passado e presente é fundamental para 

compreendermos a dimensão da importância de uma instituição educativa para uma dada 

época, em termos de sua dinâmica interna de desenvolvimento e das relações estabelecidas 

com a sociedade. Por isso mesmo, ao traçarmos a trama da história da Escola Normal de 

Natal/Instituto de Educação, levamos em conta a sua instituição e os seus ciclos de vida, os 

componentes de sua cultura escolar (professores(as), alunos(as), conhecimentos escolares, 

espaço escolar, currículo e o programa) em suas diferentes configurações. 

Referindo-nos a compreensão sobre configuração tomamos como referência as 

considerações cunhadas por Norbert Elias no livro Introdução a Sociologia. Neste Elias 

(2005) define configuração como uma formação social, referindo-se tanto a grupos 

relativamente pequenos como a sociedades constituídas por milhares ou milhões de pessoas 

interdependentes (alunos e professores de uma classe escolar, médico e doente num grupo 

terapêutico, clientes de um bar, uma aldeia, uma cidade, uma nação). A interdependência nas 

ações e relações entre essas pessoas é uma condição prévia para que formem uma 



19

configuração composta por um entrelaçado flexível de tensões. Há nessa concepção “um 

assentimento tácito de que as sociedades [são] configurações formadas por pessoas 

interdependentes” (ELIAS, 2005, p. 144).

Após esquadrinhar a contextura em distintas épocas, sustentamos a tese de que a 

Escola Normal de Natal teve, na sua identidade, a marca do pioneirismo na profissionalização 

feminina para o exercício do magistério primário, desde a primeira década do século XX, 

figurando como centro de elevação cultural da sociedade norte-rio-grandense. Firma-se mais 

ainda nesse patamar, no final da década de 1950, com a sua transição a Instituto de Educação. 

Nessa condição, assume o compromisso com o desenvolvimento da pesquisa educacional, 

tornando-se a referência no Estado, não somente na formação de professoras primárias mas 

também dos demais profissionais da educação, sempre seguindo a sua tradição de promover a 

credencial para o deslocamento da mulher: de uma vida circunscrita à esfera privada para o 

domínio público. 

Para a construção da trajetória e da identidade da Escola Normal de Natal/Instituto 

de Educação, realizamos uma pesquisa ampla e sistemática em busca de fontes 

historiográficas, entendidas como testemunhos dos atos históricos, registros das práticas 

educativas dessa instituição. Compreendemos, entretanto, que o fazer historiográfico implica 

a análise e a interpretação dessas fontes documentais à luz de uma teoria que possa respaldar 

as muitas informações que são articuladas na construção dessa história. 

No processo investigativo, primamos pela diversidade das fontes considerando a 

possibilidade de cruzamento das informações, no processo de escrita da história da Escola 

Normal de Natal. Nos arquivos, pesquisamos os documentos transformados em monumento 

pelo fazer historiográfico, os sinais do passado, no dizer de Le Goff (1994). Ainda com base 

nesse autor, entendemos que “o monumento tem como características o ligar-se ao poder de 

perpetuação, voluntária ou involuntária, das sociedades históricas (é um legado à memória 

coletiva) e o reenviar a testemunhos que só numa parcela mínima são testemunhos escritos” 

(LE GOFF, 1994, p. 536).

Nessa caminhada, o itinerário mais freqüente observava sempre o mesmo percurso: 

do Museu do Instituto de Educação Presidente Kennedy ao Instituto Histórico e Geográfico 

IHGRN, passando pelo Arquivo Público do Estado - APE-RN, a fim de localizar as fontes 

imprescindíveis à construção deste trabalho, tais como: As Atas da Congregação dos Lentes, a 

Legislação de ensino, as Mensagens Governamentais, a iconografia, os artigos de jornais, e 
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ainda as entrevistas com as ex-alunas. A variedade de evidências possibilitou-nos um 

entrecruzamento das informações, visando a uma aproximação com a realidade vivida. 

Se as evidências faziam-se esclarecedoras, o que nos satisfazia como pesquisadora, 

não podemos dizer o mesmo em relação ao zelo com que se cuida do patrimônio histórico. 

Percebemos a falta de conservação no acervo dos documentos pesquisados, tanto no APE-RN 

quanto no Arquivo do Instituto de Educação Presidente Kennedy, onde estão guardados 

importantes documentos sobre a Escola Normal de Natal e o Instituto de Educação. Neste 

último, constatamos também a ausência de registros preciosos, tanto os referentes à prática 

pedagógica como os que se referem à administração da Escola Normal de Natal, que não se 

encontram mais no atual acervo. Trata-se de documentos dispostos em pastas, contendo horas 

pedagógicas, círculos de estudos, reuniões mensais; vida funcional da escola; leis, portarias, 

decretos; circulares e ofícios; recortes e publicações diversas sobre a Escola. Essa informação 

resultou de um levantamento feito, em 1958, pela então diretora, a professora Elza Sena, 

sobre os arquivos ativo e passivo da Escola Normal de Natal.  

Embora tenhamos procedido à insistente investigação em torno das referidas fontes, 

não as localizamos. Presumimos, então, que estas podem estar em outras instituições de 

memória, como o Arquivo Público do Estado, apesar de ali não termos obtido qualquer 

informação sobre estas. Supomos também que tais documentos tenham se extraviado em 

decorrência das reiteradas mudanças de um prédio para outro. Mas a má conservação com a 

memória de instituições educativas não é um problema local, nem apenas do nosso país. 

Como assinala Julia (2001, p. 15), “os exercícios escolares escritos foram poucos 

conservados”.

Trabalhamos com o livro de Atas da Congregação dos Lentes da Escola Normal de 

Natal entre o período de 1936 a 1964. Constam nesse livro, no gênero ata, os registros das 

reuniões dos(as) professores(as), sempre presididas pela diretora da Escola Normal de Natal, 

nas quais se discutia e se decidia o cotidiano escolar nos seus mais variados aspectos: a 

apuração das notas dos(as) alunos(as), as reformas de ensino, as condições das instalações 

físicas do edifício em que funcionava a escola, a prática pedagógica, a mudança do currículo e 

dos programas, ou mesmo as discussões em torno da inserção de uma nova matéria, a 

disciplina escolar e as atividades extracurriculares. Esse cotidiano da Escola Normal de Natal, 

nos campos administrativo e pedagógico, foi um conteúdo exaustivamente utilizado e 

analisado.
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As mensagens governamentais, geralmente produzidas para serem lidas na abertura 

dos trabalhos da Assembléia Legislativa, constituíram-se preciosas fontes primárias para a 

construção deste trabalho, no tocante ao rastreamento de informações sobre as políticas 

educacionais e sobre as reformas de ensino. 

A pesquisa estendeu-se em buscas de outras evidências, o que resultou no 

aproveitamento da imprensa como fonte auxiliar para o estudo da história da educação, não 

necessariamente a imprensa periódica educacional, mas os jornais de circulação comum, a 

saber: A República, o Diário de Natal, a Tribuna do Norte e o Diário Oficial. Como afirma 

Araújo, J. (2002, p. 95), “investigar o passado implica também o estudo da imprensa. Ela 

compartilha da cotidianidade em que se dá a história”. Nesta investigação, partimos do 

pressuposto de que a compreensão da atividade de imprensa só pode ser possível em 

articulação com o meio social que a produziu. Além disso, assumimos a recusa, tal como 

Araújo, J. (2002, p. 95), de que “a imprensa seja apenas veiculadora de informações, imbuída 

de imparcialidade e de neutralidade diante dos acontecimentos”. Concebemo-la, por outro 

lado, como elemento envolvido nas relações sociais, como poderoso instrumento na formação 

de consciências e como veículo eficaz na disseminação e consolidação de determinado 

discurso da realidade histórica na qual se insere. 

Percebemos que o jornal A República foi um importante instrumento de propaganda 

da reforma de ensino implantada no Governo de Dinarte Mariz entre os norte-rio-grandenses, 

uma prova de que o jornal pode ser considerado como uma importante estratégia de 

construção de consensos, de propaganda política e religiosa, de produção de novas 

sensibilidades, maneiras e costumes.  

Os números pesquisados foram selecionados a partir do conhecimento prévio de 

acontecimentos ou ações governamentais relacionados à educação, como a campanha da 

reforma de 1957, a inauguração de prédios escolares e outros eventos relacionados à Escola 

Normal de Natal.  

As fontes orais foram fundamentais para o nosso estudo. Provenientes das 

entrevistas com ex-normalistas, pessoas que vivenciaram e integraram o cotidiano da Escola 

Normal de Natal, cujos relatos revelaram trajetórias de vida, histórias pessoais que se 

entrecruzam com a da instituição, destacando algumas referências do grupo, suas 

sensibilidades, por exemplo, o que, muitas vezes, a fonte documental escrita não nos permitiu 

apreender.
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Essa é a razão por que, além da pesquisa nos testemunhos escritos, investimos 

também nos testemunhos orais, acrescentando ao processo investigativo a perspectiva da 

história oral. Embora a nossa pesquisa tenha sido predominantemente documental, decidimos 

dar voz aos sujeitos que atuaram na Escola Normal de Natal, focalizando particularmente as 

ex-alunas.  

A primeira entrevistada, que preferiu não ser identificada, recebeu o pseudônimo de 

Maria Tereza. Estudou na Escola Normal de Natal no período de 1959 a 1961 e teve como 

única profissão o magistério. Formou-se em Pedagogia e, atualmente, é professora formadora 

no próprio Instituto de Educação Superior Presidente Kennedy. A segunda, Rejane Soares, 

freqüentou a Escola Normal de Natal de 1960 a 1962. Dedicou sua vida profissional à 

docência, formou-se em História e, atualmente, se encontra aposentada. A terceira, Dilza 

Feitosa, ingressou em 1961 e foi diplomada em 1963. Chegou a exercer o magistério, mas, 

posteriormente, graduou-se em direito, sendo, hoje, advogada atuante na sociedade. 

Localizamos as pessoas entrevistadas fazendo um levantamento das alunas 

diplomadas no período focalizado. Em seguida, recorremos a conversas informais com 

pessoas contemporâneas que nos possibilitaram a identificação e a aproximação das ex-

alunas. Na seqüência, as próprias normalistas passaram a indicar outros nomes que foram 

selecionados conforme exigências da pesquisa. 

Trabalhamos com relatos orais, cuja base é a memória, por meio de entrevistas, que 

propiciaram momentos significativos de escuta, de troca, permitindo trazer “à tona as pessoas 

para o retrato narrativo da instituição escolar. É ela que contribui para a compreensão das 

instituições como experiência de apropriação individual ou coletiva” (WERLE, 2004, p. 27). 

Estabelecemos, via essas entrevistas, um diálogo intencionado, com objetivos previamente 

esclarecidos, seqüenciado por tópicos relacionados à temática da pesquisa, sem, entretanto, 

tolher a depoente no relato de suas lembranças. 

Os depoimentos foram conduzidos por um roteiro de entrevista (semi-estruturada), 

entendida “como uma forma de interação social, [...] uma forma de buscar informações, face a 

face com um entrevistado” (MANZINI, 2003, p. 12-13). Realizamos as entrevistas de modo a 

possibilitar uma interação, no ato de rememorar, sem censura, respeitando a diversidade de 

lembranças nas suas aproximações ou distanciamentos. Nesse sentido, Pollak (1992, p. 203-

204) adverte que “a memória é seletiva. Nem tudo fica gravado. Nem tudo fica registrado. [...] 

A memória é um fenômeno construído”. Por isso, do material coletado a partir das entrevistas, 

fizemos não só a transcrição dos depoimentos mas também a análise, considerando que os 

relatos precisam ser interpretados e compreendidos em seu contexto. As lembranças das ex-
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normalistas constituíram-se em fontes importantes para a construção da identidade da Escola 

Normal de Natal, trazendo à tona aspectos significativos do cotidiano e da prática pedagógica 

que, as vezes, fogem ao alcance dos documentos.  

Com o propósito de construir a história da Escola, buscamos, também, a leitura do 

livro Menina feia e amarelinha, que trata das reminiscências de um sujeito individual, 

Francisca Nolasco Fernandes (Dona Chicuta Nolasco), com quem dialogamos no decorrer da 

escrita do trabalho sobre a trajetória da Escola Normal de Natal, principalmente sobre sua 

transformação em Instituto de Educação Presidente Kennedy. Ao trabalharmos com esse 

livro, consideramos que o processo de construção da memória, em nível individual, pode-se 

dar de forma consciente e inconsciente. No dizer Pollak (1992, p. 204), “a memória individual 

grava, recalca, exclui, relembra, é evidentemente o resultado de um verdadeiro trabalho de 

organização”.  

Foi, pois, com a interpretação da memória individual oral ou escrita que buscamos a 

compreensão entre os elos que se estabelecem entre passado, memória presente e 

conhecimento histórico, para desvendar, das lembranças dos sujeitos educativos que atuaram 

na Escola Normal de Natal, elementos de sua (da escola) identidade, seu modelo escolar, os 

saberes e fazeres de sua pedagogia. 

No processo de reunir, comparar e organizar os documentos/monumentos, fizemos 

uso da iconografia, tomando-a como fonte documental, na medida em que a compreendemos 

como um vestígio do passado. Quanto a isso, concordamos com Kossoy (2002, p. 33), quando 

este afirma que “a imagem fotográfica fornece provas, indícios, funciona sempre como 

documento iconográfico acerca de uma dada realidade”. 

A leitura realizada nas imagens permitiu-nos uma aproximação de configurações 

materiais do período estudado. Em nosso estudo, as fotografias não figuraram apenas como 

instrumento de ilustração do texto escrito; elas nos forneceram indícios da materialidade da 

cultura escolar da Escola Normal de Natal. Observamos, por conseguinte, a importância de 

apreendermos na imagem o que está nas suas entrelinhas, considerando que ela não é a 

realidade, mas “um artefato que contém em si um fragmento determinado da realidade 

registrado fotograficamente” (KOSSOY, 2001, p. 45). 

O uso da fotografia contribuiu, de forma decisiva, para a construção da identidade da 

Escola Normal de Natal, especificamente no que se referiu às imagens dos prédios escolares 

onde a Escola funcionou. Não tendo um lugar próprio materializado na cidade para essa 

instituição, entre 1908 a 1965, buscamos, por meio da organização das imagens desses 

edifícios, demonstrar a sua trajetória nas migrações pela cidade de Natal. Embora as 
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fotografias não substituam a realidade, tal como se deu no passado, apresentam “informações 

visuais de um fragmento do real, selecionado e organizado estética e ideologicamente” 

(KOSSOY, 2001, p. 114). 

Entre os entraves que se sucederam ao trabalharmos com as fotografias, situamos a 

dificuldade para chegar até elas, uma vez que se encontravam dispersas em diferentes 

arquivos, os quais tivemos de visitar, assim como outras instituições da cidade, em busca 

dessas imagens. Além das já citadas, acrescentamos a Fundação José Augusto, a sede de 

alguns jornais e diversos acervos particulares. Essas foram andanças que se assemelharam às 

migrações da Escola Normal de Natal.  

No acervo do Instituto de Educação Superior Presidente Kennedy, localizamos uma 

variedade de fotografias das normalistas, juntamente com a Diretora, Chicuta Nolasco; todas 

elas, entretanto, sem nenhuma identificação. Em razão dessa particularidade, realizamos uma 

leitura interpretativa dessas fotografias, cruzando as informações transmitidas pelas imagens 

com os dados adquiridos em outros documentos, articulados aos conhecimentos já existentes e 

envoltos na trama da trajetória dessa instituição. Tal procedimento ganha força nas palavras 

de Kossoy (2002, p. 38, grifo do autor), para quem “a realidade da fotografia reside nas 

múltiplas interpretações, nas diferentes leituras que cada receptor dela faz num dado 

momento; tratamos, pois, de uma expressão peculiar que suscita inúmeras interpretações”.  

Na situação focalizada, os adereços do uniforme, por exemplo, como o uso da 

gravata comprida ou da gravata borboleta (o laço), levaram-nos a identificar a época em que a 

fotografia foi produzida. Pelos traços arquitetônicos do prédio escolar em que os sujeitos se 

encontravam, inferimos o lugar e o evento retratado. É uma amostra de que a leitura das 

imagens fixas, acompanhadas ou não de textos, possibilita distintas interpretações, pois as 

imagens permitem uma leitura plural, conforme ressalta Kossoy (2002). Nessa mesma linha 

interpretativa, podemos inferir que o vestuário trajado pela diretora, a assimilação dos 

mesmos rostos, a incidência da presença de uma normalista sem farda e trajando preto, em 

várias imagens, são traços reveladores de que se tratava de uma série de fotografias 

produzidas no mesmo evento: a inauguração do Instituto de Educação, hoje Escola Estadual 

do Atheneu Norte-Riograndense. 

Diante de tais evidências, é bem procedente a afirmação de que o conhecimento 

prévio sobre os atores social presentes nessas fotografias permitiu-nos identificar o cenário 

representado, bem como construir novos atos incrementando e problematizando a trama em 

torno da trajetória da Escola Normal de Natal naquele contexto. 
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A recepção da imagem subentende os mecanismos internos do processo de 
construção da interpretação que se funda na evidência fotográfica e é elaborado no 
imaginário dos receptores em conformidade com seus repertórios pessoais culturais, 
seus conhecimentos, suas concepções ideológicas/estéticas, suas convicções morais, 
éticas, religiosas, seus interesses econômicos, profissionais, seus mitos (KOSSOY, 
2002, p.44). 

Entendemos que as fotografias incorporam formas de pensar, de comportar-se, e de 

agir dos sujeitos sociais que as produziram. São mensagens situadas num tempo e num espaço 

para um público determinado. Na tessitura do trabalho, procuramos extrair da visibilidade da 

imagem fotográfica, articulada às diversas fontes históricas já mencionadas, elementos da 

identidade da Escola Normal de Natal/Instituto de Educação em suas diferentes 

configurações.

O grande desafio foi construir um todo a partir de fragmentos e resquícios de 

diferentes épocas históricas, produzidas por diferentes sujeitos que realizaram experiências 

distintas diante de urgências sociopolíticas e culturais provocadas pelas necessidades de seu 

tempo. Como intérprete dos acontecimentos históricos de determinada época, buscamos nos 

registros o que disseram os sujeitos dessa época e os seus intérpretes (de tal época) e 

posteriores. Construímos uma narrativa mostrando a feição da Escola Normal de Natal na sua 

singularidade e problematizando a sua transição a Instituto de Educação desprovido de seu 

espaço físico em diferentes épocas. Na sua integralidade, o trabalho ficou organizado em seis 

capítulos. 

O primeiro capítulo trata de um levantamento (e interpretação) da literatura em 

torno do estudo do gênero como categoria de análise histórica, estabelecendo as relações 

devidas com outras categorias, como cultura escolar, na tessitura de uma narrativa de história 

institucional, em particular a da Escola Normal de Natal/Instituto de Educação Presidente 

Kennedy.

O segundo capítulo recompõe a história da Escola Normal de Natal, tecendo breves 

comentários das três primeiras iniciativas em instituí-la, ainda nas últimas décadas do século 

XIX, e a sua institucionalização, em 1908, juntamente com o Grupo Escolar Modelo, uma das 

medidas de modernização no início daquele século. Relatamos o modo como essa escola 

tornou-se o ponto de irradiação e de convergência dos debates em torno das novas teorias 

educacionais no Estado. Enfatizamos a reforma do Ensino Normal de 1938, quando a Escola 

passou de Normal Primária a Normal Secundária. Referenciamos as discussões em torno da 

criação de um Instituto de Educação em Natal, o que se transformou em possibilidade real a 
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partir da década de 1950, com a posse de Anísio Teixeira na direção do Instituto Nacional de 

Estudos Pedagógicos – INEP (1952), um cargo que confere ao grande educador o poder para 

traçar os novos rumos para a política educacional no País, em particular para a formação do 

professor ou professora primária. 

O terceiro capítulo focaliza as questões espaço-temporais na trajetória da Escola 

Normal de Natal, situando os diferentes espaços por ela ocupados. Ressaltamos que o 

percurso da Escola Normal de Natal, desde 1908 até 1965, foi marcado pela ausência de 

espaço adequado para seu funcionamento, fato que justifica a reação de desagrado dos 

sujeitos que vivenciaram essa dificuldade, tendo por isso afetado a realização de sua prática 

pedagógica. Para além do estudo da arquitetura e das relações espaço-temporais, registramos 

as migrações dessa instituição educativa por vários edifícios da cidade, lugares generificados, 

como o Atheneu Norte-Riograndense, em 1908, o Grupo Escolar Modelo Augusto Severo 

(1911–1937), o Grupo Escolar Antônio de Souza (1937–1941), o retorno ao Grupo Escolar 

Augusto Severo, em 1941, o Instituto de Educação, hoje Escola Estadual do Atheneu Norte-

Riograndense (1954 e 1955), o Instituto de Educação em frente à Praça Pedro Velho (1956–

1965) e, por fim, o Instituto de Educação Presidente Kennedy em 1965. 

O quarto capítulo ressalta uma fase de desacomodação e reacomodação da ordem 

vigente na Escola Normal de Natal, com a inserção das mulheres no cargo de direção, 

focalizando a ação de Francisca Nolasco Fernandes, referida no decorrer da narrativa como 

Dona Chicuta Nolasco, a primeira mulher a dirigir a instituição.  

O quinto capítulo trata da instituição da Lei 2.171, de 06 de dezembro 1957, que 

reformou o ensino primário e normal no Estado, aplicada a partir de 1958. Destacamos as 

ações em busca da renovação curricular e de uma nova prática pedagógica para a Escola 

Normal de Natal/Instituto de Educação, sobretudo a introdução do Serviço de Orientação 

Educacional como instrumento para a pesquisa educacional. 

O sexto capítulo enfatiza os aspectos do cotidiano da Escola Normal de Natal, 

fazendo uma análise das lembranças de três ex-normalistas da Escola Normal de 

Natal/Instituto de Educação, formadas entre o período de 1959 a 1963. Destacamos os 

motivos que as fizeram ingressar na Escola Normal de Natal, suas auto-imagens como 

normalistas, os mecanismos de formalização de seus comportamentos (os exames, o 

uniforme, o controle do tempo, as regras) e as perspectivas de cada uma ao término do Curso 

Normal. As lembranças das ex-normalistas foram articuladas a outras evidências relativas ao 

cotidiano da Escola Normal de Natal/Instituto de Educação naquela época, demonstrando que 
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a cultura escolar ali desenvolvida era pautada pela disciplina e pela formação da moral como 

meio de formalização de comportamentos. 
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CAPÍTULO 1 

A HISTÓRIA DE UMA INSTITUIÇÃO DE 
FORMAÇÃO DOCENTE VISTA À LUZ DOS ESTUDOS 

DO GÊNERO 
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ducai as mulheres! [...] a fim de que elas 
possam vencer as trevas que lhes obscurecem 
a inteligência, e conhecer as doçuras infinitas 
da vida intelectual, a que têm direito as 
mulheres de uma nação livre e civilizada 
(Nísia Floresta). 

1.1 Da história das mulheres às relações de gênero 

Empreendemos uma reflexão sobre a história de uma instituição de formação 

docente vista à luz dos estudos das relações de gênero, tomando-o como categoria de análise 

histórica. Estabelecemos uma relação com a história das instituições educativas, enfocando a 

formação de professores, em específico a história da Escola Normal de Natal/Instituto de 

Educação, como um lugar generificado. 

Assumindo o discurso modernizador, a Escola Normal de Natal, desde o princípio 

(1908), foi pensada e organizada para a formação de moças que se destinavam ao magistério 

primário. Em função disso, tornou-se um reduto feminino, ou seja, o lugar para onde 

convergiam as meninas egressas do ensino primário e que pretendiam dar continuidade aos 

estudos. Foi sempre freqüentada por significativa clientela feminina, a exemplo de sua 

primeira turma, na qual se formaram somente sete rapazes contra vinte moças (AQUINO, 

2002).

O currículo da instituição, observando essa particularidade, assumiu contornos 

femininos, incorporando na grade curricular disciplinas como Economia e Arte Doméstica 

(RIO GRANDE DO NORTE, 1909). A Escola Normal de Natal, assim como as demais do 

Brasil (e de outros países), tornou-se um lugar generificado. Concebê-la dessa forma significa 

vê-la como um lugar social que é constituído e constituinte do gênero, ou seja, um lugar onde 

as práticas realizadas convergem para a construção de significados baseados nas diferenças 

sexuais. Em síntese, um lugar em que se reproduzem os símbolos culturais constituídos e 

constituintes do significado do que é ser feminino e do que é ser masculino numa determinada 

sociedade. 

O termo gênero, entendido como uma forma de se referir à organização social da 

relação entre os sexos, foi utilizado pelas feministas americanas que queriam enfatizar o 

caráter social e cultural das desigualdades baseadas na distinção sexual. O estudo das relações 
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de gênero empreende uma rejeição efetiva do determinismo biológico implícito no uso de 

termos como sexo ou diferença sexual (SCOTT, 1995). 

Essa interpretação revigorou-se no século XIX, apoiando-se nas descobertas da 

biologia e da medicina e em 

[...] um discurso naturalista, que insiste na existência de duas espécies com 
qualidades e aptidões particulares. Aos homens, o cérebro (muito mais importante 
do que o falo), a inteligência, a razão lúcida, a capacidade de decisão. Às mulheres, 
o coração, a sensibilidade, os sentimentos (PERROT, 1992, p. 177, grifo da autora). 

No referido século, acentuou-se a racionalidade da divisão sexual do trabalho. Cada 

sexo tem sua função, seus papéis, suas tarefas, e lugares determinados. “O século XIX levou a 

difusão das tarefas e a segregação sexual dos espaços ao seu ponto mais alto” (PERROT, 

1992, p. 187). 

A necessidade de combater o discurso naturalista e se pensar o feminismo numa 

perspectiva teórica incitou pesquisadores(as) à construção do conceito de gênero como 

categoria científica que explicita as relações sociais entre os sexos, repensando também novos 

conceitos em torno das relações de poder. Por outro lado, o setor acadêmico prescindia de 

uma teoria que viesse explicar a ação da mulher como sujeito social, conforme afirma 

Almeida (1998a, p. 40): 

[...] na academia, o conceito foi introduzido com a crise dos paradigmas clássicos, 
que não conseguiam elaborar modelos explicativos mais flexíveis para analisar a 
situação específica da mulher como sujeito social e, portanto, sujeito histórico, e 
passou a ser utilizado com maior freqüência nos estudos nesse campo. 

Sabemos que somente o equipamento biológico natural não é suficiente para 

esclarecer as diferenças existentes entre homens e mulheres. A crítica feminista atual não 

aceita a construção de relações de poder baseadas simplesmente no inatismo sexual e observa 

que a adoção do enfoque naturalista permite alijar do sujeito a sua condição de ser político-

histórico e justificar os mecanismos de opressão e dominação; da mesma forma que as teorias 

totalitaristas justificaram (e justificam) as desigualdades baseadas em raça, crença, religião e 

poder econômico (ALMEIDA, 1998a). 
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Os papéis e as funções atribuídas ao masculino e ao feminino são entendidos como 

uma construção social, histórica, cultural, elaborada sobre as diferenças sexuais. Portanto, o 

conceito de gênero não se refere especificamente a um ou a outro sexo, mas às relações que 

são socialmente construídas entre eles, e que, por sua vez, estabelecem estreita ligação com as 

relações de poder, reveladoras dos conflitos e das contradições que marcam a sociedade. 

O estudo da história das mulheres firmou-se como campo definível nas duas últimas 

décadas do século XX, em muitas partes do mundo, embora se tenha dado nos Estados Unidos 

o seu pioneirismo e a sua consolidação. Tem sua origem na política dos movimentos 

feministas dos anos 60, que colocaram em xeque as grandes teorias, por sua ausência de 

resposta às questões feministas (LOURO, 1995). No Brasil, é um campo de pesquisa 

relativamente novo, que tomou forma, nas décadas de 1960 e 1970, sob o nome de 

movimento feminista (LOPES; GALVÃO, 2001). 

As mulheres não apareciam na história como sujeitos sociais, tal como denuncia 

Perrot (1992, p. 185): “da história, muitas vezes a mulher é excluída [...] o ofício de 

historiador é um ofício de homens que escrevem a história no masculino”. Mas o sexismo 

reinante na historiografia, até meados do século XX, foi aos poucos sendo substituído pela 

exigência de que se deveria fazer história levando em conta os sexos (LOPES; GALVÃO, 

2001).

Embora tenha tomado maior expressão, tanto no campo da ação como na pesquisa 

historiográfica, em meados do século XX, o movimento feminista no Brasil teve suas 

sementes germinadas, ainda no século XIX, por mulheres como Nísia Floresta Brasileira 

Augusta (1810 – 1885), norte-rio-grandense, considerada a primeira feminista do Brasil a 

defender, em seus escritos, não só o direito das mulheres mas também o dos índios e dos 

negros (DUARTE, 2005). Outras mulheres destacaram-se em ações pioneiras dedicadas a essa 

causa, em várias frentes: no exercício da docência, escrevendo poesia ou artigos de jornais e 

na defesa do sufrágio feminino. Entre as vozes silenciadas, surgiam brados destoantes do 

patriarcalismo na sociedade brasileira nas últimas décadas do século XIX e nas iniciais do 

século XX. 

Por volta de 1970, a história das mulheres afastou-se da política, ampliou seu campo 

de questionamentos, passou a investigar e documentar os variados aspectos da vida das 

mulheres no passado, tornando-se um campo de saber autônomo. Com isso, deslocou-se da 

narrativa tradicional para a narrativa problematizada, dando indícios da formação de um novo 

campo de estudo, ou melhor, os estudos das relações de gênero que, já em 1980, se 

encontravam inseridos na academia e logravam território próprio. Assim, o estudo do gênero é 
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uma evolução e ampliação da história das mulheres, a qual, por sua vez, é tributária dos 

movimentos feministas, conforme assinala Scott (1992, p. 65): “a emergência da história das 

mulheres como um campo de estudo envolve, nesta interpretação, uma evolução do 

feminismo para as mulheres e daí para o gênero; ou seja, da política para a história 

especializada e daí para a análise”.

Tal mudança ou evolução da história das mulheres para o estudo das relações de 

gênero repercutiu em interpretações e posições diferentes entre as feministas, constatando-se 

resistências em alguns grupos. 

Em algumas versões, a evolução é encarada positivamente como um resgate da 
história, tanto de princípios políticos de interesses estreitos, quanto de um enfoque 
demasiado exclusivo sobre as mulheres ou de suposições filosoficamente ingênuas. 
Em outras, a interpretação é negativa, a retirada para a academia (para não falar do 
desvio para o gênero e para a teoria) sendo encarada como um sinal de 
despolitização (SCOTT, 1992, p. 65, grifo da autora). 

As feministas apresentaram certa rejeição a esse deslocamento para o estudo de 

gênero com o receio de que o movimento político feminista se extinguisse, tornando-se 

apenas uma matéria teórica acadêmica. Nesse aspecto, Louro (1995) ressalta que alguns 

grupos de historiadoras, herdeiras da militância feminista, resistiram em aceitar os estudos do 

gênero por compreenderem que este oculta o verdadeiro objeto de investigação, que é a 

mulher.

Seguindo essa linha, Del Priore (2003) ressalva que o gênero pode constituir-se num 

território fértil para se compreender as representações simbólicas construídas a partir da 

diferença sexual, sendo útil à pesquisa histórica. No entanto, não pode ser confundido com a 

história social das mulheres, nem substituí-la, pois estas têm natureza e objetivos diferentes. 

Ora, a tarefa da história das mulheres “[...] não é a desconstrução dos discursos masculinos 

sobre as mulheres, mas, sim, a ultrapassagem da pobreza dos fatos que tornou a vida dessas 

atoras sociais tão descarnada” (DEL PRIORE 2003, p. 233). Assim, é indispensável a 

existência de uma história erudita, abundante em informações, que permita a compreensão do 

fato social por meio da realidade concreta e criando um entorno que permita a interpretação 

dos efeitos dos discursos e de seus desdobramentos na prática sobre a vida das mulheres. 

Entretanto, a narrativa que entoava a história das mulheres necessitava romper com a 

linearidade e empreender uma reflexão crítica, para engendrar um relato mais complexo, que 
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levasse em conta a posição variável das mulheres na história, o movimento feminista e a 

própria disciplina História (SCOTT, 1992). O estudo das relações de gênero não, 

necessariamente, veio a obliterar a história das mulheres, mas situá-las ao longo do tempo, 

problematizando as suas relações e posições dentro de determinada configuração social. 

Nesse sentido, Vidal e Carvalho (2001, p. 208) advertem que  

[...] enquanto o gênero trouxe apenas novos temas à história tal como ela era 
produzida, a história das mulheres permaneceu como um apêndice confinado a sua 
própria especificidade. [Entender o gênero significa] problematizar a história como 
um todo, não apenas no que se refere à família e ao sexo, mas também à história 
econômica e política e às vidas dos homens tanto quanto das mulheres. 

A integração das mulheres na história seria um desafio para historiadoras e 

historiadores que se viram diante de uma difícil tarefa de reescrever a história, a partir de 

novos conceitos, com os quais ainda não estavam familiarizados. Uma necessidade que se 

impôs para essa empreitada foi a de refletir sobre a diferença, tentando entender como essa 

diferença determinaria as relações entre os indivíduos e os grupos sociais. 

Existem as diferenças dentro da diferença. Assim, ao estudar as experiências das 

mulheres, precisamos observar outras diferenças, como etnia, classe social, religião, 

nacionalidade entre as mulheres. Conforme recomendam Vidal e Carvalho (2001, p. 210), é 

necessário fazer “uma alquimia de categorias sociais, em que classe, raça, gênero e geração se 

combinariam em diferentes situações sociais concretas”. 

Diante das múltiplas diferenças, buscamos um ponto em comum, uma identidade 

que possa balizar a história das mulheres. Algumas estudiosas conduziram suas análises sobre 

o gênero a partir das abordagens literárias e filosóficas que, embora variadas, são investigadas 

à luz do pós-estruturalismo. Esse segmento propõe o afastamento e a superação da oposição 

binária, investigando como ela é estabelecida, desde a suposição de uma identidade própria 

das mulheres à inquirição do processo de construção do significado inerente às categorias 

homens e mulheres, e a uma análise de como essa compreensão é assegurada (SCOTT, 1995, 

grifo da autora). 

Desse modo, o gênero não é somente o estudo das relações entre homens e mulheres, 

mas  
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[...] uma categoria teórica referida a um conjunto de significados e símbolos 
construídos sobre a base da percepção da diferença sexual e que são utilizados na 
compreensão de todo o universo observado, incluindo as relações sociais e, mais 
particularmente, as relações entre homens e mulheres (VIDAL; CARVALHO, 
2001, p. 210). 

As distinções baseadas no sexo são encaradas como construções sociais e os estudos 

das relações de gênero apontam para a rejeição do determinismo biológico implícito em 

termos que expressam a diferença sexual. O estudo do gênero não se preocupa com a história 

das mulheres de forma isolada, mas se refere à história dos homens e das mulheres nas 

diferentes sociedades e períodos, buscando a percepção de seu significado e como essa 

categoria (a de gênero) se organizava para manter ou mudar determinada sociedade (SCOTT, 

1995).

Portanto, não se trata apenas de uma substituição de nomenclaturas, mas de uma 

busca de legitimidade acadêmica para os estudos feministas, a partir de 1980, à luz de uma 

teoria mais aproximada do pós-estruturalismo. Afinal, feministas e pós-estruturalistas 

questionavam “não apenas as estruturas de poder, o sistema capitalista, mas também os 

projetos de luta global e as teorias universais críticas que pretendiam dar conta do 

entendimento da sociedade como um todo” (LOURO, 1995, p. 109, grifo da autora). 

A construção da história a partir dessa nova abordagem propiciou-nos a 

compreensão das relações de gênero na sociedade, alcançando o entendimento de que os 

sujeitos se fazem homem e mulher num processo de construção dinâmico, que não se 

concretiza no momento do nascimento, mas se viabiliza por meio das práticas sociais 

masculinizantes e feminilizantes, em consonância com as diversas concepções de sociedade. 

Percebemos que o gênero é mais do que uma identidade aprendida: “é uma categoria imersa 

nas instituições sociais (o que implica admitir que a justiça, a escola, a igreja, etc. são 

generificadas, ou seja, expressam as relações sociais de gênero)” (LOURO, 1995, p. 103, 

grifo da autora). 

1.2 As posições atuais sobre os estudos do gênero 

As historiadoras feministas têm utilizado diferentes abordagens para analisar o 

gênero. Scott (1995) resume três posições teóricas. A primeira corrente empenha-se em 
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explicar as origens do “patriarcado”, assumindo a defesa de que as desigualdades entre 

homens e mulheres assentam-se na sexualidade. Confirma a subordinação das mulheres e a 

necessidade que o homem tem de dominá-las. Reconhece a desigualdade entre os sexos, mas 

não explica a sua origem, nem pondera sobre o fato de que ela pode estar associada a outras 

desigualdades.

Uma segunda visão, a da vertente marxistas defende a existência de “uma explicação 

material para o gênero” (SCOTT, 1995, p. 78). Esta rejeita a idéia de que a reprodução 

biológica, em si, determina a divisão sexual do trabalho no capitalismo. Por outro lado, 

reconhece que os sistemas econômicos não determinam diretamente as relações de gênero, já 

que a subordinação das mulheres é anterior ao capitalismo e continua no socialismo, 

alimentando, assim, a busca de uma explicação materialista que supere as diferenças físicas 

naturais (SCOTT, 1995).  

A questão em debate, portanto, não é a superação das diferenças naturais, mas o 

entendimento de como é instituída a discriminação a partir destas, ou melhor, perceber os 

processos em que as identidades dos sujeitos são criadas, bem como a formação da identidade 

de gênero. Nas duas posturas, incide a idéia de fixidez, que tem limitado o desenvolvimento 

de novas análises. 

A terceira posição, a da abordagem psicanalítica, distinguiu-se em várias escolas 

para entender o modo pelo qual as sociedades representam o gênero e se servem dele para 

articular as regras por que se devem pautar as relações sociais, a exemplo da relação de 

masculinidade x poder e da maior valorização da virilidade em detrimento da feminilidade 

(SCOTT, 1995). 

As crianças constroem, desde cedo, os significados do que é ser masculino ou 

feminino, conforme o modo pelo qual a sociedade representa o gênero, e o utiliza para 

articular as regras de relações sociais ou para construir o sentido das experiências. 

Scott (1995) afirma que é principalmente por meio da linguagem que se dá a 

construção do significado da diferença sexual, uma vez que a imposição de regras de 

interação social é generificada. Por essas regras, constroem-se hábitos, valores e concepções 

sobre o mundo. Eis a razão por que entendemos que o objeto maior da história das mulheres 

deve ser o estudo dos discursos e das práticas que garantem a aceitação por parte destas das 

representações dominantes da diferença entre os sexos (COLLING, 2004). 

Assim sendo, as idéias e concepções sobre o masculino e o feminino são construções 

sociais não fixas, pois elas variam de acordo com as utilizações contextuais, diferenciando-se 

conforme o período histórico, a cultura, a classe, a etnia e a religião. Nesse sentido, Colling 
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(2004) lembra que as historiadoras entenderam que é necessário introduzir na história global a 

dimensão da relação entre os sexos, com a convicção de que esta não é um fato natural, mas 

uma relação socialmente construída e incessantemente remodelada, efeito e motor da 

dinâmica social. Uma relação que produz saberes e categorias de análise que permitem 

reescrever a história, levando em consideração o conjunto das relações humanas: uma história 

que interroga o conjunto da sociedade. 

As estudiosas e os estudiosos das relações de gênero, atualmente, propõem-se, 

principalmente, uma desconstrução dessa oposição binária, num posicionamento contrário ao 

caráter fixo e permanente de decisões baseadas na diferença natural dos sexos. Sob tal 

enfoque o termo desconstrução pode ser interpretado como o ato de 

[...] analisar levando em conta o contexto, a forma pela qual opera qualquer 
oposição binária revertendo e deslocando sua construção hierárquica, em vez de 
aceitá-la como real ou auto-evidente ou como fazendo parte da natureza das coisas 
(SCOTT, 1995, p. 84). 

As teorias pós-estruturalistas vão balizar essa desconstrução no momento em que 

trazem para o centro do debate o discurso e a análise da linguagem, defendendo que esta não 

seria essencialmente “uma representação da realidade feita pelos sujeitos, mas, sim, 

constituidora dos sujeitos e das realidades. [...] Assim propõe a desconstrução dos princípios 

fundantes sobre os quais se construíram os tradicionais sistemas de pensamentos” (LOURO, 

1995, p. 110). 

Buscamos, conseqüentemente, o rompimento da oposição binária entendida como 

natural e imutável, na qual se tem a representação da inferioridade da mulher, mesmo porque 

um dos propósitos do estudo do gênero, hoje, é desmontar a lógica das operações binárias e, a 

partir daí, desconstruir as normas tradicionais de pensamento. 

Analisando essa relação de poder entre mulheres e homens, Scott (1995, p. 86, grifo 

da autora), aproxima-se de Foucault, ao entender o poder como “constelações dispersas de 

relações desiguais, discursivamente constituídas em campos de forças sociais”. Da mesma 

forma, deve ser entendido o poder nas relações que se desenvolvem entre homens e mulheres, 

como sujeitos livres, em múltiplos lugares na sociedade. O que se pode fazer é uma 

recolocação dessa disputa junto aos diferentes grupos sociais. 
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A luta entre homens e mulheres, como entre outros contemporâneos, é histórica e 

atravessa diferentes sociedades. Essa disputa entre os gêneros insere-se numa disputa contra 

os privilégios do saber, o qual contribui para manutenção ou alteração de uma dada situação 

de poder. 

As significações de gênero e de poder constroem-se reciprocamente e em muitos 

lugares, assim como a mudança (ou a desconstrução) poderá ocorrer em diferentes áreas da 

sociedade e das instituições, a começar por aquelas em que as relações são historicamente 

generificadas, como, por exemplo, a política ou a instituição escolar. A escola e, mais 

particularmente, os cursos de formação profissional, historicamente, são lugares de construção 

e de reprodução simbólica do que vem a ser o feminino e o masculino na sociedade: são 

ambientes disciplinadores, moldam o sujeito, suprimem gestos e constroem posturas de 

comportamentos.  

Com tal compreensão acerca da história das mulheres e das relações de gênero, 

desenvolvemos nosso trabalho sobre a história das instituições educativas, enfocando a 

formação de professores e a história da Escola Normal de Natal no momento de sua 

transformação em Instituto de Educação (1950 1965).

1.3 As relações de gênero na história da educação e da formação de professores 

As temáticas gênero e magistério remetem-nos à problemática que envolve mulheres 

e homens professores. Por isso, partimos da premissa de que a educação escolar é um 

processo generificado, pois é uma prática social constituída e constituinte do significado do 

que é ser masculino e feminino. As identidades são construídas socialmente, e sempre 

considerando as diferenças sexuais, seja qual for a esfera social, incluindo-se aí a própria 

escola. Nesses termos, o estudo da formação docente necessita de ser clarificado à luz das 

relações de gênero, conforme reitera Louro (1997b, p. 478): 

[...] não parece ser possível compreender a história de como as mulheres ocuparam 
as salas de aula sem notar que essa foi uma história que se deu também no terreno 
das relações de gênero: as representações do masculino e do feminino, os lugares 
sociais previstos para cada um deles são integrantes do processo histórico. 



38

A educação escolar, em tempos mais remotos, destinava-se, predominantemente, aos 

rapazes. No século XIX, a Lei Imperial, de 15 de outubro de 1827, regulamentou o acesso das 

meninas na instrução pública, abrindo-se precedente legal para que as mulheres, de forma 

mais efetiva, freqüentassem os bancos escolares. Mais adiante, puderam, também, assumir o 

exercício do magistério1.

O século XIX foi marcado pela luta das mulheres por instrução, o que foi sendo 

conseguido paulatinamente em muitas províncias brasileiras como assinala Stamatto (1998, p. 

223): “a proporção de meninas nas escolas chegava a dez meninos para uma menina. Ao final 

do período imperial (1889), constatamos que a média, para o Brasil, era de uma menina para 

dois meninos nos bancos escolares”. 

A expansão da escola e a instrução das meninas contribuíram, de forma 

determinante, para a feminização do magistério primário. Conforme estudiosas, como Vianna 

(2002), Silva (2002), Louro (1997a), Almeida (1998b), Stamatto (1998), a predominância das 

mulheres no magistério primário público, que se iniciou ainda no século XIX, efetivando-se 

nas primeiras décadas do século XX, está intrinsecamente ligada à expansão do ensino 

primário público e, simultaneamente, à luta das mulheres pela instrução, no intuito de 

estabelecerem-se profissionalmente e ingressarem no mercado trabalho. 

Campos (2002) e Demartini e Antunes (2002) apresentam algumas explicações para 

a feminização do magistério, entre outras a expansão do ensino primário e a necessidade de se 

prover as escolas de professoras/professores; a necessidade de uma ocupação para as moças 

órfãs e carentes; o afastamento dos homens da docência, em decorrência dos baixos salários, 

e, simultaneamente, o desenvolvimento econômico e a abertura de novas frentes de trabalho 

mais atraentes e melhor remuneradas.  

O magistério primário, no Brasil, conforme Campos (2002, p. 43), tomou a 

configuração de “profissão feminina, desprestigiada, mal remunerada, com baixo nível de 

qualificação e desempenhada por representantes das camadas inferiores da população, 

aspirante à ascensão social”. Essa assertiva aproxima-se de uma visão pessimista em relação à 

1Ressaltamos que, anterior a essa época, já existiam os conventos que educavam as jovens das camadas mais 
abastadas. Pontuamos, também, a ação dos preceptores e preceptoras (ou professoras) que davam aulas na 
residência da família, ensinando às meninas a ler, escrever, contar, prendas domésticas e boas maneiras. O 
decreto de Pombal, pelo menos oficialmente, permitia a entrada de meninas nas escolas públicas (STAMATTO, 
1992). Na primeira década do Império, foi instituída a Lei de 15 de outubro de 1827, que dispôs sobre a criação 
de escolas de meninas nas cidades e vilas mais populosas (Artigo 11), estabelecendo um currículo diferenciado, 
que excluía as noções de Geometria e limitava a instrução de Aritmética, permintindo apenas o ensino das quatro 
operações, e inseria o ensino de prendas e economia doméstica (Artigo 12). Este artigo, articulado ao Artigo 6º, 
dispôs sobre a admissão de mestras para as meninas (BRASIL, 2002). 
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inserção das mulheres no trabalho docente, pendendo ao conformismo e colocando as 

professoras na condição de vítimas no processo. 

Olhando por outro ângulo, podemos ver o exercício da docência como a 

possibilidade de inserção da mulher no mercado de trabalho remunerado e a instrução como 

um caminho para romper com a dominação masculina, postura assumida também por 

Almeida (1998a, p. 28) ao afirmar que 

[...] ensinar crianças foi, por parte das aspirações sociais, uma maneira de abrir às 
mulheres um espaço público (domesticado) que prolongasse as tarefas 
desempenhadas no lar – pelo menos esse era o discurso oficial do período. Para as 
mulheres que vislumbravam a possibilidade de liberação econômica foi a única 
forma encontrada para realizarem-se no campo profissional, mesmo que isso 
representasse a aceitação dessa profissão envolta da aura da maternidade e da 
missão. 

No que se refere à feminização do magistério, Vianna (2002, p. 39) assim se 

pronuncia:

[...] a configuração desse processo [...] relaciona-se, ainda que indiretamente, com a 
dinâmica do mercado de trabalho e, nela, com a intensificação da presença das 
mulheres, a divisão sexual do trabalho e a configuração das chamadas profissões 
femininas. 

Ao analisar a inserção da mulher no exercício da docência, Apple (1995, p. 48) 

alerta para “a importância das relações de gênero no trabalho como um aspecto constitutivo 

da forma pela qual a gerência e o estado têm lidado com o controle do currículo”.  

Verificamos ainda, nesse mesmo processo, uma transformação na ocupação docente, 

que passa a exigir uma maior profissionalização, mais tempo de trabalho em decorrência da 

formalização dos sistemas de ensino, além da exigência de um maior controle do trabalho 

docente. A confluência de todos esses fatores contribuiu para o afastamento dos homens dessa 

ocupação (APPLE, 1995). Tais circunstâncias afetaram não só o ambiente escolar mas 

também outras esferas sociais, cujos postos de trabalho foram sendo ocupados 

predominantemente por mulheres. No momento em que uma ou outra profissão transforma-se 
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em trabalho de mulher, “torna-se também cada vez mais [sujeita], a pressões para 

racionalização. [...] A própria ocupação fica diferente” (APPLE, 1995, p. 61). 

Nessa direção, Silva (2002) argumenta que, à proporção que o magistério passou a 

ser exercido pelas mulheres, houve uma ressignificação da atividade docente, derivando uma 

representação feminizada do magistério, que passou a circular nos discursos oficiais, ao 

mesmo tempo em que omitia a resistência dessas mulheres e a participação das professoras na 

demarcação e construção de seu próprio espaço profissional. “Assim, aliado à investigação de 

espaços de opressão das mulheres, faz-se necessário investigar espaços de resistências” 

(SILVA, 2002, p. 98). 

Silva (2002), Almeida (1998a) e Louro (1997b) reafirmam que a feminização do 

magistério não se deu de forma tão harmônica ou natural, sem resistência por parte dos 

segmentos masculinos. Foi pautada por debates acirrados acerca da co-educação, confrontada 

principalmente com a igreja católica e outras alas conservadoras da sociedade. 

Na passagem do século XIX para o XX, já era predominante o número de moças nas 

escolas normais, bem como as mulheres já eram maioria no magistério primário público. Um 

processo rápido, é verdade, mas ainda subordinado a princípios conservadores e controlado 

pelo sexo masculino, que monopolizava as instâncias administrativas da sociedade brasileira. 

As escolas normais tornaram-se redutos de moças que buscavam a instrução ou o 

trabalho remunerado, não só no Brasil mas também em outros países, afinal o processo de 

feminização do magistério foi uma tendência mundial (APPLE, 1995; VIANNA, 2002). 

Ao investigarmos a formação docente e a inserção da mulher no mercado de 

trabalho, procuramos não incorrer no discurso da vitimação, que coloca as mulheres numa 

posição absoluta de subordinação na sociedade centrada na autoridade masculina. 

Caminhamos no propósito de reconhecermos “uma certa positividade nos lugares femininos, 

no sentido de que também aí se instalam poderes e saberes” (TORNQUIST, 1998 apud 

SILVA, 2002, p. 99-100). 

O advento da feminização foi, aos poucos, consolidando a tese de que o magistério 

era uma carreira natural para as mulheres. O discurso da naturalização da careira docente para 

as mulheres tem sido veiculado historicamente no meio pedagógico e em outros lugares 

sociais. Entretanto, é propósito dos estudos de gênero provocar uma desconstrução desse 

discurso naturalizante. Quanto a essa questão, as posições se antagonizavam. Enquanto uns 

defendiam que as mulheres eram incapazes, intelectualmente, de cuidar da educação das 

novas gerações, outros argumentavam na direção oposta, afirmando que “as mulheres tinham 

por natureza uma inclinação para o trato com as crianças, que elas seriam as primeiras 
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naturais educadoras [...] o magistério era visto como extensão da maternidade” (LOURO, 

1997b, p. 450).

Em função desse discurso, foram associadas às professoras características 

consideradas tipicamente femininas como a docilidade, a paciência e a doação, elementos 

convenientes para a construção de uma representação das professoras como trabalhadoras

dóceis. A concepção de maternidade contribuiu para o trânsito das mulheres do espaço 

doméstico para o público, assumindo funções típicas do ato de cuidar, como enfermagem, 

serviço social e o próprio magistério, quando não ocupavam postos de trabalhos pouco 

privilegiados ou informais.  

Ocupando as salas de aulas, e desempenhando um trabalho remunerado, as mulheres 

saíram do recinto doméstico e religioso para atuar, também, no espaço público. Entretanto, o 

magistério público, controlado pelo Estado, era construído a partir do pensamento masculino 

com o aval da igreja. Tratava-se, então, de um espaço de luta das oposições de idéias, mesmo 

que de forma nebulosa, inexpressiva, sem um formato definido. Consideramos, portanto, que 

esse processo de inserção das mulheres no exercício do magistério não ocorreu em absoluta 

harmonia, mas, quase sempre, em meio aos conflitos. 

A ideologia que consubstanciou a feminização do magistério perpassou e 

fundamentou também os cursos de formação docente. Os cursos normais tornaram-se escolas 

para mulheres e passaram também por um processo de ressignificação, intensificando-se, 

inclusive, o controle na formação da moral e de costumes conservadores. Tanto que se 

mantinha, nesses cursos, uma vigilância permanente, tal como atesta Louro (1997b, p. 453): 

[...] as jovens normalistas, muitas delas atraídas para o magistério por necessidade, 
outras por ambicionarem ir além dos tradicionais espaços sociais e intelectuais, 
seriam também cercadas por restrições e cuidados para que sua profissionalização 
não se chocasse com sua feminilidade. 

Na verdade, eram cursos organizados de modo a manter o rigor e o controle sobre as 

alunas, por meio de variados instrumentos: os regulamentos, os currículo, as normas, os 

exames, o uniforme, a estrutura do prédio, enfim um conjunto de elementos constituintes de 

uma rotina disciplinadora. 

Ainda assim, vemos o processo de inserção das mulheres nos cursos normais, e em 

conseqüência na profissão docente, como uma ação pioneira delas na busca pelo 
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conhecimento e por um trabalho remunerado. Em outras palavras, é o que pondera Almeida 

(1998a, p. 38): “para as mulheres, educar-se e instruir-se, mais do que nunca, representaram a 

forma de quebrar os grilhões domésticos e conquistar uma parcela do espaço público”. 

A docência seria, pois, naquele contexto, um mercado de trabalho em expansão, que 

atraía as mulheres, ávidas para se aventurarem além de seu reduto doméstico. Nesse processo, 

instaurou-se uma correlação de forças entre a condição desejável e a possível de ser obtida em 

dada época. O magistério, por sua especificidade, foi uma das maiores oportunidades com a 

qual contou o sexo feminino para demarcar o seu lugar no território público. Em sua luta, as 

mulheres pioneiras desafiaram situações de desigualdades sociais, acataram normatizações 

que controlavam suas ações, mas, também, resistiram e abriram novos caminhos na busca de 

superação do poder masculino que as oprimia. 

A inserção do estudo do gênero na história da formação docente possibilita uma 

nova forma de construção dessa história, e, principalmente, da análise, seleção e organização 

das fontes, propiciando uma releitura de documentais já pesquisados, tal como recomenda 

Scott (1995, p. 85): 

Não penso que devemos deixar os arquivos ou abandonar o estudo do passado [...]. 
Devemos examinar atentamente nossos métodos de análise, clarificar nossas 
hipóteses de trabalho, e explicar como a mudança ocorre. Em vez da busca de 
origens únicas, temos que pensar nos processos como estando tão interconectados 
que não podem ser separados. 

As fontes históricas que registram a atuação das mulheres são raras. Relativamente a 

essa situação, Perrot (1989, p. 10) ressalta que impera “o silêncio dos arquivos, [pois] o 

mundo público, sobretudo econômico e político, é reservado aos homens, e é este que conta”. 

A história também é, na sua maioria, mediada por homens, o que constitui um meio de 

ocultamento. Nesse sentido, Perrot (1992, p. 186) interpela, quase com indignação: “mulheres 

enclausuradas, como chegar até vocês?” Hoje, provavelmente, elas seriam encontradas nos 

mesmos documentos oficiais, até então utilizados, ou seja: na legislação, nos jornais, nas 

revistas, nos relatórios institucionais. Mas, especialmente, nos manuais pedagógicos (ou de 

culinária), nos diários íntimos, na pintura, nas fotografias, na iconografia de modo geral. 

Mas é preciso estar atento para o fato de que, nesses registros, devemos analisar não 

somente o que está escrito, mas, principalmente, aquilo que foi ocultado, o não-dito. 

Devemos, além disso, buscar entre os vestígios, identificar e conhecer como se deu a 
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construção desse ocultamento, certamente originado da oposição binária, ou melhor, da 

demarcação de espaços femininos e masculinos na sociedade em diferentes períodos e refletir 

sobre as suas repercussões no presente.

Inscreve-se, nesse debate, a necessidade de examinar como se deu a construção de 

identidades generificadas e comparar os achados com outras atividades e formas de 

organização e de representação. Para tanto, Scott (1995) aponta as biografias como melhor 

alternativa para investigação nesse campo. 

No que se refere à pesquisa da história da formação docente, tem sido freqüente 

trabalhar com as histórias de vida de professoras, e nessas focalizar não somente os espaços 

de opressão das mulheres, mas também os espaços de resistências. “Dar visibilidade à 

memória das mulheres-professoras ajuda a identificar e reconhecer esses espaços de 

resistência e a desconstruir uma história da educação registrada, em grande parte, por 

homens” (SILVA, 2002, p. 98). 

Estudiosos como Nóvoa (2000) e Catani (1977) apontam os métodos biográficos e 

as biografias educativas como instrumento de formação da identidade profissional. Almeida 

(1998a) e Bosi (1994) têm se apropriado da História Oral e Social, utilizando a linguagem 

oral do narrador captada via entrevistas com depoimentos sobre suas vidas, suas 

reminiscências. 

Essa prática oferece a oportunidade para que possamos dar voz àqueles que até então 

tinham sido ocultados. Permite ainda superar a história factual que insiste na busca do 

conhecimento sem apresentar os conflitos sociais existentes. Quando abrimos espaço para o 

registro das diferentes versões da história pelo pronunciamento dos múltiplos narradores, 

estamos possibilitando a escrita de uma história da educação “vista de baixo”, no dizer de 

Burke (1992, p. 22), buscando o deslocamento “do ponto de vista dos ministros e teóricos da 

educação para os professores comuns [...], ou deveria apresentar as escolas do ponto de vista 

dos alunos”. Sharpe (1992, p. 48) reforça esse parecer ao afirmar que “a história oral tem sido 

muito usada pelos historiadores que tentam estudar a experiência das pessoas comuns”. 

Entretanto, adotamos a concepção de que tanto as fontes orais como as escritas são 

representações e não reconstruções do real, nem uma nem outra “pode ser tomada tal e qual 

ela se apresenta” (POLLAK, 1992, p. 204). 

A expressão oral, os documentos oficiais a iconografia são variedades de fontes 

históricas que podem ser utilizadas na escrita de uma história que expressa as experiências 

vivenciadas por homens e mulheres nas suas relações sociais, desde que sejam analisadas à 

luz de uma teoria que venha a desconstruir as representações constituintes da oposição binária 
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e, simultaneamente, explicitar os símbolos e o significado do que é ser masculino e feminino 

em determinados setores sociais; em específico, nas instituições educativas. 

1.4 A história das instituições educativas e o gênero 

A história das instituições educacionais insere-se entre as novas abordagens que 

afloraram no campo da história, nas últimas décadas do século XX; particularmente, o da 

história da educação. Originada na Europa, disseminou-se entre historiadoras e historiadores 

da educação de várias partes do mundo. Magalhães (1996, p. 1), teórico dessa nova 

perspectiva, esclarece que 

A abordagem dos processos de formação e de evolução das instituições educativas 
constitui um domínio do conhecimento historiográfico em renovação no quadro da 
História da Educação. Uma renovação onde novas formas de questionar-se cruzam 
com um alargamento das problemáticas e com uma sensibilidade acrescida à 
diversidade dos contextos e à especificidade dos modelos e práticas educativas. 
Uma abordagem que permite a construção de um processo histórico que confira 
uma identidade às instituições educativas. 

Buscamos, na construção do processo histórico, a identidade da Escola Normal de 

Natal/Instituto de Educação, como local constituído e constituinte do significado de ser 

masculino ou feminino numa determinada sociedade, empreendendo uma reflexão sobre a 

contextura das representações simbólicas, das práticas educativas que marcaram a sua 

identidade, como lugar de formação de professoras para o ensino primário. A análise, 

conduzida à luz dos estudos das relações de gênero, possibilitou a compreensão dos discursos 

que predominavam no ideário educacional, em diferentes épocas, considerando que estes se 

transformaram em disciplinas escolares, com a finalidade de plasmar determinado sujeito 

social, fazendo o que Certeau (1982, p. 66) chamou de “operação histórica” referindo-se à 

combinação de um lugar social, de práticas científicas e de uma escrita. 

Procedemos à construção da trajetória dessa instituição buscando, entre os 

componentes constitutivos de sua história, diluídos nas brumas do passado, a identidade que a 

marcou em diferentes épocas: a dinâmica de funcionamento interno, o currículo, o espaço, a 
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articulação com a sociedade em que ela se inseria e com os acontecimentos políticos e 

culturais ocorridos no âmbito local, regional e nacional. Isso porque 

Compreender e explicar a existência histórica de uma instituição educativa é, sem 
deixar de integrá-la na realidade mais ampla que é o sistema educativo, 
contextualizá-la, implicando-a no quadro de evolução de uma comunidade e de uma 
região, é, por fim, sistematizar e (re)escrever-lhe o itinerário de vida na sua 
multidimensionalidade, conferindo um sentido histórico (MAGALHÃES, 1996, p. 
2). 

Essa prática histórica implica, da mesma forma, a renovação e a ampliação das 

categorias de análises, fazendo emergir outros pressupostos metodológicos, além do 

alargamento e do cruzamento de diversas informações, como bem ressalta Gatti Júnior (2002, 

p. 20): 

[...] a história das instituições educacionais almeja dar conta dos vários atores 
envolvidos no processo educativo, investigando aquilo que se passa no interior das 
escolas, gerando um conhecimento mais aprofundado destes espaços sociais 
destinados aos processos de ensino e de aprendizagem, por meio da busca da 
apreensão daqueles elementos que conferem identidade à instituição educacional, 
ou seja, daquilo que lhe confere um sentido único no cenário social do qual fez ou 
ainda parte, mesmo que ela se tenha transformado no decorrer dos tempos. 

Construímos a trajetória da Escola Normal de Natal/Instituto de Educação seguindo 

os princípios que hoje orientam a história institucional, conduzidos à luz dos estudos das 

relações de gênero e da cultura escolar. Adentramos no interior da Escola Normal, urdindo a 

trama envolta na singularidade dessa instituição, produtora de uma cultura escolar e, ao 

mesmo tempo, tecida historicamente pelo meio social em que está inserida.

Nesses termos, surgiu, de forma proeminente, a imposição de lançar sobre a história 

institucional uma investigação com vistas a apreender o conhecimento da cultura escolar, e 

como essa é transmitida no interior das instituições educativas, e também como é 

ressignificada, de uma geração para outra, o que lhe vai conferindo uma identidade, conforme 

Magalhães (1996, p. 9): 
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As instituições educativas se transmitem uma cultura – a cultura escolar, não 
deixam de produzir culturas. São organismos vivos que ontem como hoje, 
integrando-se de forma mais ou menos convergente numa política educativa, numa 
estrutura educacional, não deixaram de fazê-lo de forma crítica e adaptativa.  

Tecemos a história da Escola Normal de Natal à luz das relações de gênero, 

analisando a cultura escolar e suas práticas pedagógicas, o espaço educativo como lugar 

generificado e as relações de poder que se estabeleceram entre as mulheres e os homens no 

interior dessa escola na década de sua transição para Instituto de Educação (1950–1965). 

Nesse período, a instituição ganhou progressivamente maior visibilidade na sociedade. 

Provavelmente, por isso mesmo, acirraram-se as disputas de poder no seu interior. 
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CAPÍTULO 2 

HISTORIANDO A ESCOLA NORMAL DE NATAL: 

interfaces da formação de professoras nas diferentes 

configurações
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As palavras, como as idéias e as coisas que 
elas pretendem significar, têm uma história 
(Joan Scott). 

2.1 A Escola Normal de Natal: primeiras iniciativas e sua institucionalização 

As Escolas Normais surgiram no cenário da história da educação brasileira no século 

XIX, mais precisamente em 1835, quando foi fundada a Escola Normal de Niterói, pelo poder 

público, seguida pela Escola Normal da Bahia, em 1836; do Ceará, em 1845; de São Paulo, 

em 1846; e do Rio de Janeiro em 1880 (AQUINO, 2002). Em outras localidades, a exemplo 

de Sergipe, em 1870 e de Goiás, em 1882 (FREITAS, 2002), somente nas últimas décadas do 

século XIX é que foram experimentadas as tentativas de Escolas Normais no Rio Grande do 

Norte.

No caso de Natal, a primeira Escola Normal Primária foi criada em 1873 e

inaugurada em 1874, com um corpo docente de seis professores do sexo masculino. Iniciou 

suas atividades com vinte alunos, mas se diplomaram apenas três professores do mesmo sexo. 

Sua extinção deu-se em 1877 (LIMA, 1921a). Quando em funcionamento, esteve anexa ao 

Atheneu Norte-Riograndense2, não só fisicamente como também no que diz respeito à 

formação intelectualista, em decorrência de sua estrutura de ensino.  

Antes da criação da Escola Normal de Natal, foi publicado o regulamento do Colégio 

Atheneu Norte-Riograndense, em 1872, no qual se apontavam as normas regulamentares para 

o funcionamento de um Curso Normal de três anos, a fim de obter a preparação de 

“professores de ambos os sexos para a instrução primária” (REGULAMENTO..., 2004, p. 

184). O currículo proposto, com forte teor de formação intelectual, assemelhava-se ao do 

Atheneu, acrescentando as disciplinas de formação pedagógica. Por outro lado, promovia uma 

formação diferenciada para ambos os sexos conforme dispõe o artigo quinto: “O estudo da 

álgebra e da escrituração mercantil será substituído, para o sexo feminino, pelos de princípios 

teóricos dos trabalhos de agulha, o qual será lecionado pelo professor da 1ª série” 

(REGULAMENTO..., 2004, p. 185). Supomos que tenha sido este o regulamento da primeira

2O Colégio Atheneu Norte-Riograndense foi criado em 1834, sendo um dos primeiros Colégios públicos de 
ensino secundário do Brasil. À época, tornou-se o reduto dos jovens advindos das elites econômicas, políticas e 
culturais do Estado Potiguar até a primeira metade do século XX. 
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Escola Normal inaugurada em 1874. Uma instituição educativa com formação diferenciada a 

partir da distinção entre os sexos.

A segunda Escola Normal foi criada em 1890, já no Brasil República, mas não 

chegou a funcionar; permaneceu apenas no papel (LIMA, 1921a). Já em 1892, foi criada a 

terceira Escola Normal de Natal (instalada apenas em 1896), que era exclusivamente 

masculina. Em seu currículo, constavam as matérias ensinadas no Atheneu Norte-

Riograndense, mesmo contando com o acréscimo das disciplinas de Moral, Sociologia e 

Pedagogia (LIMA, 1921a). Até o ano de 1901, diplomou cinco alunos, sendo extinta após 

esse período. Nos relatórios pesquisados por Lima (1927), alega-se, em justificativa a essa 

decisão, a falta de recursos e de demanda. 

Entendemos, entretanto, que existem outras questões implicadas, como a falta de 

interesse do poder público em estruturar uma rede de educação escolar pública, o que, em 

conseqüência, revela uma certa negligência com a formação docente. Os incentivos públicos 

eram voltados para a agricultura exportadora, cuja mão de obra prescindia do conhecimento 

escolar (AQUINO, 2002). 

Nesse contexto, a Escola Normal de Natal se configura como uma instituição 

pensada para o sexo masculino por seguir o modelo de organização do ensino secundário 

ministrado no Atheneu, sendo, em algumas situações, concedido o acesso às mulheres, com a 

devida adaptação.

Nas primeiras décadas do século XIX, já era uma realidade a presença das meninas 

nas salas de aula do ensino primário, conforme Stamatto (1996). Na província do Rio Grande 

do Norte, em 1886, existiam 78 escolas masculinas e 53 femininas; em 1889, as escolas 

masculinas saltaram para 88, e as femininas para 60, mais 4 mistas (ambos os sexos). Apesar 

do crescente número de meninas que ingressavam na instrução pública primária norte-rio-

grandense estas continuam em número inferior na passagem do século.

A Escola Normal de Natal, finalmente, foi instituída em 1908, por meio do decreto 

178 deste mesmo ano, que teve por objetivo restabelecer a Diretoria Geral da Instrução 

Pública, criar a Escola Normal e os Grupos Escolares Mistos (RIO GRANDE DO NORTE, 

1909).

Foi inaugurada a 13 de maio do referido ano, tendo como primeiro administrador o 

então diretor da Instrução Pública, o Dr. Francisco Pinto de Abreu (CASCUDO, 1999). 

Instituída nos últimos anos da primeira década do século XX, prosperou e tornou-se pioneira e 

modelar na formação docente do Estado do Rio Grande do Norte. 
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Desde o ato de sua instituição, em 1908, a Escola Normal de Natal foi organizada 

para a formação de moças para o magistério primário, desenvolvendo, na sua prática 

pedagógica, um currículo com matérias diferenciadas por sexos, a exemplo de “Economia e 

Artes Doméstica  para o sexo feminino” (RIO GRANDE DO NORTE, 1917, p. 81). Essa 

disciplina permaneceu no curso da Escola Normal de Natal desde o seu princípio até a década 

de 1950 com a renovação do regulamento que confirmou a estrutura da Lei Orgânica do 

Ensino Normal 3.

Sendo uma referência no Estado, fez-se difusora das tendências educacionais 

experimentais no centro do País e no exterior, onde a maior parte das lideranças femininas do 

magistério potiguar foi formada. Na verdade, sua história só pode ser compreendida, se 

relacionada à história da educação e da sociedade brasileira, de modo geral, vista a partir da 

época de sua fundação e considerando as diferentes configurações em que se encontra inserida 

ao longo das décadas. 

Na década de 1920, por exemplo, a Escola Normal de Natal constituiu-se num ponto 

de irradiação e de convergência das discussões referentes à educação, atuando não só no 

âmbito do discurso mas contribuindo na criação de instituições culturais como a Associação 

dos Professores do Rio Grande do Norte  APRN  (1920), a Revista Pedagogium, em 1921, 

a Escola Normal de Mossoró, em 1922, e o Departamento Estadual da Associação Brasileira 

de Educação  ABE, em 1929 (AQUINO, 2002). 

Identificamos a sintonia da Escola Normal de Natal com alguns dos discursos que 

circulavam no País (endossados estes por seu diretor, o professor Nestor dos Santos Lima),

como, por exemplo, a nacionalização dos diplomas das professoras do ensino primário. Tais 

idéias eram inspiradas no movimento nacionalista. Enfatizamos, nessa década, a renovação do 

regulamento da Escola Normal de Natal em 1922, e a introdução da matéria Pedologia, que 

tinha como objetivo central o estudo do comportamento do aluno (RIO GRANDE DO 

NORTE, 1922). 

À medida que o professor Nestor Lima buscava a introdução das disciplinas com os 

preceitos da nova pedagogia, defendia o celibato do magistério feminino, ou seja, o exercício 

do magistério apenas para mulheres solteiras. Ele considerava inviável a mulher dar conta das 

atribuições de dona de casa e de professora ao mesmo tempo, com base no seguinte 

argumento: 

3Na legislação pesquisada a matéria Economia e Artes Doméstica se fez presente no Regulamento da Escola 
Normal de 1908, 1917, 1922 (RIO GRANDE DO NORTE, 1909, 1917, 1922).  Já na Lei que adaptou o Ensino 
Normal do Rio Grande do Norte à Legislação Federal, em 1947, a referida matéria não consta mais no Currículo 
do Curso Normal de 2º ciclo, mas apenas nos Cursos Normais Regionais (RIO GRANDE DO NORTE, 1947). 
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[...] por mais diligente e laboriosa que a mulher seja, não poderá dar conta dos 
encargos da família, [...] dirigir os empregados, enfim, [...] a regularidade da vida 
doméstica, [...] por outro lado, preparar bem as lições, dispor metódica e 
previamente o seu trabalho, fazer a escrituração da classe, estudar e ilustrar-se 
constantemente (LIMA, 1921b, p. 45). 

Conforme as palavras citadas por Lima, existia uma incompatibilidade entre os 

papéis atribuídos à mulher na esfera doméstica (como cuidar da casa e dos filhos) e no 

exercício do magistério. Não obstante, a lei 405, de 29 de dezembro de 1916, que organizava 

o ensino primário, secundário e profissional do Estado norte-rio-grandense, já assegurava, no 

Art. 224, “à professora pública, em estado de gravidez, [...] todos os vencimentos, uma 

licença especial de dois meses, correspondente ao último mês que precede e ao primeiro que 

sucede ao parto” (RIO GRANDE DO NORTE, 1916, p. 101).  

Lima não colocou em julgamento a capacidade da mulher para o exercício do 

magistério; entretanto, seu pronunciamento era representativo do modo de pensamento 

conservador, emblemático da sociedade patriarcal, que predominava naquela época, em que 

os espaços público e privado eram radicalmente demarcados a partir da oposição entre os 

sexos. E o espaço da mulher era o privado, circunscrito à vida doméstica. Vislumbrar uma 

reorganização da família fugia aos padrões conservadores de seu tempo. 

No Estado Potiguar, não foi implantado o celibato do magistério feminino, mas 

constatamos, em um dos regulamentos da Escola Normal, assim como em outras congêneres 

do País, as restrições à presença de alunos e alunas casadas. Na legislação consultada sobre a 

Escola Normal de Natal4, encontramos somente um dispositivo dessa natureza, o regulamento 

de 1950, no seu artigo 39, o qual prescrevia: “o aluno que contrair matrimônio, terá sua 

matrícula automaticamente cancelada qualquer que seja a série a que pertença, e a época do 

ano letivo” (RIO GRANDE DO NORTE, 1951, p. 121). 

Supomos, entretanto, que essa norma tenha acompanhado a Escola Normal de Natal 

em sua trajetória. Ressaltamos, por outro lado, que, nesse contexto da década de 1950, essa 

medida, já era considerada obsoleta e repudiada por determinados professores, a exemplo do 

mestre Raimundo Nonato, que, em certa reunião dos docentes da Escola para discutir o 

referido assunto, declarou haver feito “parte da comissão elaboradora do Regulamento de 

1951, e já, nessa época, combatera esses dispositivos regulamentares, para os quais já não 

havia cabimento nos dias de hoje” (ESCOLA NORMAL DE NATAL, 1957a, p. 55). 

4Foram consultados os regulamentos da Escola Normal de Natal de 1908, 1917 e 1922; os decretos de reforma 
de 1938 e 1947, o regulamento de 1950, bem como as Leis de reformas de 1916 e 1957. 
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Assim sendo, a Escola Normal de Natal consolidou-se assumindo a identidade de 

escola para moças, tal como no Brasil e em outras partes do mundo. Os currículos, as normas, 

os uniformes, a organização do espaço físico e do tempo, à medida que informavam, também 

formavam, conforme relembra Louro (1997b, p. 455): “uma série de rituais e símbolos, 

doutrinas e normas foram mobilizadas para a produção dessas mulheres professoras”. 

As Escolas Normais Oficiais funcionavam sob o controle do Estado, que irradiava 

uma ótica masculinizada da sociedade, a qual incidia na elaboração da legislação e das 

normas regulamentares dessas instituições, que, na sua maioria, eram dirigidas e controladas 

por diretores homens, a exemplo da Escola Normal de Natal, que, somente na década de 1950, 

tem sua primeira diretora mulher: Francisca Nolasco Fernandes. 

No final da década de 1930, a instituição passa da categoria Escola Normal Primária 

à Escola Normal Secundária. Em 1938, o ensino normal norte-rio-grandense sofreu algumas 

modificações, visando à sua sintonização ao projeto de uniformização cultural e de 

centralização administrativa do governo federal, que incorporou muitos dos elementos dos 

discursos e das reivindicações das diferentes agremiações, encetadas na década de vinte. Em 

janeiro de 1938, foi instituído o decreto nº 411, que reformou o ensino normal norte-rio-

grandense (RIO GRANDE DO NORTE, 1938). A realização do curso normal passou de 

quatro para sete anos, sendo os cinco primeiros destinados às matérias de formação geral e os 

dois últimos reservados para a formação docente. Nesse novo currículo, foram introduzidas as 

disciplinas ditas modernas, baseadas nas idéias escolanovistas, tais como: a Psicologia, a 

Sociologia e a Antropologia Educacional. Estas se traduziram num avanço educacional por 

permitir um melhor entendimento do comportamento do aluno.  

Com a reforma, tornou-se obrigatório, para o ingresso na Escola Normal, a 

realização do ciclo fundamental5 de cinco anos do curso secundário. Para tanto, foi necessário 

criar uma seção feminina no Colégio Atheneu Norte-Riograndense (regido por leis federais) 

destinada às meninas que iriam ingressar na Escola Normal. 

A partir de 1938, foram suspensas as matrículas para o ingresso na Escola Normal 

de Natal, pois as candidatas a normalistas teriam de, antes, cursar os cinco primeiros anos no 

curso seriado do Atheneu. Enquanto isso não acontecia, a escola assistia ao seu progressivo 

esvaziamento, funcionando somente com as alunas remanescentes da matrícula de 1937. A 

operacionalização da reforma, que se propunha introduzir as ciências da educação, ocorreu de 

5Conforme a reforma do ensino secundário, proposta em abril de 1931 e consolidada pelo Decreto nº 21.241, de 
4 de abril de 1932, também conhecida como reforma Francisco Campos, o ensino secundário ficou organizado 
em dois ciclos: um fundamental (de 5 anos) e outro complementar com duração de 2 anos (ROMANELLI, 
1998). 
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forma catastrófica e levou à iminência de fechamento da Escola Normal de Natal (AQUINO, 

2002)6. Após 1943, foram abertas as matrículas para alunas e alunos que já haviam cursado as 

primeiras séries do primeiro ciclo do ensino secundário e, gradativamente, a instituição 

retomou a sua normalidade.  

2.2 Ensaios e anseios por um Instituto de Educação em Natal 

O modelo de instituição educativa, denominada Instituto de Educação, destinado à 

formação não só de professoras e professores para o ensino primário, mas dos diferentes 

profissionais do ensino, já vinha sendo adotado desde o início da década de 1930 em centros 

urbanos mais avançados da região Sul e Sudeste do País e era considerado o que de mais 

moderno havia em termos de formação docente. Era o lugar de excelência onde se 

materializavam os discursos e os saberes da escola nova por meio da prática pedagógica nele 

realizada.

Os primeiros Institutos de Educação surgidos no Brasil foram idealizados pelos 

renovadores da Escola Nova, a exemplo de Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo e Lourenço 

Filho. Esses institutos tornaram-se modelares para os demais Estados. O Instituto de 

Educação do Rio de Janeiro foi criado na administração de Anísio Teixeira, à época ocupante 

do cargo de Diretor Geral da Instrução Pública do Rio de Janeiro (1931 935). Essa Instituição 

de ensino, uma nova versão da antiga Escola Normal carioca, passou a ser dirigido por 

Lourenço Filho, que ficou em seu comando até 1935. A tradicional escola de formação de 

professores transformou-se “numa organização inteiramente nova, tanto na forma quanto no 

espírito” (LOURENÇO FILHO, 2001, p. 23). Do ponto de vista de Vidal (2001, p. 18, grifo 

da autora), o Instituto de Educação seria “o local de formação de professores, organizadores

da alma popular; cenário de práticas pautadas nos princípios escolanovistas; laboratório para 

a produção de uma ciência pedagógica da criança carioca”. 

O Instituto de Educação carioca procurava elevar a formação do mestre e da mestra 

(destinados a atuar no ensino primário) ao nível dos estudos superiores. Para tanto, instituiu 

6No ano de 1938, a Escola Normal de Natal contava com uma matrícula de 198 alunos(as), sendo 15 do sexo 
masculino e 183 do sexo feminino. Em 1939, havia 12 rapazes e 126 moças e um total de 138 alunos. Em 1942, 
a matrícula total havia caído para 5, sendo 2 rapazes e 3 moças (AQUINO, 2002). 
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uma Escola Secundária, a Escola de Professores, que corresponderia ao curso profissional 

pedagógico de nível superior, e ainda contava, como anexo, com o Jardim-de-Infância e a 

Escola Primária (de aplicação). Além disso, estendia sua ação promovendo cursos de extensão 

e aperfeiçoamento para os professores já diplomados (LOURENÇO FILHO, 2001). 

Seguindo a onda do progresso na formação dos novos mestres, a tradicional Escola 

Normal da Praça da República, em São Paulo, foi transformada em Instituto Pedagógico pela 

reforma Lourenço Filho, então Diretor Geral da Instrução Pública de São Paulo. Em 1933, 

Fernando de Azevedo, nessa mesma função, criou o Instituto de Educação, “ambos 

idealizados como centro de investigação aplicada e de formação de profissionais do ensino 

dotados de consciência técnica” (MONARCHA, 1999, p. 328). 

Nesse redemoinho de acontecimentos, foi reorganizada a Diretoria Geral da 

Instrução Pública, e criadas, em sua estrutura, novas seções especializadas para dar respaldo e 

atender às novas exigências técnico-pedagógicas do ensino. O Instituto de Educação de São 

Paulo passou a compreender um Jardim de Infância, uma Escola Primária, uma Escola 

Secundária, uma Escola de Professores, um Centro de Psicologia Aplicado à Educação e um 

Centro de Puericultura (MONARCHA, 1999). 

Assim como nas capitais já citadas, em 1939, a Escola Normal de Porto Alegre 

(criada em 1869) passa a denominar-se Instituto de Educação General Flores da Cunha. Nesse 

novo arranjo, teve seus cursos ampliados, compreendendo desde o Jardim de Infância até a 

Escola de Professores, a qual formava mestres primários, e administradores de ensino. Além 

disso, mantinha cursos de aperfeiçoamento para professores em exercício docente (LOURO, 

1987).

A partir de 1930, o Instituto de Educação de Porto Alegre passou a ser uma 

instituição modelar para a formação não só do professor primário mas ainda de diretores 

escolares e inspetores, entre outros profissionais do ensino, via cursos de especialização, 

alguns dos quais incluíam também a proposta da qualificação de professores que já exerciam 

o magistério. O Instituto de Educação era reconhecido como escola de mulheres, formador de 

grande parte das lideranças femininas no magistério gaúcho. Na visão de Louro (1987, p. 16), 

era “um centro educacional que procurava estar o mais próximo possível das novas diretrizes 

psicopedagógicas, aparelhando-se com métodos e recursos modernos”. 

A criação dos institutos de Educação materializou-se, nas capitais de Estados como 

Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul, pela ação vanguardista de projetos 

educacionais, em especial aqueles idealizados e executados por Anísio Teixeira, Fernando de 
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Azevedo e Lourenço Filho, como diretores da Instrução Pública de São Paulo e do Rio de 

Janeiro.

Ainda na década de 1930, o governo da Paraíba fundou a Escola de 

Aperfeiçoamento de Professores, a fim de ampliar os conhecimentos dos mestres e promover 

o progresso da instrução. Posteriormente, em 1935, essa Escola tornou-se o Instituto de 

Educação, fundado em 1935 (PINHEIRO, 2002). 

Essas instituições fizeram-se fonte de inspiração para os mentores da Lei Orgânica 

do Ensino Normal, que transformaram o Instituto de Educação em centro de formação de 

profissionais para a educação de excelência, recomendando a criação desses estabelecimentos 

de educação nos vários Estados do País. Esse modelo de instituição de formação docente foi 

regulamentado e estendido a todo o Brasil. 

Fixadas as diretrizes e finalidades para o ensino normal nacionalmente, caberia aos 

Estados adaptarem-se às novas normas. E muitos assim procederam, a exemplo do Paraná, 

que, de imediato, transformou a tradicional Escola Normal Secundária de Curitiba em 

Instituto de Educação, por já contar com prédio próprio e uma estrutura favorável para isso 

(MIGUEL, 1997). 

A criação de Institutos de Educação processou-se em ritmos (e em condições) 

diferentes nos vários Estados do País. No Rio Grande do Norte, em 11 de fevereiro de 1947, o 

interventor Federal, Orestes da Rocha Lima, baixou o Decreto–Lei nº 684, que adaptou à 

Legislação Federal o Ensino Normal do Estado, acatando, na íntegra, os dispositivos da 

Legislação Federal7. Determinou, no artigo quarto, três tipos de estabelecimentos diferentes 

para ministrar o ensino normal: o Curso Normal Regional, a Escola Normal e o Instituto de 

Educação (RIO GRANDE DO NORTE, 1947). 

Cada uma dessas instituições passaria a ministrar cursos normais em modalidades 

diferentes. O Instituto de Educação seria aquela instituição em que se ministraria o curso 

ginasial e os cursos próprios das Escolas Normais (Cursos Normais de 2º ciclo, o Jardim de 

Infância e a Escola Primária como anexos), mais os curso de especialização de professor 

primário e habilitação de administradores escolares e demais cursos. Seria a instituição de 

formação de educador mais completa para aquele momento. Logo, muitos Estados sentiram-

7O Instituto de Educação, como ramo de ensino de segundo grau, tinha como finalidades: 1) prover a formação 
do pessoal docente necessário às escolas primárias; 2) habilitar administradores escolares destinados às mesmas 
escolas; 3) desenvolver e propagar os conhecimentos e técnicas relativas à educação da infância (RIO GRANDE 
DO NORTE, 1947, p. 13). 
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se induzidos a transformar as tradicionais Escolas Normais Oficiais em Institutos de 

Educação.

No nosso Estado, a criação de um Instituto de Educação não decorria somente de 

uma adaptação à legislação federal, mas, particularmente, precisava também de que fosse 

providenciado um espaço físico para o seu funcionamento. Afirmamos isso porque nem 

mesmo a tradicional Escola Normal de Natal, fundada em 1908, ainda na década de 1950, 

dispunha de prédio próprio, e sequer apresentava condições técnicas e pedagógicas para o seu 

funcionamento adequado. Em situação tão desfavorável, como imaginar um Instituto de 

Educação em Natal? 

Assim sendo, o Instituto de Educação, destinado à formação de profissionais para o 

ensino, permaneceu por muito tempo enclausurado em normas e dispositivos regulamentares, 

restrito ao registro no papel, conhecido apenas por poucos iluminados. Ainda assim, já se 

fortalecia a aspiração entre aqueles que constituíam o meio educacional.  

A Lei Orgânica do Ensino Normal inspirou a iniciativa da edificação em Natal-RN 

de um estabelecimento de ensino, em outubro de 1946, que se passou a chamar de Instituto de 

Educação. Entretanto, em toda a década de 1950, o que funcionou, na prática, foi a tradicional 

Escola Normal de Natal, que, com a referida lei, foi equiparada às suas congêneres, 

possibilitando assim a validade, em todo o País, dos diplomas das professoras ali formadas 

(RIO GRANDE DO NORTE, 1947). 

Como a formação docente figurava entre as preocupações nacionais, a Escola 

Normal de Natal, componente desse cenário, passou a buscar uma aproximação com novas 

tendências técnico-pedagógicas, que, aos poucos, se foram incorporando às suas atividades e 

programas. De tal forma que, no final da década de 1940, já acolhia em seu ensino as teorias 

fundamentadas na Psicologia que circulava no meio educacional do País. 

Num período caracterizado pela democratização política, econômica e cultural 

(1946 1964), o debate fluía nos diversos setores da vida social. Na educação, retomaram-se 

algumas questões já discutidas no início da década de 1930 e reprimidas no período do Estado 

Novo, mas que, nesse cenário, ressurgiam com maior força. Esse processo de aprofundamento 

deu origem a outras discussões, como a renovação metodológica no ensino, o financiamento 

da educação, a centralização e descentralização do ensino, a educação como via de 

democratização social, a racionalização da educação, a inserção da mulher no mercado de 

trabalho, a predominância destas no exercício do magistério primário e, a partir da década de 
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1950, nos cargos de comando no sistema educacional. Portanto, um cenário barulhento, 

emissor de múltiplos sons, todos eles, porém, afinados na composição de uma única partitura. 

Pesquisamos a Escola Normal de Natal, aspirante a Instituto de Educação, como 

entidade inserida nesse tempo e nesse espaço. Esse processo investigativo rendeu-nos a 

constatação de que ela sofreu influência de tudo aquilo que sucedeu em seu entorno, tanto do 

âmbito nacional como estadual. E não podia ser diferente: os seres inanimados  tal como os 

animados  não passam à margem dos acontecimentos a sua volta. 

2.3 A expansão do ensino normal Potiguar: os Cursos Normais Regionais  

Na passagem da década de 1940 a 1950, ocorreu a regulamentação de instituições e 

entidades que há tempo já eram reclamadas pelas novas injunções sociais, culturais e 

educacionais que se forjavam no cenário estadual. Estas, pelo menos no plano legal, 

sinalizavam os presságios de uma sociedade que caminhava em busca da ampliação do setor 

público no tocante à criação e à regulamentação de instituições importantes para o progresso 

social.

O governo de José Augusto Varela (31/07/1947 a 31/01/1951) enquadrou-se no 

período em que predominou, no Brasil, o modelo político denominado populismo

(1946 1964), o qual se caracterizou por sugerir uma aliança entre o poder estabelecido e as 

classes sociais. Esse modelo, fortemente vinculado aos ditames da sociedade capitalista, 

engendrava, por outro lado, uma mentalidade social de que os governadores estavam 

conduzindo o poder para servir aos interesses do povo. Em relação a José Augusto Varela, 

Mariz e Suassuna (2002, p. 345) afirmam que “sua administração foi marcada pela 

austeridade, honestidade e zelo no trato do dinheiro público”. Entretanto, Germano (1989) 

enfatiza que, nesse intervalo de tempo, os grupos políticos que se revezavam no poder eram 

representantes dos interesses das oligarquias norte-rio-grandenses.

O governador Dix-Sept Rosado (1951)8 assumiu o cargo, em janeiro de 1951, com a 

incumbência de executar várias leis, que o seu antecessor, José Augusto Varela, promulgou, 

em 1949, no final de seu mandato (e cuja execução traria importante contribuição para o 

8O Governador Jerônimo Dix- Sept Rosado Maia assumiu em 31 de janeiro de 1951, mas, aos cinco meses de 
sua administração, em 12 de junho de mesmo ano, faleceu, vítima de desastre aéreo. Assumiu em seu lugar o 
vice-governador Sylvio Piza Pedroza, o qual cumpriu o mandato de cinco anos, conforme a Constituição 
estadual de 1947 (MARIZ; SUASSUNA, 2002, p. 346). 
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desenvolvimento cultural e educacional do Estado), tais como a Lei de nº. 291, que criou o 

Museu e Arquivo Público do Estado (RIO GRANDE DO NORTE, 1949a); a lei 202, que 

criou a Escola Prática de Agricultura, em Macaíba (RIO GRANDE DO NORTE, 1949b); e a 

Lei nº 255, que criou o Serviço de Ensino Supletivo no Rio Grande do Norte e regulamentou 

a Campanha de Alfabetização de Adultos (RIO GRANDE DO NORTE, 1949d). 

Dessa tiragem, sobressaiu o Estatuto do Magistério Público (instituído em 21 de 

dezembro de 1949, pela Lei nº. 270), que passou a regular “o provimento e a vacância dos 

cargos do Magistério Público Estadual, direitos, deveres, vantagens e responsabilidades dos 

professores públicos do Estado” (RIO GRANDE DO NORTE, 1949e, p. 299). O Estatuto do 

Magistério Público, que garantia os diretos adquiridos, definia, também, os quadros de 

professores, a forma de nomeação, os critérios para realização de concursos públicos para 

admissão dos professores e professoras do Estado, sem estabelecer regras diferenciadas para 

um ou outro sexo. Foi aprovado nos dias finais do governo de José Augusto Varela como que 

num acerto de contas com os professores do Estado. 

Na esteira das inovações, foi instituída a Lei nº. 204 (RIO GRANDE DO NORTE, 

1949c), que criou o Curso Normal Regional, junto às Escolas Normais de Natal e Mossoró, 

devendo seguir as normas do decreto 684, que adaptou a legislação estadual à Lei Orgânica 

do Ensino Normal de 1946, porém as iniciativas deveriam partir das instâncias estaduais.  

As leis supracitadas só foram executadas, a partir de 1951, no Governo de Sylvio 

Piza Pedroza9. Os Cursos Normais Regionais, criados por uma dessas leis, eram vistos como 

forma de solucionar os problemas da formação de professores nas cidades mais afastadas da 

capital e na zona rural do Estado. O governo interpretava-os como “providência utilíssima” 

(RIO GRANDE DO NORTE, MENSAGEM, 1952, p. 10). 

Assim como em outros Estados, esses cursos contribuíram para viabilizar a expansão 

do ensino normal em cidades interioranas do Rio Grande do Norte, tais como: Nova Cruz, 

Ceará Mirim, Pau dos Ferros, Martins, Apodi, Florânia, Alexandria, Angicos, Açu e Macau. 

Eram destinados à formação de regentes de ensino primário, uma vez que as duas Escolas 

Normais existentes não davam conta de formar professores, por circunstâncias diversas, para 

atender às necessidades no interior do Estado.

O Governador acreditava que, com a efetivação desses cursos, em poucos anos, os 

municípios do Estado contariam com “professores diplomados em número suficiente para 

provimento de suas escolas, atualmente, em grande maioria, regidas por professores leigos, 

9Assumiu como governador em 13 julho de 1951 e  permaneceu até o final do mandato (MACHADO, 2000). 
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sem o conveniente preparo educacional” (RIO GRANDE DO NORTE, MENSAGEM, 1952, 

p. 10). Tais políticas educacionais intentavam promover, mesmo que tardiamente, a formação 

de professoras para o ensino primário até então inexistente nesses setores do interior do 

Estado.

A falta de profissional com qualificação na área educacional era marcante em todos 

os níveis de ensino, a começar pelos próprios Cursos Normais Regionais, cujos docentes eram 

convocados entre as personalidades de prestígio, que exerciam as mais diversas profissões 

naquelas cidades, tal como está expresso em mensagem governamental: “o corpo docente [dos 

cursos de regentes] está constituído por pessoas de projeção intelectual e moral do meio: 

médicos, bacharéis, agrônomos, sacerdotes e professores” (RIO GRANDE DO NORTE, 

MENSAGEM, 1952, p. 10). 

Assim, no princípio da década de 1950, a tão propagada formação docente, no Rio 

Grande do Norte, ganha proporções significativas, saindo dos corredores da Escola Normal de 

Natal e da Escola Normal de Mossoró. Essas instituições perdem a exclusividade, mas 

assumem a condição de referências na formação docente. Os cursos de formação de 

professoras saem das cidades centrais do Estado Potiguar para os recônditos mais longínquos 

norte-rio-grandenses, sendo, naquelas comunidades, os portadores do anúncio dos tempos 

modernos, do progresso em fluxo permanente. 

2.4 Dois projetos de educação para o Brasil: entre o discurso e a prática 

O cenário educacional local está articulado às políticas nacionais que se projetam 

pelos vários estados do País. Nesse contexto, dois projetos educacionais são alvejados, 

originando debates entre vozes concordantes e discordantes: o projeto de educação oficial, 

que vinha sendo desenvolvido pelo Ministério da Educação e Saúde - MES, legado do modelo 

político-administrativo centralizador do Estado Novo (1937 1945), e o projeto de Anísio 

Teixeira, calcado nos ideais de liberdade e democratização da sociedade via educação. 

O primeiro primava por uma progressiva uniformização e padronização do ensino, 

desde os currículos, programas de ensino, livros didáticos, o cinema educativo e demais 

elementos da cultura escolar. Tal projeto foi regulamentado pela Lei Orgânica do Ensino 

Normal, decreto nº 8.530, de janeiro de 1946 (BRASIL, 2004), que centralizou as normas e 
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diretrizes do ensino normal, em nível nacional, modificando e padronizando a formação dos 

professores no País. Paradoxalmente, essa lei de cunho federal, legado de um modelo político 

centralizador, passou a orientar o ensino normal de muitos estados brasileiros, apesar de o 

novo cenário social apontar caminhos para a construção de uma sociedade mais liberal. 

Entoava-se, entre os meios intelectuais, o discurso da reconstrução de uma sociedade 

democrática por meio da socialização da cultura e da educação, apregoando-se a autonomia 

de ação dos Estados e Municípios. 

Ao final do ano de 1946, a Lei Orgânica já era considerada obsoleta, não só no 

campo do discurso mas porque alguns de seus dispositivos já haviam sido superados pela 

nova Constituição Federal (1946), que, nos artigos 170 e 171, facultou aos Estados a decisão 

de organizarem os cursos de escolas normais, com a autonomia nos programas de ensino e 

sem ligação com o curso ginasial (PROJETO..., 1958). Mesmo assim, por muito tempo, a 

referida lei norteou o ensino normal em vários Estados, inclusive o Estado do Rio Grande do 

Norte, que só reorganizou o seu ensino normal em dezembro de 1957. 

O segundo projeto foi liderado e difundido por Anísio Teixeira, que, imbuído dos 

ideais liberais de democracia e cidadania, se tornou um crítico radical das políticas que 

centralizavam a normatização da educação em um órgão dirigente central. Sempre 

preocupado com a situação educacional do País, Anísio, em seu papel de administrador da 

educação, adotou, como causa sua, os múltiplos problemas advindos da realidade do ensino e 

da administração pública. Nessa posição, “além de produzir reflexões, definir posições, 

construiu modelos para a organização do sistema educacional brasileiro, dos anos de 1920 aos 

de 1960” (FÁVERO, 2001, p. 49). 

Em 04 de julho de 1952, Anísio Teixeira foi empossado como Diretor-Geral do 

Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos (1952 1964), órgão vinculado ao Ministério da 

Educação e Saúde. A partir daí, obteve respaldo institucional para levar à frente a difusão e a 

aplicação de seu projeto educacional. Em seu discurso de posse, Anísio Teixeira anunciou a 

linha de ação do que deveria desenvolver o INEP (Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos) 

para promover a reconstrução educacional em todo o País. Declarou, na ocasião, “[aceitar] o 

encargo, acima de tudo, como uma imposição do dever” (DISCURSO..., 1952, p. 69), 

entendendo que a educação brasileira padecia de problemas crônicos como o analfabetismo, a 

falta de escolas e a ineficácia das instituições de ensino já existentes. Tal situação reclama “a 

imposição ao sistema de educação nacional de novos deveres, novos zelos, novas condições e 

novos métodos” (DISCURSO..., 1952, p. 71). A partir daí, passou a coordenar o projeto 

modernizador do INEP, cuja ação agilizou o desenvolvimento e a expansão do ensino em todo 
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o País, articulando as políticas nacionais às estaduais, além de prestar uma sólida orientação 

pedagógica. Ainda na linha do discurso modernizador, Anísio promete que o INEP terá novas 

funções e

[...] uma amplitude ainda maior, buscando tornar-se, tanto quanto possível, o centro 
de inspirações do magistério nacional para a formação daquela consciência 
educacional comum que, mais do que qualquer outra força, deverá dirigir e orientar 
a escola brasileira, ajudada pelo plano de assistência técnica e financeira com que 
este Ministério irá promover e encorajar todos os esforços úteis e todas as 
iniciativas saudáveis, que as energias insuspeitadas da liberdade e da autonomia 
irão fazer surgir em todo o Brasil (DISCURSO..., 1952, p. 76). 

Anísio Teixeira também propugnava a educação assentada em base científica, ou 

seja: o ato de educar deveria partir de uma investigação científica, aplicando-se o método que 

chamou de tratamento e aplicação de prognósticos.  

Os métodos de tratamento surgirão nos guias e manuais de ensino para os 
professores e diretores de escolas, os quais constituirão livros experimentais de 
sugestões e recomendações, para conduta do trabalho escolar. Em complemento, 
deveremos chegar até o livro didático, compreendendo o livro de texto e o livro de 
fontes, buscando integrar nestes instrumentos de Trabalhos o espírito e as 
conclusões dos inquéritos procedidos (DISCURSO..., 1952, p. 78).  

Ao articular metodologia e conteúdo, de forma fundamentada, Anísio Teixeira 

acreditava que estaria o professor “lançando as bases de nossa ciência da educação moderna e 

democrática” (DISCURSO..., 1952, p. 79). O educador esclarece que, entre outras, as metas 

dos estudos do INEP contribuíam para a construção de uma consciência nacional

indispensável à reconstrução escolar, que implicaria a revisão dos métodos de ensino, a 

superação de tendências improvisadoras e, principalmente, a renovação na formação do 

professor (DISCURSO..., 1952, grifo nosso). 

Essa concepção de ensino, amplamente propagada pelos renovadores da Escola 

Nova, agregou, a partir de 1952, força institucional, com abrangência nacional, consolidando-

se, assim, a idéia de educação como campo de pesquisa científica, o educador como 

pesquisador e a sala de aula como laboratório.  
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O trabalho pedagógico passaria a ser norteado por objetivos traçados previamente, 

fundamentados na Biologia, na Psicologia e na Sociologia educacional, bem como na 

Filosofia e na História da Educação (LOURENÇO FILHO, 2001). 

Assim sendo, o ensino seria conduzido por métodos e técnicas advindos dos 

fundamentos científicos, que, agregados à criatividade do professor, propiciariam o processo 

de inquirição na sala de aula, de experiência, de validação ou negação dos procedimentos 

aplicados, “pois a ciência não nos vai fornecer receitas para as soluções dos nossos 

problemas, mas o itinerário de um caminho penoso e difícil, com idas e voltas, ensaios, 

verificações e revisões, em constante reconstrução” (DISCURSO..., 1952, p. 79). Certamente, 

o alvo a ser alcançado não era a apresentação de fórmulas mágicas, mas a proposição de uma 

prática conduzida pelo conhecimento pedagógico, norteado pelos fins e objetivos 

educacionais, a qual incidiria na construção de uma consciência profissional do mestre. 

Para atingir os ideais de educação, ora proclamados, a vanguarda da pedagogia nova 

acenava para um ponto em comum, que era a formação do professor. Conforme Lourenço 

Filho (2001, p. 59), era preciso “educar para educar-se”, ou melhor, era necessário formar a 

consciência de que a organização racional do trabalho pedagógico deve ser conduzida por 

conhecimento complexo, advindo das ciências da educação, mas passível de ser ensinado e 

aprendido.

A formação do professor passou a polarizar os debates educacionais no transcurso da 

década de 1950. Discutia-se também a centralização, a descentralização e a estrutura do 

ensino, a nacionalização dos diplomas dos professores egressos dos cursos normais, o 

financiamento e demais itens pontuados no projeto de Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

(lei que só viria a ser promulgada em 1961). 

Anísio Teixeira defendia ainda a fixação de três modalidades de curso para a 

formação do professor, as quais já haviam sido regulamentadas e aplicadas em vários Estados, 

a saber: o Curso Normal Regional, a Escola Normal e o Instituto de Educação. Associado a 

isso, o educador proclamava uma renovação metodológica, com um ensino mais dinâmico. 

Além do mais, combateu, veementemente, qualquer espécie de padronização, inclusive dos 

livros didáticos (TEIXEIRA, 1952). Acreditava o mestre, que, a imposição de um modelo 

cercearia a autenticidade do trabalho pedagógico e abriria precedentes para a falsificação, não 

sendo possível um controle dada a diversidade cultural e econômica brasileira, até em termos 

da variedade com relação à disponibilidade de recursos materiais e humanos entre as regiões e 

os Estados. 
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2.5 Os debates em torno da nacionalização dos diplomas das normalistas  

O embate em torno da centralização e descentralização do ensino desaguou na 

polêmica sobre a nacionalização dos diplomas das normalistas, uma questão amplamente 

debatida na década de 1920 1930. O propósito era derrubar as barreiras que impossibilitavam 

uma normalista de exercer o magistério em outro Estado, que não fosse aquele onde se 

formou. O argumento mais forte era o de que somente o diploma da normalista submetia-se a 

esse tipo de restrição. 

O reconhecimento dos diplomas de professores e professoras primários, em nível 

federal, resultou da luta dessa categoria, empreendida na década de 1920, tendo, inclusive, o 

professor e diretor da Escola Normal de Natal, Nestor dos Santos Lima, assumido a liderança 

desse movimento, tecendo a articulação entre os vários Estados da Federação (AQUINO, 

2002). Não obstante, somente com a Lei Orgânica do Ensino Normal, em 1946, foi instituída 

a validade dos diplomas das normalistas em todo o País. 

Também esse tema foi um dos pontos nevrálgicos nos embates educacionais da 

década de 1950, em torno da estruturação da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, por ter voltado à tona a possibilidade de aceitação da validade dos diplomas apenas 

no Estado de origem, o que implicaria a supressão de um direito já adquirido.  

Anísio Teixeira desaconselhava o reconhecimento nacional dos diplomas dos 

professores e das professoras pelo Governo Federal, pois não lhe parecia

[...] de nenhuma conveniência para o país [que viesse] o seu professorado primário 
a ser preparado em um Estado para ensinar em outro. O professorado primário deve 
ser uma expressão tão profunda das condições culturais de cada Estado que, de 
preferência, deve ser de origem e formação local (TEIXEIRA, 1952, p. 105). 

Poderíamos pensar que seria essa uma manifestação de incoerência por parte de 

quem propugnava a racionalização e a qualidade na formação do professor primário e, ao 

mesmo tempo, era favorável a uma medida que invalidava e, por conseqüência, desqualificava 

o(a) normalista frente à necessidade de assumir o magistério em um outro Estado, senão 

aquele em que se formou. Tal posição, no entanto, poderia justificar-se pelo fato de Anísio 

Teixeira defender, com veemência, que o ensino deveria estar arraigado às realidades 
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econômicas e culturais do aluno, e que o(a) professor(a) primário(a) deveria ser integrante, 

partícipe e envolvido(a) com os problemas da comunidade, sendo também agente de mudança 

da realidade social do local em que atua. 

O discurso que associa a ação do(a) professor(a) à comunidade a que pertence pode 

ter implícita a concepção de que este seja um trabalho feminino. Parece estar subentendida aí 

a idéia de que os homens são sujeitos livres para expandir seus horizontes profissionais 

distantes do local em que moram. Já a mulher, por outro lado, está atrelada à tutela do marido 

ou da família e, por sua vez, arraigada à comunidade local. Vale ressalvar que, na década de 

1930, o magistério primário era exercido majoritariamente por mulheres. Entretanto, o mundo 

público “é reservado aos homens, e é este que conta” (PERROT, 1989, p. 10), as ações dessas 

professoras eram ocultadas nos discursos sexuados, entoados pelos homens, que põem no 

masculino as referências ao trabalho público, mesmo que este seja desenvolvido por 

mulheres.

A invisibilidade do trabalho das mulheres professoras marcou a literatura do período 

estudado, mesmo quando se tornaram protagonistas na execução do trabalho pedagógico, 

ocupando maciçamente as salas de aulas, e também no decorrer da década de 1950, quando 

passaram a exercer os cargos de direção, coordenação, supervisão, entre outros. Raras vezes, 

essas pessoas eram citadas entre os intelectuais de destaque no meio educacional. Os 

romances literários 

[...] põem homens como heróis. [Poderia parecer que] tivessem os autores 
esquecido a figura social da professora, os seus sofrimentos e dissabores. Não 
esqueceram. Dado o papel social da mulher e os preconceitos mais esmagadores 
que a sufocam ainda, na vida da província, a professora deveria dar pábulo a muita 
inventiva romântica (LOURENÇO FILHO, 2001, p. 11). 

Mesmo quando a mulher professora era lembrada, sua imagem construía-se em 

função do preconceito, do escárnio, do sofrimento e da condição humilhante em que vivia. O 

autor cita o exemplo de três romances em que as professoras protagonizam dolorosas 

histórias, marcadas pelo sofrimento e pelas privações, apesar de muita dedicação 

(LOURENÇO FILHO, 2001). Um deles trata-se do romance Aves de arribação, de Antônio 

Sales, que narra a vida da sofrida Bilinha, ressaltando as agruras e as humilhações de uma 

professora num vilarejo do Nordeste brasileiro. 
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Essas representações reproduzem-se ao mesmo tempo em que vão se reconstruindo 

conforme o discurso dominante em cada época. Por volta de 1950, já predominavam em 

muitas instituições de ensino, as teorias da escola progressiva, as quais introduziram as 

orientações psicopedagógicas, que valorizam um ambiente alegre, dinâmico e colorido na sala 

de aula. A mudança do discurso em torno da educação produz elementos para a idealização de 

novas representações da figura de professora.

Associada ao recrudescimento das mulheres no exercício do magistério vem à tona a 

discussão sobre a vocação para a arte de ensinar, enredada em representações ligadas às 

características naturais femininas: a mulher seria, por natureza, a primeira educadora, por já 

trazer em si o espírito materno. Outro argumento era o de que o forte vínculo religioso, 

fortalecido por uma sólida formação moral nas escolas normais, conferia a essas cidadãs a 

credencial de um padrão de comportamento acima do comum, dando-lhes, da mesma forma, a 

incumbência de serem sempre exemplar para as crianças e os jovens.

Lourenço Filho (2001, p. 13 14, grifo do autor) explicita a vocação docente, como 

sendo peculiar a um tipo de sujeito, mas sem especificar o sexo, e ainda reafirma que  

[...] a tendência a ensinar [...] é comum a todo homem normal. Essa tendência não é 
[...] uma predisposição orgânica para determinada forma de ação. É manifestação 
geral do psiquismo, no exercício da tendência natural de domínio; e, tanto assim, 
que se amolda às mais diversas formas de vidas, profissões, sexo e idade. [No 
exercício] do magistério, há tipos que suportam melhor a profissão, possuem 
psiquismo que melhor responde às suas exigências, terrenos favoráveis ao seu caso 
social. Neles medrariam outras profissões, outras inclinações, se fossem 
estimuladas ou desenvolvidas pelo meio social em tempo oportuno. 

Essa assertiva abre precedente para se analisar o fenômeno da inserção das mulheres 

no magistério. Isso seria decorrente de suas características biológicas, ou das condições 

histórias e econômicas, que, naquele momento, apontavam o caminho possível para a entrada 

no mundo do trabalho remunerado. 

No Brasil, desde os tempos mais remotos, essa profissão é marcada pelo 

desprestígio; tanto que chega ao limiar da década de 1960, novamente envolta em debates 

sobre a nacionalização dos diplomas expedidos pelas Escolas Normais Oficiais. Foi a única 

categoria profissional a passar por essa oscilação com relação ao reconhecimento do diploma 

adquirido num curso de formação profissional. 
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No Rio Grande do Norte esse direito foi conferido, ainda na década de 1930, pelo 

decreto nº 337, de 17 de setembro de 1932, que considerava válidos os diplomas de 

normalistas outorgados pelas Escolas Normais Oficiais dos Estados e do Distrito Federal 

(RIO GRANDE DO NORTE, 1932). Em 1938, o Rio Grande do Sul também já havia baixado 

decreto estadual para o reconhecimento dos diplomas expedidos pelas Escolas Normais 

Oficiais e equiparadas de todo o País (LOURENÇO FILHO, 1952). 

A nacionalização dos diplomas representava, em primeiro lugar, uma medida que 

reforçava a dignidade do título, pois todos os outros diplomas tinham reconhecimento 

nacional, à exceção do magistério primário, que tinha o seu direito de exercer a profissão 

circunscrito a determinada região. Em segundo lugar, era uma questão de justiça social, pois 

muitas moças tinham que se deslocar de um Estado para outro e se viam preparadas para 

assumir o magistério, porém com o diploma inutilizado (LOURENÇO FILHO, 1952). 

Anísio Teixeira acreditava que a nacionalização dos diplomas das normalistas estava 

vinculada às políticas centralizadoras que tanto combatera. Entretanto, relativamente às 

questões em torno do exercício do magistério, a preocupação maior deste educador, era 

referente a qualificação docente e, conseqüentemente à aquisição de uma “consciência 

profissional do educador” (TEIXEIRA, 1952, p. 105). A aquisição dessa consciência 

profissional possibilitaria aos professores e às professoras realizarem uma reflexão sobre a sua 

prática educativa, tomando decisões fundamentadas nos conhecimentos pedagógicos 

adquiridos na formação.  

Sendo assim, Anísio Teixeira defendia uma formação docente que propiciasse a 

liberdade de ação, favorecendo a autenticidade no fazer pedagógico, no qual o(a) professor(a) 

passava a testar seus procedimentos, buscar soluções para problemas específicos em sua sala 

de aula, com base nas suas experiências e nos conhecimentos das ciências pedagógicas. 

Desenvolvendo um trabalho nesses moldes estaria, pois, construindo a sua consciência 

profissional.

A formação do educador passou a ser vista como um ponto essencial ao 

desenvolvimento da educação, materializada por meio de cursos de formação docente que 

fossem norteados (associados a outros conhecimentos) por uma filosofia política, pois  

[...] a filosofia política tem de traduzir-se, portanto, em obra política, de esclarecida 
provisão e de firme e tenaz realização, mediante bases técnicas seguras. Não 
deverás conter-se apenas em uma nova legislação (LOURENÇO FILHO, 1952, p. 
136). 
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O discurso oficial preconizava a formação dos profissionais da educação como 

imprescindível para o desenvolvimento educacional, englobando as várias dimensões da 

ciência pedagógica para a construção da denominada consciência profissional: a Biologia, a 

Filosofia, a Psicologia, e as técnicas educacionais, articuladas, todas estas, para fundamentar a 

pesquisa educacional. 

A renovação da metodologia do ensino torna-se a ordem do dia entre os educadores 

e intelectuais ligados ao MES e ao INEP. Para tanto, elegem como alvo, a ser atingido, a 

formação da professora primária, estivessem estas ainda se formando nas escolas normais, ou 

fossem aquelas leigas que já exerciam o magistério. 

Nesse processo, passou-se a requerer a formação pedagógica para os docentes das 

Escolas Normais Estaduais Oficiais, na tentativa de realçar a idéia de que era preciso mais do 

que um diploma de médico, advogado, farmacêutico, um título de desembargador ou de 

pároco, para ser professor de normalistas.  

Às novas professoras e professores, não bastaria apenas dominar os conteúdos de 

sua prática, mas também administrá-los de forma racional e planejada. Deveriam extrair da 

generalização das teorias, as respostas para os problemas educacionais que sua realidade 

apresentava. 

A exigência de profissionais com formação pedagógica no interior das instituições 

educativas, no decorrer da década de 1950, contribuiu para que esse espaço tivesse o 

predomínio das mulheres, tendo elas invadido as salas de aulas, no exercício do magistério 

primário, no final do século XIX. Nesse cenário, as mulheres  egressas dos Institutos de 

Educação, instituição que se tornou um imperativo para a formação das profissionais da 

educação nos diferentes Estados  apropriam-se, também, dos postos de comando, como a 

direção, a orientação, a coordenação, as assessorias e outros cargos pertinentes à 

administração da Educação.  

Nesse entremeio, a Escola Normal de Natal segue o ritmo que lhe é peculiar, para 

além dos debates e discursos que circulam no cenário nacional. Essa instituição dependia das 

vicissitudes das políticas e da composição de elementos locais: ora amarrada no 

conservadorismo, ora desabrochada para o novo, ressignificou-se, para se afinar ao plano de 

reconstrução educacional do INEP, buscando o seu prumo num momento em que a educação 

transitava de um estado empirista para um estado científico. Como instituição de formação de 

professoras, passa a entoar também a melodia irradiada pelos arautos da nova pedagogia. 
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Ressaltamos que a renovação metodológica proclamada e o desempenho dos novos 

preceitos pedagógicos carecem impreterivelmente, não só de recursos humanos mas também 

de condições materiais: bibliotecas, laboratórios, estabelecimento físico adequado, conforme 

se presume deva ser um Instituto de Educação. Em Natal, no início da década de 1950, tal 

instituição era apenas uma aspiração daqueles que integravam a tradicional Escola Normal, 

especialmente a professora Francisca Nolasco Fernandes (que se tornara diretora dessa 

instituição) cuja intervenção foi decisiva na transformação da Escola Normal de Natal em 

Instituto de Educação. 
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CAPÍTULO 3 

AS MIGRAÇÕES DA ESCOLA NORMAL DE 

NATAL E O POUSO NO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO 

PRESIDENTE KENNEDY (1908 1965)
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Qualquer atividade humana precisa de um 
espaço e de um tempo determinados. Assim 
acontece com o ensinar e o aprender, com a 
educação (Viñao Frago). 

Focalizamos neste capítulo a realidade material na trajetória da Escola Normal de 

Natal, estabelecendo relação entre o tempo e os diferentes espaços onde a escola foi instalada. 

Ressaltamos que o percurso dessa escola foi marcado pela ausência de espaço adequado para 

o funcionamento de sua prática pedagógica, bem como pela ação da direção e do corpo 

docente frente a essa realidade, que perdurou por décadas.  

Diferencia-se, portanto, de estudos sobre instituições educacionais, cuja análise 

incide na arquitetura e nas relações espaço-temporais em torno de um edifício, a exemplo das 

Escolas Normais de outros Estados, que, na sua maioria, já contavam com prédio próprio no 

início do século XX. Consideramos aqui o que nos orienta Frago (2001): estudar a dimensão 

espacial na atividade educativa relacionada com a história da escola como lugar de sua 

realidade material. Nesse sentido, observamos o espaço em que se desenvolveram as práticas 

educativas da Escola Normal de Natal, inclusive a sua transformação em Instituto de 

Educação, estabelecendo relação com as dimensões teórico-discursivas, as práticas 

educativas, econômicas e culturais nas diferentes configurações sociais compreendidas no 

período apreçado. 

3.1 Escola Normal de Natal: anexo do Atheneu Norte-Riograndense (1908–1910)

Até o final do século XIX, e início do século XX, Natal possuía somente os bairros 

da Cidade Alta (composto por residênciais e um pequeno comércio elitista) e o da Ribeira 

(área com um comércio mais intenso, onde residiam os comerciantes e os trabalhadores do 

comércio e da pesca; lugar dos armazéns, dos hotéis, do lazer e das atividades 

administrativas). Nesse período, a vida nesses dois bairros ainda se desenvolvia 

independentemente, em decorrência da distância e da falta de acesso. Além desses dois 

bairros, e ao redor deles, constavam, dentro do limite urbano, alguns povoados como as Rocas 

e o Passo da Pátria. Um pouco mais distante da área urbana, encontravam-se outras povoações 

nitidamente rurais: o Refoles (zona agrícola localizada próximo à região do Alecrim, que 
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ficava às margens do Rio Potengi), as Quintas, o Barro Vermelho e os Guarapes (OLIVEIRA, 

2000).

Entre 1902 e 1905, foram erguidas edificações públicas em vários locais da cidade, 

orientadas pelo Comissário de Edificações. Entre outras, foram concluídas as obras do Teatro 

Carlos Gomes, em 1904, pelo arquiteto Herculano Ramos, recém-chegado a Natal, o qual 

juntou-se à comissão de edificação de prédios públicos (OLIVEIRA, 2000). 

O primeiro Governo de Alberto Maranhão (1900–1904) destacou-se pela construção 

e reconstrução de vários edifícios públicos, bem como pela iniciativa de contratação de 

profissionais e especialistas para assessorar a construção civil no Estado. Entre estes, o 

arquiteto mineiro Herculano Ramos, que foi incumbido, prioritariamente, de concluir as obras 

do Teatro Carlos Gomes, decorando e executando os acabamentos finais do edifício. Seu 

trabalho teve continuidade imediata no tratamento arquitetônico do aterro e no ajardinamento 

do Jardim Público da Praça da República, que passou a se chamar Praça Augusto Severo, 

localizada em frente ao teatro e cuja inauguração ocorreu no último dia do referido governo 

(OLIVEIRA, 2000). 

Dentro dessa configuração, foi instalada a Escola Normal de Natal, inicialmente no 

Bairro da Ribeira, que era o centro das negociações econômicas, dos acontecimentos sociais e 

culturais da cidade de Natal no início do século. No decorrer de sua trajetória, entretanto, essa 

Escola tornou-se uma instituição nômade por não dispor de um prédio próprio. As freqüentes 

mudanças a que se submeteu integraram a sua história por mais de cinco décadas seguidas. 

A Escola Normal de Natal, inaugurada em 13 de maio de 1908, foi alojada como 

anexo em um dos salões do Colégio Atheneu Norte-Riograndense, localizado na Avenida 

Junqueira Aires. Como afirmou Cascudo (1999, p. 198), “hospedou-se no Atheneu até 31 de 

dezembro de 1910”.  
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FOTO 1 Primeira sede da Escola Normal de Natal (1908  1910)  
Colégio Atheneu Norte-Riograndense 
Fonte: Diário de Natal (2004, p. 13) 

No prédio do Atheneu10, permaneceu por dois anos; mas sua continuação nesse 

estabelecimento foi-se tornando inviável à medida que se efetivavam as matrículas para novas 

turmas. Outro impasse a ser considerado era a desarticulação com o Grupo Escolar Modelo, 

que dificultava a prática pedagógica das alunas-mestras, uma vez que essas instituições 

funcionavam em prédios diferentes. Na cultura escolar moderna a Escola Normal e o Grupo 

Escolar Modelo passava a compor um complexo arquitetônico. 

3.2 Escola Normal de Natal: hóspede do Grupo Escolar Augusto Severo (1911–1937) 

Em 02 de janeiro de 1911, a Escola Normal de Natal foi instalada no prédio recém-

construído para o Grupo Escolar Augusto Severo, onde funcionava também o Jardim de 

Infância Modelo, no bairro da Ribeira. 

A idéia de edificar um prédio moderno e apropriado à educação escolar em Natal, 

associada à reforma da Instrução Pública do Estado, já vinha sendo fermentada no final do 

primeiro governo de Antônio de Melo e Souza (1907–1908). Mas a reforma somente foi 

realizada por Alberto Maranhão (1908–1913), que, dando continuidade ao projeto de 

modernização que se iniciara na sociedade natalense, no começo do século XX, instituiu o 

decreto 178, de 29 de abril de 1908, que restabeleceu a Diretoria Geral da Instrução Pública, 

10Nesse prédio, funciona atualmente a Secretaria de Finanças Públicas do Estado. 
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criou a Escola Normal de Natal e os Grupos Escolares mistos, orientados, ambos, pelo então 

Diretor Geral da Instrução Pública, o Dr. Francisco Pinto de Abreu (AQUINO, 2002). 

O Grupo Escolar Augusto Severo foi inaugurado solenemente em 12 de junho de 

1908, pelo Governador Alberto Maranhão, sob o testemunho de autoridades locais 

(MOREIRA, 2005). Ali, então, se implantava no Estado o modelo moderno de 

estabelecimento de ensino primário, introduzindo-se com este uma nova organização da 

instrução, centrada na escola graduada ou seriada, bem como de nova orientação pedagógica 

abalizada nos métodos ativos de aprendizagens (AQUINO, 2002). A edificação construída em 

1907 contava apenas com três salas de aula, passando por uma reforma em 1910 que 

correspondeu a ampliação de mais três. 

A edificação de prédios destinados aos Grupos Escolares, bem como às Escolas 

Normais, no início do século XX, passou a simbolizar a modernização e a capacidade 

empreendedora dos diferentes Estados da Federação, ressalvando-se as particularidades de 

cada região. Assim, o discurso modernizador passou a circular nos quatro cantos do País, 

radicando-se nas culturas locais, como assinala Oliveira (2000, p. 12): “a modernização por 

que passou a cidade de Natal, no período entre o final do século XIX e o início do século XX, 

foi resultado de um processo que atingiu outras cidades no Brasil e no mundo”. 

O prédio escolar tornou-se instrumento de propaganda política dos governos 

estaduais daquela época, cujas ações, inspiradas no movimento higienista, buscavam, além de 

divulgar as noções de saúde pública, imprimir o espírito de cordialidade, combater a apatia, a 

morosidade e vícios como o alcoolismo. A educação escolar era encarada pelos dirigentes 

como um veículo de mudança comportamental. A escola seria, pois, o lugar onde, além de se 

ensinar os conhecimentos eruditos, se ensinavam, também, os modos urbanos e higiênicos de 

viver, imprescindíveis ao homem moderno.

Como componente de um cenário modernizado, “uma arquitetura escolar pública 

começa a ser gestada, nessa época, aliando a configuração do espaço às concepções 

pedagógicas e às finalidades atribuídas à escola primária” (SOUZA, 1998, p. 123). Os prédios 

escolares públicos, com edificações suntuosas localizadas em bairros de elite, ou em centros 

comerciais e de serviços, nas primeiras décadas do século XX, passaram a servir de 

instrumento de propaganda política, ao mesmo tempo em que demarcavam a capacidade de 

poder das oligarquias. Segundo Pinheiro (2002, p. 147), esses edifícios “marcaram a nova 

feição urbana em pleno processo de mudança e serviram, por conseguinte, para embelezar a 

cidade e dar-lhe um ar de modernidade”. 
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Em meio ao concreto e à argamassa, cimentava-se, na estrutura física do prédio 

escolar, um modelo de arquitetura que sintetizava os discursos sociais e políticos em cada 

época. Nessa perspectiva, Sales (2000, p. 62) pondera: “subjacente a muitos prédios escolares, 

há uma intenção simbólica de seus realizadores”. 

O edifício do Grupo Escolar Augusto Severo aproximava-se do padrão dos demais 

prédios públicos implantados na época, caracterizados pela utilização de materiais nobres nos 

tijolos, revestidos de ornamentos e técnicas importadas da Europa (MOREIRA, 2005). 

FOTO 2  Sede da Escola Normal de Natal (1911 1937) e (1942 1953): Grupo Escolar 
Augusto Severo 
Fonte: Acervo particular de Ana Zélia Maria Moreira (1907) 

Nesse edifício, passaram a funcionar, a partir de 1911, as três instituições que 

formariam o modelo de educação propugnado pelo discurso da modernidade educacional no 

início do século XX: o Jardim de Infância Modelo, o Grupo Escolar Modelo11 e a Escola 

Normal de Natal, ou melhor, a escola de formação de professoras do ensino primário, 

11O Grupo Escolar Augusto Severo foi convertido em Escola Modelo anexa à Escola Normal de Natal, pelo 
Decreto 198, de 10 maio de 1909 (CASCUDO, 1999). 
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conjugada aos locais de realização da prática pedagógica. O curso primário funcionava no 

horário matutino, o curso Normal, no vespertino, das 13h30min às 17h30min. Em 1914, foi 

ali instalada a Escola Isolada Noturna (CASCUDO, 1999). 

Em Natal, no curso da primeira para a segunda década do século XX, foram 

construídas a Praça Augusto Severo (ladeada pelo Teatro Carlos Gomes), o edifício do Grupo 

Escolar Augusto Severo, compreendendo também a Escola Normal de Natal, e mais adiante o 

edifício da Escola Doméstica de Natal, os quais passaram a formar um conjunto de três 

suntuosas edificações arquitetônicas, emblemáticas do prestígio cultural e econômico do 

bairro da Ribeira, naquela época, para a sociedade natalense. 

Os prédios escolares, até então construídos, obedeciam às formas de repertórios de 

estilo neoclássico, neocolonial ou do modernismo, procurando atender, por conseguinte, a um 

programa arquitetônico que se adequasse aos preceitos das pedagogias (SALES, 2000). Para 

além do embelezamento da cidade, e da ostentação de modernidade, a arquitetura escolar 

expressava dimensões simbólicas e pedagógicas, tal como afirmou Souza (1998, p.123): “o 

espaço escolar passa a exercer uma ação educativa dentro e fora de seus contornos”. 

A arquitetura dos Grupos Escolares no Brasil do início do século passado trazia 

pontos em comum, característicos do pensamento de uma época, como a distinção de lugares 

sociais a partir da diferença sexual, ou seja: “cada ala correspondia a uma seção feminina ou 

masculina. Essa simetria ligada à diferença sexual expressou-se em entradas independentes 

para meninos e meninas” (SOUZA, 1998, p. 130). Tais características faziam parte também 

da edificação do Grupo Escolar Augusto Severo, que, no dizer de Moreira (2005), se tratava 

de um estilo eclético e prestava-se muito bem às imposições pedagógicas da época, que 

previam a separação das crianças por sexo.  

Carregada de simbolismo e orientações comportamentais, a edificação original do 

prédio onde funcionava a Escola Normal de Natal era composta de  

[...] uma entrada central e duas laterais. [...] Estes acessos distintos estabeleciam 
uma determinada hierarquia, a entrada central era de uso exclusivo do diretor, 
professores, autoridades e alunos somente em ocasião de solenidades. [...]. As 
entradas laterais de uso restrito dos alunos, meninos à esquerda e meninas à direita 
do prédio (MOREIRA, 2005, p.102-103). 
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FOTO 3  Fachada do Grupo Escolar Augusto Severo: sede da Escola 
Normal de Natal (1911 1937) e (1942 1953): acesso para meninas. 
Fonte: Moreira (2005, p.104) 

O espaço escolar, por ser construído, disciplina, organiza, separa, institui normas e 

determina lugares na cultura de uma instituição educativa, em diferentes configurações. 

Observamos na fotografia 3, a extremidade direita do edifício, o lugar demarcado pelo 

posicionamento da estátua menina (fotografia 4) que indicava o acesso à sala das meninas do 

Grupo Escolar e da Escola Normal de Natal (MOREIRA, 2005). 
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FOTO 4  Turma da Escola Normal de Natal: anos 20 
Fonte: Acervo do IHGRN (1927) 

Podemos perceber na imagem, a distribuição no uso do espaço para a projeção do 

flagrante fotográfico, uma classificação hierárquica na disposição das pessoas, tendo à frente 

o corpo docente da Escola Normal de Natal, que, na década de 1920, era majoritariamente 

masculino. Também, nessa imagem, sobressai uma figura feminina, provavelmente 

professora. Na fileira subseqüente, após os professores, colocam-se, hierarquicamente, as 

alunas. Vale ressaltar que essas relações hierárquicas faziam-se presentes em todo o cotidiano 

da escola, ancorado tanto na arquitetura escolar como também nas normas disciplinares, nos 

exames, na metodologia do ensino, sendo a prática pedagógica um amálgama desses 

componentes.  

Nessa compreensão, concordamos com Souza (1998) quanto ao fato de que a 

arquitetura escolar exige determinadas formas de comportamento e influencia na percepção e 

representação que as pessoas fazem dela, tanto no que se refere à percepção da disposição 

material quanto de sua dimensão simbólica. 

Em outros Estados, o Grupo Escolar Modelo e o Jardim de Infância funcionavam em 

edifícios anexos à Escola Normal, servindo de suporte para a prática pedagógica das 

normalistas. Diferentemente, em Natal, a Escola de Professoras era hóspede do Grupo Escolar 

Modelo, com o agravante de que o prédio referido não oferecia as condições didático-

pedagógicas para o bom desempenho de suas atividades: faltava biblioteca, laboratórios de 

Química e Física, além da insuficiência de salas para atender novas alunas. O problema 
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intensificava-se a cada início de ano, com o aumento do número de matrícula, o que revelava 

a inviabilidade de a Escola Normal permanecer naquele estabelecimento (AQUINO, 2002). 

Constatamos algumas tentativas para a construção de um edifício próprio para a 

Escola Normal de Natal, em 1919, no segundo governo de Joaquim Ferreira Chaves 

(1914 1920). Mas ele mesmo afirma que foi “obrigado a suspender, como outras obras, pela 

superveniência da seca” (RIO GRANDE DO NORTE, 1919, p. 16). Outra iniciativa ocorreu 

em 1937, por meio do Decreto nº 116, de 04 de novembro de 1937, que autorizava o Governo 

do Estado “a abrir um crédito especial, [...] necessário à construção de um prédio para a 

Escola Normal da capital” (RIO GRANDE DO NORTE, 1937, p. 17), palavras que não 

passaram do papel e logo se tornaram letras mortas. 

Naquele ano, a escola passou por mais um constrangimento, sem condições de 

acomodar o avultado número de alunas matriculadas. As iniciativas de que tratamos 

permaneceram no papel; não lograram sucesso. Prevaleceu a contemporização do problema, 

aparentemente insolúvel. Em 1937, a Escola Normal de Natal foi transferida mais uma vez, 

sendo abrigada nas dependências do Grupo Escolar Antônio José de Melo e Souza.

3.3 No Grupo Escolar Antônio de Souza (1937 – 1941) 

No início de 1937, a Escola Normal de Natal foi instalada no prédio do Grupo 

Escolar Antônio de Souza, no bairro de Tirol, em Natal, o que foi confirmado em Mensagem 

Governamental: “a Escola Normal de Natal obteve tão excessiva matrícula no primeiro ano 

que motivou a sua mudança para o Grupo Escolar Antônio de Sousa12. Era insuportável o seu 

funcionamento no Grupo Escolar Augusto Severo” (RIO GRANDE DO NORTE, 1937, p. 

65).

12No início dos anos de 1960, a Associação dos Professores do Rio Grande do Norte (APRN) atravessava séria 
crise financeira, quando o então Governador do Estado, Aluísio Alves, propôs a quitação das dívidas, obtendo 
em troca a posse do Edifício do Grupo Escolar Antônio de Souza, transformado numa fundação para dirigir a 
faculdade de Filosofia (DUARTE, 1985). Mais adiante, o referido prédio foi demolido, sendo edificado no seu 
lugar o edifício onde hoje funciona a Fundação José Augusto. 
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FOTO 5  Sede da Escola Normal de Natal (1937–1941): Grupo Escolar Antônio de Souza 
[anos 1920/1930?] 
Fonte: Fundação José Augusto 

Esse prédio foi edificado para nele funcionar o Grupo Escolar Antônio de Souza, 

bem como para sediar a Associação dos professores (APRN), inaugurada a 12 de maio de 

1923. Situado no bairro de Tirol, fazia fronteira com Petrópolis, compondo a chamada cidade 

nova. “Assim como a sede da associação dos professores, [...] deu ensejo a instalar-se a 

Escola Normal em prédio mais amplo, isolado e de boas condições de higiene, situado no 

salubre bairro de Tyrol” (RIO GRANDE DO NORTE, 1937, p. 65). 

Assim como o Grupo Escolar Augusto Severo, a edificação desse prédio demonstra 

traços inspirados na arquitetura escolar de estilo Neoclássico, uma predominância nacional, 

cuja tendência estilística consolidou-se por meio do embate político educacional da época 

(década de 20), em torno das teorias da Escola Nova ou Pedagogia Nova, cujos idealizadores 

se esforçavam para avançar e demarcar o espaço escolar, contrapondo-se à Escola Tradicional 

ou Pedagogia Tradicional.

Os anos de 1940 foram marcados pela centralização político-administrativa 

imprimida no Estado Novo. Havia, na Capital Federal, um esforço em organizar um sistema 

de controle dos prédios escolares em todo o País. Por essas circunstâncias, a Divisão de 
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Ensino Industrial do Rio de Janeiro remeteu uma Circular (nº 1.555, de 26 de setembro de 

1940) à Escola Normal de Natal, solicitando informações sobre as características físicas do 

prédio onde funcionava essa Escola. Ao responder tal solicitação, o então diretor, Clementino 

Câmara, assim a descreveu: 

Esta Escola funciona em prédio da Associação de Professores do Rio Grande do 
Norte, situado a rua Jundiaí nº 641 cedida gratuitamente ao Estado, para esse fim. É 
encravado em um terreno de 10.384 metros quadrados. Dispõe dos seguintes salões: 
1º salão com 10 m por 08 de largura; 2º, 3º, 4º e 5º salão com 2,90 por 7,4 metros, e 
o 6º (isolado) com 14 m por 4,80. [...] É mantida pelo Estado e não possui 
instalação que mereça menção. Anexa a Escola funciona um Grupo Escolar-
Modelo para a prática pedagógica das normalistas (ESCOLA NORMAL DE 
NATAL, 1940c, p. 44, grifo nosso).

O edifício, que fora construído para funcionar como grupo escolar, não apresentava 

condições adequadas para o curso de professoras. Embora a escola se moldasse aos debates 

circundantes em torno das novas metodologias de ensino, faltava-lhe condições físicas para o 

desenvolvimento das diversas atividades.

Apesar dessa necessidade imperiosa de uma sede adequada para Escola Normal, o 

Governador Rafael Fernandes argumentou ser impossível tal empreitada naquele momento. A 

falta de recurso foi um pretexto fartamente utilizado para justificar a ausência de prédio 

escolar, não só para essa, mas também para outras instituições de ensino público no Estado. 

As desculpas eram apenas palavras transformadas em artifícios para dissimular o que na 

realidade consistia num descaso com a educação destinada às pessoas menos favorecidos.  

Tomamos essa posição ao constatarmos que, tradicionalmente, o Estado brasileiro 

preferiu estimular, com recursos públicos, as instituições de ensino particulares destinadas aos 

grupos sociais mais prestigiados. No Rio Grande do Norte, enquanto a Escola Normal 

funcionava, desde sua instituição (1908), em prédios emprestados e improvisados, o poder 

público injetava elevados recursos para a manutenção da Escola Doméstica, de caráter 

particular, criada em 1914. 

Os investimentos destinavam-se a cobrir os gastos de várias naturezas na Escola 

Doméstica; entre outras, “a contratação pelo Governo do Estado das primeiras docentes para 

lecionarem na Escola Doméstica de Natal” (RODRIGUES, 2006, p. 127). Essas professoras, 

vindas da Suíça, foram contratadas por quatro anos com o objetivo de organizar a Escola 

Doméstica, que, “mesmo não sendo uma instituição pública de ensino, recebeu altos 
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investimentos de ordem pública para funcionar [...] era uma escola destinada às camadas mais 

privilegiadas da população” (RODRIGUES, 2006, p. 127). Esses incentivos financeiros 

vindos do Governo contemplavam também, outras escolas privadas do Estado. 

A subvenção pública a estabelecimentos de ensino privado foi prática arraigada na 

cultura política brasileira, vinda de épocas bem remotas, e sempre se renovando em cada 

época, assegurada pela legislação. Em 1924, foi instituído o Decreto estadual de nº 596, que 

assim determinava: “o Estado subvencionará as escolas particulares, primárias ou 

profissionais” (RIO GRANDE DO NORTE, 1924, p. 23). Obviamente, essa Lei passou a 

amparar o deslocamento de dinheiro público para instituições de educação particular nas 

décadas que se seguiram. Enquanto isso, a Escola Normal de Natal, destinada à 

profissionalização feminina, ou melhor, para onde convergiam as moças de origem social 

mais humildes, continuou a funcionar em edifícios com precárias condições físicas, superando 

dificuldades de toda sorte para manter as suas portas abertas. 

Na nova sede, continuaram os problemas de acomodação da Escola Normal de 

Natal, uma vez que o prédio não atendia às exigências didático-pedagógicas inerentes ao 

ensino normal, além de encontrar-se em condições precárias, distante das idéias de higiene e 

salubridade definidas pelo governador. O Diretor da Escola Normal de Natal, Clementino 

Câmara descreveu a verdadeira situação do prédio: 

O edifício da Associação de Professores onde presentemente se acha funcionando a 
Escola vem de há muito reclamando não só uma limpeza como condição higiênica, 
senão também alguns reparos de certa monta. Pequenos consertos foram feitos no 
teto por causa das fortes chuvas. Entretanto, há portais bichados, janelas 
desmanteladas a se estragarem mais ainda pela falta de conservação, ferrolhos 
enferrujados, bandeiras com vidros partidos, parede e assoalho sujos. Além disso, 
[a parte] exterior ao edifício reclama caiação (ESCOLA NORMAL DE NATAL, 
1940a, p. 35). 

A situação se agravou de tal modo que o diretor viu-se na obrigação de expedir um 

ofício especial, solicitando, ao Diretor do Departamento de Educação, providências urgentes. 

O texto foi pautado nos seguintes termos: 

Com as pesadíssimas chuvas do inverno deste ano, o salão desta escola no qual 
funciona o 4º ano apareceu com o ferro afastado da parede cerca de uns dois 
centímetros. Imediatamente mandei verificar por um perito mestre-de-obra, que 
verificou estarem duas tesouras com as pontas roladas, repousando sobre os caibros 
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[...]. Sobre o telhado, opinou ele, fosse imediatamente retiradas todas as aulas, pois 
segundo afirmou, de um momento para outro, pode tudo desabar, mesmo sem 
chuva forte e ventania. Na iminência de um sério desastre que bem pode ser fatal a 
centenas de crianças e senhoritas, tanto da Escola Normal como da Seção do 
Atheneu, venho reclamar as mais urgentes medidas que o caso exige (ESCOLA 
NORMAL DE NATAL, 1940b, p. 42). 

Mas chegou ao término do ano de 1940 e a situação se agravava sem ser reconhecida 

pelo poder público. O Diretor Clementino Câmara advertiu novamente: 

São más para não dizer péssimas as condições do prédio da Associação dos 
Professores, onde presentemente funciona a Escola Normal de Natal. Desde o teto 
até o piso tudo reclama reparo. Linhas roladas, paredes sujas, vidros das bandeiras 
quebrados a cair, como aconteceu certo dia ferindo na mão uma quartanista, 
ferrolhos e fechaduras a pedir substituição, portas reclamando pintura, gabinetes 
sanitários sem caixas de descarga, eis o estado do edifício, pelo que se fazem 
necessários, urgentes reparos. Uma aberração é manter duas cadeiras: Uma de 
Pedagogia e outra de Higiene num prédio escolar em tal estado, prestes à ruína 
(ESCOLA NORMAL DE NATAL, 1940d, p. 46). 

A descrição supracitada permite-nos adentrar por entre os salões daquele edifício, 

deteriorado, desgastado pelo tempo, marcado pelo abandono. Paradoxalmente a esse cenário 

de decadência, o ano de 1940 transcorreu num clima festivo, no qual se registrou o maior 

número de formandos desde a existência da Escola. Em dezembro desse ano, ocorreu a 

solenidade de Colação de Grau de 80 professorandos, dos quais 8 eram rapazes e 72 eram 

moças (ESCOLA NORMAL DE NATAL, 1940a). Mas, para o descontentamento de muitos, 

o elevado número de formandos, associado às implicações da reforma de ensino de 1938, 

provocou um profundo esvaziamento de alunas e alunos na Escola Normal de Natal. 

Nesse mesmo prédio (Grupo Escolar Antônio de Souza), repleto de problemas na 

sua estrutura física, como já evidenciamos, a Escola Normal de Natal, a partir de 1940, passou 

a dividir o espaço com a seção feminina do Atheneu Norte-Riograndense, que seguia as 

orientações do ensino secundário, tendo direção, professores e inspetores próprios (AQUINO, 

2002).

A convivência das normalistas com as secundaristas, num mesmo espaço físico, não 

foi tão harmoniosa, pois o comportamento irreverente destas últimas chocava-se com as 

rígidas normas disciplinares que conduziam a rotina da Escola Normal e, simultaneamente, 

moldavam o comportamento das normalistas. Inevitavelmente, as alunas das duas instituições 
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eram expostas à comparação, como podemos perceber no relatório do Diretor da Escola 

Normal, professor Clementino Câmara: 

Começaram a funcionar no edifício da Escola as aulas do elemento feminino do 
Atheneu Norte-Riograndense. Com direção diferente e, sobretudo, parece que 
devido à deficiência de inspetoras enérgicas, falecem-me palavras para louvar a 
parte que se relaciona com a disciplina das meninas, material escolar estragado, 
paredes do edifício riscadas e danificadas, peças de máquinas de costuras da Escola 
Normal subtraídas e até, o que é sobremodo para lamentar os gabinetes sanitários 
com dizeres e pinturas de envergonhar, tais são os vestígios ali deixados e que, só 
por força da verdade sou constrangido a dizer, em triste confronto com a disciplina 
da Escola (ESCOLA NORMAL DE NATAL, 1940d, p. 45).

Podemos aludir essa diferença de comportamento à própria formação dessas alunas, 

tendo em vista que a Escola Normal, (como instituição pensada para formar mulheres 

professoras) sempre teve como preocupações precípuas: a formação da moral, a contenção 

dos movimentos, dos desejos e precisão nas ações. Tais qualidades talvez não fossem tão 

cultivadas e perseguidas no ensino secundário, considerando-se que era uma modalidade de 

ensino, que tinha em seu quadro discente a predominância do sexo masculino. 

3.4 Retorno da Escola Normal ao Grupo Escolar Augusto Severo (1941–1953) 

No início de 1941, cedendo o espaço do Grupo Escolar Antônio de Souza ao 

Atheneu feminino, a Escola Normal de Natal retornou para o Grupo Escolar Modelo Augusto 

Severo, e nele permaneceu até o final de 1953. No princípio dessa década, deu-se o encontro 

dessa instituição com a professora Chicuta Nolasco, a qual, depois de assumir a direção da 

instituição, passou a protagonizar a luta por uma sede para a Escola Normal de Natal, ou 

melhor, nesse contexto, para o Instituto de Educação. 

Embora a Escola Normal de Natal tenha sido exaltada desde a sua instituição como 

uma insígnia do moderno, carregou em sua trajetória o peso do atraso, uma escola sem 

edifício, um corpo sem face. Esse descaso com os prédios escolares públicos esteve presente 

(e maculou) na história da educação brasileira nos diferentes locais e regiões, como afirma 

Souza (1998, p. 154): “pedidos, queixas, reclamações faziam parte das negociações entre as 
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escolas e o governo. Essa pauperização deve ser compreendida no campo de luta e 

representação dos profissionais do ensino primário e os órgãos do poder”.  

A construção de um prédio para a Escola Normal de Natal foi um reclamo constante 

e repetido, submetendo sempre a direção, os professores, as professoras, as alunas e os alunos 

à árdua condição de esperar. Depreendemos, então, que, no nosso Estado, o ensino normal foi 

afetado mais intensamente pela negligência por parte da cúpula administrativa e da política 

estadual. E mesmo sendo a Escola Normal de Natal ostentada como uma referência cultural, 

não houve interesse do poder público, no sentido de unir esforços para edificar uma sede 

própria para o curso de formação de professoras primárias. 

O problema da falta de edifício adequado para a Escola Normal e o Atheneu Norte-

Riograndense, vivenciado por décadas seguidas, tornou-se quesito sempre presente nas 

Mensagens Governamentais, a exemplo da menção feita, em 1936, por Rafael Fernandes: 

O Atheneu Norte-Riograndense, funcionando no seu velho edifício, mostra-se 
incapaz para o número elevado de alunos, 357. [...] A Escola Normal de Natal,
instalada no mesmo prédio do Grupo Modelo “Augusto Severo”, precisa, como o 
Atheneu, de uma nova sede apta a conter a alta freqüência de alunos que já excedem 
de 300 (RIO GRANDE DO NORTE, 1936, p. 48, grifo nosso). 

Em mensagem de 1951, foi anunciada novamente a insuficiência de espaço para 

essas duas instituições, notadamente o Atheneu, que tinha seus cursos ministrados em três 

edifícios diferentes. No prédio da avenida Junqueira Aires, a sede, funcionava a Seção 

Masculina, com 7 salas ocupadas nos três turnos, sendo que, desde 1948, passou a dividir esse 

espaço com a Faculdade de Farmácia e Odontologia, tendo de transferir parte da Secção 

Masculina para o Grupo Escolar Modelo Augusto Severo, onde também funcionava a Escola 

Normal de Natal. A Seção Feminina do Atheneu já havia sido transferida para o edifício do 

Grupo Escolar Antônio de Souza, desde setembro de 1941 (RIO GRANDE DO NORTE, 

1951)13.

13Até 1941, o curso ginasial era ministrado a rapazes e moças na sede do Atheneu na avenida Junqueira Aires. 
Após a reforma do Ensino Normal do Rio Grande do Norte, em 1938, com o intuito de transformar o ensino 
normal primário em normal secundário, tornou-se pré-requisito, para este, o primeiro ciclo do ensino secundário 
(o ginásio). Não havendo como instalar o curso fundamental ou ginasial na Escola Normal, por falta de 
condições físicas, as candidatas a normalista foram matriculadas no Atheneu, e passaram a compor a sua seção 
feminina, tendo esta de ser instalada em outro prédio, em decorrência também da ausência de espaço na sua sede 
(AQUINO, 2002). 
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Na esteira do progresso social e econômico, e também da crescente urbanização da 

cidade de Natal, nos idos da década de 1950, aumentava, compulsivamente, a procura pelos 

serviços públicos, entre esses o acesso à educação. Estas faziam vir à tona a tensão social, 

advinda da falta de estrutura pública voltada para o atendimento a essas demandas. 

Como podemos observar, em decorrência da ausência de prédio escolar no Estado 

Potiguar, forjou-se um danoso processo de expulsão de uma instituição para que fosse 

instalada outra no respectivo edifício, sempre com uma justificativa amparada em critérios 

pouco claros. Supomos que tudo se dava conforme o prestígio social circunscrito a cada 

instituição para a sociedade da época ou, até mesmo, pela aproximação do respectivo Diretor 

junto ao Departamento de Educação. Nesse processo, incluem-se, prioritariamente, aspectos 

de ocupação e saturação dos espaços escolares, com o crescimento da população escolar, 

engendrando relações conflituosas na organização desses espaços educativos. 

Tal estado de coisas não era uma realidade só na capital do Estado; nos municípios 

interioranos, as condições dos prédios escolares pareciam ser mais graves, constatando-se que 

[...] é bastante confrangedora a situação dos nossos prédios escolares [...] foram 
ficando esquecidos de conservação, reparo e asseio os prédios escolares e o que 
encontramos e temos no momento são instalações velhas, em ruínas, muitos 
simplesmente de aluguel, inadequados, sem bancos, carteiras, sem instalações 
sanitárias, sem material pedagógico, desprovidos inteiramente de tudo quanto é 
imprescindível à escola. [...] Os da capital, mercê da aproximação dos diretores 
com o Departamento de Educação, vez por outra estão sofrendo uma limpeza, um 
reparo ou melhoramento nas suas condições materiais (RIO GRANDE DO 
NORTE, 1951, p. 78-79). 

Tempos de mudanças, às vezes, implicam desacomodação na ordem: alguns poderes 

sucumbem, outros se erguem e se consolidam. Mudanças trazem, também, diferentes 

dificuldades e transtornos; nesse caso, referimo-nos àqueles dissabores por que a Escola 

Normal de Natal teve de passar por não dispor de uma sede própria.  

Apesar da insuficiência e da precariedade dos edifícios escolares na Capital do 

Estado, era ali mesmo que se edificavam os prédios escolares modelos, conforme a tendência 

e o padrão de exigência de cada época. Geralmente, estes eram destinados àquele nível de 

ensino de maior valorização para a época, a exemplo dos Institutos de Educação que, a partir 

de metade da década de 1940, se tornaram componentes dos discursos governamentais como 

símbolo da modernização e inovação do ensino. 
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3.5 O Instituto de Educação: apenas a perna do “X” (1954 e 1955) 

Em outubro de 1946, deu-se início à construção do prédio que passaram a chamar de 

Instituto de Educação, hoje Colégio Atheneu Norte-Riograndense, situado na Rua Potengi no 

bairro de Petrópolis14. Tal construção desenvolveu-se em pequenas etapas, intercaladas por 

períodos de paralisação (RIO GRANDE DO NORTE, 1951), passando pelos interventores e 

pelos governos de José Augusto Varela (1947 1951), Jerônimo Dix-Sept Rosado (1951: 

janeiro a julho), sendo, finalmente, o prédio concluído e inaugurado em março de 1954, no 

mandato de Sylvio Piza Pedroza (1951 1955). A obra contou com recursos do Governo 

Estadual, auxiliado pelo Governo Federal, através do Ministério da Educação (RIO GRANDE 

DO NORTE, 1954).

Em 1948, foram expedidas pelo Decreto nº 25.667, de 15/10/48, as instruções para a 

execução da Lei nº 59, podendo, então, o Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos iniciar 

um programa de cooperação financeira para a ampliação e melhoria da rede de escolas 

normais, bem como prestar ajuda direta aos Municípios, dentro das limitações que a dotação 

respectiva impunha (O INEP..., 1957). 

Em 12 de dezembro de 1953, foi instituída a Lei nº 1.038, que criou o Instituto de 

Educação do Rio Grande do Norte, para o qual havia sido edificado o monumental prédio em 

forma de X no elegante bairro de Petrópolis. 

Dentro desse parâmetro, foi inaugurado, na cidade de Natal, o Instituto de Educação,

no dia 11 de março de 1954, pelo Governador Sylvio Piza Pedroza. A cerimônia tomou as 

páginas da imprensa local que alardeava quão pomposa seria a solenidade de inauguração, 

que contou com a presença de alunos e alunas, intelectuais, educadores e educadoras, 

autoridades e políticos de reconhecimento local e nacional, destacando-se o comparecimento 

de personalidades como o norte-rio-grandense João Café Filho, vice-presidente da República, 

o professor Anísio Teixeira, representante do Ministério da Educação, autoridades políticas e 

administrativas dos Estados de Pernambuco, Ceará e da Paraíba, além de outras civis, 

militares e eclesiásticas do nosso Estado (INAUGURAÇÃO..., 1954) 15.

14O projeto foi elaborado em 1944, quando ocorreu também a aposição da pedra fundamental na Interventoria do 
Gen. Antônio F. Dantas. Em 1945, houve a Concorrência Pública e expedição administrativa na interventoria do 
Dr. Georgino Avelino e do Desembargador Miguel Seabra Fagundes. Na interventoria de Ubaldo Bezerra de 
Melo, em 1946, foi dado início à obra do referido prédio, sendo esta continuada, em 1947, pelo interventor 
General Orestes da Rocha Lima. 
15Não foi possível identificarmos a página dessa fonte. 
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As informações divulgadas na imprensa local clarificam e corroboram a destinação 

do edifício prestes a ser inaugurado: “o governador entregará aos estudantes do Colégio 

Estadual e da Escola Normal o mais importante estabelecimento de ensino do Estado, espera-

se que a solenidade de inauguração alcance o mais brilhante êxito” (INAUGURAÇÃO..., 

1954).

Os relatórios oficiais do Governo Estadual também eram bastante esclarecedores 

com relação ao destino do edifício em questão: 

[...] a construção do prédio do Instituto de Educação visa preencher entre outras, a 
sensível lacuna da falta de casa própria destinada à Escola Normal de Natal, de vez 
que do conjunto dos cinco edifícios já em adiantado estado de construção, um lhe 
servirá de sede (RIO GRANDE DO NORTE, 1951, p. 97). 

A solenidade minuciosamente programada foi divulgada passo a passo, sempre 

destacando as alunas e a equipe da Escola Normal de Natal, a exemplo da seguinte nota: “em 

frente ao prédio estarão formados os alunos do Colégio Estadual, secções femininas e 

masculinas, da Escola Normal e representações de outros estabelecimentos de ensino da 

capital” (INAUGURAÇÃO..., 1954). 
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FOTO 6  Alunas da Escola Normal de Natal [1954/1955?]  Instituto de Educação 
(atualmente E. E. do Atheneu Norte-Riograndense) 
Fonte: acervo do Instituto de Educação Superior Presidente Kennedy 

Podemos perceber, nesta fotografia, que as normalistas estão rigorosamente 

uniformizadas. Presumimos que esta imagem retrata flagrantes das festividades de 

inauguração do Instituto de Educação em 1954. Assim interpretamos, ao observamos, por 

exemplo, o uso da gravata comprida, padrão dos uniformes de escolas femininas da cidade de 

Natal à época. Além disso, no braço esquerdo das normalistas, vemos três estrelas, bordadas, 

cada uma designando o ano de freqüência do curso normal. Provavelmente, essas alunas eram 

do terceiro ano, as primeiras a diplomarem-se no Instituto de Educação. Os traços 

arquitetônicos do prédio em que as alunas estão deram-nos indícios de que se tratava do 

referido Instituto de Educação. 

Para além de uma estrutura de cimento e concreto, as dependências do Instituto de 

Educação alinhavam-se às novas exigências da prática pedagógica, e também representavam a 

grandiosidade, em termos de arquitetura, para a sociedade natalense, assim como era 

propagado: “o enorme edifício localiza-se no bairro de Petrópolis, em forma de X, contém ao 

lado um Ginasium Magnífico, para a prática de esportes, sessões de cinema e auditório de 

festas” (O INTERESSE..., 1954). 
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FOTO 7  Instituto de Educação  Sede da Escola Normal de Natal: (1954-1955), atualmente 
Escola Estadual do Atheneu Norte-Riograndense 
Fonte: Diário de Natal (2004, p. 1). 

O ginásio, que constituía um dos edifícios componentes do grupo do Instituto de 

Educação, o primeiro da capital naquele estilo, tornou-se um capítulo à parte dentro do evento 

de inauguração do prédio escolar. Destinava-se às atividades de Educação Física, podendo 

abrigar 800 pessoas em arquibancadas cobertas. Esse espaço, que também dispunha de palco, 

era procurado por grupos educacionais contemporâneos da década de 1950, que articulavam 

educação escolar à prática esportiva, arte e cultura de modo geral.  

Não podemos deixar de assinalar a intensa divulgação em torno dessa parte do 

edifício por ser uma iniciativa do governador em vigência: “o Ginasium não constava da 

planta anterior, tendo sido uma iniciativa do Governado Sylvio Pedroza16, que foi verdadeiro 

artífice da construção do Instituto, determinando a paralisação de todas as obras de menor 

urgência a fim de ultimar o Instituto” (O INTERESSE..., 1954)17.

Entre o deslumbramento e a realidade, a imprensa natalense informava (e formava 

opiniões) sobre o novo edifício emitindo impressões particulares e de apologia, a exemplo do 

seguinte texto: 

[...] a impressão do repórter que visitou as magníficas instalações do Instituto pela 
primeira vez era inicialmente a de quem pisava numa daquelas fabulosas 

16Conhecido por sua mentalidade liberal e democrática, Sylvio Pedroza era notório como um legítimo amante 
dos esportes. Praticava as modalidades ditas sofisticadas e aquelas consideradas populares. Como afirma 
Machado, era difícil para a ala conservadora da política admitir um governador “batendo pelada na praia, 
jogando tênis e puxando boi nas vaquejadas no interior do Estado” (MACHADO, 2000, p. 174).  
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Universidades americanas, que se vê no cinema. Tudo é novo, elegante, sóbrio. Não 
há luxo,  como já se disse pela imprensa  mas há o que os estudantes do Estado 
poderiam exigir de melhor. Nenhum dos colégios do Rio de Janeiro ou da Capital 
Pernambucana, que o reporte freqüentou, se compara com o Instituto de Educação 
do Rio Grande do Norte (A VISITA..., 1954)18.

Num contexto de franco predomínio das teorias escolanovistas, de desenvolvimento 

das técnicas pedagógicas, o modelo de prédio escolar passou a seguir o traçado das novas 

metodologias, espaços definidos e racionalizados para cada atividade de ensino, como 

assinala Souza, R. (1998, p. 223): “o aparecimento, uso, transformações e desaparecimento 

dos objetos escolares são reveladores das práticas educacionais e suas mudanças”. O novo 

edifício sinalizava, portanto, a perspectiva de dinamização das atividades educativas ao 

possibilitar a afirmação de novas práticas na cultura escolar, como a pesquisa científica, o uso 

sistemático da biblioteca e a intensificação e variedade de práticas desportivas. 

O Instituto de Educação, na época de sua inauguração, era composto de dezesseis 

salões de aulas comuns e oito salões para aulas especializadas, compreendendo salas de 

Física, Química, História Natural, Desenhos, Trabalhos Manuais, Geografia, História e 

Museu. Todas essas salas estavam equipadas com material didático adequado, sendo o mais 

moderno do Estado. Dispunha de uma biblioteca muita bem instalada, com capacidade para 

oito mil volumes; gabinetes médicos e dentário, com instalações completas; sessenta e seis 

gabinetes sanitários e 50 bebedouros e um salão para conferência da Congregação de 

Professores. Também dispunha de salas adequadas aos gabinetes da Diretoria, sub-diretorias, 

secretarias, Inspetor Federal e arquivo, e ainda salas dos professores e das professoras, com 

instalações próprias e completas (DETALHES..., 1954). 

Inspirado numa nova tendência arquitetônica diferente do estilo disseminado nas 

primeiras décadas do século XX, o referido edifício expressava os novos padrões de 

arquitetura moderna internacional, que se pautava na racionalidade e na funcionalidade.

Nessa perspectiva, Sales (2000) observa que, por volta da década de 30, o estilo 

eclético tributário do neoclássico havia perdido espaço para o modernismo arquitetônico, que 

passou a predominar, com fachadas lisas e despojadas, envazaduras retas, preenchidas com 

caixilhos de ferro e vidro. 

18Não foi possível identificarmos a página dessa fonte. 
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FOTO 8  Ao centro, Dona Chicuta Nolasco ladeada por normalistas [1954/1955?] 
Instituto de Educação (atualmente E. E. do Atheneu Norte-Riograndense). 
Fonte: acervo do Instituto de Educação Superior Presidente Kennedy 

Tal como se apresenta na foto, Dona Chicuta Nolasco, diretora da Escola Normal de 

Natal, acompanhada das normalistas no exterior do Prédio do Instituto de Educação, 

possivelmente no dia da inauguração desse prédio em 1954. Na visão do prédio, percebemos 

as linhas arquitetônicas retas, a fachada plana (isenta de alegorias em alto relevo) com 

destaque para as janelas de ferro. As normalistas dão o toque do requinte em seus uniformes 

de gala, à época, caracterizados pelo uso da gravatinha convencional. 

O evento marcou a vida dos educadores nele envolvidos. Dona Chicuta, em suas 

memórias, realça aquele dia festivo: “o Instituto ficou concluído, fez-se a mudança, fiz um 

discurso de agradecimento ao Governador, em nome da Escola Normal, assim como Dr. João 

Medeiros o fez também, em nome do Atheneu” (FERNANDES, 1973, p.130). 

Na verdade, o Governo local estava apenas remediando um problema que se 

arrastava há quase meio século: a falta de uma sede para a Escola Normal da capital. Unia-se, 

por tal providência, num mesmo espaço físico, algo que estava separado no imaginário das 

pessoas envolvidas, nos objetivos de ensino, nas representações sociais construídas sobre as 

diferenças sexuais, já que o curso secundário era visto como ensino para os rapazes e a Escola 

Normal para moças. 
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O tão esperado Instituto de Educação, após sua inauguração (1954), passou a 

funcionar com os cursos secundários que compunham o Atheneu Norte-Riograndense19 e a 

Escola Normal de Natal, que até então se encontrava instalada no Grupo Escolar Modelo 

Augusto Severo. Rememorando, Dona Chicuta Nolasco assim se pronuncia: 

[...] eu pensava que aquilo era destinado exclusivamente à instalação de um 
Instituto de Educação que nós ainda não tínhamos e, justamente ocuparia aquela 
monumental construção em forma de X. Uma escola normal, um curso de regentes 
ou curso ginasial, um jardim de infância, uma escola para aperfeiçoamento de 
professores primários e mais cursos de habilitação para administradores escolares 
de grau primário, era a conta de encher aquele colosso, que assim nos parecia 
naquela época. Foi quando nos advertiram que o Atheneu também ia para lá. [...] 
Como acomodar todas essas coisas com que sonhávamos e mais 600 alunos do 
Atheneu? (FERNANDES, 1973, p. 129). 

Aquilo que era uma dúvida transformara-se em certeza quando se deu a mudança, 

porque o prédio que chamaram de Instituto de Educação fora absorvido pelo Atheneu      

Norte-Riograndense20. “O Instituto de Educação que era bom, nada. A escola Normal ocupou 

uma perninha do X” (FERNANDES, 1973, p.130).  

Para aquele pomposo prédio em forma de X, foram transferidos os cursos do 

Atheneu Norte-Riograndense e a Escola Normal de Natal. Entretanto, a idéia de um Instituto 

de Educação foi enfraquecida na medida em que o Atheneu tomou quase todo o prédio. 

A Escola Normal ocupou uma perninha do X, exatamente uma onde nem sequer 
havia sanitários. Na construção, os excelentíssimos engenheiros acharam mais 
estético distribuir sanitários, mictórios, lavatórios e banheiros, cada espécie numa 
perna do X. A nossa tocaram os lavatórios. [...] E só depois do funcionamento é que 
se foi cuidar de endireitar (FERNANDES, 1973, p. 130). 

A construção de prédios escolares no Brasil tem, historicamente, se pautada por 

tendências que correspondem a concepções ideológicas e pedagógicas, dominantes em cada 

19O Atheneu Norte-Riograndense, criado em 1834, para ministrar o ensino secundário, em 1942, por força do 
Decreto-lei 4.244, expedido em 9 de abril (Lei Orgânica do Ensino Secundário), passou a denominar-se Ginásio 
Estadual do Rio Grande do Norte (RIO GRANDE DO NORTE, 1951, p. 93). Ministrava o curso ginasial de 4 
anos, e o colegial de 3 anos. 
20À época, os cursos do Atheneu eram ministrados em três edifícios diferentes, a saber: na sua sede, na Rua 
Junqueira Aires, no Grupo Escolar Augusto Severo, onde também funcionava a Escola Normal, tendo a sua 
secção feminina instalada no Grupo Escolar Antônio de Souza, localizado na rua Jundiaí (RIO GRANDE DO 
NORTE, 1951). 
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contexto específico, tal como assinala Sales (2000, p. 68-69): “servem para evidenciar o 

caráter sócio-histórico e cultural de cada uma delas, bem como evidenciar as tendências e 

divergências neste setor”. No exposto acima, ficou evidente que nem sempre as exigências 

estéticas se harmonizavam com as necessidades diárias da vida escolar, trazendo problemas 

de diversas formas; principalmente, quando a aparência estética tomava maior relevância nos 

projetos das construções escolares, muitas vezes, fazendo parte das vicissitudes políticas, 

comprometendo o bom desempenho da prática pedagógica. 

Nessas condições, o curso normal ficou isolado naquele espaço, sem constituir 

nenhuma das modalidades exigidas pela Lei Orgânica do Ensino Normal e desarticulado das 

instituições que lhe eram inerentes, tais como o Jardim de Infância Modelo e o Grupo Escolar 

Modelo, que serviam à prática pedagógica das normalistas, mesmo funcionando em endereços 

diferentes.
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FOTO 9  Dona Chicuta Nolasco e as normalistas no interior do 
Instituto de Educação [1954/1955?]  Atualmente E. E. do 
Atheneu Norte-Riograndense) 
Fonte: Acervo do Instituto de Educação Superior Presidente
Kennedy

Na construção da identidade dessa instituição, apontamos a perseverança dos 

sujeitos que nela atuaram, o que fica mais evidente quando observamos, nesta imagem, a 
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Diretora da Escola Normal de Natal (Dona Chicuta Nolasco) e as normalistas, firmes e de 

postura impecável, demarcando lugar num espaço fortemente disputado. 

Nem sempre as relações entre homem e mulher são harmoniosas, não sendo possível 

concebê-las somente na perspectiva de que alguém manda, o ser masculino; e o outro obedece 

(o ser feminino), sem demonstrar resistência. Assim, nos lugares sociais, em específico os 

educacionais, estabelecem-se os conflitos, pois ali estão instituídos, também, poderes e 

saberes, que demarcam a utilização dos espaços, mesmo quando generificados. Nesse aspecto, 

mesmo contrariando a autoridade masculina, Dona Chicuta Nolasco, diretora da Escola 

Normal, garantia as condições indispensáveis para o bom desenvolvimento do trabalho 

pedagógico na referida instituição.  

Uma realidade era visível: o espaço em questão não comportava o Colégio Atheneu 

e um Instituto de Educação, embora nele tenham funcionado por dois anos. Compreendemos, 

com base em Viñao (2005), que a constituição do espaço, como lugar, se dá a partir da 

ocupação e utilização pelo elemento humano.  

FOTO 10  Normalistas em sala de aula [1954/1955?]  Instituto de Educação (atualmente E. E.  
do Atheneu Norte-Riograndense) 
Fonte: Acervo do Instituto de Educação Superior Presidente Kennedy 
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A imagem apresentada demonstra as normalistas tomando posse da sala de aula no 

edifício do Instituto de Educação. Percebemos, na organização da sala, carteiras unipessoais 

ou individuais, uma inovação para uma época em que predominavam, nas escolas públicas, as 

carteiras bipessoais. Não obstante, nessa instituição educativa de estrutura arrojada, 

laboratórios equipados e mobília inovada, foi construído um lugar generificado que 

privilegiou o elemento masculino. Como a Escola Normal de Natal era destinada à 

profissionalização da mulher para o exercício do magistério primário, outra vez ficou sem um 

lugar na cidade.

Dona Chicuta Nolasco assumiu a posição de vanguarda em prol de um espaço para a 

escola de professoras. Em alguns momentos, usando também da sua condição de diretora

política, como chegou a afirmar: “exorbitei das minhas funções e disse tudo ao Governador na 

primeira oportunidade. [...] Ele respondeu que iria construir um novo instituto na Praça Pedro 

Velho [...] enquanto isso, amargava os aborrecimentos de toda essa confusão” 

(FERNANDES, 1973, p. 130). Por seu turno, o governador Sylvio Pedroza, conhecido por 

valorizar a cultura, e por ser “desportista e amigo dos intelectuais” (MACHADO, 2000, p. 

175), edificou o prédio prometido. Em 1956, a Escola Normal de Natal mudou-se para sua 

nova sede, no mesmo bairro, em frente à Praça Pedro Velho. 

A construção dos prédios escolares fazia parte da política educacional do INEP, que 

implantou a Campanha de Construção de Prédios Escolares. Por meio de convênios firmados 

com os diferentes Estados, o Instituto passou a financiar essas construções centradas na 

orientação e na concepção educacional de Anísio Teixeira, que associava o desenvolvimento 

educacional a um plano de edificações escolares planejadas e adequadas às necessidades 

didático-pedagógicas. Mas o prédio construído com essas verbas não ficou para o Instituto de 

Educação.

3.6 O Instituto de Educação da Praça Pedro Velho: uma quimera (1956 – 1965) 

No último mês do mandato do governador Sylvio Pedroza (janeiro de 1956), foi 

inaugurado o edifício de número 400, em frente à Praça Pedro Velho, hoje Praça Cívica, 



97

destinado à instalação da Escola Normal de Natal/Instituto de Educação21 e à Escola de 

Aplicação.

O prédio que passou a ser chamado o novo Instituto de Educação foi edificado ao 

lado do Jardim de Infância Modelo, que havia sido inaugurado em maio do ano de 1953, 

localizado na Avenida Prudente de Morais, tendo a construção desse último, obedecido “a 

planta do INEP, com todas as exigências técnicas e pedagógicas” (RIO GRANDE DO 

NORTE, 1954, p. 235).

A criação dos Institutos de Educação estabelecidos na nova lei do ensino normal 

deveria partir de medidas políticas locais articuladas ao Governo Federal, por meio de 

convênios firmados junto ao INEP. Tornou-se um imperativo, às necessidades da época, a 

edificação de prédios de grupos escolares, pois a expansão do ensino primário crescia a passos 

largos, apontando para a tomada de medidas emergenciais no sentido de providenciar recursos 

humanos para conduzir o ensino no Estado, ou seja: era necessário “pessoal habilitado para 

preencher todas essas salas de aulas, ocupar esses edifícios” (RIO GRANDE DO NORTE, 

MENSAGEM, 1951, p. 81). 

FOTO 11  Dona Chicuta Nolasco e as normalistas em desfile cívico [1956/1965?] 
Fonte: Acervo do Instituto de Educação Superior Presidente Kennedy 

21Nesse prédio, situado na Rua Trairi, em frente à Praça Pedro Velho (hoje Praça Cívica) funcionou como 
Instituto de Educação no período de janeiro 1956 a dezembro 1965. Após a saída da Escola Normal de 
Natal/Instituto de Educação, passou a sediar a Faculdade de Educação. Nesse local, hoje funciona a Escola 
Estadual Anísio Teixeira. 
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FOTO 12 – Sede da Escola Normal de Natal/Instituto de Educação (1956-1965) 
Atual Escola Estadual Anísio Teixeira 
Fonte: Felipe e Carvalho (1999, p. 79). 

Na imagem 11, as normalistas a postos para o desfile cívico. Esse registro não tem 

data precisa, mas o situamos no período de 1956 a 1965, devido à localização dos atores em 

frente ao Instituto de Educação da Praça Pedro Velho, e por estarem as normalistas trajando o 

uniforme com a gravata do tipo laço, uma marca da identidade da aluna da Escola Normal de 

Natal nesse período. Na imagem 12, podemos ver o referido edifício na sua versão atual, 

profundamente reformado, resguardando, de semelhança com a imagem 11, apenas o muro 

com uma grande árvore ao lado esquerdo. 

Desde o princípio, essa instituição, que, como já dissemos, também foi denominada 

de Instituto de Educação, passou a ser confundida no imaginário popular, e nos registros 

históricos da época, com o Atheneu Norte-Riograndense. Muitos mencionavam Instituto de 

Educação, ora se referindo a um, ora se tratando do outro. Tal condição foi discutida e 

rediscutida no interior da Escola Normal, como também foram feitas constantes solicitações 

formais para que as autoridades competentes regularizassem a situação, não somente 

oficializando Instituto de Educação mas ainda estruturado-o de modo a desempenhar suas 

novas atribuições satisfatoriamente. 

Embora o prédio não contemplasse todos os requisitos para um Instituto de 

Educação, foi nele que se instalou “a Escola Normal, o Grupo Modelo, agora com o nome de 

Escola de Aplicação e o Jardim Modelo, anexo, reorganizando o que se chamava uma Escola 

Normal, não um Instituto de Educação” (FERNANDES, 1973, p. 131).  
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Construído às pressas, em torno de um ano, o que poderia ser um sinal de agilidade e 

eficácia tornou-se um emblema do descaso e da falta de zelo com o patrimônio público. O 

novo prédio reinstaurou velhos problemas conhecidos de Dona Chicuta Nolasco, conforme 

seu testemunho: 

[...] acontece que, na construção daquele primeiro Instituto de Educação, houve 
aquela história. No segundo construído, não havia um bebedouro sequer, uma 
torneira interna onde as alunas pudessem beber água, afora outros defeitos 
insanáveis de construção, que serviram de cavalo de batalha para o governador que 
o recebeu e esteve a ponto de condenar (FERNANDES, 1973, p. 140). 

Tal como se apresentava, repleto de falhas de engenharia, o prédio não convinha à 

realização de uma prática pedagógica técnico-racional, preconizada pelas novas teorias. Após 

quatro anos de funcionamento, o Governador Dinarte Mariz, ao esclarecer sobre a reforma 

que aquela edificação sofreria, descreveu as condições físicas em que se encontrava o 

estabelecimento:

[...] apresenta aquele estabelecimento de ensino um estado deveras lamentável, 
diante de danificações causadas por erros na sua construção. [...] Tem sempre 
apresentado deficiência em suas instalações, tendo o atual governo, já pela segunda 
vez, realizado inúmeros consertos (RESTAURAÇÃO..., 1959)22.

A dependência mais comprometida era o “Pavilhão Auditório, que em virtude de 

falhas apresentadas na impermeabilização do concreto de forro, [ocasionava] grandes e 

inevitáveis infiltrações das águas pluviais”. (RESTAURAÇÃO..., 1959). Ao que ainda 

acrescenta como justificativa em favor da reforma: 

[...] no pavilhão-auditório será feito a abertura de novos vãos de iluminação e 
aeração face a deficiência do sistema atual existente, e a recuperação total de toda a 
instalação elétrica, pintura e piso, danificados pelas águas infiltradas na lage da 
referida cobertura (RESTAURAÇÃO..., 1959). 

22Não foi possível identificarmos a página dessa fonte. 
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O auditório constituía-se num espaço educativo significativo por permitir a 

integração/interação entre o corpo docente e discente em atividades culturais e artísticas 

naquela instituição de ensino. Destinado às reuniões com as alunas, à apresentação de peças 

teatrais, a palestras, a círculos de estudos era, portanto, a extensão da sala de aula, lugar com 

funções precisas na difusão de saberes alinhados às exigências de formação de professoras e 

professores pautados pelo progresso da ciência e da técnica. Um verdadeiro espaço educativo 

tal como o define Escolano (2001, p. 26-27):  

[...] um mediador cultural em relação à gênese e formação dos primeiros esquemas 
cognitivos e motores, ou seja, um elemento significativo do currículo, uma fonte de 
experiência e aprendizagem. [...] Os espaços educativos, como lugares que abrigam 
a liturgia acadêmica, estão dotados de significados e transmitem uma importante 
quantidade de estímulos, conteúdos e valores do chamado currículo oculto, ao 
mesmo tempo em que impõem suas leis como organizações disciplinares. 

Da reforma em prol da recuperação de sua estrutura, sobressaem-se algumas 

benfeitorias realizadas naquele prédio, como a edificação de “uma moderna quadra para a 

prática de basquete e volei-ball” (RESTAURAÇÃO..., 1959). 

Mas a restauração do prédio também trouxe complicações, como o fato de algumas 

turmas terem de ser transferidas provisoriamente para outros locais. Apesar disso, as 

compensações fizeram-se notar por toda a estrutura física do prédio. Além de

[...] melhoramentos nos pavilhões de aulas, ainda enumeramos as seguintes: 
demolição de paredes divisórias no pavilhão oeste, a fim de ser obtida uma sala 
para trabalhos manuais e abertura de vãos de aeração na sala da secretaria de 
acentuada deficiência (RESTAURAÇÃO..., 1959). 

Nas décadas de 1950 1960, solidificava-se, cada vez mais, a idéia de que havia uma 

interdependência entre a concepção pedagógica vigente e o espaço físico das escolas (como 

também os equipamentos, as práticas, o currículo escolar, o processo de ensino e 

aprendizagem e, principalmente, a formação de professoras e professores). Nesse sentido, 

adotamos as proposições de Viñao (2005, p. 17), quando afirma que “um dos elementos-

chave na configuração da cultura escolar de uma determinada instituição educativa, 
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juntamente com a distribuição e os usos do tempo, os discursos [...] e comunicação nela 

utilizados, é a distribuição e os usos do espaço”. 

No decorrer de 1959, o Estado do RN encontrava-se em plena atividade de Reforma 

do Ensino Primário e Normal, já iniciada em 1958, com a aplicação do plano de 

modernização dos métodos pedagógicos, cuja meta principal era a criação do ensino 

complementar artesanal, além da homogeneização das classes por idade. 

A nova ordem pedagógica calcada na racionalização, alardeada aos quatro cantos do 

Estado, contava com elementos importantes, como a organização do espaço, que contribuía 

para a disciplina do tempo educativo, e era fundamental para o ordenamento da vida escolar, 

aqui entendida como suporte do currículo escolar. 

Com a referida reforma, o prédio passava a aproximar-se dos critérios de avaliação 

das escolas normais elaborados pelo INEP, em 1956, nos seguintes termos:  

A escola funciona em prédio próprio, em ambiente favorável ao desenvolvimento 
de senso estético, com salas de aula e de reuniões, laboratórios e oficinas, 
auditórios e campos de recreação, favoráveis ao desenvolvimento da personalidade 
do futuro educador. A escola se compõe de unidades escolares ou dispõe de centros 
de treinamento indispensáveis à realização dos trabalhos de prática pedagógica, 
estudos, observação e pesquisas – Jardim de Infância, Curso primário modelo, 
Escolinha de Arte e Artesanatos, posto de puericultura, parque infantil etc. 
(CALDEIRA, 1956, p. 41). 

Esse era o modelo ideal de edifício para o funcionamento de um ensino normal 

pautado por atividades curriculares diversificadas: intelectuais, artesanais, artísticas, 

esportivas e recreativas, realizadas em ambientes adequados e planejados para cada uma 

dessas finalidades, formando um conjunto arquitetônico indispensável ao bom desempenho da 

prática de ensino.

Tais atributos faziam parte da cultura material escolar daquela época, como assinala 

Souza, R. (1998, p. 223): é preciso “ver nos objetos escolares algo mais que um utilitarismo 

insignificante”. Eles revelam a forma como o ensino é entendido e praticado; estão ligados a 

concepções de ensino e constituem-se num discurso hegemônico, traduzindo-se numa nova 

cultura escolar. 

Além das atividades extracurriculares, desenvolvidas no âmbito dos acontecimentos 

sociais dos quais as normalistas teriam de participar, era um imperativo, para os princípios 
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educativos da época, a interação da escola com a sociedade. De igual modo, essa dinâmica 

teria de ser estendida até as escolas de ensino primário. 

Nessa perspectiva, a coordenadora da reforma, e também do CEPA, a professora Lia 

Campos, foi bastante incisiva ao apontar os prédios escolares como um empecilho à aplicação 

das novas técnicas do ensino: “realmente teremos que transpor grandes barreiras. Entre elas 

salientamos as formadas pelas condições de instalação de prédios que não permitem os 

trabalhos pedagógicos modernos” (REFORMA TARCÍSIO..., 1958, p. 1). Essa foi uma boa 

razão para que se tentasse renovar a estrutura física daquela instituição a fim de que nela se 

vislumbrasse a perspectiva de reinventar a sua prática pedagógica, alinhando-a às modernas 

metodologias de ensino propagadas no discurso governamental. 

A Escola Normal de Natal permaneceu nesse estabelecimento por uma década 

(1956  1965). Foi nele que se tornou, oficialmente, um Instituto de Educação, por 

conveniência da reforma de ensino primário e normal do Estado, orientada pela Lei 2.171, de 

dezembro de 1957, cujo artigo 19 (RIO GRANDE DO NORTE, 1957a) determinava que o 

Instituto de Educação de Natal, com caráter experimental em seus cursos de pesquisas, seria 

destinado à melhoria do Ensino Normal do Estado, mantendo, na medida de suas 

possibilidades, cursos de especialização e aperfeiçoamento, contando, se houver necessidade, 

com a cooperação de técnicos nacionais ou estrangeiros. Rigorosamente, ainda não se tinha 

um Instituto de Educação em Natal, conforme os atributos que lhes eram pertinentes.  

Dona Chicuta esclarece essa confusão ressaltando que, mesmo após a saída da 

Escola Normal, por muitos anos, “o outro prédio continuou, [...] ostentando no seu 

frontespício o pomposo nome de Instituto de Educação e recebendo, inclusive, todas as 

doações que vinham, em material escolar, do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos” 

(FERNANDES, 1973, p. 131). Percebemos que, além da perda do espaço, a Escola Normal de 

Natal continuou a somar prejuízos, uma vez que os recursos vindos do INEP destinavam-se ao 

desenvolvimento do ensino normal em vários Estados da federação, sendo, neste particular, 

deslocados para o ensino secundário. A situação, finalmente, foi regularizada por força do 

decreto 3.285, de 3 de fevereiro de 1959, que restituiu ao velho educandário a denominação 

oficial de Colégio Estadual do Atheneu Norte-Riograndense (RIO GRANDE DO NORTE, 

1960b, p. 95). 

O Instituto de Educação também obteve sua regularização e, por conseguinte, o seu 

desligamento do Atheneu por força da Lei de nº. 2.639, de 28 de janeiro de 1960. (ESCOLA 

NORMAL DE NATAL, 1959). A partir daí, foi instituído oficialmente o Instituto de 

Educação de Natal, que abrangia: a Escola Normal de Natal, a Escola de Aplicação e o Jardim 
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de Infância, cada um com seu aparato administrativo, tendo, entretanto, um diretor geral para 

o Instituto de Educação. Como a estrutura do prédio em frente à Praça Pedro Velho (onde 

funcionava o Instituto de Educação) não atendia às demandas de matrículas, além de não 

dispor de um espaço pedagógico adequado, requerido com a modernização da prática 

pedagógica, iniciou-se, no segundo semestre de 1963, mais uma reforma em seu interior com 

a pretensão não só de recuperar-lhe os danos temporais, mas ainda de ampliar o número de 

salas de aulas (ESCOLA NORMAL DE NATAL, 1963f). Nesse ínterim, algumas turmas 

passaram a funcionar nas dependências da Escola de Comércio, na Ribeira, entre o final de 

1963 e durante o ano de 1964. Assim confirmou Rêgo (2005), professora da Escola Normal, 

nesse período, responsável por ministrar a disciplina Metodologia da Matemática. 

Anísio Teixeira foi um dos grandes entusiastas do modernismo arquitetônico no 

Brasil. Defendeu, de forma radical, uma educação técnico-científica, integrando 

conhecimento e ação, a ser desenvolvida em espaços adequados e rigorosamente planejados. 

“Considerava o prédio escolar como uma base física e preliminar para o programa 

educacional projetado. De nada adiantaria novos métodos administrativos e pedagógicos se 

não houvesse uma rede física para sustentá-los” (OLIVEIRA, 1951 apud SALES, 2000, p. 

59).

Repetidas vezes, nos seus escritos, ou nos cargos administrativos que assumiu, 

criticou duramente a situação constrangedora de descaso, desigualdade e anarquia em que se 

encontrava o ensino do País, ressaltando a necessidade de expansão e melhoramentos da 

educação, e, simultaneamente, desenvolvendo ações para este fim. Como diretor do INEP, 

coordenou os critérios de distribuição das verbas do Programa de Cooperação Financeira às 

Unidades Federativas. O Instituto de Educação era destinatário destas, principalmente no 

tocante às reformas.  

Iniciada no ano anterior, já no ano seguinte, 1964, o prédio do Instituto de Educação 

da Praça Pedro Velho teve sua reforma concluída, sendo a cerimônia de inauguração discutida 

e organizada na reunião da Congregação dos professores, do dia 03 de agosto de 1964. A 

cerimônia foi prevista para “11 do corrente, aniversário de Sua Excelência, o Senhor 

Governador Aluísio Alves” (ESCOLA NORMAL DE NATAL, 1964d, p. 79). 

Na mesma reunião em que se tratava da referida solenidade, as professoras foram 

informadas de que “A Biblioteca [continuava] sem uso adequado, por falta de sala, ficando à 

disposição de alunos e professores, para consultas” (ESCOLA NORMAL DE NATAL, 

1964d, p. 79). Embora o edifício tenha passado por uma reforma, a falta de espaço continuou 

a integrar o rol dos problemas do Instituto de Educação amplamente discutidos pelo corpo 
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docente ano a ano. As carteiras bipessoais, por exemplo, eram consideradas inadequadas 

àquela época e motivo de reclamação por parte da professora Dorvalina Câmara, que solicitou 

a substituição destas por unipessoais (ESCOLA NORMAL DE NATAL, 1965b).  

Reunidos para finalizar os trabalhos pedagógicos de 1964, e deliberar sobre os 

procedimentos para o ano vindouro, os professores da Escola Normal colocam-se, mais uma 

vez, diante de um problema reincidente: “a procura de matrícula para o próximo ano letivo e 

as deficiências de instalação do estabelecimento” (ESCOLA NORMAL DE NATAL, 1964h, 

p. 86). Nesse particular, desenhava-se uma realidade: a Escola Normal não tinha como 

acomodar a demanda de alunas devido à ausência de espaço físico, abrindo, então, um 

interstício entre a procura e a oferta de vagas nessa instituição. 

Insolúvel ao alcance daqueles que faziam a Escola Normal de Natal, o problema foi 

levado ao conhecimento do Secretário de Educação e do Governador do Estado, ficando 

decidido que “o caso dos excedentes seria resolvido com a criação do Curso Noturno” 

(ESCOLA NORMAL DE NATAL, 1964h, p. 86).  

Ficou determinada, pois, a abertura, para o ano de 1965, de três turmas de primeiro, 

segundo e terceiro ano, respectivamente, para os turnos diurno e noturno. A solução 

apresentada trazia novas complicações, como os critérios de seleção das alunas por turno, o 

deslocamento destas para a escola no período da noite e as dificuldades de integração das 

atividades pedagógicas entre as alunas. 

Flagrantes diversos da falta de espaço no Instituto de Educação/Escola Normal de 

Natal foram apontados desde a aula inaugural, comprometendo, inclusive, a organização do 

calendário de datas comemorativas, a que se vem somar mais um: “a falta de acomodações no 

auditório” (ESCOLA NORMAL DE NATAL, 1965b, p. 90). O problema era levado para ser 

discutido, e várias possibilidades eram sugeridas pelos professores, mas as medidas tomadas 

eram sempre paliativas, e “até que [houvesse] espaço suficiente, as comemorações 

[continuaram] a ser feitas nas classes com a colaboração dos diversos professores do 

estabelecimento” (ESCOLA NORMAL DE NATAL, 1965b, p. 90). Como é possível 

constatar, as recorrentes reformas realizadas no prédio da Escola Normal de Natal/Instituto de 

Educação andaram longe de resolver as carências dessa instituição, referentes à amplitude e à 

adequação do espaço às exigências das atividades pedagógicas. 
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3.7 Instituto de Educação Presidente Kennedy: o espaço como lugar (1965) 

A ausência de um espaço adequado com os requisitos e dependências exigidas para 

o funcionamento de um Instituto de Educação, bem como os arranjos e improvisos para o seu 

funcionamento, traduziram-se em recorrentes denúncias por parte da direção e dos professores 

do Instituto de Educação de Natal. A edificação do prédio, que pôs fim às migrações da 

Escola Normal de Natal/Instituto de Educação de Natal, ocorreu durante o governo Aluísio 

Alves (1961 1966) e foi por este inaugurada com a denominação “Instituto de Educação 

Presidente Kennedy”.

Fazendo parte dos denominados políticos populistas23, Aluísio Alves saiu vencedor, 

após uma campanha política apoteótica, como afirma Machado: (2000, p. 190) “usando a fé 

como dogma e a esperança como símbolo”. Posicionou-se, desde o início de seu governo, 

como o artífice do progresso do Estado Potiguar, uma vez que “pretendia revolucionar a 

administração pública, inovando modernizando através de uma ação dinâmica, construindo as 

condições básicas para o desenvolvimento do Rio Grande do Norte” (TRÊS..., [2000?], p. 6). 

A essência da administração de Aluísio Alves pautou-se nos seguintes aspectos: 

a) modernização administrativa e estabelecimento da infra-estrutura necessária ao 
progresso e à industrialização; b) forte aliança com o imperialismo norte-
americano, através de Aliança Para o Progresso, onde mediante convênios 
conseguiu vultosos recursos para seu governo; c) combinação de práticas 
modernizantes com práticas clientelísticas/conservadoras e repressivas na direção 
do aparelho de Estado (GERMANO, 1989, p. 57).

A Aliança Para o Progresso resultou de uma Carta elaborada numa Conferência de 

Punta del Este em 1961. Tratava-se de um convênio entre os governos norte-americanos e 

latino-americanos com o intuito de impedir o avanço da revolução socialista em Cuba. O 

Nordeste era o alvo de preocupação do imperialismo norte-americano. Essa inquietação 

23Embora não seja o objetivo deste trabalho discutir o populismo no Brasil, o tema estudado compreende um 
período histórico que coincidiu com os governos populistas no Rio Grande do Norte. Em razão disso, faz-se 
necessário tecer algumas considerações sobre esse regime político. O populismo caracterizou-se como estilo de 
governo, sempre sensível às pressões populares, ou como política de massas, que buscava conduzir manipulando 
suas aspirações. Só pode ser compreendido no contexto do processo de crise política e de desenvolvimento 
econômico que se abre com a revolução de 1930. [...] O populismo foi um modo determinado e concreto de 
manipulação das classes populares, mas também foi um modo de expressão de suas insatisfações (WEFFORT, 
1978 apud GERMANO, 1989). 
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possibilitou o estabelecimento de negociação direta entre governadores estaduais, capazes de 

dificultar o avanço popular e socialista, passando, assim, por cima da própria SUDENE24 e 

demais autoridades do governo federal (GERMANO, 1989). 

Diante de tal possibilidade, o governador do Rio Grande do Norte realizou viagem 

aos Estados Unidos e, por intermédio do Dr. Roberto Campos, embaixador do Brasil em 

Washington, chegou a ser recebido em audiência pelo Presidente Kennedy. Retornando a 

Natal, Aluísio Alves “declarou para a imprensa, em 31 de julho de 1962, ter obtido do 

Presidente norte-americano, através da Aliança para o Progresso, vinte milhões de dólares 

para o Plano de Desenvolvimento Social do Rio Grande do Norte” (A ALIANÇA..., 1999, p. 

232).

Atreladas a tais acordos, adentravam, também, as teorias educacionais, que já 

anunciavam o exagero do tecnicismo na educação, bem como a invasão, ou melhor, a 

imposição cultural personificada no imperialismo americano, que passou a exercer fortes 

influências sobre o Brasil, em específico sobre o Estado Potiguar. A prova mais concreta está 

no nome do Instituto Presidente Kennedy, uma instituição de representatividade imensurável 

para a história cultural e educacional do Rio Grande do Norte.  

Parte da verba, proveniente do acordo governamental, era reservada para a educação, 

ponto estratégico do Plano de Desenvolvimento Social. Em um de seus pronunciamentos, o 

governador declarou que

[...] logo depois da assinatura do Convênio, em 3 de dezembro de 1962, foi criado 
por Decreto do Governo (3.995, de 9 de dezembro de 1962) o Serviço Cooperativo 
de Educação do Rio Grande do Norte (SECERN). [...] Passando daí em diante a ser 
dinamizado o trabalho que vinha sendo executado por vários órgãos da Secretaria 
de Educação (RIO GRANDE DO NORTE, 1963, p. 79).

Cabia ao recém-criado órgão administrar e executar os recursos vindos dos 

convênios USAID, MEC, SUDENE e o Governo do Rio Grande do Norte, destinados ao 

campo educacional, tendo como diretor o próprio Secretário de Educação, o jornalista 

Calazans Fernandes Pinheiro. 

24Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. Foi criada no governo de Juscelino Kubitschek, a 13 de 
dezembro de 1959. Impôs a todos os Estados nordestinos a prática do planejamento econômico e social. Tinha 
como prioridade a industrialização do Nordeste. Para tanto, foi necessário dotar a região de uma infra-estrutura 
básica como telecomunicação, energia, rodovia, abastecimento d’água, saúde, educação e agricultura. A 
SUDENE recebia recursos da Aliança Para o Progresso, devendo, inclusive, seguir as mesmas linhas de ações 
(PLANEJAMENTO..., 1999). 
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A aplicação desses recursos possibilitou a concretização de feitos e de obras, que, 

além de contribuir para o progresso social, vinham responder a um déficit secular no processo 

de desenvolvimento educacional do Estado Potiguar. Entre as obras principais, situam-se a 

construção “das Escolas Normais Regionais, Centros de Treinamento e Instituto de Educação 

de Natal, e ainda [a criação dos] cursos de Treinamento de Professores Leigos” (RIO 

GRANDE DO NORTE, 1963, p. 79, grifo nosso). 

Um outro alvo era o combate ao analfabetismo. Desse ideal de educação, surgiu a 

famosa experiência de Alfabetização de Adultos encabeçada por Paulo Freire, a qual, entre 

outros epítetos, ficou conhecida como As 40 horas de Angicos25. Concomitante a esse 

processo, dá-se a expansão da rede de prédios escolares no Estado e na Capital, uma medida 

vista como solução, principalmente para aqueles casos que se haviam tornado um problema 

crônico para o desenvolvimento do ensino normal, como o Instituto de Educação de Natal. 

Sobre essa questão, pronuncia-se Dona Chicuta: 

As firmas contratadas saíram plantando escolas, grupos escolares e escolinhas pelo 
interior adentro, mas algumas não foram bem semeadas e até um redemoinho, 
desses que andam brincando pelas cidadezinhas do interior, em tempo de verão, 
arrancou telhados, empenou algumas e até derrubou paredes”. [...] Mas [...] nem 
chegou a comprometer o crescimento espetacular da rede de escolas públicas, que 
foram entregues à população, tanto no interior, como na Capital (FERNANDES, 
1973, p. 139). 

Nesse cenário, o Instituto de Educação, que é o foco desta discussão, foi construído 

(com os recursos advindos dos acordos referidos) destinando-se à instalação da Escola 

Normal de Natal, à Escola de Aplicação, ao Jardim de Infância, bem como à criação dos 

cursos de especialização e aperfeiçoamento de professores. 

No afã de promover o progresso a qualquer custo, o governo do Estado prometia 

“fazer em três anos o que não se fez em três séculos” (TRÊS..., [2000?], p. 7). Esse discurso 

25Embora não seja o foco deste trabalho, trata-se de um evento de alta relevância para a história da educação 
brasileira. Por isso, faz-se necessário tecer algumas considerações a esse respeito. A experiência de alfabetização 
de adultos conduzida pelo educador Paulo Freire, no Rio Grande do Norte, no município de Angicos, realizou-se 
com os recursos vindos do Convênio MEC/USAID/SUDENE. Apesar de os burocratas desses órgãos e de o 
governador Aluísio Alves terem corrido os riscos do método de alfabetização politizada desenvolvido por Paulo 
Freire, logo cedo redefiniram suas posições. Assim sendo, o programa de alfabetização passou a sofrer restrições 
e ficou circunscrito às experiências de Angicos e Natal, em 1963. A partir do quarto trimestre desse ano, foram 
suspensos os recursos para a educação, cujas verbas foram liberadas somente após o golpe militar de 1964. Por 
esse motivo, instalou-se uma crise administrativa na SECERN, que passou a sofrer várias interferências por parte 
do governo estadual, ocasionando o pedido de demissão do Secretário de Educação Calazans Fernandes 
(GERMANO, 1989). 
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justificou, naquela época, muitas medidas por ele tomadas tendo a educação como 

impulsionadora do progresso social. Na confluência desses acontecimentos, situa-se a decisão 

de construir o Instituto de Educação em lugar inóspito, naquela época, uma estratégia para 

alavancar a expansão da habitação para aquela área, bem afastada do centro administrativo da 

cidade. Exatamente o oposto daquilo que, segundo Escolano (2001, p. 31-32), recomendou o 

IV Congresso Internacional de Arquitetura Moderna em 1933: é preciso “localizar as escolas, 

assim como todos os serviços urbanos de uso comum, nos espaços livres que [fazem] parte 

das unidades de habitação situadas entre as grandes vias de comunicação”. Também Dona 

Chicuta Nolasco, que não tinha formação em arquitetura moderna, nem havia participado de 

nenhum Congresso sobre tal assunto, mas possuía a sabedoria de quem conhece o seu entorno 

e o domínio de quem teve uma vida dedicada à educação escolar, colocou-se contrária a tal 

decisão: 

[...] bati-me quanto pude contra a escolha do terreno. Infelizmente não tive 
influência bastante para impedir que uma escola de moças ficasse isolada em lugar 
tão distante, pois embora fosse para aqueles lados que a cidade crescia, considerava 
muito remota a sua habitabilidade (FERNANDES, 1973, p. 142). 

Apoiando-nos ainda nas palavras de Escolano (2001, p. 27), podemos afirmar que “a 

localização da escola é por si mesma uma variável decisiva do programa cultural e 

pedagógico comportado pelo espaço e pela arquitetura escolar”. Não obstante, nos planos de 

desenvolvimento do então governo do Estado, a prioridade era renovar, criar, apagar o antigo, 

tomado como marca do atraso, e escrever o novo como insígnia do progresso.  

As instituições escolares são expressões de seu tempo cultural e social; elas abrigam 

valores próprios de sua época, dão indícios da história do País, da região ou da cidade na qual 

estão inseridas. Assim, as questões em torno da construção do prédio do Instituto de Educação 

estavam estreitamente ligadas ao momento histórico por que passava a cidade de Natal e o 

Estado do Rio Grande do Norte. Um momento de euforia em busca do progresso, focalizando 

a repercussão e a grandiosidade dos fatos. Consideramos que o espaço é construído e 

distribuído conforme o uso (e a quem ele se destina). No dizer de Viñao (2005, p. 17, grifo do 

autor), a “constituição do espaço como lugar, esse salto qualitativo que implica o passo do 

espaço ao lugar, é o resultado de sua ocupação e utilização pelo ser humano. O espaço se 

projeta, se vê ou se imagina, o lugar se constrói”. 
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A equipe responsável pelas construções de prédios escolares no Estado (SECERN), 

formada por jovens recém-saídos dos bancos acadêmicos, permitiu-se prescindir das opiniões 

de experientes professores, convencida da superioridade de seus conhecimentos. Dona 

Chicuta Nolasco é que, sabiamente, os definiu: “o pessoal do SECERN era todo bem 

mocinho, bem emproado, bem convencido da imensa sabedoria de que se achavam possuídos 

os seus escolhidos elementos e naturalmente, deviam ter razão” (FERNANDES, 1973, p. 

139). É também Dona Chicuta Nolasco que, constatando algumas falhas na construção dos 

outros prédios destinados ao Instituto de Educação, toma a seguinte iniciativa: 

[...] sugerimos ao governador que nomeasse uma comissão de experimentados 
professores da ativa para acompanharem a construção, sugerindo o que fosse 
porventura esquecido, não na parte arquitetônica, mas naquilo que se referisse ao 
plano didático e funcional (FERANDES, 1973, p. 140). 

Incansável, a diretora procurou conhecer a planta do prédio em edificação. Por 

recomendação do então Secretário de Educação, fez uma visita ao SECERN, com a finalidade 

de ver os esboços, o que lhe rendeu alguns dissabores: “fui mal recebida. Nem [...] deram o 

cabimento de me mostrarem planta” (FERNANDES, 1973, p. 140). Ali, o pessoal não 

costumava ser amistoso, nem dava importância à opinião de professor, foi essa a impressão 

deixada. Na verdade, o prédio em edificação fazia parte dos anseios e das realizações dos 

mestres da Escola Normal de Natal; muitos deles, há décadas seguidas, se fizeram 

companheiros nas migrações da Escola Normal de Natal para diferentes bairros e edifícios da 

cidade.

Neste sentido, a instituição escolar ocupa um espaço que se torna, por isso, lugar. 
Um lugar específico, com características determinadas, aonde se vai, onde se 
permanece umas certas horas de certos dias, e de onde se vem. Ao mesmo tempo, 
essa ocupação do espaço e sua conversão em lugar escolar leva consigo sua 
vivência como território por aqueles que com ele se relacionam” (VIÑAO, 2005, p. 
17). 

Os mestres e mestras testemunharam, nessa trajetória, as situações mais adversas por 

que pode atravessar uma instituição escolar: prédios em condições precárias de 

funcionamento, com limitação de espaço físico e sem equipamento pedagógico; outros 
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prédios novos, mas faltando itens básicos, como sanitários ou bebedouros. Por isso, 

vislumbravam, naquele edifício, a possibilidade de um lugar específico para a Escola Normal 

de Natal/Instituto de Educação. Além disso, Dona Chicuta Nolasco já não queria comprar 

mais uma briga, como ela mesma confirma: 

[...] não tinha intenção de me meter em encrencas, pois não pretendia continuar na 
direção, [...] quando começaram, pela terceira vez, os rumores de que a planta do 
Kennedy não correspondia ao que todos esperavam, fui ao Secretário [...] e fiz uma 
outra sugestão, que foi igualmente atendida, incumbindo-me o então Secretário 
Calazans Fernandes Pinheiro de falar com o engenheiro ou arquiteto, para que 
marcasse um dia a fim de apresentar a planta aos professores, acrescentando: 
Garanto a senhora que tudo está em ordem e a planta é uma beleza. Mas nada 
impede que os professores tomem conhecimento dela (FERNANDES, 1973, p. 
140-141). 

A omissão diante da causa pesava na conduta da profissional impoluta que mostrara 

ter por toda a vida. Desse modo, cabia a ela e aos experientes mestres atentar para que o novo 

Instituto de Educação saísse isento de erros, aqueles impercebíveis a olhos leigos nos 

conhecimentos arquitetônicos, mas óbvios e elementares aos docentes da Escola. Dona 

Chicuta, que já se acostumara a enfrentar obstáculos dessa natureza, não se deu por vencida. 

A comissão foi formada e ela agilizou o tão esperado encontro, durante o qual a planta foi 

apresentada pelo arquiteto aos professores do Instituto. Eles “discutiram e criticaram 

construtivamente. Mas o engenheirinho não quis saber de nada nem deu ouvidos a ninguém, e 

as falhas, outras e mais graves, lá estão para quem quiser vê-las, apesar das tentativas que 

fizeram para remediá-las” (FERNANDES, 1973, p. 141). 

O projeto de edificação do Instituto de Educação era bastante arrojado; não somente 

para aquela época mas para os dias atuais. No relatório do governo do Estado (Aluísio Alves), 

lido para a Assembléia Legislativa, em junho de 1963, está descrita com precisão, a proposta 

da estrutura física do prédio escolar em construção:

O Instituto de Educação vai atender a 1.190 estudantes, sendo 640 na Escola 
Normal, 480 alunos no Curso Primário e mais 70 em Cursos de Administração. O 
prédio a ser construído deve ter 10 salas de aulas para o Curso Normal, cada uma 
com capacidade para 40 alunos. Para o Curso Primário 8 salas para 30 alunos, além 
de 6 salas próprias para matérias específicas, como no caso do ensino técnico, sala e 
oficinas de artes industriais. Auditório com 360 lugares, biblioteca com 5.000 
volumes, podendo crescer até 15.000. Dois gabinetes para diretórios estudantis, 
salas das reuniões, sala de estar e jogos e pátio e jardim para a parte de atividades 
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extra-curriculares. Para os esportes, quadra coberta e uma pequena arquibancada, 
sala de material esportivo, vestiários, duas quadras de vôlei e basquete ao ar livre e 
pista de atletismo, com caixa para saltos. Para o Setor de serviços assistenciais está 
previsto um gabinete médico, gabinetes dentários, gabinetes de biometria e 
curativos, um restaurante completo com 200 lugares, cantina e espaço para serviços 
gerais. O alojamento está planejado para 90 alunos, sendo 2 alunos para cada quarto 
e 1 banheiro para cada dois quartos. Para completar as dependências do Instituto, 
lugares destinados à Administração e dependências para o Jardim de Infância, com 
4 salas para 25 crianças cada uma e mais as salas especiais. A construção do 
Instituto de Educação de Natal vai ser iniciada no princípio do terceiro trimestre 
(RIO GRANDE DO NORTE, 1963, p. 84 85). 

O prédio edificado não correspondeu às dependências e dimensões descritas acima, 

nem ao arrojo proclamado. Em visita à instituição, constatamos que ela não dispõe de quadras 

cobertas com arquibancadas, pista de atletismo, restaurante, alojamentos, gabinetes dentários 

ou de outras dependências alardeadas. 

Mesmo com inúmeros problemas e com a construção inacabada, o prédio foi 

inaugurado em 22 de novembro de 1965, com a denominação de Instituto de Educação 

Presidente Kennedy, (por ocasião da visita do Senador Robert Kennedy, irmão do Presidente 

Kennedy), em homenagem ao Presidente dos Estados Unidos da América, país com o qual 

foram firmados os convênios de financiamentos.  
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FOTO 13 – Senador Robert Kennedy, jornalista José Wilde e o então 
governador Aluísio Alves na inauguração do Instituto de Educação Presidente 
Kennedy (1965) 
Fonte: Instituto de Educação Superior Presidente Kennedy 

A solenidade de inauguração foi uma apoteose. As dependências do prédio ficaram 

superlotadas de estudantes e populares que queriam ver e tocar Robert Kennedy. A imprensa 

local deu cobertura absoluta ao evento, anunciando todos os passos dos visitantes ilustres, mas 

sempre fazendo destaque da inauguração do Instituto. Na solenidade, o senador americano e o 

governador do Estado, com suas respectivas senhoras, tiveram de escalar o telhado de um dos 

pavimentos do prédio, “a fim de que os Srs. Aluísio Alves e Robert Kennedy pudessem dirigir 

a palavra, tal a multidão que se comprimia em todas as áreas, cobertas e descobertas” (BOB..., 

1965, p. 2). 
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FOTO 14  Senador Robert Kennedy, governador Aluísio Alves e 
outros em solenidade de Inauguração do Instituto de Educação 
Presidente Kennedy (1965). 
Fonte: Diário de Natal (1965, p. 2) 

O acréscimo da designação “Presidente Kennedy” ao estabelecimento de ensino, 

cuja Congregação dos Lentes, por escrutínio, já havia denominado de Instituto de Educação 

de Natal, foi uma decisão tomada, exclusivamente pelo governador do Estado, um dia antes 

de ser inaugurado, conforme o noticiário sobre o discurso de inauguração proferido por 

Aluísio Alves e publicado no Jornal Tribuna do Norte: 

O sr. Aluísio Alves salientou que pouco importava que somente ontem o ato oficial 
designasse o nome do saudoso estadista norte-americano para o estabelecimento. A 
denominação se impusera por si só, a partir da hora inquieta da vida internacional 
em que o presidente dos E.E.U.U lançava ao mundo, no discurso da Aliança para o 
Progresso, o conceito de subsidiariedade, com todas as suas novas e auspiciosas 
implicações políticas no mundo moderno (INSTITUTO..., 1965, p. 2). 

Diríamos que a denominação foi imposta, sem sequer passar por uma consulta à 

Congregação dos Lentes da Escola Normal de Natal, rompendo, de forma avassaladora, com 

um princípio mantido e cultivado há décadas, que era a prática de, em reunião com os 

professores, decidir e redimensionar a vida daquela instituição escolar. 

Contrariamente a esse ato governamental, a denominação anterior foi determinada, 

de forma democrática, em reunião extraordinária, de 15 de abril de 1959, com a anuência da 
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Congregação, que discutiu e elegeu um novo nome para a instituição, depois de votar a 

proposta do Professor Antonio Fagundes, que sugeriu os títulos: Escola Normal de Natal e 

Instituto de Educação de Natal (ESCOLA NORMAL DE NATAL, 1959b). 

As decisões tomadas nessa reunião traduziram-se na Lei de nº 2.639, de 28 de 

janeiro de 1960, que tornou oficial para aquela instituição o nome Instituto de Educação de 

Natal. Também foi adotada a organização sugerida pela Congregação dos Lentes da Escola 

Normal de Natal. A Lei dispôs, ainda, sobre a estruturação dos Centros de Formação do 

Magistério Primário de Mossoró e Caicó, difundido-os como necessidade premente à 

formação dos novos profissionais do ensino daquelas regiões do Estado (LEI Nº 2.639, 

1960a).

Tudo isso ocorria num tempo em que o Rio Grande do Norte passara a ser foco da 

propaganda do modelo americano de ser, implementado principalmente pelo discurso 

governista, que tomava, para si, os ídolos e os mitos daquela nação, impondo-os, de forma 

inexorável, à sociedade potiguar. Tal situação, entretanto, não estava circunscrita às tramas 

locais; fazia parte de relações políticas e econômicas mais amplas (no país e no mundo), 

época em que se acirravam as disputas ideológicas e econômicas da chamada bipolarização

mundial, impulsionada pela revolução socialista de Cuba, país que passou a ser visado pelos 

povos oprimidos de várias partes do mundo, “afetou o poder e o prestígio dos Estados Unidos 

no Continente, e concorreu decisivamente para o desenvolvimento de uma ofensiva 

anticomunista na América Latina, que fez ressurgir os valores da Guerra Fria” (GERMANO, 

2000, p. 50). 

Em tais circunstâncias, foi-se abrindo espaço para a entrada, no Rio Grande do 

Norte, não só dos financiamentos mas também de uma propaganda agressiva do Governo 

norte-americano e da cultura de seu povo, apresentados como modelo a ser seguido pelo resto 

do mundo. Em conseqüência desse processo de adesão à cultura norte-americana é que, na 

escolha definitiva do nome do Instituto, se omitiu a trajetória da tradicional Escola Normal de 

Natal em favor de interesses econômicos e políticos. Foi bem esse desejo de consolidação do 

poder que levou nossos dirigentes políticos a se curvarem, por vezes, numa atitude de 

subserviência cultural, cujas ações concorreram visando a uma modernização transplantada de 

outras nações e a estas subordinada, o que podemos subentender em alguns discursos 

proferidos para o povo norte-rio-grandense, a exemplo do que segue, que busca multiplicar e 

consolidar uma visão endeusada do Presidente norte-americano: 
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Se, no túmulo do cemitério de Arlington uma lâmpada votiva eternizará a 
lembrança de John Kennedy, para as crianças do mundo; na escola de Natal, num 
país chamado Brasil, uma criança, depois outra e sempre outra, manterá acesa, nos 
seus olhos, a chama votiva da esperança (INSTITUTO..., 1965, p. 2). 

Em 1966, o Instituto já funcionava no novo endereço, na Rua Jaguarari no bairro de 

Lagoa Nova, apesar das más instalações que dificultavam a prática pedagógica e o cotidiano 

escolar, conforme expressa Dona Chicuta Nolasco: “não foram poucos os problemas que 

tivemos de enfrentar, alguns de natureza grave, afora a precariedade de instalações e recursos 

mínimos para melhorá-las” (FERNANDES, 1973, p. 143). E os problemas não estavam 

circunscritos ao interior do prédio escolar, Dona Chicuta ressalta também as dificuldades 

referentes ao acesso: 

[...] não tínhamos transporte próprio. A empresa encarregada de servir à linha, 
botou poucos ônibus, brigas feias, desrespeitavam, massacravam a paciência e a 
coragem das alunas e professores que precisavam utilizá-los, diariamente. Às vezes 
resolviam não ir até lá e despejavam os passageiros no D.E.E.R. (FERNANDES, 
1973, p. 142). 

Alunas, professoras e professores, funcionárias (os) pagaram o preço de serem os 

desbravadores daquele lado da cidade, pouco conhecido entre os natalenses, que se 

confundiam até mesmo com a sua denominação, conforme se confere em publicação do jornal 

Diário de Natal: “a inauguração do Instituto Presidente Kennedy, gigantesco estabelecimento 

de ensino, no bairro do Carrasco” (BOB..., 1965, p. 2). Ainda assim, vale ressalvar o fato de 

que não foi demorado o processo de transformação daquele inóspito lugar, de nome pouco 

atrativo, em um elegante bairro, denominado Lagoa Nova.  

Os lugares de uma cidade têm maior e menor valoração com vistas a acomodar as 

atividades econômicas e culturais de um povo. Então, a Escola Normal de Natal, por não ter 

um prédio próprio, teve suas instalações deslocadas para os bairros que iam surgindo na 

cidade de Natal, nas primeiras cinco décadas do século XX, acompanhando, portanto, o 

progresso da cidade em diferentes configurações materializado nos bairros da Ribeira, do 

Tirol, Petrópolis e, finalmente, sua expansão para a zona sul, em específico o bairro de Lagoa 

Nova.
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A arquitetura moderna e a exigência de racionalidade, eficiência e funcionalidade, 

bem como o noticiário da imprensa que o chamara de “gigantesco estabelecimento de ensino” 

(BOB..., 1965, p. 2), contrapunham-se à declaração de Dona Chicuta Nolasco, Diretora do 

Instituto de Educação: 

[...] as instalações elétricas estavam prontas, mas faltava ligar, pois a rede não 
passava pela rua, por isso não tínhamos telefone também. A água vinha de um 
reservatório improvisado, para recebê-la através de um encanamento precário. E 
ainda assim ficava exposta a contaminação de toda ordem (FERNANDES, 1973, p. 
142). 

Os percalços ali enfrentados não eram concebidos como se fossem naturais; 

entretanto, a necessidade de cumprir o dever falava mais alto. Assim, apesar das dificuldades, 

sobressaíam-se os esforços para dar conta de “programas, currículo, atividades, como se tudo 

estivesse funcionando 100% [...], principalmente a prática pedagógica [...], pois bem sabíamos 

quanto era imprescindível à formação dos professores” (FERNANDES, 1973, p. 142-143). 

No final do ano de 1966, o Instituto de Educação formou a sua primeira turma de 

professoras para o ensino primário. Jovens mestras que, provavelmente, saíram plantando 

pelo Estado afora os conhecimentos ali adquiridos, não somente os científicos, pedagógicos e 

de formação da moral, mas também a perseverança para enfrentar sem desânimo as 

adversidades diárias da sala de aula, a exemplo das condições precárias de estabelecimentos 

de ensino que continuam a pontuar a história da educação no nosso Estado e no País. 
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FOTO 15  Frontão do Instituto de Educação Superior Presidente Kennedy (2007) 
Fonte: Acervo particular de Iericê Duarte Cabral  

A Escola Normal, nos moldes como a discutimos neste estudo, não existe mais. No 

início da década de 1970, foi substituída pelo Curso de Magistério de Segundo Grau em 

obediência à Lei 5692/71. E o Instituto de Educação Presidente Kennedy tornou-se Escola 

Estadual Presidente Kennedy. Em 1994, por força da Lei Estadual 6.573, foi transformado em 

Instituto de Formação de Professores Presidente Kennedy (IFP) destinado a formar, em nível 

superior, professores para o ensino Infantil e Fundamental. Nessa modalidade de Curso 

Normal Superior, o Instituto Kennedy antecipou-se à própria LDB 9394/96, que legitimou e 

consolidou a tendência da formação docente em Universidades e Institutos Superiores de 

Educação.

Essa instituição educativa denomina-se, atualmente, conforme o frontispício na 

imagem apresentada acima Instituto de Educação Superior Presidente Kennedy – Centro de 

Formação de Profissionais da Educação (IFESP), destinado à formação de profissionais do 

ensino em nível superior. Faz-se necessário, por fim, acrescentar que, embora nessa sua 

trajetória, se tenha redefinido em diferentes configurações, manteve sempre a sua identidade 

tributária da tradicional Escola Normal de Natal, uma referência para a formação docente no 

Estado.
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CAPÍTULO 4 

AS MULHERES NA DIREÇÃO DA ESCOLA 

NORMAL DE NATAL: Dona Chicuta Nolasco, a pioneira 
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O caminho das mulheres ao espaço público é 
quase sempre acompanhado de sofrimentos, 
discriminações e violência. Sair do espaço 
privado, do seio da família protetora, ocupar 
uma função no Estado em expansão, 
desempenhando “função de homem”, pode 
torná-las o alvo dos vigias permanentes da 
moralidade social. (Conceição de Góis). 

4.1 O ingresso de Dona Chicuta Nolasco Fernandes na Escola Normal de Natal 

Em onze de março de 1950, o diretor da Escola Normal de Natal, Clementino 

Câmara, abre a sessão ordinária da Congregação dos Lentes daquela instituição. Tal como 

ocorria há 42 anos, sempre às 14 horas. A Congregação era constituída por todos os 

professores da Escola Normal. As reuniões eram extraordinárias e ordinárias, sendo previstas, 

no mínimo, três ao ano. Ali se decidia a organização dos programas, os horários de cada 

disciplina, os pontos e os conteúdos que deveriam constituir as matérias das provas e a 

apuração das médias anuais de aproveitamento, comportamento e freqüência dos alunos das 

três séries do curso normal. Nestas, as decisões eram deliberadas após escrutínio, sempre que 

estivesse presente metade e mais um dos membros da Congregação. 

No primeiro ano da década de 1950, a Escola Normal de Natal contava com a 

participação de nove professores homens, além de direção masculina, e de cinco professoras 

mulheres26. Diplomou vinte professoras e dois professores. Em 1951, a Escola Normal foi 

freqüentada por 105 alunas, distribuídas em três séries (RIO GRANDE DO NORTE, 1951). 

Assim retratada, neste início da década de 1950, a Escola Normal de Natal 

caracterizou-se como uma escola constituída por mulheres; entretanto, com um corpo docente 

predominantemente masculino. Dirigida tradicionalmente por homens, que, 

conseqüentemente, lançavam o seu olhar masculino sob a pretensa neutralidade sexual dos 

sujeitos, ao mesmo tempo em que construíam e moldavam o comportamento feminino no 

interior da Escola Normal de Natal. 

26Docentes da Escola Normal de Natal àquela época: Clementino Câmara (diretor), Raimundo Nonato da Silva, 
Gersom Dumaresque, Raul de França, Pe. Nivaldo Monte, Dr. José Ivo Moreira, o Monsenhor José Alves 
Landim, Dr. Otto Júlio Marinho, Francisco Rodrigues Alves, Dr. Francisco Soares, Acrísio Freire, Moacir Maia 
(1951a) e José Alfram Galvão. E as professoras Dorvalina Emericiano da Câmara, Dulce Wanderley, Maria da 
Conceição Azevedo Cunha, Eunice Bandeira de Melo, René Pinheiro Borges, (ESCOLA NORMAL DE 
NATAL, 1950a, 1950b, 1950c), Francisca Pinheiro Cavalcante (1951a) e Cláudia de Souza Nunes (1951b). 
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Àquela época (1950), a rotina da Escola Normal mostrava-se previsível, alimentada 

pela seqüência involuntária de práticas assimiladas e automaticamente executadas como que 

por obediência ao comando infalível do tempo. 

No movimento dos contrastes, parece ser em momentos de excessiva calmaria que 

emergem os conflitos, elemento instigador para as mudanças de um estado de coisas. 

Referimo-nos à alteração da disciplina na Escola, conforme registro na ata da segunda sessão 

ordinária da Congregação dos Lentes da Escola Normal de Natal (1950b), cujo conteúdo 

aborda a “disciplina das alunas e a necessidade de providências a serem tomadas para a 

manutenção da ordem dentro e fora da escola” (ESCOLA NORMAL DE NATAL, 1950b, p. 

36). Tinha-se, como um grave problema, a tentativa (por parte do corpo discente) de afrontar 

a tradicional disciplina que sempre reinou no interior da Escola. 

Mas os ventos dos anos de 1950 trouxeram a irreverência (o inusitado), que, ao 

confrontar-se com as alvenarias de concreto, provavelmente bateria de frente com portas e 

janelas fechadas, mas buscaria, sem desalento, e sorrateiramente, um subterfúgio para 

enredar-se por entre salas de aulas e corredores da escola, tentando quebrar a rigidez quase 

imbatível. Uma rigidez cravada no regulamento, que, historicamente, fora cumprido a rigor 

naquela instituição. Esse documento regulava o cotidiano da escola ao mesmo tempo em que 

impunha respeito e disciplina. Naquela sessão da Congregação, tornou-se quesito de pauta, 

haja vista a necessidade de ser reelaborado. Para tanto, foi designada, pelo Governador do 

Estado, uma comissão formada pelos professores Clementino Câmara, Raimundo Nonato da 

Silva e Acrísio Freire (ESCOLA NORMAL DE NATAL, 1950b). 

A escola seguia o ano de 1951 em ritmo de normalidade, salvo a vacância da cadeira 

de Português (em decorrência da desistência do professor Raimundo Nonato Fernandes), que 

ocasionou a paralisação das aulas e, em conseqüência, a impossibilidade de realização das 

provas da referida matéria. Tal problema “prendeu a atenção demoradamente dos senhores 

membros da Congregação” (ESCOLA NORMAL DE NATAL, 1951a). Outros pontos 

também foram abordados e discutidos naquela sessão, como o desdobramento da cadeira de 

Português, ministrada somente no primeiro ano, para os dois anos seguintes, e ainda a criação 

da disciplina Geografia e História do Rio Grande do Norte. Essas questões constituíram-se em 

quesitos de pauta nas reuniões que se seguiram naquele ano. 
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Para suprir a cadeira de Português, foi nomeada Francisca Nolasco Fernandes, que já 

exercia o magistério na Escola Doméstica de Natal27, ministrando as matérias de Português, 

História e outras específicas daquele educandário. 

Ao tratar da inserção e da trajetória dessa professora na Escola Normal de Natal, 

abrimos espaço para os muitos pronunciamentos que fez essa educadora para expor seus 

motivos, suas conquistas, seus desafios, as causas abraçadas, as vitórias, as frustrações, as 

alegrias ou, sobretudo, as suas impressões sobre os acontecimentos ao seu redor, por meio do 

livro “Menina Feia e Amarelinha”, publicado em 1973, no qual Dona Chicuta Nolasco, como 

era conhecida entre os mais próximos, registra suas memórias. Ágil no ofício da escrita, já 

havia experimentado diversas modalidades: peças teatrais infantis, discursos e cartas. 

Também colaborou em vários jornais e revistas do Estado, particularmente o Jornal A

República, no qual escreveu a coluna Social de 1948 a 1950. Mas lhe faltava o livro. Era um 

desejo acalentado há tempos. Mas somente aos 63 anos, encorajada por amigos, resolveu 

registrar suas memórias. Ali estão suas recordações, que, no dizer de Manuel Rodrigues de 

Melo, o prefaciador do livro, é “o espelho de sua vida, da Su’alma e da sua inteligência” 

(FERNANDES, 1973, [s.p.]).  

Já Morais (2004, p. 27), pesquisadora da vida e da obra de Dona Chicuta Nolasco, 

destaca que o livro referido “emociona pela construção do se fazer cidadã, intelectual de 

mérito, vencendo a timidez e posicionando-se com firmeza de suas convicções e maneiras de 

pensar”28. Na verdade, ao escrever suas reminiscências de menina, estudante, professora e 

diretora da Escola Normal de Natal, Dona Chicuta fez-se pioneira, também, de uma 

perspectiva da historiografia que hoje transita entre as temáticas: docência, memória, gênero e 

literatura, tendo como campo de estudo a vida de professores. Trata-se da investigação sobre 

as carreiras e os percursos profissionais, as biografias e autobiografias docentes ou o 

desenvolvimento pessoal dos professores. Cada um produzindo o mais íntimo da sua maneira 

27A Escola Doméstica de Natal foi inaugurada em 1º de setembro de 1914. Foi criada e era mantida pela Liga de 
Ensino, uma associação que visava auxiliar o poder público no que diz respeito à educação do povo, 
particularmente a educação da mulher. O principal idealizador foi Henrique Castriciano, inspirado no modelo de 
Escola Suíça. Tinha como objetivo aproximar a escola da vida familiar, aplicando uma metodologia que unia o 
trabalho intelectual ao prático, encarando a mulher como útil ao progresso da nação, pois, uma vez instruída, ela 
seria uma educadora nata dos filhos; iniciando-os intelectualmente, bem como orientando-os na formação moral 
(AREIAS, 2002). Educar a mulher para melhor conduzir a organização da casa e gerenciar a vida da família, no 
que se refere à higiene alimentar e da casa, a alimentação adequada, à economia doméstica, o modo de 
comportar-se conforme os ditames da sociedade da época, e também a formação intelectual e dos filhos eis os 
fins da Escola Doméstica de Natal. 
28Maiores informações sobre a vida e a obra dessa educadora, ver MORAIS, Maria Arisnete Câmara de. Chicuta 
Nolasco Fernandes: intelectual de Mérito. Natal: Editorial A República, 2006. 
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de ser professor, construindo o processo identitário da profissão docente, considerando que “é 

impossível separar o eu profissional do eu pessoal" (NÓVOA, 2000, p. 17). 

Assim, invocamos Dona Chicuta Nolasco para, juntas, dialogarmos sobre a trajetória 

da Escola Normal de Natal, instituição que admirava veementemente, antes mesmo de fazer 

parte dela, e com a qual, a partir de 1951, entrelaçou sua história, de modo que é inevitável 

falar-se da Escola Normal de Natal, sobretudo de sua ampliação a Instituto de Educação de 

Natal, (a partir de 1965, denominado de Presidente Kennedy), sem se reportar a essa 

educadora e à sua luta em prol desse educandário. 

Certo dia, na Escola Doméstica, Dona Chicuta expressou seu interesse em ensinar 

num Colégio Público de Ensino Secundário: “poderia ser mais útil, porque transmitiria a um 

maior número de alunos, muitos deles pobres como eu, aquilo que me fora dado aprender, e 

também eu me sentia motivada e preparada (?) para lidar com os pré-adolescentes” 

(FERNANDES, 1973, p. 95). Tais divagações surtiram efeitos inesperados por ela, pois ali 

estava presente o Dr. Américo de Oliveira que, mais tarde (ao ocupar o cargo de Secretário 

Geral no governo Sylvio Pedroza  1951 a 1955), a indicou para o preenchimento de vaga na 

cadeira de Português da Escola Normal de Natal. 

Havia, naquela época, certa rotatividade dos professores na Escola Normal, já que, 

parte deles atuava em outros campos profissionais, como advocacia, medicina engenharia, 

juizado e sacerdócio. Mediante a inviabilidade de conciliação das duas ocupações, estes se 

afastavam da sala de aula para se dedicar à sua profissão de formação, que era melhor 

remunerada. Para além dos valores recebidos pelo trabalho no magistério, ser 

professor/professora da Escola Normal de Natal era um posto de prestígio. Assim, frente à 

possibilidade de integrar a Congregação da Escola Normal, a mestra ressaltou com modéstia: 

“a tanto não chegava a minha pretensão, e fiquei amedrontada [...] Pois sabia que naquela 

instituição havia muita gente de verdadeiro mérito e alto e merecido conceito” 

(FERNANDES, 1973, p. 95). 

Mesmo assim, muitos incentivos recebeu e até já lograva, no seu entorno, de 

reconhecimento por sua capacidade intelectual, a começar pelo próprio Diretor da Escola 

Normal, Clementino Câmara, por quem nutria profunda admiração. É com leve vaidade, pois, 

que relembra as palavras do mestre sobre a sua decisão  “Aceite, aceite depressa a cadeira, 

antes que algum aventureiro lance mão dela” (FERNANDES, 1973, p. 96). 

Foi assim que, no dia 4 de julho de 1951, Dona Chicuta Nolasco ingressou no 

magistério público potiguar na Escola Normal de Natal, na qual permaneceu até a sua 
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aposentadoria. Não esperava tanto, mas ali tomou como propósito fazer jus à confiança que 

nela tinha sido creditada. Nesse particular, justifica a Mestra, reiterando a sua preocupação em 

relação à responsabilidade de ali exercer o magistério: 

[...] em vez de me envaidecer, comovia-me, e estudava, estudava muito para 
merecê-la. [...] admirei a Escola Normal, muito antes de nela ter ingresso, pelo alto 
padrão de austeridade e pelas exigências morais e intelectuais a que submetiam os 
que desejavam ingressar nas suas fileiras de alunos ou nos seus quadros do 
magistério. Por isso e por diversos outros fatores é que ali tiveram trânsito tantas 
figuras ilustres [...]. Era nessas figuras exponenciais que eu me mirava, quando tive 
diante de mim as primeiras jovens [...], para lhes ensinar o que aprendera 
(FERNANDES, 1973, p. 96-103). 

Todavia, apesar de sua modéstia, tinha segurança na experiência de anos a fio como 

professora de meninas na Escola Doméstica. Além do mais, arremata: “adorava ensinar [...] 

sentia-me realizada” (FERNANDES, 1973, p. 96). Era convicta da importância de seu papel 

na formação moral, intelectual e profissional daquelas jovens e futuras professoras.  

Em sua trajetória de vida, já colecionara muitas conquistas: casara-se, tivera dois 

filhos e uma filha, era portadora de uma carreira docente bem sucedida, escritora, mas ainda 

acalentava “muitas ambições” (FERNANDES, 1973, p. 96). 

Naquele ano de 1952, a escola parecia seguir seu ritmo dentro de uma normalidade 

previsível que se confronta com a dinâmica da história; entretanto, subjacente àquela aparente 

calmaria, forjar-se-ia algo que viria sacudir a sua rotina. Em reunião da Congregação dos 

Lentes, no final de setembro do corrente ano, seria confirmada “a criação de uma cadeira de 

História do Rio Grande do Norte”, depois de reiteradas solicitações da Congregação 

(ESCOLA NORMAL DE NATAL, 1951b, p. 40).  

A introdução de uma nova matéria de ensino não só possibilitaria a incursão das 

jovens normalistas na história de seu Estado. Essa novidade certamente surtiria seus efeitos 

também na administração, haja vista o fato de que a pessoa mais indicada para ministrar a 

recém-criada cadeira, era o então diretor da Escola Normal de Natal, o historiador romancista 

Clementino Câmara, que há muito tempo já ensinava no Atheneu Norte-Riograndense e 

acabara de publicar um livro sobre essa temática29. Contudo, os dispositivos regulamentares 

tornavam inviável o acúmulo de três funções como servidor estadual, ficando assim acordado 

29O livro, que trazia o título de Geografia e História do Rio Grande do Norte, foi publicado pela Tip. Galhardo, 
em Natal-RN, no ano de 1952. 
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que o velho mestre abdicaria da direção, cargo que exerceu durante quatorze anos e seis 

meses, logo após sua nomeação para a cadeira de História do Rio Grande do Norte. O que 

inicialmente parecia ser uma corriqueira troca de função na instituição tomou a feição de uma 

decisão política escusa, sem razão de ser, isenta de princípios de justiça. Assim foi vista a 

demissão do professor Clementino Câmara, da Escola Normal de Natal, pelas normalistas e 

pela sociedade, causando a revolta das alunas, que evoluiu para a organização de uma greve 

de larga dimensão na sociedade natalense. 

As alunas não aceitaram [...] abandonaram as aulas e foram para as ruas com 
cartazes e até marchinhas [...]. Sei que nós os professores, chegávamos para dar 
aula e só encontrávamos os funcionários. [...] Reunidas, foram ao Diretor do 
Departamento que explicou a situação e a opção do Diretor da Escola. 
Inconformadas foram ao Governador que manteve o statuo quo (FERNANDES, 
1973, p. 117, grifo da autora). 

Corroborando as afirmações de Dona Chicuta Nolasco, a greve das normalistas, 

iniciada em 25 de setembro de 1952, transcendeu os muros da escola e se espraiou pela 

sociedade, sendo fartamente comentada pela imprensa local, o que nos possibilitou montar um 

diário do movimento. Para além de uma paralisação das atividades na Escola Normal, o 

segundo dia caracterizou-se pela ação: as alunas realizaram audiência com o Governador do 

Estado; em seguida, com o Diretor do Departamento de Educação, ouvindo como resposta 

deste que o ato estava consumado. Em função disso, elas concederam uma entrevista ao jornal 

Tribuna do Norte, alegando em seus pronunciamentos que “pretendiam prolongar a greve até 

segunda resolução” (EM GREVE..., 1952)30.

No terceiro dia, as alunas se destinaram à Câmara Municipal, a fim de solicitar o 

apoio dos vereadores ao movimento (A GREVE..., 1952). Passados quatro dias de 

movimentação, o diretor do Departamento de Educação, Severino Bezerra, publicou, em nota 

oficial, um convite para o diretor demitido, Clementino Câmara, confirmar a explicação do 

referido departamento. Em declaração à imprensa, o professor Clementino Câmara, 

primeiramente, comentou sobre a solicitação de sua palavra à imprensa, afirmando que não 

havia compreendido se tratava de um 

30Não foi possível identificarmos a página dessa fonte. 



125

[...] apelo ou repto. [...] Mas, posso dizer que, efetivamente, foi combinado o meu 
afastamento. [...] Entretanto, não antes que saísse a minha nomeação para a cadeira 
de História do Rio Grande do Norte. Porém o que me surpreendeu foi, não a 
nomeação, a qual eu havia requerido. [...] Mas a apressada proposta de dispensa [da 
direção da Escola Normal], feita pelo Diretor do Departamento (FIRMES..., 
1952)31.

Sobre a greve das normalistas, o professor esclareceu que não a instigou; nem 

mesmo reivindicou o cargo em questão, explicando os seus motivos: 

[...] não está na minha dignidade, como sua senhoria deve compreender, pois já me 
conhece bem, ter sido o inflador da insólita atitude das alunas, com o intuito de 
permanecer na direção da Escola Normal, porque a minha compensação está no 
fato, ou melhor, na honra de ter entregue o diploma de professor a mais de trezentas 
professoras, e não na minguada gratificação de diretor da Escola Normal 
(FIRMES..., 1952). 

As normalistas, líderes do movimento, justificam a decisão assumida: 

[...] permanecem em greve. [...] por ser um direito que lhes assegura a Constituição 
Federal. Que querem a volta de Clementino, porque do contrário as portas da 
Escola se fecharão, pois somente com os professores as aulas não funcionam. E 
ainda que impetrarão mandado de segurança caso não sejam atendidas em sua 
pretensão (FIRMES..., 1952). 

Mediante a possibilidade de reverter o quadro a favor de sua reivindicação, as 

normalistas visitaram a Assembléia Legislativa em busca de apoio dos deputados estaduais, 

conforme anúncio veiculado na imprensa local no dia 30 de setembro de 1952: “Quase 100 

moças uniformizadas lotaram as galerias do Palácio Amaro Cavalcante para assistirem à 

sessão na qual estaria em foco o caso da greve pela demissão do professor Clementino 

Câmara, Diretor da Escola Normal de Natal” (AS NORMALISTAS..., 1952)32.

31Não foi possível identificarmos a página dessa fonte. 
32Não foi possível identificarmos a página dessa fonte. 
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Irredutível na decisão tomada, Severino Bezerra33 (Diretor do Departamento de 

Educação) escreveu uma carta à redação do Jornal Tribuna do Norte, publicada em 01 de 

outubro daquele ano, rebatendo as declarações do professor Clementino Câmara, expressando 

que a sua preocupação em escrever tais palavras é

[...] fazer-se de vítima perante a opinião pública e convencer as normalistas de que 
deixou de ser Diretor da Escola Normal por caprichos do Diretor do Departamento 
de Educação. [...] Quero reptar [...] a provar de público as seguintes acusações do 
seu libelo [...], não o diretor do Departamento de Educação, mas um colega do 
professor Clementino Câmara que deseja o restabelecimento da verdade nesse 
rumoroso caso de greve das normalistas (AINDA..., 1952). 

Tais fatos eram elementos importantes na composição de uma nova configuração a 

partir da ação das futuras professoras naquele educandário. Um indício de rompimento com 

os grilhões impostos socialmente, uma vez que se colocavam na condição de sujeito social. 

A ação dessas normalistas foi uma convocação para um despertar, chamando a 

atenção para as imposições hierárquicas nas relações de poder, que, abruptamente, encontram 

resistência, numa reação irreverente, um efêmero grito perdido no deserto. Por outro lado, 

seria o início de uma nova era na Escola Normal de Natal: noticiava-se pela imprensa, em 

primeiro de outubro de 1952, a nomeação da professora Chicuta Nolasco Fernandes para 

ocupar o cargo de “diretor da Escola Normal de Natal [...] a recém-nomeada já exerceu as 

funções de professora da Escola Doméstica de Natal e [...] certamente será bem recebida entre 

as normalistas” (A DIREÇÃO..., 1952)34.

Apesar de já ser professora da Escola Normal e da Escola Doméstica, experiente em 

lidar com o universo feminino, a situação posta ali trazia novos elementos nas relações de 

poder, pois a decisão tomada pelas alunas grevistas transgredia a postura predominante nas 

escolas para moças, cuja tônica era o recato, a docilidade e a obediência. Portanto, 

restabelecer a rotina na Escola Normal de Natal passou a ser o primeiro desafio para a nova 

diretora. 

33Severino Bezerra de Melo diplomou-se professor na primeira turma da Escola Normal de Natal a 4 de 12 de 
1910. Professor e diretor do Atheneu Norte-Riograndense, ensinou na Escola Doméstica de Natal e no Colégio 
Pedro II, depois chamado de Rui Barbosa, educandário particular fundado e dirigido por ele, juntamente com sua 
esposa, Dona Judite Bezerra, durante 15 anos. Foi Diretor do Departamento de Educação durante 18 anos, tendo 
servido a governos de diferente partidos políticos (FERNANDES, 1973). 
34Não foi possível identificarmos a página dessa fonte.   
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4.2 Dona Chicuta Nolasco: primeira diretora da Escola Normal de Natal 

Ser professora da Escola Normal de Natal figurava entre as ambições de Dona 

Chicuta, talvez a mais alta naquele momento; todavia, o desencadear dos fatos e as 

conjunções sociopolíticas daquela época conspiraram para que ela alçasse vôos mais ousados, 

pois, naquela instituição que tanto admirava, tornava-se diretora. Foi a primeira mulher a 

comandar a Escola Normal de Natal, nomeada a 30 de setembro de 1952, rompendo com uma 

tradição cristalizada. Ao ocupar um cargo, cujo nome era expresso no masculino, o diretor, e 

também tradicionalmente comandado pelo elemento masculino, não se furtou ao comentário: 

“não pude ser a melhor. Fui apenas a primeira, depois de sete direções masculinas” 

(FERNANDES, 1973, p. 151)35.

Naquela época, o acesso ao magistério público ocorria da seguinte forma, conforme 

o artigo 9º do Estatuto do Magistério Público, instituído em dezembro de 1949: os cargos do 

Magistério Público Estadual eram providos por nomeação, promoção, remoção, reintegração, 

readmissão, reversão e aproveitamento. As nomeações realizavam-se de modo a serem 

enquadradas nas seguintes categorias: em comissão, para estágio probatório, em caráter 

efetivo ou interinamente (RIO GRANDE DO NORTE, 1949e). Dona Chicuta Nolasco, ao 

entrar na Escola Normal, foi admitida, interinamente, para a função de professora de 

Português, Padrão L, quadro permanente do Estado. Entretanto, para o cargo de direção da 

Escola Normal, foi nomeada em comissão, conforme o Estatuto do Magistério Público 

Estadual, artigo 11, inciso I, que assim dispunha: “as nomeações serão feitas [...] em comissão 

quando se tratar de cargo que, em virtude de lei, assim deve ser provida” (RIO GRANDE DO 

NORTE, 1949e, p. 301).

Por outro lado, Dona Chicuta Nolasco foi nomeada em comissão, por indicação do 

Diretor do Departamento de Educação, uma vez que não estava apta a prestar concurso para o 

Ensino Secundário e Normal do Magistério Público, pois, tendo completado todo o seu 

percurso estudantil na Escola Doméstica de Natal, não possuía a devida habilitação, conforme 

rezava o artigo doze do Estatuto do Magistério Público: “[...] para as nomeações em caráter 

35Pela ordem de sucessão, foram diretores da Escola Normal de Natal: 1) Dr. Pinto de Abreu; 2) Professor 
Ezequiel Benigno; 3) Professor Nestor dos Santos Lima; 4) Professor Teódulo Soares da Câmara; 5) Luiz 
Antônio Santos Lima; 6) Professor Antônio Gomes da Rocha Fagundes; e Professor Clementino Câmara, 
(FERNANDES, 1973). Além dos diretores elencados no livro de Francisca Nolasco, acrescentamos o Dr. Pinto 
da Câmara, interinamente, em 1930 (AQUINO, 2002). Constatamos, em pesquisas recentes, que o historiador, 
folclorista e professor Luis da Câmara Cascudo foi Diretor da Escola Normal de Natal por volta de dezembro de 
1934 a janeiro de 1936 (ESCOLA NORMAL DE NATAL, [1931 – 1938]). 
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efetivo [...] é exigida a prestação do concurso para os professores secundários e dos cursos 

normais e a prova de habilitação em cursos oficiais, equiparados ou reconhecidos para os 

professores do ensino profissional e primário” (RIO GRANDE DO NORTE, 1949e, p. 301). 

Assim sendo, a legislação do ensino abria precedentes para que alguns profissionais, 

mesmo não tendo o curso secundário ou normal em instituições oficiais, fossem nomeados 

para os cargos no Magistério Público. Dona Chicuta Nolasco enquadrava-se nessa 

peculiaridade da lei. E apesar de portar uma distinta competência intelectual admitia: 

[...] eu não era professora formada. Não tinha métodos científicos para ensinar, nem 
possuía diploma válido, [...] a Escola Doméstica só muito mais tarde fez as suas 
adaptações. [...] Era penoso para mim verificar que a Escola Doméstica, que nos 
dava um grau de ensino tão elevado, não possuía aqueles níveis oficiais exigidos, 
para justificar o cargo que eu ocupava (FERNANDES, 1973, p. 97). 

A feminização do exercício do magistério primário já era uma realidade, em 

decorrência de vários fatores. Entre eles, a progressiva expansão de vagas na escola pública, e 

nela a inserção das meninas, o desejo das mulheres por um trabalho remunerado, o 

desenvolvimento urbano industrial e a expansão do mercado, que gerou, como conseqüência, 

o abandono dos homens das salas de aulas. 

Estudiosas, como Silva (2002), Louro (1997a), e Almeida (1998b), afirmam que a 

predominância das mulheres no magistério primário público iniciou-se ainda no século XIX, 

consolidando-se nas primeiras décadas do século XX. Está intrinsecamente ligada à expansão 

do ensino primário público e, simultaneamente, à luta das mulheres por instrução, para, em 

seguida, estabelecerem-se profissionalmente, via ingresso no mercado trabalho. 

É assim que a Escola Normal de Natal (bem como as suas congêneres) consolida-se 

como escola para moças, apesar de ter resguardado, até então, a tradição de manter sempre na 

direção pessoas do sexo masculino (também a maioria de seu corpo docente era formada por 

homens)36, enraizada que estava nos padrões de uma sociedade conservadora e de um Estado 

sexista, conforme se confere na exposição do Governador Juvenal Lamartine em 1930: 

36Em 1952, encontram-se elencados na Ata da Congregação dos Lentes (em 31 de outubro), os nomes de sete 
professoras mulheres, além da diretora, e nove professores homens (ESCOLA NORMAL DE NATAL, 1952a). 
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O nosso magistério vem sofrendo uma verdadeira crise relativamente ao elemento 
masculino. Nas Escolas Normais de Natal e Mossoró, grande é o número de alunas, 
ao passo que o número de aluno é sempre diminuto. Turmas há que se diplomam 
sem que haja um rapaz sequer e, entretanto, estamos observando que o ensino 
público não se pode privar da cooperação do elemento masculino, pois a prática nos 
tem demonstrado que, nos estabelecimentos dirigidos por homem, a atuação sobre o 
meio é muito mais intensa do que nos dirigidos por senhoras. Os rapazes que se 
diplomam não se demoram muito, em procurar um outro meio de vida, que melhor 
lhes garanta o conforto seu e de sua família, e isto porque, sendo o professor um 
elemento de representação no meio em que vive, não pode sustentar-se 
acompanhado dessa representação, com os vencimentos que atualmente recebe. 
Infelizmente a situação financeira do Estado, atualmente não nos permite falar em 
qualquer aumento de despesa (RIO GRANDE DO NORTE, 1930, p. 57). 

Tradicionalmente, o cenário nas escolas primárias e normais configurou-se no que 

Demartini e Antunes (2002) denominaram de “profissão feminina, carreira masculina”, pois 

apesar de essas instituições terem a predominância do trabalho feminino, os postos de 

comando, como direção, inspeção, cargos técnicos e administrativos, estavam sempre sob o 

controle masculino. Tal quadro configurou a realidade da Escola Normal de Natal até a 

metade do século XX. O cenário alterou-se em 1952, com a nomeação de Dona Chicuta 

Nolasco para a direção da instituição. 

Era o sinal de novos tempos. Um princípio de mudança anunciava-se em relação ao 

reconhecimento da capacidade da mulher para exercer cargos de comando. Uma nova 

concepção poderia estar se forjando; diferente daquela retratada pelo Governador Juvenal 

Lamartine (1928 a outubro de 1930). Dona Chicuta Nolasco era conhecida por ter pulso forte,

capacitação intelectual e determinação, predicados que contribuíram no ato de sua designação 

para a direção da Escola Normal, num momento em que esta vivenciava um certo 

afrouxamento na disciplina historicamente cultivada e valorizada no cotidiano da escola. 

Nesse momento de crise, foi consignada a uma mulher a direção da Escola Normal. A ela 

também se deu a incumbência de reestabelecer a ordem, conforme declara a nova diretora: 

[...] eu vivia num clima de confiança e estima recíproca entre a Diretoria e todos da 
Congregação.[...] Os rumores que eu ouvira na Escola não eram de molde a me 
oferecerem a continuação daquele clima ideal. Mas o diretor [do Departamento de 
Educação] não deixou que eu reiterasse a minha recusa, dizendo que estava 
precisando de alguém de confiança que não estivesse muito vinculado à Escola, 
pois os acontecimentos iriam exigir um pouco de energia para restabelecer a ordem 
(FERNANDES, 1973, p. 118). 
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Para além dos atributos do cargo, a condição de ser do sexo feminino, constituiu-se 

num desafio em decorrência da tradição cultural brasileira. Sabemos que as escolas, por muito 

tempo, reproduziram e reforçaram a hierarquia doméstica embasada na diferença sexual, que 

prega o ditame de que um manda, o outro executa. No interior dessas instituições públicas, as 

mulheres ficavam nas salas de aulas executando as funções mais imediatas do ensino, 

enquanto os homens dirigiam e controlavam todo o sistema. Assim sendo, romper com essa 

estrutura não foi uma tarefa fácil. Por isso mesmo, concordamos com Louro (1997b, p. 460), 

quando afirma que: 

[...] essas primeiras diretoras estavam, de algum modo, rompendo com a 
representação ou as expectativas mais tradicionais, o que poderia contribuir para 
que fossem admiradas e imitadas pelas professoras e alunas. Dessa forma, algumas 
delas acabaram por imprimir marcas extremamente pessoais às instituições que 
dirigiram, criando escolas. 

Sendo pioneira, teria que ser também o modelo por ainda não ter um para seguir, 

então Chicuta Nolasco, ao assumir a direção da Escola Normal, foi instigada a imprimir, de 

imediato suas marcas: precisão, perseverança, coragem e sabedoria, tal como o momento 

exigia. Era uma mulher assumindo a direção de uma escola, tradicionalmente comandada por 

homens. Ali, então, se configurou um novo quadro nas relações de poder. E, convenhamos, 

essa recolocação de força nas relações entre os sujeitos envolvidos (ou seja, homens e 

mulheres no interior da Escola Normal) seria um desafio, não somente pela especificidade do 

cargo mas pelo estado de conflito em que a escola se encontrava entre os diferentes grupos 

que a compunham. Administrar aquela situação tensa, reconduzir as alunas grevistas (a 

terceira série), conquistar o respeito e a credibilidade dos funcionários e professores, retomar 

a rotina da Escola tornou-se o objetivo inicial de Chicuta Nolasco, que estava convicta, e 

pretendia convencer a todos, de que a Escola continuaria com a respeitabilidade e a 

credibilidade, que eram a marca de sua trajetória.  

Em sua primeira tentativa de conciliação dos ânimos, enfrentou protestos inflamados, 

mas resolveu ater-se às ponderações: 



131

[...] falei-lhes, explicando que não deveria haver diferença na escola, com a 
mudança da direção (protesto, apupos) pois nós, alunos, professores, enfim, o 
elemento humano, era susceptível de mudança, mas a Escola permanecia e deveria 
continuar com a sua tradição, o seu conceito impoluto, como até ontem 
(FERNANDES, 1973, p. 122). 

Apesar disso, não foi bem sucedida: as alunas assumiram uma postura intransigente; 

mantinham-se firmes na decisão de continuar a greve. Restava-lhe apenas a legislação como 

arma principal naquela batalha. Valeu-lhe, então, a experiência adquirida para articular os 

novos encargos assumidos, fazendo uso de instrumentos à sua disposição para demarcar seu 

campo de ação. Entre estes, o de maior representatividade era o regulamento interno da 

escola. Começou, então, por fazer valer seus dispositivos, diante dessa disputa de poder, 

inédita naquela instituição: insurreição de alunas contra a administração. 

Dona Chicuta tinha a convicção de que era de sua incumbência manter frente às 

alunas uma atitude intelectual, moral e social, dentro e fora do estabelecimento, para 

reinstaurar o alto conceito da Escola Normal de Natal na sociedade. Esse julgamento, porém, 

estava vinculado à manutenção da ordem e do bom comportamento. Então, na sua conversa 

com as alunas, indagava: “Vocês conhecem o Regimento da Escola? Sabem a parte que se 

refere aos direitos e deveres do aluno?  Para que serve um regimento? Para ditar a forma de 

governo da Escola, e o diretor é apenas um mandatário da Congregação” (FERNANDES, 

1973, p. 122).

O regulamento disciplinar dessa época, elaborado em 1950, estabelecia no artigo 32, 

entre outros itens, que era dever do aluno comparecer pontualmente às aulas, realizar os 

exercícios práticos, as provas, a prática escolar e qualquer atividade promovida pela escola, 

bem como concorrer para a manutenção da ordem nas salas de aula, nos corredores, e demais 

dependências da escola (RIO GRANDE DO NORTE, 1951). O documento podia ser 

sintetizado no propósito fundamental de que as alunas tinham o dever de contribuir, por meio 

de atitude moral, social e intelectual mantida no estabelecimento ou fora dele, para elevar no 

conceito da coletividade, o bom nome da Escola Normal de Natal. Visando alcançar tal 

objetivo Dona Chicuta insistia, dizendo que “estava ali para cumprir o Regimento da Escola, 

fazê-la funcionar normalmente, como antes, sem qualquer inovação. [E reiterava:] mas isso eu 

faria, ficassem certas, custasse o que custasse” (FERNANDES, 1973, p. 122). 
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O regimento interno controlava o cotidiano no interior daquela instituição: nele 

estavam inscritas as regras, as atribuições de cada categoria, os critérios dos exames, a 

disciplina e as penalidades em decorrência da ausência desta. Era a credencial do poder ali 

existente, na medida que determina e impõe as formas de comportamentos. Como afirma 

Foucault (1987, p. 154), “em certo sentido, o poder de regulamentação obriga à 

homogeneidade; mas individualiza, permitindo medir os desvios, determinar os níveis, fixar 

as especialidades e tornar úteis as diferenças, ajustando-as umas às outras”. 

Ora, diante do descumprimento das normas que caracterizavam aquele lugar 

educativo, emergiu a necessidade de recompor o cenário que era conveniente dentro daquela 

configuração. Assim, a mestra recorreu aos instrumentos de domínio que estavam ao seu 

alcance, pois a regulamentação estabelece o poder a partir da norma. “Fiquei apelidada a 

Diretora Regimento”, ressalta Dona Chicuta Nolasco (FERNANDES, 1973, p. 122). 

Entretanto, não era ela a detentora do poder, mas a posição da diretoria da escola e as 

injunções que se articulavam e se vinculavam a esse lugar social, visto que o poder não é 

físico; é um exercício de múltiplas sujeições, algo que circula, funciona em redes de práticas, 

normas, legislações e saberes constituintes e constituídos a partir da disciplina. De modo que 

“onde há poder, ele se exerce. Ninguém [o] é, propriamente falando, seu titular, e, no entanto, 

ele sempre se exerce em determinada direção, com uns de um lado e outros do outro; não se 

sabe ao certo quem o detém; mas se sabe quem não o possui” (FOUCAULT, 1979, p.75). 

As alunas, demonstrando uma atitude de coragem e vigores de expressão, rebelaram-

se, como forma de mostrar o reconhecimento pelos anos de dedicação do professor 

Clementino Câmara à Escola Normal de Natal, bem como fazer justiça, reivindicando a 

revogação do ato governamental. O evento, que passou a ser denominado “o rumoroso caso 

de greve das normalistas” (AINDA..., 1952), foi alardeado pela imprensa escrita; entretanto, 

pouco foi destacado na fala das protagonistas da greve.  

A maioria das matérias de jornais pesquisadas ressaltavam a voz dos interlocutores, 

expressando as idéias das alunas, tal como certo vereador, que, em discurso na assembléia 

legislativa lamentou estarem vivendo numa época em que o valor, a dedicação e o sacrifício 

nada significam para os governantes (A GREVE..., 1952). 

Um dia após a publicação de tal notícia (28 de setembro de 1952), o Diretor do 

Departamento de Educação, Severino Bezerra, afirmou, neste mesmo diário: “o Departamento 
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de Educação não cogita ainda de nomeação do novo diretor da Escola Normal” (FIRMES..., 

1952).

Acreditamos, com certa razão, que a resistência das alunas não estava propriamente 

reservada à pessoa de Dona Chicuta Nolasco, que passou a ocupar a direção da Escola 

Normal (o lugar social em disputa). E mesmo sendo a nova ocupante uma mulher, isso não 

contribuiu para as revoltosas baixarem os ânimos. 

Nos últimos dias, acirrou-se o conflito entre os lados rivais. Vale admitir que, nesse 

processo, a posição institucional era notoriamente desigual. A inserção de uma mulher nessa 

situação agravou ainda mais as tensões latentes, degenerando seu conflito. Mesmo porque a 

professora nomeada contava pouco tempo de docência na Escola Normal de Natal, 

comparando-se a outros professores que somavam anos no exercício do magistério naquela 

instituição. Consideramos, também, que a oposição das normalistas persistia, ancorada numa 

possibilidade de mudança diante de uma rotina dita apropriada e conveniente. Ao 

estabelecerem resistência, assumiram por alguns momentos o poder, emanado pela 

capacidade de pensar e agir diferente dos demais. 

Na busca pela legitimação de seu novo posto, Chicuta obteve a colaboração de 

alguns funcionários, professores e alunas; mas também enfrentou a intransigência de muitos; 

em particular, das normalistas da terceira série em greve, as reservas de alguns professores, 

que, decerto, esperavam cautelosos os resultados dessa recolocação da ordem.  

Associada a essas mudanças, co-existia a perpetuação de um modo de organização 

social tradicional, que alimentava a permanência da relação de dominação entre os sexos, 

dando-lhes um caráter imutável. A nova diretora encontrava-se num lugar social carregado de 

poder, cujas decisões deveriam ser comandadas a partir das injunções do seu entorno e não 

necessariamente determinadas pela diferença sexual. Entretanto, o olhar de quem estava ao 

seu redor pautava-se pelas características específicas de papéis sociais construídos sobre o que 

é ser masculino ou feminino num determinado contexto social. 

Em que pesem os preconceitos vinculados às construções sociais sobre a 

feminilidade, foi nesse período que a Escola, pela primeira vez, passou a ser dirigida por uma 

mulher. Esse acontecimento rompeu com a prática vigente, em que, apesar de as mulheres 

serem maioria nas salas de aulas, os homens continuavam a exercer as funções de maior 

prestígio. Por isso mesmo, esse contexto foi marcado por debates abrasivos, que contribuíram 

para uma realocação das relações de poder no interior da Escola Normal de Natal. 
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Além de apoiar-se nas normas regulamentares, Dona Chicuta buscou transformar 

cada membro da Escola em um aliado, conforme rememora: “invoquei a dedicação que eles 

sempre haviam demonstrado na gestão anterior. Meti-os em brios. Na construção de qualquer 

obra, o mais importante é o alicerce, as primeiras pedras e a sua acertada colocação” 

(FERNANDES, 1973, p. 121). A experiência adquirida, associada a uma sólida formação 

valorativa baseada na humanidade, na solidariedade e no respeito ao outro, colaborou para 

que essa professora exercesse o poder, a ela conferido, com sobriedade e justiça. 

Tais qualidades contribuíram para que, em meio àquela turbulência, firmasse laços 

de parceria, que se iniciariam naquele ano e perdurariam por todo o tempo em que 

permaneceu na escola, como “a colaboração e a respeitosa admiração que me testemunhavam 

os funcionários, [...], pela solicitude e o empenho com que me procuravam ajudar a vencer” 

(FERNANDES, 1973, p. 124). 

A ordem foi restabelecida. As demais alunas, impedidas de entrarem na escola pelas 

grevistas, retornaram às aulas, ou melhor, “as outras classes entraram na rotina, sem quaisquer 

complicações” (FERNANDES, 1973, p. 121). 

Em ata da sessão ordinária, de 31 de outubro daquele ano, parecia que a escola 

voltara à sua rotina, salvo a declaração de que a diplomação das formandas seria sem 

solenidade por solicitação delas mesmas (ESCOLA NORMAL DE NATAL, 1952a). Esse foi 

um acontecimento inédito, uma vez que a solenidade de diplomação era o momento áureo das 

normalistas, um evento tradicionalmente pomposo, composto por grandes festividades. Era a 

ocasião judiciosa em que se ostentava para a sociedade o orgulho de ter integrado a seleta lista 

de normalista da Escola Normal de Natal. 

O conflito entre as referidas alunas e a nova diretora ainda se estendeu pelos meses 

finais de 1952. As primeiras levaram a efeito a marca da irreverência que desferiu a inusitada 

greve de normalistas em Natal. Ainda na posição de oponentes, as ex-grevistas tentaram 

afrontar o bom andamento da ordem na escola, como relembra a diretora: “essa turma 

infernou a minha vida [...] tive de suspender um grupo delas, às vésperas das últimas provas, 

no que fui criticada por alguns colegas” (FERNANDES, 1973, p. 123). A concorrência 

incomum provocou a convocação de uma reunião extraordinária da Congregação, tendo os 

motivos sido discriminados em ata: 
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[...] tratar da disciplina da Escola, principalmente das alunas da 3ª série, que vêm se 
manifestando com espírito de rebeldia e desatenção para com a diretora e vários 
professores. Expôs ainda haver suspendido por três dias toda turma pelas razões já 
expostas, o que foi por unanimidade aprovada a atitude da Sra. Diretora, esta ainda 
pediu plena concordância com suas atitudes em fazer reinar a disciplina na Escola, 
para o bom nome da mesma, o qual sempre teve como tradição (ESCOLA 
NORMAL DE NATAL, 1952b, p. 44). 

Apesar de o relator afirmar na ata “que foi por unanimidade aprovada a atitude da 

Sra. Diretora” (ESCOLA NORMAL DE NATAL, 1952b, p. 44), a própria Chicuta Nolasco 

ressaltou que obteve o apoio de mais da metade dos membros da Congregação, alguns deles 

com demonstração de respeito e amizade, a exemplo dos professores Gersom Dumaresque e 

Dr. José Alfram. Destacou ainda, a nova diretora, a colaboração incondicional do professor 

José Ivo, no momento em que ela enfrentou as alunas e a Congregação, ao adotar medidas

drásticas, como a suspensão por três dias da turma da terceira série (FERNANDES, 1973). 

Por outro lado, outros professores se ausentaram e se isentaram de votar. Assim 

sendo, foi necessária a expressão verbal do poder que o referido cargo lhe conferia. Dona 

Chicuta impôs-se diante daquele grupo de predominância masculina, advertindo-os: “a 

convocação da Congregação era apenas um ato de deferência da Direção, uma vez que o 

Regimento (?) me dava plenos poderes para aplicar a pena, o que eu iria fazer, com ou sem o 

apoio da Congregação” (FERNANDES, 1973, p.123, grifo da autora). 

Com a sabedoria de quem entendia o seu tempo, Dona Chicuta compreendeu que se 

tratava de uma situação incomum: o comando daquela escola nas mãos de uma mulher, que, 

além de tudo, era uma recém-chegada na casa. Por outro lado, havia professores antigos, 

educadores qualificados. Portanto, grandes eram os desafios para quem, até então, vivera 

“num clima de confiança e estima reciprocidade entre a diretoria e os membros da 

Congregação [...] os rumores que eu ouvira na Escola não eram de molde a me oferecerem a 

continuação daquele clima ideal” (FERNANDES, 1973, p. 118, grifo da autora).

Não obstante a resistência de alguns professores à sua nomeação, Dona Chicuta 

procurou instaurar uma política de boa convivência, de respeito mútuo e reciprocidade entre 

os membros da Congregação; era o seu ideal. Dos escritos das atas podem ser extraídas 

características pontuais de sua administração, como a sua capacidade de reconhecer o valor 

individual de cada professor, expressando por várias vezes sua gratidão e sempre ressaltando 

“a valiosa colaboração de todos os colegas no sentido de ajudá-la a levar a contento a tarefa 



136

[de] que se incumbiu na direção desta casa” (ESCOLA NORMAL DE NATAL, 1952b, p. 

44).

O ano letivo de 1952 foi encerrado sem a pomposa festa de formatura das 

normalistas, incorrendo numa “quebra do ritmo, seria realizada sem solenidade, a pedido das 

referidas diplomadas [havendo] a entrega dos diplomas [...] em um dos salões da Escola” 

(ESCOLA NORMAL DE NATAL, 1952c, p. 45). 

Mas, o despontar de um novo ano, trazia a perspectiva de que fosse retomada a 

normalidade no interior da Escola Normal de Natal. E assim ocorreu, ressalvando-se o 

afastamento para aposentadoria da professora Maria Belém Câmara37, depois de anos de 

dedicação ao magistério na instituição. Palavras lisonjeiras e de justo reconhecimento foram 

proferidas pelo professor José Ivo em homenagem à dedicada mestra, tendo sido exigido o 

registro do evento em Ata da Congregação dos Lentes (ESCOLA NORMAL DE NATAL, 

1953).

O clima de boa convivência envolveu as dependências da Escola Normal de Natal, 

no decorrer do ano letivo de 1953, que foi concluído envolto em festividades. A solenidade de 

diplomação ocorreu, como rezava a tradição, no Teatro Carlos Gomes38. Entretanto, muitos 

outros obstáculos Dona Chicuta Nolasco ainda teria de superar na administração da Escola 

Normal. 

Entre outros desafios, apontamos a luta por um edifício adequado para o 

funcionamento dessa instituição educativa. Disso dependia a efetivação da prática conforme 

os novos preceitos pedagógicos. Sendo a referência na formação docente do Estado, a escola 

desempenhava importante papel para o desenvolvimento do ensino, não podendo, assim, 

prescindir de um prédio adequado à realização de sua prática pedagógica. Essa situação 

motivou fortes embates no interior da instituição. É sobre isso que trataremos a seguir. 

37Maria de Belém Câmara diplomou-se professora na primeira turma da Escola Normal de Natal em, 04 de 12 de 
1910, onde também exerceu o magistério ensinando a matéria Trabalhos Manuais até 1953.  
38O Teatro Carlos Gomes, localizado no bairro da Ribeira em Natal-RN. As obras de conclusão e acabamento 
foram executadas pelo arquiteto mineiro Herculano Ramos. A inauguração ocorreu em 1904, no último ano do 
Governo Alberto Maranhão. Em 1957, a Prefeitura Municipal do Natal editou a Lei nº 744, de 23 de agosto, 
mudando para Alberto Maranhão o nome do Teatro Carlos Gomes, em reconhecimento aos serviços prestados 
por este governador ao Estado (OLIVEIRA, 2000). 
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4.3 Os lugares do poder na cultura escolar: a dominação e a resistência nas relações de gênero  

A ampliação da Escola Normal de Natal em um Instituto de Educação era uma antiga 

aspiração daqueles que a compunham; além disso, tratava-se de um processo que já vinha 

ocorrendo em vários Estados. Aqui, muitas eram as promessas e ensaios. Desde 1947, estava 

sendo construído um edifício denominado Instituto de Educação, que foi concluído e 

inaugurado, em 1954, no Governo de Sylvio Pedroza (1951 1955). No início daquele ano, 

parecia que, em Natal, a formação dos(das) profissionais do ensino encontrava o caminho de 

sua afirmação com a instalação de um Instituto de Educação conforme os preceitos da 

legislação do ensino normal em vigor.  

Em 1954, foram instalados, no monumental prédio do Instituto de Educação, a 

Escola Normal e o Atheneu Norte-Riograndense, sendo imposta a convivência, num mesmo 

espaço físico, de duas instituições díspares, não somente na materialidade do funcionamento, 

mas, igualmente, no imaginário das pessoas envolvidas, nos objetivos de ensino, nas 

representações sociais construídas sobre as diferenças sexuais, já que o curso secundário era 

visto como ensino para os meninos, e a Escola Normal destinava-se às moças.  

“A Escola era uma hóspede indesejável”, desabafa Dona Chicuta Nolasco 

(FERNANDES, 1973, p.130). Num diálogo com a experiente educadora, diríamos, hoje, que 

aquele espaço predominantemente masculino configurava-se num lugar social generificado, 

na medida em que era constituído e constituinte do que é ser masculino e feminino, ou 

melhor, identidades são construídas socialmente, feitas sobre as diferenças sexuais. A Escola 

Normal e os cursos de formação docente são lugares que necessitam de serem clarificados à 

luz das relações de gênero, conforme reitera Louro (1997b, p. 478): 

[...] não parece ser possível compreender a história de como as mulheres ocuparam 
as salas de aula sem notar que essa foi uma história que se deu também no terreno 
das relações de gênero: as representações do masculino e do feminino, os lugares 
sociais previstos para cada um deles são integrantes do processo histórico. 

Aceitar a construção de relações de poder baseadas simplesmente no inatismo sexual 

constitui-se em um equívoco. Em função desse entendimento, ao investigarmos as relações de 

gênero e a história da formação docente, buscamos superar o enfoque da vitimação, ou seja, 
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aquele que “postula às mulheres uma posição de vitimação absoluta numa sociedade centrada 

na autoridade masculina” (TORNQUIST, 1998, apud SILVA, 2002, p. 99). Ponderamos que 

nem sempre essa relação é harmoniosa ou de total dominação, pois em determinados lugares 

considerados femininos estabelecem-se os conflitos, porque ali estão instituídos, também, 

poderes e saberes. 

Os conflitos estiveram presentes nas experiências vivenciadas na referida Instituição, 

de 1954 a 1955, porque ali estava inscrita a luta pelo espaço físico conduzida pelas 

implicações subjacentes às relações de gênero. A esse respeito, Dona Chicuta reforça que, 

apesar da rejeição da Escola Normal no referido prédio, 

[...] fazia valer os seus direitos. Organizávamos sessões solenes comemorativas das 
datas escolares, ciclos de alunos, festivais escolares, ocupando com freqüência o 
auditório do prédio. [...] E assim chegou o 7 de setembro e a parada escolar. Foi a 
primeira e última briga Atheneu x Normal. [...] O Atheneu, com toda a sua força, 
naturalmente queria comandar a parada. Eu não admitia que a escola não fosse a 
primeira, uma vez que ali era o Instituto de Educação. Foi um escarcéu. Eu e o 
professor Roque discutimos, mas a Escola formou na frente, comandando o desfile 
do Atheneu. Isso me valeu boas antipatias (FERNANDES, 1973, p. 130-131). 

Em meio à disputa de poder, sobressaíam-se, também, os choques de modelos e de 

objetivos entre essas modalidades de ensino, bem como a incompatibilidade da prática 

educativa e dos conhecimentos veiculados, determinados não só pelo tipo de curso ministrado 

mas pela classe social, ou ainda pela função que cada um vai desempenhar na sociedade. 

Situa-se, aí, a vontade de ostentar as conquistas (o poder adquirido) materializadas na prática 

pedagógica, ou mesmo em atividades festivas em datas comemorativas, tal como podemos ver 

na fotografia abaixo, supostamente um flagrante do desfile cívico anteriormente referido. 



139

FOTO 16  Dona Chicuta Nolasco entre as normalistas no Instituto de Educação [1954/1955?] 
Atualmente E. E. do Atheneu Norte-Riograndense 
Fonte: Acervo do Instituto de Educação Superior Presidente Kennedy 

O confronto, como é possível subentender no discurso de Dona Chicuta (citação 

anterior) dava-se no campo das relações de gênero. Por um lado, o curso secundário, voltado 

para a formação intelectual de rapazes para atuar nos setores culturais, econômicos e 

dirigentes; por outro lado, o curso normal destinado à formação de moças, para exercer o 

magistério primário. A posição que cada um vai exercer na sociedade alimenta discussões 

acaloradas, balizadas na escala valorativa dessa sociedade. Mesmo atravessada por tensões e 

disputas, a Escola Normal de Natal prossegue em sua trajetória, estimulando e confirmando 

talentos, constituindo-se o principal núcleo de formação de professoras e professores do 

aparelho escolar do Estado Potiguar. 

Podemos perceber que as relações estabelecidas entre homens e mulheres estão 

imbricadas, por sua vez, com as relações de poder que revelam os conflitos e as contradições 

que marcam a sociedade, sendo assim entendidas a partir do estudo das relações de gênero, 

“que permite [...] desestabilizar a aparente oposição homem/mulher, levando-nos a considerar 

as distinções de raça, de classe, de idade, de religião que os dividem internamente” (LOURO, 

1995, p. 126).
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Tais considerações possibilitam a interpretação da trama dos acontecimentos no 

denominado Instituto de Educação, quando a diretora da Escola Normal enfrenta a Direção do 

Atheneu Norte-Riograndense, um Colégio de Ensino Secundário, centenário e tradicional na 

formação dos jovens abastados, vindos de famílias influentes na vida política, econômica e 

cultural do Estado.

Dona Chicuta Nolasco era reconhecida por sua experiência, por sua competência e 

por ter pulso forte, mas também ocupava uma confortável posição na sociedade natalense, 

confirmada no dizer de Rêgo (2005): “Dona Chicuta tinha grande prestígio social”, era bem 

articulada com as autoridades políticas do Estado Potiguar. Quanto a isso, a própria Dona 

Chicuta comenta em tom de brincadeira: “entre os meus apelidos [...], um era  Diretora 

Política. Meu marido era deputado estadual e líder do Governo na Assembléia” 

(FERNANDES, 1973, p. 130).

Seguindo a trajetória que Chicuta Nolasco chamou de migrações, a Escola Normal 

de Natal iniciou o ano letivo de 1956 em um novo endereço, e também sob nova direção. A 

professora avalia esse momento com uma ponta de angústia: “Essa primeira etapa da minha 

direção foi um período péssimo para a Escola, pois outra coisa não fizemos senão adaptar, 

readaptar, instalar, organizar” (FERNANDES, 1973, p.125). O período referenciado 

entendeu-se de 30 de setembro de 1952 a 30 de janeiro de 1956. 

Diante da impossibilidade de continuar a funcionar a Escola Normal de Natal e o 

Instituto de Educação no mesmo prédio, Dona Chicuta solicitou ao Governador Sylvio 

Pedroza um novo prédio, que foi inaugurado no início de 1956, quando ela se havia afastado 

da Direção da escola em decorrência da mudança de Governo. “pedi minha demissão 

irrevogável no dia 30 de janeiro de 1956, como vice-diretora do Instituto de Educação, pois, 

com a mudança, havia um Diretor Geral que era o bondoso Celestino Pimentel, [...] e três 

vice-diretores [...]. Eu era um deles” (FERNANDES, 1973, p. 131). 

Como vimos, Dona Chicuta Nolasco passou por várias vezes situações adversas; 

algumas até preconceituosas. E isso se deveu à sua obstinação, e à sua “quase obsessão de 

vencer os obstáculos” (FERNANDES, 1973, p. 122). Mas não podemos deixar de considerar 

que sua condição social favorecia-a, ou melhor, abria-lhe os caminhos, tornando-a pioneira de 

uma trajetória e forjando precedentes para uma ressignificação da atuação das mulheres 

professoras, expandindo-as também a cargos de comando. Enfim, ela incitou uma 

reorganização na realidade educacional norte-rio-grandense.

Foi, decerto, um caminho pedregoso, com pontos sinuosos, que exigiram da mestra 

diretora decisões pensadas e repensadas, precisão nas palavras e postura disciplinar. Esta 
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última constituía-se num componente privilegiado de sua formação estudantil na Escola 

Doméstica de Natal, instituição de educação feminina, pautada pelo rigor e pelo controle do 

corpo e da mente. Como diz Foucault (1987, p. 130) “um corpo disciplinado é a base do gesto 

eficiente”. Foi nessa instituição que a mestra construiu o alicerce da vida de professora, 

consolidando essa trajetória na Escola Normal de Natal. Para muitos, Dona Chicuta não era 

somente uma educadora cordial e intelectualiza, mas grande conhecedora da alma humana, 

especificamente do comportamento feminino, o que se confirma no depoimento desta ex-

normalista que realizou o curso normal nos anos de 1960 a 1962: 

Dona Chicuta nasceu para administrar escola, para lidar com o sexo feminino, para 
saber compreender os problemas de adolescentes, que lá tanto tinha pessoas da 
minha idade, como também tinha adolescente. [...] Na minha época, Dona Chicuta 
foi só diretora. Agora, na hora que precisava ela entrar na sala de aula por qualquer 
motivo, ela assumia. [...] Ela falava tudo que você quisesse ouvir. Se fosse falar de 
namorado, se fosse falar de família, se fosse falar do que você quisesse falar, esses 
problemas de adolescentes, o que fosse ela sabia discutir e sabia orientar, muito 
boa, ela marcou minha vida de estudante (MENDONÇA, 2005). 

Conhecimento e sabedoria foram elementos importantes para Dona Chicuta Nolasco 

conduzir a Escola Normal diante dos obstáculos enfrentados, fossem esses de origem 

administrativa ou pedagógica, imprimindo em suas ações saberes e fazeres que davam novos 

significados àquela instituição. 

4.4 Outras diretoras e diretores da Escola Normal de Natal (1956 a 1959) 

Iniciado o ano letivo de 1956, a Escola Normal de Natal passou a ser dirigida pelo 

Dr. Vicente de Almeida, designado pelo Governador Dinarte Mariz e pelo Secretário de 

Educação Tarcísio Maia. Já na nova sede, no prédio edificado em frente à Praça Pedro Velho, 

o Dr. Vicente de Almeida permaneceu nesse cargo até 24 de maio de 1957. 

Subseqüentemente, a Escola Normal de Natal passou a ser comandada novamente 

por uma mulher, a professora Elza Fernandes Sena, uma profissional da educação. Ao assumir 

a direção, em maio de 1957, a referida professora destacou-se por sua ação inovadora, 

procurando introduzir uma prática pedagógica mais dinâmica, condizente com as exigências 
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educacionais daquela época. Entre as inovações inseridas, destacamos a integração entre o 

Instituto de Educação e os diversos setores sociais, tais como: a criação de reuniões de pais e 

mestres, proporcionando uma maior interação entre a família das alunas e a escola, e desta 

com a comunidade, uma decisão que lhe rendeu o apoio unânime da Congregação. Propôs, 

além disso, a modificação da farda das normalistas, sendo tal proposta desaprovada pela 

maioria dos membros da Congregação, por entenderem que isso iria onerar o orçamento de 

alguns pais, que já tinham dificuldades em manterem as filhas na Escola.  

A retificação dos estatutos internos da Escola figurava em suas metas, por entender 

que estes se encontravam superados em muitos itens. Para tanto, instituiu uma comissão 

formada pelos professores Raimundo Nonato da Silva, Antonio Gomes da Rocha Fagundes e 

Manuel Rodrigues de Melo (ESCOLA NORMAL DE NATAL, 1957b). Também é de sua 

época, a criação dos ciclos de palestras denominados de Palestra do Mês, realizadas sempre 

na última sexta-feira. A proposta era a de que as palestras fossem proferidas pelos professores 

da Escola Normal, conforme as matérias e temáticas a que se dedicavam39. Nessa leva de 

novidades, foram instituídas, ainda, as reuniões pedagógicas, que passaram a ocorrer no 

último sábado de cada mês (ESCOLA NORMAL DE NATAL, 1958a, grifo nosso). 

Palestras, reuniões pedagógicas, planejamento de ensino e ciclo de estudo, parece 

que o fazer pedagógico escapulia do controle individual de cada professor e passava a ser 

definido, conjuntamente, entre os profissionais de ensino daquela instituição. Durante a sua 

gestão, especialmente no ano de 1958, a professora Elza Sena semeou o espírito de mudança 

na escola, tornando-a mais dinâmica, e, simultaneamente, preparando-a para a implantação da 

reforma do ensino normal em curso. Em 1959, com a pretensão de realizar curso de 

especialização em Psicologia, no sul do País, a professora Elza Sena afastou-se da direção da 

Escola Normal de Natal (FERNANDES, 1973).  

39Neste ciclo, ficou acordado que, no mês de setembro, a palestra ficaria sob a responsabilidade do professor Dr. 
Américo de Oliveira Costa; em outubro, o Dr. Antônio Coelho Malta. Para novembro, foi indicado o professor 
Manuel Rodrigues de Melo (ESCOLA NORMAL DE NATAL, 1958a). 
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4.5 Dona Chicuta Nolasco retorna à direção da Escola Normal de Natal (1959) 

Dona Chicuta continuou a contribuir para o bom desenvolvimento da Escola, 

conforme revela: “voltei ao meu lugar de professara disposta a não assumir outros 

compromissos. [...] E assim vivi tranqüila os anos de 1956, 1957 1958 e começo de 1959” 

(FERNANDES, 1973, p.132). Neste último ano, retornou à direção da Escola Normal e do 

Instituto de Educação, em decorrência do afastamento da Diretora Elza Sena, sendo indicada, 

pela própria Elza, como a pessoa mais adequada para o cargo. Pensou em hesitar, mas 

contemporizou: “junto a mim começaram as demarches para aceitar a direção” 

(FERNANDES, 1973, p.132, grifo da autora). 

O retorno à direção da Escola Normal de Natal inaugurou uma nova etapa de sua 

administração, com larga aceitação entre professoras, professores e alunas. Dona Chicuta 

Nolasco permaneceu nesse cargo até 1967, ano de sua aposentadoria.  

Valorizar o trabalho das professoras e dos professores, instigar a aquisição do saber 

entre as alunas, mostrando a importância social do trabalho da professora, foi sempre o 

objetivo perseguido por Dona Chicuta na sua gestão de diretora da Escola Normal. Como 

costumava dizer, a maior preocupação foi formar, nas suas alunas o ideal do aperfeiçoamento 

profissional, unidade de princípios, valorização do trabalho, para se valorizarem a si mesmas 

(FERNANDES, 1973). Era esse o perfil de Dona Chicuta no exercício do poder, cuja 

aplicação pode adotar diferentes formatos, tal como assinala Colling (2004, p. 25). 

O poder pode exercer-se de duas maneiras: como poder repressor ou como poder 
normativo. No primeiro caso, proíbe, nega, mata, anula; no segundo, o normativo, 
nos incita a atuar, a produzir, a falar, gerando uma rede de dominação, um 
entramado poder/saber. É o poder com positividade, que cria o saber. 

O poder que origina o saber era uma peça fundamental no cenário dos idos de 1958 a 

1965. Estava-se construindo a sólida imagem do Instituto de Educação, resguardando-se, ao 

mesmo tempo, o elevado conceito da Escola Normal de Natal, que a ele foi incorporada. Esse 

período foi considerado, por muitos contemporâneos, como revolucionário para a educação 

escolar pública norte-rio-grandense, ou seja, um momento de reorganização do ensino 
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primário e normal, com ênfase na formação docente; de ressignificação também do fazer 

pedagógico na Escola de Normal de Natal/Instituto de Educação. Diante desse panorama, as 

palavras de ordem eram: renovar os métodos pedagógicos, aprimorar, qualificar, especializar, 

planejar e racionalizar o ensino. Assim se alardeava o discurso dominante no meio 

educacional, o qual tinha, como suporte institucional, a lei de reforma do ensino normal e 

primário promulgada em dezembro de 1957, no governo de Dinarte Mariz. 
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CAPÍTULO 5 

UMA NOVA PRÁTICA PEDAGÓGICA PARA A 
ESCOLA NORMAL DE NATAL A PARTIR DA 
REFORMA DE 1958: entre limites e possibilidades 



146

5.1 Articulação entre a Secretaria de Estado da Educação e Cultura do RN e o INEP 

O ano de 1958 foi anunciado na Escola Normal de Natal, pela diretora Elza Sena, sob 

os ventos da renovação, que se vinha processando em decorrência da reorganização do ensino 

primário e normal propugnado pela reforma, já aprovada, autorizada pela lei 2.171, de 06 de 

dezembro de 1957, a fim de organizar e fixar as bases da educação elementar e da formação 

do magistério (RIO GRANDE DO NORTE, 1957a). Essa Lei também criou a Escola de 

Aplicação (antes Grupo Escolar Modelo) e o Centro de Pesquisa Educacional (CEPE). Teve 

seu anteprojeto elaborado na Secretaria de Educação e Cultura sob a supervisão de seu titular, 

Dr. Tarcísio de Vasconcelos Maia, e do Diretor do Departamento de Educação, Dr. Carlos 

Borges Medeiros (EDUCAÇÃO..., 1958). Contou, além desses colaboradores, com a 

orientação político-pedagógica do professor Anísio Teixeira, então diretor do Instituto 

Nacional de Estudos Pedagógico (INEP). 

Os trabalhos da reforma do ensino normal na escola, conduzidos inicialmente por 

Elza Sena, entravam em consonância com a visão ímpar dessa educadora, estudiosa das novas 

teorias, em particular da Psicologia da Educação. Desde o início de sua gestão na Escola 

Normal de Natal, em 1957, essa professora caracterizou-se por agilizar as mudanças sugeridas 

pelo discurso educacional em voga; procurou introduzir uma prática pedagógica mais 

dinâmica, efetivando novos saberes e fazeres, elementos constitutivos de um novo modo de 

funcionamento, condizente com as exigências educacionais daquela época. Parecia que nada 

permaneceria no mesmo lugar; havia ali a intenção de reinventar a Escola Normal e sua 

prática pedagógica. 

Uma nova linguagem foi-se impregnando no vocabulário daqueles que faziam a 

Escola Normal de Natal: formação docente, aperfeiçoamento do magistério, pesquisa 

educacional, planejamento, Organização, Administração e Supervisão Escolar, 

correlacionamento entre as disciplinas do currículo, articulação entre o ensino e a realidade 

social.

O novo vocabulário, fundamentado no discurso que concorria para a hegemonia, 

prognosticava um novo fazer pedagógico, emergente das palestras ali proferidas pelas 

professoras Lia Campos e Eny Caldeira, arautos dos novos conhecimentos que serviriam de 

suporte ao exercício do magistério nesse contexto de renovação, que também favoreceu a 



147

proliferação de cursos de aperfeiçoamento para as professoras, tanto na capital quanto no 

interior do Estado. 

As inovações ocorridas no interior da Escola Normal de Natal/Instituto de Educação 

estavam vinculadas às tentativas de instituir um modelo de sociedade moderna, estendendo os 

artifícios de modernização aos variados setores sociais. Nesse cenário, dissemina-se entre os 

intelectuais, bem como nos campos governistas, (compreendendo as esferas federal e 

estadual) o discurso da expansão e da melhoria da qualidade do ensino, particularmente do 

ensino primário, não deixando, porém, de contemplar os cursos de qualificação e formação do 

magistério. 

A reconstrução educacional, propagada a partir de 1946, estava vinculada ao discurso 

da redemocratização, conjugada com o plano de desenvolvimento econômico e social, 

encabeçado pelos governos federais que, à época, consolidaram o modelo de Estado populista. 

Para Rodrigues, N. (1984, p. 32) esses governos representavam uma “forma de poder com que 

se tenta superar as contradições de classe, ao mesmo tempo em que, por diluição, se congrega 

a totalidade dos cidadãos na categoria de povo, mantendo a ilusão de um Estado voltado para 

o interesse de todos”. 

A educação escolar, concebida como investimento integrado na política geral do 

capital, tem como prioridade a preparação de recursos humanos para o setor produtivo, em 

prejuízo a um desenvolvimento social mais amplo. 

Na administração Kubitschek, ocorreu o momento de culminância de implementação 

do projeto de desenvolvimento industrial capitalista no Brasil. No encalço desse projeto, 

setores como a Previdência e a Saúde foram reduzidos a instrumentos indispensáveis ao 

sucesso do Plano de Metas para o desenvolvimentismo econômico (RODRIGUES, N., 1984). 

Dentro dessa política, destacamos aqui os incentivos e o estabelecimento de 

estratégias e de metas para a reconstrução educacional do País, a ser desenvolvida em cada 

região, por meio de reformas estaduais articuladas com o INEP, entre as quais pontuamos a 

reforma do ensino normal e primário do Rio Grande do Norte. 

A prática de formação pedagógica imprimida na Escola Normal de Natal/Instituto de 

Educação, no decorrer da década de 1950, mais precisamente no qüinqüênio 1956/1960, está 

entrelaçada às políticas educacionais do governo federal por meio do INEP. 

A partir de 1956, sobretudo com a estruturação do Centro Brasileiro de Pesquisas 

Educacionais (CBPE), no Rio de Janeiro – Capital da República, e dos Centros Regionais, 

sediados nas capitais dos Estados do Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Bahia e 

Pernambuco, vários objetivos foram traçados para a educação sob a regência desses órgãos, a 
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saber: a) realizar pesquisa das condições culturais e escolares e das tendências de 

desenvolvimento de cada região da sociedade brasileira a fim de impetrar uma política 

educacional focada na elaboração de um plano para a reconstrução educacional, abrangendo 

os níveis primários e médios, além da educação de adultos; b) elaborar material pedagógico, 

como livros fontes e textos, envolvendo as múltiplas temáticas concernentes à prática 

pedagógica e ao aperfeiçoamento do magistério; c) promover treinamentos e cursos de 

aperfeiçoamento de administradores e orientadores escolares, especialistas de educação e 

professores de escolas normais e primárias (O INEP..., 1957). 

A partir desse mapeamento, foram elaborados planos, recomendações e sugestões 

direcionadas aos diversos níveis de ensino: primário, médio, superior e educação de adultos, 

compondo o Plano de Reconstrução Educacional para o País, formulado pelo INEP. Nesse 

intento, foi criado, em 1956, o Programa Missão Pedagógica, que contava com a participação 

de especialistas desse órgão, destinado a acompanhar as reformas estaduais de ensino, cujas 

iniciativas dependiam de cada governo. O referido programa consistia na prestação de uma 

assistência técnica continuada às Secretarias de Educação e órgãos afins (ARAÚJO, M., 2006, 

grifo nosso). 

Nessa investida, sobressai o aperfeiçoamento de administradores escolares, 

orientadores educacionais, especialistas de educação, professoras e professores primários de 

escolas normais e primárias. Assim, a partir de 1956, muitos e variados foram os cursos 

realizados aqui no Estado para esses fins, bem como a oferta de bolsas de estudos, que 

propiciaram o deslocamento das professoras norte-rio-grandenses para outros Estados, com 

vistas ao aperfeiçoamento pedagógico. Participavam desses cursos membros ou professoras 

de vários locais do País, numa verdadeira integração nacional, tal como fora delineado pela 

política educacional do INEP, que estabelecia 

[...] um sistema de bolsas oferecidas a cada município para suprimento, por 
elementos locais, do seu corpo docente – terá em cada um dos sistemas locais de 
ensino de mestras, suas representantes, não como parcelas do seu poder, mas como 
filhas da escola normal estadual, alma-mater de todo o magistério (TEIXEIRA, 
1956, p. 28, grifo do autor). 

A proposta era fazer a difusão das idéias educacionais em voga, orientando o 

professor a pesquisar norteado pelas disciplinas pedagógicas como Filosofia, Psicologia e 
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Linguagem, bem como pela racionalidade do planejamento educacional, assumindo o papel 

de um verdadeiro profissional da ciência da educação. 

No contexto nacional (como no local) a palavra de ordem era

aperfeiçoamento/especialização para professoras do ensino primário, diretoras, supervisoras e 

orientadoras de ensino. Numa aula inaugural dos Cursos de Aperfeiçoamento e 

Especialização no Instituto de Educação do Rio de Janeiro, Lourenço Filho (1960, p. 40), ao 

tratar desse tema, afirmou: “o aperfeiçoamento torna-se ação continuada e progressiva: 

visamos a um objetivo que uma vez alcançado, servirá de meio ou recurso para outro mais 

alto”.

Assim sendo, a formação do magistério e o aperfeiçoamento dos professores, já em 

exercício, figurou como o alvo principal a ser atingido nas metas estabelecidas para o 

processamento de um ensino balizado em procedimentos técnico-científicos e pautado no 

planejamento e na pesquisa educacional. 

O CBPE e os Centros Regionais de Pesquisas Educacionais são resultados das ações 

de Anísio Teixeira, como diretor do INEP, empossado em 1952, com o propósito de estudar 

os problemas da educação brasileira. Esses órgãos integravam as estratégias do plano de 

reconstrução educacional, que estendia a educação como via de desenvolvimento social, 

apontando como prioridade o ensino primário e o normal. Ao tomar posse na direção do INEP 

Anísio Teixeira (DISCURSO..., 1952, p. 77-78) coloca como meta principal desse órgão 

[...] tornar-se, tanto quanto possível, o centro de inspirações do magistério nacional 
para a formação daquela consciência educacional comum que [...] deverá dirigir e 
orientar a escola brasileira, [...] levar o inquérito às práticas educativas. Medir a 
educação [...] em seus processos, métodos, práticas, conteúdos e resultados reais 
obtidos, [como] parte integrante e preliminar do programa de reconstrução de 
nossas escolas e revisão dos seus métodos. 

Os fundamentos que inspiraram a criação do CBPE constituíam-se em  

[...] mais uma estratégia situada no projeto de construção/modernização nacional 
liderado por Anísio Teixeira, apoiado por outros educadores simpáticos ao projeto 
de renovação do ensino e abraçada por uma nova geração de intelectuais 
provenientes das faculdades paulistas. (XAVIER 1999, p. 35). 
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Assim sendo, o CBPE reuniu duas gerações de intelectuais: aqueles que, assim como 

Anísio Teixeira, militaram no campo educacional nos anos 20/30, e os da nova geração de 

cientistas sociais formados nos idos de 1940/1950. Foi, em razão dessa singularidade, “ponto 

de encontro das duas gerações de intelectuais e foco de combate na disputa pela 

implementação de projetos diferenciados de construção do Estado brasileiro pela via da 

educação” (XAVIER 1999, p. 35). 

A política de reconstrução social, pela via educacional, intensificou-se a partir de 

1956, com o desenvolvimento dos trabalhos do Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais, 

que substituiu a CILEME (Campanha de Inquéritos e Levantamentos do Ensino Médio e 

Elementar), e a CALDEME (Campanha de Livro Didático e Manuais de Ensino). O novo 

órgão empenhou-se no prosseguimento dos estudos anteriormente iniciados, além de abranger 

a pesquisa socioeducacional proclamada como imprescindível para a resolução dos problemas 

educacionais do Brasil. Propunha-se uma socialização da educação. Mas só isso não bastava. 

O discurso do governo e dos intelectuais confluía nas promessas de promover a modernização 

do ensino, dando ênfase tanto à “dimensão política da educação, por sua função 

democratizadora, como à sua dimensão econômica de aumento da produtividade e do 

progresso material” (XAVIER, 1999, p. 53). 

Na década de 1950/1960, o Brasil vivenciou um período democrático (politicamente) 

intercalado entre o fim do Estado Novo (1937–1945) e a Ditadura Militar (1964–1985), 

principalmente a partir de 1955, pautada pela ideologia nacional-desenvolvimentista, 

marcando uma intersecção de interesses (entre o Estado, os educadores e os intelectuais) em 

promover a democratização da educação brasileira, numa tentativa de superar 

[...] o reacionarismo de 37 a 46 [que] reduziu a formação do magistério primário ao 
nível de um curso de regente, que seria de nível primário, no sistema anterior à 
década de 20, fez o chamado curso normal regredir ao nível secundário, com 
destruição prática dos Institutos de Educação que se encaminhavam para atingir o 
nível superior.[...] Entrementes, o país progredia, acentuava-se o processo de 
urbanização e industrialização, construía-se uma rede de comunicações rodoviárias 
e aeroviárias, integrava-se a nação fisicamente e acentuava-se o processo de 
integração social. A tudo isto respondia o sistema escolar com suas escolas 
primárias rudimentares (TEIXEIRA, 1963, p. 11 - 12 - 15). 

A reversão desse quadro implicaria, certamente, o enriquecimento do currículo pela 

forma antes recomendada e um redobrado zelo com a formação do magistério. Para atingir 

tais patamares, a educação (assim como outros setores sociais) estava fadada a seguir a esteira 
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da modernização, centrada no planejamento e na ação racionalizada, principalmente no 

governo de Juscelino Kubitschek, que desenvolveu uma vigorosa política de investigação com 

base no planejamento setorial, cujo fim último seria a elevação do nível de vida da população, 

como parte de seu Plano de Metas: energia, transportes, alimentação, indústria de base e 

educação (XAVIER, 1999). 

Como interpreta Rodrigues, N. (1984, p. 122), “a educação faz parte do amplo 

processo em que o Estado vai intervir; é também um campo de investimento geral”. Desse 

modo, a educação escolar foi integrada na política geral do desenvolvimento, com vistas à 

inclusão dos princípios, objetivos e instrumentos de ação, dando racionalidade ao ato 

educativo. Cabia à escola participar, com eficiência, no processo de desenvolvimento, 

cumprindo ativamente as incumbências que lhe eram atribuídas. 

Seguindo a linha desenvolvimentista, também no aspecto educacional, por meio do 

INEP e do CBPE, foi implementada a reforma do Ensino Normal e Primário do Rio Grande 

do Norte, e, de igual modo, nos Estados do Rio Grande do Sul, Paraná, Maranhão, Ceará, 

Piauí, Bahia e Goiás. No plano municipal, com a mesma participação, ocorreram as reformas 

educacionais em Santos e Porto Alegre, com uma orientação educacional voltada para o 

planejamento racional dos sistemas escolares (AÇÃO..., 1961, p. 111). 

Os cultores da renovação pedagógica buscavam o que Monarcha (1999, p. 297) 

chamou de “exorcizar o passado imobilizado [...] e consolidar um movimento de vanguarda 

que procura arremessar o presente em direção ao futuro”. 

Nas conferências realizadas no período de 1946 a 1962, as recomendações 

formuladas convergiam para a ênfase no planejamento das atividades educacionais, 

minimamente detalhadas nas estratégias propostas. Preconizava-se a modernização da 

sociedade compreendendo os seus vários setores, como a industrialização, a construção de 

rodovias, as comunicações, a cultura e a educação, ressalvando que já se vinha processando 

um surto de desenvolvimento desses setores, sendo este alternado por etapas de morosidade e 

aceleração. Daí pressupor-se haver nesse processo uma tensão de modernidade e 

modernização, entendendo-as conforme as definições que Faoro (1992, p. 8, grifo do autor) 

estabeleceu entre tais conceitos: 

[...] a modernidade compromete, no seu processo, toda a sociedade, ampliando o 
raio de expansão de todas as classes, revitalizando e removendo seus papéis sociais, 
enquanto que a modernização, pelo seu toque voluntário, se não voluntarista, chega 
à sociedade por meio de um grupo condutor, que, privilegiando-se, privilegia os 
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setores dominantes. Na modernização não se segue o trilho da lei natural, mas se 
procura moldar, sobre o país, pela ideologia. 

Refazendo o percurso interpretativo, diríamos que a modernidade acontece como que 

movida pelo desenvolvimento natural da sociedade, conforme sua capacidade de maturidade, 

de forma involuntária. Já a modernização dá-se como que por imposição de um grupo, 

prescindindo do nível de maturidade da sociedade para tais mudanças. “Quando ela se 

instaura, como ação voluntária, quem a dirige é um grupo ou classe dirigente [...] que, na 

verdade, não reflete passivamente a sociedade sobre a qual atua” (FAORO, 1992, p. 9). 

Apreendemos esse período como um momento do desenvolvimento histórico que 

padeceu do que Xavier (1999, p. 21) chamou de “ímpetos modernizadores”, como tantos 

outros passados pelo Brasil, no qual “modernizações sepultam modernizações”, termo 

cunhado por Faoro (1992, p. 21), ou melhor, cada projeto modernizador vem a substituir o 

anterior, sem engendrar uma política de desenvolvimento social, econômico e cultural apto a 

atender a sociedade, sendo incapaz de promover a cidadania como um imperativo à condição 

da vida social.

O processo de transição de um modelo de sociedade para outro decorre da 

incapacidade de uma elite manter-se no poder, uma vez que pode, sucessivamente, ser 

substituída por um novo grupo em ascensão construído à sombra dos erros da primeira. 

Quanto a esse particular, Anísio Teixeira (1961, p. 72) ressaltou que “toda fase de transição é 

fase de luta entre o velho e o novo, e a arte de conduzir tais batalhas, extremamente difícil, em 

virtude das contradições que gera o próprio processo revolucionário de transformações”.  

A sociedade brasileira passava por mudanças em decorrência da industrialização, da 

urbanização, pautadas por um discurso que pregava o desenvolvimento social por meio da 

democratização e socialização do ensino. Tais discursos estenderam-se a diferentes Estados 

no qüinqüênio de 1956/1960, entre outros o Rio Grande do Norte. 

5.2 A reforma do ensino primário e normal do Rio Grande do Norte  

Na esteira das políticas reformistas implantadas nos anos de 1956 a 1960, o governo 

Dinarte de Medeiros Mariz/José Augusto Varela (1956 1961) empreendeu uma reforma de 

ensino em obediência à Lei n. 2.171, de 06 de dezembro de 1957, que organizou e fixou as 
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bases da Educação Elementar e da Formação do Magistério Primário do Estado (RIO 

GRANDE DO NORTE, 1957a). Assim, o Estado norte-rio-grandense rompeu o ano corrente 

com a incumbência de cumprir o que dispunha o Artigo 25, relativamente ao fato de que a 

reforma entraria em vigor a partir de janeiro de 1958. 

Para dar sustentação ao plano de aplicação da reforma de ensino fez-se necessária a 

reorganização da Secretaria de Estado de Educação que passou a denominar-se Secretaria de 

Estado de Educação e Cultura, uma mudança autorizada pela Lei de nº 2.225, de 9 de 

dezembro de 1957. No bojo dessas inovações, foram criados novos órgãos considerados vitais 

para a execução das metas educacionais estabelecidas, a exemplo do Centro de Estudos e 

pesquisas Educacionais  CEPE (RIO GRANDE DO NORTE, 1957b). 

A reforma materializava a extensão das metas do INEP e, em conseqüência, do 

pensamento de Anísio Teixeira quanto ao ensino norte-rio-grandense. Notabilizou-se por sua 

política abrangente de aperfeiçoamento das professoras dos mais longínquos lugares do 

Estado, promovendo, dessa forma, um diálogo destas com profissionais da educação advindos 

dos diferentes Estados da federação, especialmente do Rio Grande do Sul.  

A viabilidade da reforma decorreu dos convênios firmados entre o Ministério da 

Educação e Cultura (MEC), por meio do INEP, e o Governo norte-rio-grandense, conforme 

foi exposto em mensagem à Assembléia Legislativa (RIO GRANDE DO NORTE, 

MENSAGEM, 1960b, p. 90), reconhecendo 

a decisiva colaboração do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos - através de 
seu Diretor, o professor Anísio Teixeira – ao programa da Reforma do Ensino no 
Estado do Rio Grande do Norte. Não faltou a ajuda financeira necessária à 
execução dos serviços de experiência pedagógica. E assim foi possível pelos 
convênios assinados entre o Governo do Estado e Instituto Nacional de Estudos 
Pedagógicos. 

A reforma no ensino primário e normal foi ostentada como revolucionária, no 

discurso do governador que, em mensagem, afirmava que a obra realizada no setor educativo, 

“pode ser classificada sem nenhum exagero, de verdadeiramente revolucionária” (RIO 

GRANDE DO NORTE, MENSAGEM, 1960a, p. 25). A imprensa Oficial anunciou: a 

referida reforma “coloca o Rio Grande do Norte na vanguarda em matéria de organização 

técnico-educacional” (EDUCAÇÃO..., 1958, p. 3). Partilhavam desse pensamento professoras 

como Zilda Lopes (RÊGO, 2005), que chegou a definir esse processo como “uma reforma 
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revolucionária na educação do Rio Grande do Norte”. Inicialmente, as palavras de ordem 

eram convocação, aperfeiçoamento, especialização capacitação para professoras primárias, 

diretoras e formação das primeiras orientadoras e supervisoras de ensino no Estado. “Foi o 

período que eu vi sair mais bolsas de estudos, para mandar o pessoal sair para se aperfeiçoar e 

especializar-se”, relembra Zilda Lopes (RÊGO, 2005). 

O Secretário de Educação, na época, Tarcísio de Vasconcelos Maia corrobora essa 

afirmação, declarando à imprensa oficial, em tom de otimismo: “Talvez seja o Rio Grande do 

Norte o Estado da Federação a receber o maior número de bolsas no corrente ano” 

(PREPARO..., 1958, p. 1). Na verdade, o aperfeiçoamento do magistério passou a ser visto 

como medida estratégica para o melhoramento do ensino, e indispensável aos professores 

daquela época, tal como esclarece Lourenço Filho (1960, p. 42): 

[...] em outros tempos, bastaria a formação inicial [...]. Hoje, não é assim. Estamos 
vivendo numa sociedade que se industrializa muito rapidamente, multiplicando as 
formas de trabalho e reclamando aptidões e capacidades grandemente diversificadas. 
[...]. Novas funções são pedidas à escola e, para elas, não basta uma formação básica 
dos docentes, mas um contínuo refazer dos modelos que possam cultivar, para estarem 
à altura de seu tempo. O magistério reclama desde a renovação de técnicas até as das 
atitudes cívicas e idéias sociais. Em conseqüência, o aperfeiçoamento aparece como 
necessidade imperiosa. 

Um marco também para as professoras norte-rio-grandenses que viajaram para o Sul 

e Sudeste do País para participarem de cursos de aperfeiçoamento, ampliando, além dos 

métodos pedagógicos, a visão de mundo. As reformulações pretendidas perseguiam um 

desempenho mais científico da administração do ensino primário e normal, bem como a 

correção das deficiências da organização pedagógica então vigente, propondo uma reforma 

que viesse 

Atualizar o ensino e adequá-lo às modernas tendências e orientação da didática [...], 
visando ao aperfeiçoamento dos processos educacionais, em consonância com a 
diretriz traçada pelo Ministério da Educação e Cultura, tendo em vista [...] o 
imperativo de reformar, em favor dessa mentalidade que se estratifica nos domínios 
da técnica, criando no país uma nova política educativa (RIO GRANDE DO 
NORTE, 1957a)40.

40A Lei pesquisada é um documento mimeografado e compilado sem paginação. 
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O anteprojeto foi elaborado na Secretaria de Educação e Cultura, sob a supervisão de 

seu titular, Tarcísio de Vasconcelos Maia, que contou, para este fim, com a colaboração do 

atual Diretor do Departamento de Educação, Carlos Borges Medeiros (A REFORMA..., 

1958).

Como parte das metas do Plano de Reconstrução Educacional, em 1957, o Secretário 

de Educação do Estado, Tarcísio de Vasconcelos Maia, marcou reunião no INEP (no Rio de 

Janeiro) para discutir e decidir os rumos da educação norte-rio-grandense. O professor da 

Escola Normal de Natal, e coordenador do Ensino Comercial da SEEC–RN, Raimundo 

Nonato da Silva, também participou dessas reuniões para a elaboração do anteprojeto de 

reforma do ensino (ARAÚJO, M., 2006). 

A professora Lia Campos, já no Distrito Federal, foi indicada para elaborar, 

coordenar e acionar os planos de execução da reforma do ensino primário e normal norte-rio-

grandense. “A orientadora técnica gaúcha foi posta à disposição da Secretaria de Educação 

pelo INEP, atendendo pedido formulado pelo Dr. Tarcísio Maia, Secretário da Pasta de 

Educação do Rio Grande do Norte e responsável pela reforma de base de nosso ensino” 

(REFORMA TARCÍSIO..., 1958, p. 1). Lia Campos gozava de alto prestígio em relação a 

seus conhecimentos sobre os novos pressupostos da pedagogia escolanovista. A convocação 

dessa mestra de notório saber justificava a pretensão de se dar “uma nova feição ao trabalho 

pedagógico e ao ato educativo do professor no ensino do Estado” (ARAÚJO, M., 2000, p. 6). 

Coube a essa educadora, conseqüentemente, a coordenação do Centro de Pesquisas 

Educacionais (CEPA), órgão que dava sustentação técnico-pedagógica para a 

operacionalização do plano de reforma do ensino normal e primário norte-rio-grandense (RIO 

GRANDE DO NORTE, 1958).

O CEPA era um órgão da administração, diretamente ligado ao Departamento de 

Educação, sendo composto por oito setores, a saber: estatística educacional, documentação 

pedagógica; cadastro dos professores; currículo e livro didático; orientação educacional; plano 

de preparação e aperfeiçoamento do magistério; experimentação e demonstração pedagógica e 

eficiência escolar (RIO GRANDE DO NORTE, 1957b). Nele se concentravam as 

profissionais que coordenavam os trabalhos de reforma de ensino, sendo, no Estado Potiguar, 

os arautos dos modernos métodos pedagógicos, condizentes aos novos reclames sociais. 

Nesse sentido, Araújo M. (2006, p. 258) enfatiza que, 
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[...] numa sociedade cada vez mais circunscrita aos ditames dos progressos da 
ciência e da técnica, as diretrizes da educação escolar no Rio Grande do Norte 
afastavam-se da orientação da Pedagogia Escolanovista de caráter político-
pedagógico para outra orientação também autorizada por essa Pedagogia, mas de 
cunho eminentemente técnico-educacional.

Em pronunciamento, o Secretário de Educação deixou subentendido que a reforma se 

realizaria fundamentada pela interlocução com a obra de Anísio Teixeira, ao explicitar que as 

autoridades federais do INEP “aprovaram inteiramente e consideraram modelar a 

reestruturação da nossa didática, nas bases em que foi feita” (A REFORMA..., 1958. p. 1). Na 

seqüência, fez exposição dos motivos, apontando as vantagens da reforma: a) descentralização 

do sistema de administração e verificação do rendimento escolar através do Serviço de 

Orientação do Ensino; b) maior ênfase ao problema da preparação do professor primário, a 

quem se deve assegurar uma igualdade básica e unidade de formação pedagógica; c) adoção 

de avaliação do ensino tendente à apreciação integral do desenvolvimento da personalidade da 

criança mediante técnicas modernas de preparação quantitativa e qualitativa (SITUAÇÃO..., 

1958).

Nessa perspectiva, o Secretário de Educação, em fevereiro de 1958, anunciou à 

imprensa o Plano de Modernização Pedagógica, traçado para a sua administração. Neste, 

explicitou que a reforma do ensino primário havia sido introduzida nos estabelecimentos de 

ensino primário oficiais da capital no ano corrente, sendo prevista, para o ano seguinte (1959), 

a sua aplicação no interior do Estado, agendando, para 1960, a execução da reforma do ensino 

normal, a fim de solucionar os problemas educacionais (A REFORMA..., 1958, p. 1, grifo 

nosso).

O período da reforma trouxe, no seu bojo, as marcas dos novos tempos, fazendo 

entender que o Estado Potiguar experimentara o progresso difundido pelo movimento 

nacional de desenvolvimento, que se revelava nos aspectos político-sociais, econômicos e 

culturais. 

A capacitação das professoras despontou como ação primordial, pelo fato de estas 

constituirem-se agente direto de aplicação das novas metodologias nas salas de aulas. Por isso 

mesmo foi que o Secretário de Educação do Estado anunciou os cursos (originados de 

convênios firmados com o INEP) previstos para o ano de 1958, sendo eles: de especialização, 

três grandes oficinas artesanais, Semanas Pedagógicas no interior, bolsas de estudos no Rio 
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(A REFORMA..., 1958). Conforme Lia Campos, o plano de ação estabelecia três metas 

centrais, a saber: a capacitação de diretoras, orientadoras e professores(as), a homogeneização 

das classes por idades, fundada no princípio de racionalidade, e a criação do ensino 

complementar artesanal. Vencidas essas etapas, passariam a ser aplicados os testes de 

medição intelectual para que as classes fossem constituídas de alunos do mesmo nível de 

capacidade para a apreensão (REFORMA TARCÍSIO..., 1958). 

A reformulação do ensino primava, desde o projeto inicial, por uma articulação 

entre a formação geral (intelectual) e o mundo do trabalho, bem como do conhecimento 

teórico com a educação profissional, combinação útil e imprescindível à melhoria da condição 

de vida da sociedade, assim ressaltada por Anísio Teixeira (1957, p. 8, grifo nosso): 

A didática dessa escola obedeceria ao princípio de que as atividades infantis, 
predominantemente lúdicas, evoluem naturalmente para o trabalho, que é um jogo 
mais responsável e com maior atenção nos resultados, e do trabalho evoluem para o 
estudo, que é a preocupação mais intelectual de conduzir o trabalho sob forma 
racional, sabendo-se porque se procede do modo por que se procede, e como se 
pode aperfeiçoar ou reconstruir esse modo de fazer. Quando esse interesse 
intelectual se desenvolve bastante para se tornar uma atividade em si mesma, 
teremos o intelectual, o cientista, o pesquisador e o pensador, que irão constituir os 
corpos especializados da nação para seu desenvolvimento científico. 

A fim de promover a “iniciação do magistério nos processos didáticos introduzidos 

pela reforma” (PREPARO..., 1958, p. 1), foram designadas técnicas do INEP para 

ministrarem os cursos de formação docente. Entre estas, as professoras Eny Caldeira 

(paranaense, antiga diretora do Instituto de Educação de Curitiba PR e auxiliar de mérito do 

Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais), Juracy Silveira (ex-Diretora do Ensino 

Primário da Prefeitura do Distrito Federal) e, posteriormente, o professor Júlio César de Melo 

e Souza (o Malba Tahan), técnico do INEP. Além desses, vale mencionar também a 

participação das professoras norte-rio-grandenses, já especializadas, como Maria Sampaio, 

Carmem Pedroza, Renée Pinheiro Borges e Ezilda do Nascimento (RIO GRANDE DO 

NORTE, 1960b, p. 88), componentes do quadro docente da Escola Normal de Natal. Mais 

adiante, depois de realizarem cursos de especialização, outras professoras de Escolas Normais 

integraram-se a esse grupo. 

A equipe pedagógica, coordenada pela professora Lia Campos, era composta por 

mulheres de diferentes lugares do País, ou até mesmo do estrangeiro. Muitas, eram ex-
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diretoras de Escolas Normais/Institutos de Educação, pioneiras, intelectuais, mestras 

experimentadas no fazer pedagógico. Reunidas, nesse cenário, juntas, destacaram-se na 

operacionalização da reforma de ensino, afinadas no discurso da renovação metodológica. 

Imbuídas da missão não só de multiplicar os conhecimentos teóricos mas de pensar e repensar 

os problemas do ensino norte-rio-grandense, apontaram os novos caminhos a serem seguidos 

com base nas teorias de aprendizagem em voga. 

Buscava-se, nessa empreitada, entre tantos outros fins, superar a mentalidade de que, 

para exercer o magistério, era preciso ter mais do que um diploma e o reconhecimento em 

uma outra profissão de prestígio junto à sociedade (como médico, farmacêutico, advogado, 

padre ou juiz) ou dominar bem a leitura, a escrita e as quatro operações (para o ensino 

primário). Da mesma forma, havia o empenho em difundir a concepção de que a escola era 

constituída de novos e diversos elementos, e que se passou a requerer do professor da 

atualidade (em se tratando daquela época) conhecimentos teóricos e práticos para agir dentro 

da nova realidade. 

Nesse processo, desencadeou-se a inserção e a ascensão das mulheres nas funções de 

coordenação, supervisão, orientação e direção. Anteriormente, cabia-lhes, tão-somente, 

assumir as salas de aulas. Por outro lado, a maior exigência de formação e dedicação de 

tempo à prática pedagógica contribuiu para o afastamento de outros profissionais que atuavam 

no ensino. Buscava-se, naquele cenário, a feição profissional e um campo de saber para o ato 

educativo, tendo a qualificação e o aperfeiçoamento como premissa basilar para a melhoria do 

ensino.

O alvo principal era a renovação da didática como forma eficiente de atingir os 

objetivos, portanto a reforma teria de começar “do curso primário – e de penetrar, ainda com 

mais profundidade, no setor de educação pedagógica, onde se formam os professores, de cuja 

eficiência e capacidade intelectual depende todo o êxito do programa em referência” 

(EDUCAÇÃO..., 1958, p. 3). Assim sendo, as ações centravam-se no preparo da professora 

do ensino primário, buscando com isso assegurar uma unidade na formação pedagógica 

(EDUCAÇÃO..., 1958). Logo, o aperfeiçoamento e a formação pedagógica das professoras e 

dos professores seriam o ponto principal para a ação de planejar, ensinar, e educar conforme 

os procedimentos técnico-científicos, envolvendo tanto os professores leigos como aqueles já 

diplomados. 

Com efeito, foram implantados, no Estado, cursos de diversas naturezas, destinados a 

diferentes categorias de professoras: para o leigo, a qualificação; ao diplomado, o 
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aperfeiçoamento ou especialização, incluindo, nestes últimos, as diretoras, fossem estas de 

grupos escolares, de escolas reunidas e isoladas, ou mesmo da Escola Normal de Natal. 

Em fevereiro de 1958, foi instituído o curso para diretoras e candidatas a 

orientadoras escolares, com vistas a inteirá-las das novas diretrizes do ensino no Estado. A 

aula inaugural versou sobre os seguintes temas: Da reforma e Organização do Ensino em 

geral; Do magistério de educação elementar; Maneira de se organizar as classes primárias; 

Faixa de escolaridade (REFORMA TARCÍSIO..., 1958). 

Sendo uma política educacional articulada ao INEP, algumas ações eram 

desenvolvidas simultaneamente em outros Estados, a exemplo do curso para diretoras e 

orientadoras do ensino primário ministrado em Natal, no Rio Grande do Sul e em Pernambuco 

(REFORMA TARCÍSIO..., 1958). O referido curso teve duração de três meses no nosso 

Estado e diplomou mais de 80 professoras, em solenidade de conclusão, presidida pelo 

Secretário Tarcísio Maia (14 de junho de 1958). Partilharam daquele momento de conquista 

professoras e diretoras de grupos escolares e escolas de todos os recantos do solo potiguar. 

Ali, aquelas educadoras, muitas por décadas a fio consagradas à educação, tiveram os 

primeiros contatos com os conhecimentos das Metodologias específicas, que constituíram as 

matérias do curso: Metodologia da Matemática, Estudos Naturais, Linguagem, Psicologia da 

Criança, Administração e Supervisão, Arte de Contar História e Recreação 

(DIPLOMADAS..., 1958). 

Dona Chicuta Nolasco, que havia retornado à direção da Escola Normal de Natal, 

participou desse curso na condição de aluna. É nessa condição que expressa suas expectativas 

sobre a reforma: 

[...] tivemos que ser envolvidos, nós, os professores da Normal, como de resto de 
todo o Estado na onda avassaladora da renovação. Dali daquele núcleo, que 
instalou o primeiro curso de férias realizado no Atheneu, por haver mais espaço, 
partiram os elementos que vieram influenciar no magistério, na Escola Normal e 
em todo minha atividade como Diretora (FERNANDES, 1973, p. 133). 

As informações referentes aos cursos ministrados para diretores escolares passaram a 

ocupar as páginas das mensagens governamentais, destacando seus objetivos: o exame de 

princípios e normas que a administração escolar estabelece e as formas de aplicação desses 
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princípios; bem como a compreensão da administração escolar e sua relação com a filosofia 

pedagógica (RIO GRANDE DO NORTE, 1960b). 

Para a execução do curso, foram enviados técnicos do INEP, como o professor Júlio 

César de Melo e Souza, escritor, literato, pesquisador, conhecido também como Malba Tahan. 

Nos dez dias que ficou em Natal, o professor proferiu palestras em várias instituições, sendo a 

primeira na Escola Normal, onde abordou o tema “Os quatro pilares da Educação, ou seja, 

Autoridade, Respeito, Amizade e Idealismo” (NA ESCOLA..., 1958, p. 6). Presentes naquela 

palestra estavam prestigiadas autoridades do meio intelectual e da administração pública da 

cidade, professores, e alunos da Escola Normal. No curso de aperfeiçoamento ministrado no 

Atheneu, o conferencista visitante iniciou as aulas de

Didática Geral e Didática da Matemática. [...] expôs os métodos antigos e 
modernos do ensino, recomendando os métodos mais em voga [...] para um melhor 
aperfeiçoamento do ensino. Professores de todos os estabelecimentos de Ensino 
Secundário da capital compareceram à aula (ACONTECIMENTO..., 1958, p. 4). 

Para além da aquisição dos conhecimentos técnico-científicos, havia ali o 

intercâmbio de experiências pedagógicas entre aqueles educadores, homens e mulheres 

personagem de uma história tramada no cenário educacional norte-rio-grandense visando a 

sua elevação cultural. 

Dona Chicuta Nolasco rememora a passagem dos arautos do progresso educacional 

no Estado: “Malba Tahan, dona Eny Caldeira (uma criatura maravilhosa), Dona Juraci, uma 

americana do Texas que não falava uma palavra de Português, uma francesa de Paris, que 

também só sabia dizer obrigado em Português” (FERNANDES, 1973, p. 133-34). 

O Curso de Supervisão buscava o preparo de elementos para o exercício da 

orientação de educação, bem como a orientação e coordenação da atividade docente. As aulas 

foram desenvolvidas por meio de atividades diversas conforme preconizavam as novas 

técnicas de aprendizagem: debates, enquetes, visitas com observação e participação nas 

classes primárias da Escola de Aplicação e dos melhores Grupos da capital e confecção de 

material didático (RIO GRANDE DO NORTE, 1960b).  

A Orientação Educacional passou a ser exaltada no discurso reformador das 

autoridades do ensino, como um dos pilares de sustentação da renovação metodológica. 

Conforme parágrafo único do artigo quinto da lei de reforma, o serviço de inspeção escolar
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seria substituído por um corpo de orientadores educacionais (RIO GRANDE DO NORTE, 

1957a, grifo nosso), confirmado pelo Secretário de Educação, ao revelar que os Orientadores 

de Ensino seriam nomeados após um curso de especialização, bem como deveriam residir nos 

municípios subordinados à sua superintendência (REFORMA NO..., 1958). 

A propósito, em fevereiro de 1959, foi promovido, em Natal, um curso intensivo de 

férias, realizado no Dispensário Sinfrônio Barreto, sob a coordenação da professora Lia 

Campos. Esse curso, de orientação pedagógica, era destinado a professores de escolas 

reunidas e isoladas (RIO GRANDE DO NORTE, 1959). 

Sob a regência dessa política de formação, os cursos só se multiplicavam, pois o 

aperfeiçoamento do professor, centrado no planejamento educacional, foi colocado, naquele 

momento, como expressão máxima do discurso educacional, não só no Estado norte-rio-

grandense mas em todo território nacional, como decorrência do desenvolvimento 

socioeconômico que reclamava das novas gerações habilidades diversificadas. Logo, 

[...] novas funções são pedidas à escola [...] um contínuo refazer dos modelos que 
possam cultivar. [...] O magistério reclama desde a renovação de técnicos até as das 
atitudes cívicas e idéias sociais. Em conseqüência, o aperfeiçoamento aparece como 
necessidade imperiosa (LOURENÇO FILHO, 1960, p. 42). 

Contudo, havia um divórcio entre o discurso político tomado pelo entusiasmo 

conceitual vigente e a sacrificada rotina de crianças e professoras nos grupos escolares da 

capital e do interior, agravando-se nas escolas reunidas e isoladas, assaltadas pela 

precariedade das condições físicas e pela falta de recursos.

Durante o ano de 1958, ocorreu a implantação da reforma nas escolas e grupos 

escolares da capital. Simultaneamente, houve a preparação das bases para a expansão nas 

cidades do interior, prevista para o ano seguinte, focalizando, principalmente, o 

aperfeiçoamento para diretoras e supervisores e a qualificação para professores leigos. 

Inicialmente, os cursos aconteciam na capital. Posteriormente, as ações foram expandidas, 

pelas missões pedagógicas, às cidades de Mossoró, Açu e Caicó, sob a orientação das técnicas 

do INEP. 

As missões pedagógicas concentravam grandes números de educadores, a exemplo 

de Mossoró, que chegou a reunir quase quinhentas professoras da Região Oeste do Estado, 

tendo por finalidade a execução e difusão da Reforma do Ensino primário, bem como a 



162

elevação do nível cultural das professoras primárias norte-rio-grandenses. Coordenados por 

Lia Campos, os cursos compreendiam as seguintes matérias: Metodologia da Linguagem, da 

Matemática, de Estudos Sociais e Naturais, Administração, Artes Industriais e Recreação 

(ALCANÇARAM..., 1959). 

Para os cursos, foram convocadas as professoras dos diversos interiores ligados a 

estas cidades estratégicas. Entre essas, eram selecionadas aquelas destinadas a realizar 

especialização nas diferentes áreas de conhecimentos, no sul ou sudeste do País, para depois, 

voltarem às suas cidades como agentes da reforma de ensino. 

Nesse universo, inseriu-se Zilda Lopes do Rêgo, à época professora do Curso 

Normal Regional da cidade de Pau dos Ferros, integrante da turma de cursistas de Mossoró, 

sendo, posteriormente, designada a realizar especialização de Metodologia da Matemática, no 

Rio de Janeiro, onde permaneceu de março a dezembro de 1958. Essas professoras eram 

selecionadas a partir do desempenho e do interesse demonstrados no decorrer dos estudos. 

Além disso, o fato de já ser professora do Curso Normal Regional constituía-se em importante 

critério de seleção, conforme Rêgo (2005). Como incentivo para freqüentarem o curso, as 

professoras que ensinavam no interior do Estado passaram a receber pagamentos adicionais, 

calculados de acordo com a proporcionalidade da distância entre a sede em que trabalhavam e 

o centro onde realizavam o curso de formação (ELEVAÇÃO..., 1958). 

Na continuidade dos trabalhos de aplicação da reforma, em 1959, deu-se a sua 

expansão para o interior do Estado. Inicialmente, foram convocadas professoras de 31 

municípios para receberem instruções a respeito da reforma por intermédio dos Círculos de 

Estudos. Posteriormente, como parte do plano de metas, as cidades que sediaram as primeiras 

missões pedagógicas foram transformadas em centros de articulações para a expansão e as 

ramificações das missões pedagógicas nos interiores a elas ligadas. 

Ainda em 1959, foram instaladas as missões pedagógicas nas cidades de Currais 

Novos, Ceará Mirim, Pau dos Ferros, Mossoró e Jardim do Seridó (RIO GRANDE DO 

NORTE, 1959). A distribuição dessas Missões Pedagógicas nos interiores andou longe de 

atingir toda a comunidade escolar. Muitas escolas, já marcadas pelo descaso administrativo, 

foram, da mesma forma, excluídas da experiência piloto, conforme nota divulgada pela 

Secretaria de Educação: “Para exclusão das escolas espalhadas pelo interior, do campo de 

experiência da reforma, leva-se em conta as deficiências de ordem material nas instalações, 

falta de professor [...] ou, ainda, predominância de professores leigos na constituição do corpo 

docente” (REFORMA DE..., 1959, p.1). 
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Entretanto, o entusiasmo pelo desenvolvimento, que contagiava o sistema de 

educação, avançava, a partir da capital, em direção ao Seridó até adentrar no longínquo Sertão 

Potiguar. Aí, confrontava-se com os ecos que de lá ressoavam, anunciando a miséria, as 

privações e demais desventuras que acometiam o sertão nordestino, seja pelo abandono do 

setor público, seja pelas catástrofes (como a ausência de chuva, a chamada seca) que 

intensificavam a situação de flagelo de que padeciam muitos municípios e comunidades 

norte-rio-grandenses. Uma verdadeira dissonância entre as idéias de modernização do ensino 

e da sociedade e o quadro de desolação e pobreza que assolava a região sertaneja, cujos 

municípios envolvidos pela reforma eram, simultaneamente, fustigados pela pobreza e pela 

miséria social. A exemplo da cidade de Pau dos Ferros, que teve sua Missão Pedagógica41

instalada em 12 de agosto de 1959, e, desde o ano anterior, vinha sendo assolada pelos efeitos 

da estiagem, chegando a ser invadida por mais de cinco mil flagelados (NORMALIZADA..., 

1958, p. 9). Assim estava configurado o cenário sobre o solo em que foi plantado o discurso 

da racionalização, da modernização e da renovação pedagógica no Rio Grande do Norte, no 

final do ano de 1957, intensificado no decorrer da década de 1960. 

5.3 Por dentro da Escola Normal de Natal/Instituto de Educação (1958 1965)

Os novos acontecimentos educacionais, em decorrência da reforma de ensino 

primário e normal do Estado, tinham, na Escola Normal de Natal, o seu centro de 

convergência, por ser este educandário a referência na preparação do magistério. 

Paralelamente aos cursos destinados aos professores dos diferentes estabelecimentos 

escolares, iniciados em 1958, ocorriam os círculos de estudo no interior da Escola Normal de 

Natal. Eram cursos específicos para seus professores e professoras, por ser um campo fecundo 

para semear, germinar e amadurecer a renovação técnico-pedagógica buscada. 

Assim, nos dias 21, 22 e 23 do mês de maio de 1958, foi ali realizado o primeiro 

círculo de estudo, organizado pela diretora Elza Fernandes Sena, com a equipe técnica do 

INEP  as professoras Lia Campos e Eny Caldeira  que, junto às professoras e aos 

41A Missão Pedagógica de Pau dos Ferros contou com a presença de mais de 180 professores, convocados dos 
municípios de São Miguel, Marcelino Vieira, Luiz Gomes, Portalegre, Martins, Itaú, Almino Afonso, Patú, José 
da Penha, Alexandria e Umarizal. Foi coordenado pela professora Idezuite Rêgo, diretora do Grupo Escolar 
Joaquim Correia, daquela cidade, que também ministrou a disciplina Metodologia da Linguagem 
(ALCANÇARAM..., 1959). 
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professores da Escola Normal, deram início às ações da reforma do ensino normal a ser 

implementada (ESCOLA NORMAL DE NATAL, 1958b, p. 1). Nesse evento, as professoras 

da Escola Normal de Natal, particularmente Elza Sena, numa demonstração de que também 

estavam afinadas com as novas teorias, fizeram uma explanação sobre a reforma do Ensino do 

Rio Grande do Sul, sobretudo o ensino normal, suas características, currículos e as 

possibilidades de adaptação desse ao ensino norte-rio-grandense (ESCOLA NORMAL DE 

NATAL, 1958b, p. 1). 

As professoras visitantes, portadoras das novas teorias, promoviam a 

institucionalização de inusitados saberes, que instigavam a uma reflexão sobre o homem 

numa perspectiva integral, balizados nos conhecimentos da Biologia, da Psicologia, da 

Sociologia, e, notadamente, dos princípios da racionalidade técnica. Tentavam demarcar, no 

currículo do ensino normal, os vínculos, ou o entrelaçamento entre os conhecimentos 

científicos veiculados na escola e a vida em sociedade. 

No primeiro dia, a professora Eny Caldeira fez uma explanação sobre a situação 

geral do Ensino Normal no País, com a propriedade e a segurança de quem realizou junto ao 

INEP, via Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais, um inquérito sobre a situação e as 

necessidades da rede de ensino normal brasileira. Em seu comentário final, teceu 

considerações a propósito do insuficiente número de professores primários no Brasil, 

sobretudo em alguns Estados nordestinos, entre estes o Rio Grande do Norte (CALDEIRA, 

1956).

A pesquisadora mapeou quantitativamente a situação do ensino normal brasileiro, 

porém ressaltou “que é da qualidade de nossas Escolas Normais que irá depender o progresso 

das escolas primárias do país” (CALDEIRA, 1956, p. 39). 

A Escola Normal de Natal tornou-se o foco de convergência para a implantação da 

reforma do ensino normal e primário, por se constituir, tradicionalmente, em uma síntese, no 

Estado potiguar, das renovações pedagógicas no campo do ensino e da formação de 

professores. 

No ano 1958, a Escola completou cinqüenta anos42 de existência, sendo uma 

referência na formação cultural, não só da sociedade natalense mas também do Estado, por 

sua atuação, estando sempre a serviço da coletividade e da causa do ensino. Uma opinião 

também assumida pela sociedade da época: “o aniversário chega a ser uma data do Estado, e 

42O aniversário da Escola Normal de Natal era tradicionalmente comemorado no dia 13 de maio, sendo, naquele 
ano de 1958, adiada a comemoração para os dias 30 e 31 de maio (SERÁ..., 1958, p. 1). 
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não somente da cidade, pelo [profícuo trabalho] que desempenha na história cultural do Rio 

Grande do Norte” (SERÁ..., 1958, p. 1). 

Os eventos comemorativos do cinqüentenário da Escola Normal coincidiram com a 

reforma de ensino. Ocasião de comemoração, mas também de repensar o fazer pedagógico da 

escola, tal como era propagado; momento, inclusive, de unir esforços pela implantação do 

Instituto de Educação em Natal nos moldes da nova Lei, que, em seu artigo dezenove (alínea 

a), ao tratar da rede de Escolas de Formação de Professores do Estado, assim dispõe quanto à 

criação de um

Instituto de Educação de Natal, com caráter experimental em seus Cursos de 
Pesquisas, destinados à melhoria do ensino normal do Estado, mantendo, na medida 
de suas possibilidades, Cursos de Especialização e Aperfeiçoamento, para o que 
poderá procurar a cooperação de técnicos nacionais ou estrangeiros (RIO GRANDE 
DO NORTE, 1957a)43.

Esse ato legal abriu precedente, ou melhor, criou condições regulamentares para a 

resolução de dois velhos problemas dessa instituição, a saber: a formação pedagógica de seus 

professores e a sua transformação em Instituto de Educação. 

A partir de 1959, foram intensificadas as ações para a reforma do ensino normal no 

Estado. Isso motivou o Secretário de Educação e Cultura, Grimaldi Ribeiro, a solicitar, junto a 

Anísio Teixeira, a vinda ao Rio Grande do Norte da francesa Mme Hélène Brulé44, por 

intermediação do CEPE, fazendo parte das atividades do plano de aplicação da Reforma de 

Ensino Normal do Estado. O ponto principal do programa dessa professora foi a realização 

dos círculos de estudos com as Congregações das Escolas Normais de Natal, Mossoró e 

Caicó, por meio da Missão educacional Jardim do Seridó. Isso correspondeu às atividades de 

estruturação dos Institutos de Educação nas referidas cidades (ESPECIALISTA..., 1959).

A aula inaugural, intitulada A nova concepção de ensino normal, foi direcionada à 

Congregação da Escola Normal de Natal. Versou sobre a organização do Ensino Normal na 

43A Lei pesquisada é um documento mimeografado e compilado sem paginação. 
44Inspetora do Departamento das Escolas Primárias de Paris e Técnica da UNESCO para a Educação. 
Encontrava-se no Rio de Janeiro, à época, atuando como colaboradora do Centro Brasileiro de Pesquisas 
Educacionais – CBPE (ESPECIALISTA..., 1959). 
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França e suas vinculações com a administração pública, fazendo a correlação com a 

preparação do magistério primário no Brasil e na França (INICIADO..., 1959, grifo nosso)45.

Despontava como preocupação precípua da reforma Tarcísio Maia a estruturação dos 

Institutos de Educação que, a época, ainda não havia em Natal. Essa era uma medida 

considerada urgente e impreterível para a realização dos cursos de especialização/capacitação 

dos docentes da Escola Normal Natal, que, como já mostramos, em sua maioria, eram 

bacharéis, médicos, farmacêuticos, padres, engenheiros, e alguns licenciados e egressos da 

Escola Normal de Natal ou Mossoró.  

Com efeito, os professores da Escola Normal de Natal foram convocados a 

participarem dos cursos de aperfeiçoamento, tanto na cidade de Natal como em outros 

Estados. Dona Chicuta Nolasco, professora de Língua Portuguesa, tendo retornado à direção, 

em 1959, admitiu que foi um momento de rever antigas práticas, e recepcionar o novo, quase 

de forma compulsória. 

Durante dois anos seguidos (1958 1960), membros da equipe técnica do INEP, 

como outros técnicos estrangeiros, ministraram curso de aperfeiçoamento para professores do 

Ensino Normal. “Equipes do Rio Grande do Sul, 2 anos consecutivos, ministraram curso de 

aperfeiçoamento para professores de Ensino Normal. Com estas convivi, aprendi muito e 

estabelecemos um processo de comunicação e amizade” (FERNANDES, 1973, p. 134). 

Muitos conhecimentos foram trocados entre aquelas mulheres vindas do Sul, 

Sudeste, de alguns lugares do Nordeste, da cidade de Natal, do Sertão norte-rio-grandense e 

até mesmo da França; pessoas de universos variados envolvidas numa experiência, cujo 

produto deveria resultar na melhoria do ensino no Estado Potiguar.

Dona Chicuta Nolasco e outras professoras e professores da Escola Normal de Natal, 

assim como professoras e diretoras de grupos escolares dos variados lugares do interior do 

Estado participaram do curso para diretoras e orientadoras escolares, iniciado em junho de 

1958, no qual foram abordados temas compostos pelas disciplinas que seriam acrescentadas 

no currículo do Ensino Normal: Metodologia da Matemática, Estudos Naturais, Linguagem, 

Psicologia da Criança, Administração e Supervisão, Arte de Contar História e Recreação 

(DIPLOMADAS..., 1958, p. 1). 

Ali foi apresentada a proposta de um novo fazer pedagógico, de uma nova 

organização escolar. Para muitas, uma realidade bem distante da que vivenciavam na sala de 

aula; para outras, a perspectiva de que o ensino norte-rio-grandense seguiria o caminho do 

45Não foi possível identificarmos a página dessa fonte. 
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desenvolvimento sem retorno. Em comum, apenas o ineditismo em relação aos novos 

conhecimentos, até mesmo para aqueles mestres considerados mais capacitados. Na verdade, 

eles poderiam mesmo ser considerados habilitados, contudo, em tempos de mudanças, o 

conhecimento está sempre na fronteira da transformação; e nem todos os mestres estavam 

aptos às mudanças, como testemunhou Dona Chicuta, diretora da Escola Normal: 

[...] havia muita resistência dos meus professores que se julgavam habilitados, e, na 
verdade, com tantos anos de experiência, alguma coisa havia de ficar. Mas a ordem 
era renovar as técnicas, ampliar conhecimento, arejar mentalidade, enfim, fazer do 
novo, novíssimo e do velho... não sei bem o que poderiam fazer com os velhos 
(FERNANDES, 1973, p. 134). 

Foram estabelecidas outras metas durante aquele primeiro círculo de estudos, tais 

como: a adoção de vestibular para ingresso na Escola Normal de Natal; a elaboração do 

anteprojeto de regulamentação da lei, a criação de um Clube Literário; e, despontando como 

meta principal, a organização do gabinete de Orientação Educacional; bem como o 

aparelhamento para a operacionalização dos primeiros estudos e pesquisas educacionais,

pautadas pelo planejamento educacional. 

Planejamento era a palavra de ordem do dia. A rotina da escola passaria a ser 

racionalmente planejada, abrangendo os setores “administrativo, social, pedagógico e 

educacional, incluindo organização de arquivo, instituições, festas cívicas e excursões, 

bibliotecas, hora pedagógica, gabinete de orientação educacional e medidas disciplinares” 

(ESCOLA NORMAL DE NATAL, 1958b, p. 2). Esses novos elementos ali apresentados 

passaram a integrar a prática pedagógica da Escola Normal de Natal abrindo novos 

caminhos rumo à renovação metodológica.  

Mediante a busca de efetivação dos novos preceitos para o ensino, foi 

estabelecida, como meta principal para a Escola Normal, a Orientação Educacional 

pautada nas novas teorias que passaram a direcionar a prática da pesquisa educacional, a 

reconstrução de seu cotidiano e a renovação do currículo. 
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5.4 A Orientação Educacional como instrumento para a pesquisa educacional 

A função da Orientação Educacional foi difundida junto às iniciativas de prover a 

formação técnico-pedagógica para os(as) profissionais do ensino. Desde o princípio, 

despontou como um lugar ocupado por mulheres, às quais foram incumbidas de orientar o 

rendimento da prática pedagógica desenvolvida em cada sala de aula, avaliando também a 

escola de forma integral. Uma função reconhecidamente feminizada no discurso oficial, assim 

exposto em mensagem governamental: 

O trabalho das Orientadoras Educacionais é relacionado no Centro de Estudos e 
Pesquisas Educacionais da Secretaria de Estado de Educação e Cultura. Não se 
resume apenas nas atividades de inspeção: é também, a verificação do rendimento 
escolar através da observação desenvolvida na classe de aula. O professor e o aluno 
são os elementos da sua eficiente ação (RIO GRANDE DO NORTE, 
MENSAGEM, 1960b, p. 91). 

A recém instituída função de Orientação Educacional surgiu num momento de 

consolidação da Psicologia e da Sociologia (como suporte teórico), que passaram a 

fundamentar e guiar a prática educativa, sendo a Psicologia o corpo teórico responsável para 

dar subsídios ao entendimento do comportamento e do controle do aluno, assim como 

instrumento para a aferição do conhecimento, das aptidões e das habilidades discentes. Na 

prática, materializava-se por meio dos testes de medição intelectual, testes vocacionais e 

testes de liderança, instrumentos de aferição previstos para ser utilizados como recursos de 

pesquisa na Escola Normal de Natal (ESCOLA NORMAL DE NATAL, 1958b). A 

Sociologia, inserida no campo educacional como fonte de conhecimento útil a dar explicações 

da realidade social, contribuiu para que os educadores passassem a considerar o meio social 

do aluno como fator de interferência na aprendizagem, apontando alternativas de como 

organizar os conhecimentos escolares de modo que se tornassem instrumentos de adaptação 

da realidade social e cultural dos alunos e alunas. 

Tais práticas se assentavam não só nos fundamentos da Psicologia, que fornecia os 

pressupostos teóricos e técnicas para a compreensão do comportamento, mas buscavam 

também as causas sociais dos perfis de alunos. Esses conhecimentos foram buscados na 
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sociologia, tornando-a indispensável para a pesquisa educacional. Assim, àquela época, é 

pertinente afirmar que a  

Sociologia educacional não somente inaugura uma nova ordem de pesquisas, 
inspiradas por um espírito original, mas se confunde com a ciência da educação 
renovada e enriquecida pela aplicação do método científico ao estudo dos fatos, das 
instituições e dos problemas de educação. [...] É necessário ao educador o 
conhecimento da sociologia, como base científica de sua profissão (AZEVEDO, 
1964, p. 32). 

Introduzida nos estudos educacionais no Brasil, na década de 1930, obteve maior 

espaço na área a partir da sistematização de Centros de Pesquisas Educacionais, ocupando, ao 

lado da Psicologia e da Biologia, o status de ciência. Como tal, afirma Azevedo (1964, p. 32): 

“sugere-nos um método novo para atingir a realidade educacional, [...] e analisá-la nas suas 

relações com os outros fenômenos da vida coletiva”. 

Respaldada nas teorias de pesquisas educacionais, a diretora da Escola Normal de 

Natal, professora Elza Sena (estudiosa na área de Psicologia) da Educação, após o primeiro 

círculo de estudos com os técnicos do INEP e os professores da Escola Normal, anunciou que 

ficaria acordado entre os membros que iniciariam os primeiros estudos de pesquisa, quanto à 

necessidade de implantar o Serviço de Orientação Educacional (ESCOLA NORMAL DE 

NATAL, 1958b, grifos nosso). 

Nessa proposta, o planejamento sobressaía como elemento importante, focalizando o 

conhecimento da realidade e das necessidades educacionais das alunas, incentivando a 

participação destas na organização das atividades escolares. Diante dessa perspectiva, a 

diretora Elza Sena passou a experimentar formas de aproximação das alunas, com vistas a 

conhecer suas opiniões, utilizando, para tanto, vários recursos de pesquisa, tais como: testes 

vocacionais, questionários e entrevistas, adotando também, de forma sistemática, a prática de 

visitas e reuniões semanais às salas de aulas, além daquelas realizadas em conjunto no 

auditório.

As reuniões constituíram-se num meio de a escola aproximar-se do universo 

discente, conhecer de perto as suas alunas, suas virtudes e seus atributos. Outros meios, como 

os testes aplicados para reconhecimento de lideranças na segunda e terceira série, foram ainda 

utilizados. Essas mesmas turmas foram submetidas também a testes de autobiografia e 
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vocacional (ESCOLA NORMAL DE NATAL, 1958b), procedimentos fundamentados nos 

princípios da Orientação Educacional. 

Presumia-se que o conhecimento sobre o meio social e sobre a origem do corpo 

discente, bem como a participação desse na organização da escola, fosse revertido num 

potencial instrumento para se manter a disciplina e atingir a eficácia do ensino. A propósito, 

acreditava-se que a construção de “currículos e programas ajustados aos interesses e ao nível 

de maturidade do estudante [facilitassem] a ordem nos trabalhos de classes” (CARVALHO, 

1959, p. 147-148). 

A discussão sobre liderança tornara-se ponto de interesse no meio educacional 

naquela época. Havia uma preocupação em identificar professores(as) e alunos(os) com 

capacidade de liderança, isto é, aquele que obtém a adesão, sem usar de autoritarismo, mas do 

prestígio que goza entre o grupo. A liderança ocorre quando os pares atribuem a alguém 

“qualidades excepcionais, com fundamentos reais ou não” (CARVALHO, 1959, p. 148). 

A Pesquisa educacional começara a ser implantada e difundida no País na década de 

cinqüenta, sobretudo com a criação do CBPE e dos Centros Regionais de Pesquisa, executores 

dessa nas diferentes regiões brasileiras, concentrando-se mais fortemente nos Centros de 

Formação de Professores, lugares alvejados para a formação de pesquisadores e estudiosos 

dos problemas educacionais. Um exemplo a ser mencionado é o do CRPE do Recife, que 

programou o Curso sobre Problemas de Política e Administração Escolar no Nordeste 

Brasileiro e o Curso de Iniciação a Pesquisas Sociais e Educacionais. O primeiro, voltado para 

o estudo sobre Educação e Região; o segundo preocupava-se com a qualificação de 

pesquisador educacional/social. O curso acenava para a possibilidade de associar a prática 

profissional do magistério ao exercício da pesquisa (XAVIER, 1999). 

No Estado Potiguar, a Escola Normal de Natal foi a instituição a tomar frente na 

pesquisa educacional. No posto de cinqüentenária e precursora na formação docente, tornou-

se o laboratório-matriz da pesquisa educacional do Estado, resultado de ações conjuntas entre 

a diretora da Escola Normal de Natal, seu corpo docente, e a equipe técnica do Centro de 

Estudos e Pesquisas Educacionais, que, movidos pelas idéias renovadoras, procuravam alinhar 

aquele educandário ao pensamento educacional que predominava naquela época nos grandes 

fóruns de debates no Brasil e nos países desenvolvidos.

Entre outros eventos que marcaram a época, vale registrar a primeira Conferência 

Internacional de Pesquisa Educacional, realizada em Atlantic City, Estados Unidos, em 

fevereiro de 1956. Nesta, refletiu-se e discutiu-se sobre o conceito e a função da Ciência e da 

Pesquisa nas diversas áreas do conhecimento, bem como sobre a acepção do conceito, da 
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função e da metodologia de pesquisa educacional. Ali se estabelecia também uma definição 

das linhas de pesquisas no campo educacional. No dizer do professor Hylla (1956, p. 81)46, a 

“ciência da educação [tem] a finalidade de aprender como educar”, [...] considerada como 

campo de ação humana e não como campo de conhecimento”. Em tal perspectiva, Cornell 

(1956, p. 93)47 interpreta a pesquisa educacional como “uma pesquisa aplicada, podendo ser 

empreendida com o propósito de resolver um problema concreto, de justificar um ato ou 

medida tomada, ou de converter alguém a determinado ponto de vista”  

Seguindo nessa direção, a partir de 1956, a pesquisa educacional passou a ser tema 

de última hora entre os intelectuais e técnicos do INEP, inspirados estes em debates de Fóruns 

internacionais e autores estrangeiros. Exemplificamos, particularmente, Jayme Abreu, que, 

em palestra sobre Pesquisa e Planejamento em Educação, se apoiou fartamente nas 

elaborações de Hylla, no que concerne à natureza e às funções da pesquisa educacional, 

discorrendo também sobre a metodologia de pesquisa, uma grande preocupação entre os 

pesquisadores naquele estágio do desenvolvimento da pesquisa educacional no Brasil 

(ABREU, 1956, grifo nosso). 

Nesses termos, foram-se construindo os alicerces da pesquisa educacional no Brasil, 

agilizada pelo INEP, especialmente com a criação do Centro Brasileiro de Pesquisas 

Educacionais, no Distrito Federal, o qual estendia seus tentáculos às outras regiões do País 

por meio dos Centros Regionais sediados nas cidades de Porto Alegre, São Paulo, Belo 

Horizonte, Salvador e Recife. As Secretarias Estaduais de Educação dos Estados também 

estabeleciam articulação diretamente com o INEP, via convênios, para o desenvolvimento da 

pesquisa no interior de instituições de formação dos profissionais do ensino de referência 

vinculadas a estas Secretarias. 

É nesse cenário, e pela a ação dos sujeitos nele inseridos de forma articulada, dentro 

e fora da Escola Normal de Natal, que a temática da Pesquisa Educacional adentra nesse 

educandário, a partir de 1958, figurando, ao lado do planejamento, entre as preocupações da 

organização da escola e da prática pedagógica. Antes disso, o relatório preliminar da primeira 

conferência de pesquisas educacionais faz a seguinte apreciação: 

[...] a pesquisa educacional é uma ciência relativamente nova. Seus métodos ainda 
não se acham, em muitos casos, suficientemente firmados de modo a receberem 

46Diretor emérito do Instituto Internacional de Pesquisa Educacional em Frankfurt am Main, Alemanha.  
47Presidente da Associação Americana de Pesquisa Educacional.  
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aceitação cabal, sendo mesmo inadequados para solucionar satisfatoriamente 
muitos dos problemas educacionais (RELATÓRIO..., 1956, p. 124). 

Na verdade, a pesquisa educacional, na metade da década de 1950, estava em vias de 

construção, numa fase de conquistas de adeptos e de credibilidade com relação à eficiência de 

seus métodos para a resolução dos problemas educacionais. Ao tratar a educação como 

ciência, ou seja, “o conhecimento sistematizado da ação ou processo de educar” (ABREU, 

1956, p. 104), buscou-se, naquela época, nos moldes dos intelectuais do INEP, inspirados em 

Dewey, Hylla, Cornell, Kilpatrick e outros, a viabilidade de aplicação do método científico ao 

conteúdo social, amplamente propagado entre aqueles intelectuais, tentando superar a 

dicotomia imposta pela classificação entre as ciências do espírito, ou humanas, e as ciências 

naturais (ABREU, 1956). 

Nesse sentido, Hylla (1956) classifica dois tipos de pesquisa educacional: a 

filosófica e a da psicologia infantil. A primeira era dividida em três setores: filosofia da 

educação, história da educação e educação comparada. A pesquisa filosófica seria 

desenvolvida a partir de um método interpretativo, racional e dedutivo. Já a Psicologia Infantil 

cuidaria da investigação dos problemas concretos que fazem parte da realidade diária da sala 

de aula: a aprendizagem dos alunos, a organização da escola e a formação do professor. 

Diagnosticado um problema, partia-se para a investigação, à luz de um método que se 

aproximasse daquele utilizado nas ciências exatas ou naturais. Do ponto de vista de Hylla 

(1956, p. 84) as “experiências, de raciocínios indutivos, verificação por meio de novas 

experiências dos resultados obtidos em cada fase do trabalho, medidas, métodos estatísticos e 

observações tão exatamente objetivas quanto possível”. Para esse autor a análise dos fatos 

educacionais empiricamente, por meio de uma teoria associada à pesquisa filosófica, formaria 

uma teoria geral da educação. 

Diante desse conflito, a Psicologia saiu fortalecida, sobressaindo-se como área de 

conhecimento articuladora do estudo do comportamento humano, fundamentado em base 

científica. Portanto, seria o suporte teórico da pesquisa científica na educação, materializada a 

partir do uso de técnicas variadas de diagnósticos, averiguação de inteligência, de 

conhecimento e de comportamento. 
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Essa concepção fundamentou a prática de educadores e consubstanciou as ações 

educativas no ensino norte-rio-grandense. Conforme Lia Campos48, um dos princípios da 

reforma da educação escolar era a homogeneização das classes, ou melhor, a organização 

destas, atendendo à idade prefixada. Tudo em favor do aluno, como reforça o texto abaixo: 

[...] o aluno terá apenas a lucrar, ser-lhe-à proporcionado bem estar e felicidade. As 
classes se tornarão laboratórios onde realizará experiências, pesquisas e trabalhará 
de acordo com as suas aptidões e desenvolvimentos. Cabe ao professor mudar de 
mentalidade e tentar novo manejo se propuser a se identificar com o objetivo da 
reforma (REFORMA TARCÍSIO..., 1958, p. 1). 

Nessa perspectiva, a educação foi marcada historicamente por esforços para 

constituir-se em um campo de ciência aplicada e “como prática que deve ser racionalizada 

com base na teoria e na crítica científicas” assim observam Souza, M. e Cortez ([19--?], p. 

48). Parece, então, que a psicologia foi colocada como panacéia dos problemas educacionais, 

aquela que traria a luz da razão e da racionalidade às práticas educativas. 

À medida que a Psicologia ocupava espaço entre as disciplinas humanas, afastava-se 

dos conhecimentos filosóficos. Foi considerada a “ciência natural do comportamento humano 

e animal. Instituída a principal mediadora entre a educação e o campo científico” (SOUZA, 

M.; CORTEZ, [19--?], p. 48), pois muitos de seus adeptos aproximaram-se mais das ciências 

naturais, favorecendo o distanciamento entre a educação e as ciências humanas, enrijecendo a 

fragmentação e a hierarquização do conhecimento que sobre ela (e nela) se produzia. No 

âmbito nacional, como no internacional, existia a compreensão de que “uma das matérias 

comuns aos cursos de preparação, em qualquer tipo de escola, [seria] a psicologia” (A 

FORMAÇÃO..., 1956, p. 172).

Consubstanciado na concepção de educação como ciência aplicada, tomando a sala 

de aula como laboratório de experimentação sistematizada a partir do método científico, a 

Secretaria de Educação e Cultura do Estado reorganizou estabelecimentos de ensino basilar 

para a aplicação da prática pedagógica conforme os novos preceitos. 

Com tal objetivo, foi instituída, em 1958, a Escola de Aplicação, por meio do próprio 

CEPE, prevista pelo artigo vigésimo, da Lei 2.171, que impôs os estabelecimentos voltados “à 

48Lia Campos, técnica do INEP, foi designada para coordenar e orientar a reforma do ensino primário e normal 
do Rio Grande do Norte implantada a partir de 1958. 
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formação de professores, instituições de nível primário e pré-primário, destinados ao campo 

de prática, demonstração, experimentação pedagógica, bem como serviços de assistência e 

orientação educacional” (RIO GRANDE DO NORTE, 1957a, grifo nosso). 

Essa instituição, também denominada Escola de Demonstração, constituía, o ponto 

de partida para pôr em prática as reformas previstas, sendo ali o laboratório para a aplicação 

das teorias pedagógicas escolanovistas na sua vertente técnico-educacional, destinada ao 

ensino de primeira a quarta série. Teve, como primeira diretora, Ezilda Elita do Nascimento. 

É sabido que, no Brasil, as Escolas Normais sempre tiveram, em anexo, um Grupo 

Escolar Modelo (emblema de modernização no início do século XX), onde as normalistas 

realizavam a prática pedagógica. No Rio Grande do Norte, foi criado, em 1908, junto à Escola 

Normal de Natal, o Grupo Escolar Modelo Augusto Severo, seguido de muitos outros 

distribuídos pelo interior do Estado, para os quais a prática pedagógica neles desenvolvida 

deveria ser o exemplo no ato de ensinar. 

Presumia-se, naquela época, ter encontrado um modelo de ensino, baseado nos 

métodos ativos de aprendizagem, e que pudesse ser adaptado aos mais longínquos recônditos 

e lugarejos do Estado. 

As Escolas de aplicação disseminadas no Brasil, a partir de 1956, tinham como 

principal finalidade a demonstração de métodos educativos, sendo campo de observação e 

experimentação reservado a professores e bolsistas que freqüentavam cursos de 

aperfeiçoamento no ensino primário. Seus programas constavam de atividades ou projetos que 

estariam de acordo com os interesses da criança. As turmas eram organizadas pelo critério 

cronológico, observando-se um sistema flexível de promoção (AÇÃO..., 1961). 

Essas Escolas funcionavam consoante as perspectivas educacionais de sua época, 

marcadas pela busca de articulação entre os conhecimentos escolares e a sua utilidade na vida 

prática do aluno. Muitas delas centraram suas ações na pesquisa educacional, tendo como 

foco o testar, o investigar, o experimentar e o rompimento com um modelo estático. Nesse 

aspecto, Lourenço Filho realça a diferença entre a Escola Modelo e a Escola de 

Demonstração: 

[...] a escola anexa a institutos de formação do magistério não poderá nem deverá 
ser concebida como escola-modelo – escola de esquemas feitos e intangíveis , mas 
como escola de demonstração, escola de alto nível técnico, com caráter 
experimental. [...] Uma escola modelo é uma organização rígida, de conclusões 
feitas. Uma escola de demonstração, ao contrário, é uma escola flexível, 
aparelhamento que admite variações, segundo princípios definidos, e fatores bem 
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determinados e controlados. [...] tudo quanto se demonstre nessa escola anexa irá 
refletir-se no ensino pedagógico referido, pelo exame acurado dos problemas, 
reuniões de estudo, comunicação de resultados (LOURENÇO FILHO, 2001, p. 57, 
grifo do autor). 

A concepção de escola de demonstração evoluiu para escola de aplicação, conforme 

o desenvolvimento das teorias que concebiam a educação científica e pesquisa educacional, 

na qual está subjacente a idéia de que a escola seria o laboratório de investigação. Ou melhor, 

o lugar onde as técnicas pedagógicas seriam aplicadas de forma racional, tendo os resultados 

analisados e avaliados, para posterior tomada de decisão no que concerne à validação ou 

redimensionamento das atividades. 

Assim, fez-se necessário que as instituições formadoras de professoras superassem as 

velhas práticas de passar fórmulas de aulas-modelo, e oportunizassem a formação do 

verdadeiro professor que fosse capaz de 

[...] compreender as situações, de transformá-las, de nelas influir de forma a mais 
harmônica e produtiva. [...] Com o professor primário, se quisermos realmente 
educador e não simples preparador de sabatinas e exames, o esquema será 
semelhante. Haverá necessidade de judiciosa preparação anterior, que o leve à 
compreensão biológica, psicológica e social da criança; à compreensão dos casos 
normais e dos de exceção; sensibilidade apurada para os sinais ou sintomas desses 
casos excepcionais; noções claras sobre o que mais possa estar interessando em 
determinada situação (LOURENÇO FILHO, 2001, p. 55, grifo do autor). 

Esse movimento de vanguarda insere-se em uma época cuja mentalidade estava 

contagiada pelas encarnações típicas das sociedades modernas. Uma mentalidade que procura 

apagar as marcas do atraso, ao mesmo tempo em que tenta superar seus efeitos, nem sempre 

por meio de ações de mudança, mas, continuamente, fazendo apologia àquilo que traduz o 

novo.

As propostas arrojadas para a educação potiguar, cujo conteúdo propagava a 

educação moderna e racional, esbarravam no confronto com a precariedade, que assolava 

muitos estabelecimentos de ensino do Estado, a maior parte com professores leigos. Sendo 

estes descuidados pelo poder público, continuaram excluídos, mediante os benefícios da 

reforma, segundo pronunciamento do Secretário Educação, que constatou 
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[...] a inviabilidade de aplicar aos novos princípios em todos os quadrantes do 
Estado simultaneamente, pois o Plano de modernização do ensino, prevê, uma 
aplicação gradativa, a partir dos resultados obtidos nos pontos onde vamos instalar 
as classes que funcionarão como verdadeiros laboratórios de experiências e 
constatação dos seus princípios teóricos (SECRETÁRIO..., 1958, p. 1). 

A partir de março de 1958, as ações de implantação da reforma intensificaram-se, 

tanto na realização dos cursos de formação dos professores, como na divulgação dos objetivos 

e princípios da reforma pela imprensa escrita ou pelo rádio, o meio de comunicação de maior 

capacidade de cobertura e fartamente utilizado à época. Naquela ocasião, a Secretaria de 

Educação organizou uma série de palestras de esclarecimentos aos pais de alunos dos grupos 

escolares a respeito das mudanças implantadas nas referidas escolas.  

O microfone da Rádio Nordeste tornou-se o meio de comunicação diário entre os(as) 

reformadores(as) e os país dos alunos. A cada dia, esse microfone era ocupado por um 

educador, a começar pelo próprio Secretario de Educação, que se incumbiu de expor os 

detalhes da reforma (AMANHÃ..., 1958). 

5.5 A Escola Normal de Natal: redefinindo a prática pedagógica 

A Escola Normal de Natal, àquela época, instigada a pensar e repensar a sua prática 

pedagógica, era, por natureza e magnitude, o foco da reforma do ensino normal do Estado. No 

decorrer do ano de 1958, essa escola tornou-se um laboratório, na medida em que passou a 

experimentar novas formas de aprender, num esforço explícito de buscar o conhecimento a 

partir de situações concretas da vida social, materializada em variadas atividades que 

passaram a compor o novo cotidiano escolar: as aulas-passeio, as palestras, as entrevistas e as 

visitas.

Nesse ano, ocorreram aulas-passeio com as três séries da Escola Normal. As alunas 

do primeiro ano foram para a Escola Agro-Técnica de Jundiaí, onde participaram de aulas de 

floricultura, apicultura e zoologia. As usinas de açúcar, em Ceará-Mirim, constituíram o 

segundo ponto de parada para essa aula-passeio. Nessa seqüência de excursões, ficou 

reservada para as alunas do segundo ano a visita à Fortaleza dos Reis Magos, fazendo parte 
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das atividades da disciplina de História do Rio Grande do Norte. Já o terceiro ano realizou 

aula de Ensino Rural em Jundiaí (ESCOLA NORMAL DE NATAL, 1958b). 

O circuito de palestras, instituído a partir de 1958, tinha a finalidade de trazer para 

dentro da Escola informações sobre temáticas e problemas sociais, ampliando a compreensão 

da sociedade para, nela, não somente se adaptar, mas agir com segurança. 

O ciclo de palestras realizadas na Escola foi inaugurado com a exposição do tema 
O papel da mulher na sociedade atual, ministrada por um acadêmico do curso de 
direito. Mais adiante foi a vez da própria diretora, Elza Fernandes Sena, fazer 
explanação sobre a finalidade da mulher na sua missão no mundo, seguida de uma 
outra referente ao serviço social, ministrada por uma assistente social (ESCOLA 
NORMAL DE NATAL, 1958b, grifo nosso). 

Percebemos a iniciativa de lançar um novo olhar para o seu interior, ao estabelecer o 

debate, bem como esclarecer que existem funções permitidas para as mulheres. Encarando 

essas como desafios a serem enfrentados pelas mulheres ante a sociedade em constante 

mudança, embora permanecessem nela uma veia conservadora e resistente que persiste em 

demarcar lugares distintos para homens e mulheres, fossem elas educadoras, assistentes 

sociais, secretárias ou enfermeiras, ocupações que se tornaram nichos femininos. Fazia-se 

necessário, então, formar as consciências femininas concernentes às expectativas alimentadas 

na sociedade em relação ao papel da mulher naquele cenário social, na medida em que 

figurava entre as finalidades da educação da Escola Normal de Natal “ajustar a aluna à vida 

escolar e também à vida em sociedade” (ESCOLA NORMAL DE NATAL, 1959a, p. 60). 

Essas atividades pedagógicas foram inseridas de forma sistemática na cultura escolar dessa 

instituição.

Entre as diferentes posições em relação ao papel da mulher na sociedade, já eram 

recorrentes as expectativas de que as ações das mulheres não estavam circunscritas ao 

trabalho doméstico, mas ao trabalho da mulher intelectualizada, que tinha um papel 

importante na sociedade moderna e complexa, que era cuidar das mazelas nela reinantes, tal 

como acreditava Gilberto Freyre, à época Diretor do Centro Regional de Pesquisas 

Educacionais de Recife: 
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Quem como a mulher culta, a mulher normalista, a mulher professora, para cuidar 
de tais desajustamentos que, em alguns casos, têm chagado a extremos mórbidos? 
Parece estar demonstrada a especial aptidão da mulher para o trabalho mais difícil 
de enfermagem e para o chamado serviço social; e nas modernas ciências sociais 
ela se vem distinguindo, às vezes genialmente [...] pelos estudos de antropologia e 
sociologia em que se tem feito sentir a necessidade de lidar o pesquisador 
principalmente com a vida psíquica dos homens: com as subtilidades de vida 
psíquica prolongada em vida social (FREYRE, 1957, p. 73). 

Na Escola Normal de Natal, as mulheres passaram a conduzir a renovação pretendida 

que estava associada àquela época, bem como a consolidação e o fortalecimento do Serviço de 

Orientação Educacional, o qual tinha como funções: a organização do trabalho pedagógico, e, 

por excelência, o controle e a avaliação do comportamento das alunas, que se colocavam no 

centro do processo educativo, premissa fundamental da escola nova, considerando-se os seus 

contextos psicológico e socioeconômico. As atividades escolares, por sua vez, deveriam ser 

preparadas partindo do entendimento desses aspectos.  

Nesses moldes, o controle do comportamento não poderia mais se regular somente 

pelo autoritarismo, o medo, a imposição da ordem, mas por meio da formação orientada, pelo 

convencimento. Para isso foram introduzidos os testes de reconhecimento de lideranças, de 

auto-biografia, auto-identificação, vocacional, e testes especiais para alunos com 

comportamentos excepcional. Os testes eram aplicados e analisados pela diretora, Elza Sena, 

por intermediação do Serviço de Orientação Educacional. Estes também serviam como objeto 

de pesquisa, tendo como a face oculta o controle do comportamento das alunas, mas se 

utilizando do conhecimento da disciplina para organizar o espaço, possibilitando, assim, 

[...] estabelecer as presenças e as ausências, saber onde e como encontrar os 
indivíduos, instaurar as comunicações úteis, interromper os outros, poder a cada 
instante vigiar o comportamento de cada um, apreciá-lo, sancioná-lo, medir as 
qualidades e méritos. Procedimentos, portanto, para conhecer, dominar e utilizar 
(FOUCAULT, 1987, p. 123). 

Aos poucos, foram-se introduzindo formas de controle mais sofisticadas dos 

professores e professoras sobre as alunas no ato educativo, num momento em que se primava 

pela maior participação destas no trabalho pedagógico, concedendo-se espaço para que 

administrassem o seu tempo e a sua aprendizagem, o que favorecia uma avaliação simultânea 
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de sua capacidade de autocontrole, e de sua postura, resultando, em conseqüência, uma 

aproximação do referencial de comportamento desejado. 

Os testes psicológicos, àquela época, passaram a exercer verdadeiro fascínio entre os 

educadores e educadoras, especialmente aqueles atualizados nas novas teorias educacionais, 

os quais, conseqüentemente, se encontravam à frente dos cursos de formação de professores e 

professoras primárias. Acreditava-se que os testes, vistos como instrumentos científicos 

utilizados na apreciação do comportamento humano, permitiriam uma análise da 

personalidade, da inteligência e das aptidões. De fato, esses testes constituíram-se num eficaz 

instrumento de pesquisa, sendo fartamente difundidos. Não obstante, sua efetivação dependia 

da instalação dos Gabinetes de Orientação Educacional, onde eram selecionados nos manuais 

de psicologia ou elaborados, aplicados e avaliados pela equipe técnica escolar. Os educadores 

adeptos dessa metodologia acreditavam que “a orientação eficaz [dependia] de informações 

precisas e pormenorizadas acerca do indivíduo. Os testes [eram] uma das principais fontes 

dessas informações” (JONES, 1977, p. 75). 

Já os testes de inteligência, utilizados pelas escolas no intento de prever com 

precisão o aproveitamento escolar, apresentavam certas restrições com relação à estimativa da 

capacidade de aprendizagem do indivíduo, uma vez que eles demonstravam “apenas [...] o 

que um grupo fez, e não aquilo que deveria ter feito” (JONES, 1977, p. 75). Encarados, 

inicialmente, como os meios mais eficazes para tais fins, ainda nos anos de 1960, alguns 

estudiosos já questionavam a sua plena eficiência, observando-se as suas limitações para 

medir o potencial do aluno na sua plenitude. 

Dentre as inovações balizadas no escolanovismo, na sua versão técnico-pedagógica, 

tornou-se proeminente o estímulo ao exercício da leitura. Esta teve seu lugar demarcado, com 

o início, em junho de 1958, do clube de literatura. Era uma prática pautada por etapas 

metodológicas. Primeiro, as alunas faziam a narrativa dos resumos dos livros, em seguida se 

submetiam à crítica que, inicialmente, se prendeu mais ao aspecto das atitudes, das situações 

emocionais dos personagens da narrativa. Paulatinamente, as alunas estão despertando para a 

crítica de conteúdo da obra lida (ESCOLA NORMAL DE NATAL, 1958b). 

Era preocupação do INEP normatizar o livro didático, atentando para seu aspecto 

material e de conteúdo. Isso provocou uma efusão de falas sobre a leitura, apontando para 

uma nova sensibilidade, que era a necessidade de torná-la uma prática presente em todas as 
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escolas, como forma de elevação do nível cultural dos alunos e das alunas. As Escolas 

Normais e Institutos de Educação seriam os locais, em especial, multiplicadores desse hábito. 

Nesse particular, a Escola Normal de Natal desenvolvia uma metodologia de leitura 

que respeitava o ritmo e o nível de experiência e as etapas para se chegar à maturidade de 

análise do conteúdo e da forma da obra. A leitura despontava como elemento importante na 

formação intelectual das futuras professoras, sendo meio de informação e de formação da 

consciência das normalistas. Buscava-se firmar, ali, as práticas de leitura, ao reiniciar o 

movimento literário do grêmio Nísia Floresta, responsável também pela organização de 

palestras mensais (ESCOLA NORMAL DE NATAL, 1958b). 

Apesar de o discurso educacional da época evidenciar a importância do livro e da 

leitura para o ensino renovado, a Escola Normal de Natal ainda não dispunha de uma 

Biblioteca. Faltava não somente o acervo de livros mas também o espaço físico, um problema 

sempre presente na história da instituição.  

Em 1958, os membros da Escola uniram seus esforços para instalar uma Biblioteca, 

contando para isso com a colaboração das alunas, notadamente as da primeira série, que 

ficaram responsáveis pela aquisição de novos livros e que, também, contribuíram com vários 

volumes. Com essa turma, foi iniciada a Hora da Biblioteca (ESCOLA NORMAL DE 

NATAL, 1958b, p. 3, grifo nosso), com vistas à construção do hábito de leitura e da elevação 

intelectual das alunas. 

Dois anos após essa iniciativa, a Biblioteca foi reorganizada e instalada em sede 

própria, provavelmente em uma das salas da Escola de Aplicação, sendo justificado, em ata da 

Congregação, que a Secretaria de Educação determinou o funcionamento de apenas um turno 

na Escola de Aplicação (ESCOLA NORMAL DE NATAL, 1960a). 

Sobre as práticas de leituras na Escola Normal de Natal, as ex-normalistas 

entrevistadas dizem não lembrar da existência do clube Literário. Entretanto, Maria Tereza 

(2005, grifo nosso) ressaltou: “lembro do livro de Anatomia, Puericultura e Gramática. Lia 

escondida o livro da biblioteca da Escola, Gabriela Cravo e Canela”. A informação leva-nos 

a pressupor que as práticas de leituras passavam por certo controle; pelo olhar que censura. 

Identificamos outras obras que pertenceram à biblioteca da Escola Normal. Do gênero 

literário, destacamos a obra de Rachel de Queiroz, intitulada Três Romances (O quinze – João 

Miguel – Caminho de Pedra), editada em 1948. Entre as de natureza didático-pedagógica, 

ressaltamos, sobretudo, a coleção de livros didáticos, denominada Terra Potiguar, destinada 
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às quatro séries do ensino primário. Essa coleção foi elaborada por professoras que já haviam 

atuado na Escola Normal de Natal, juntamente com as técnicas do SEPE: Maria Alexandrina 

Sampaio, Maria das Neves Queiroz Soares, Concessa Cunha Figueiredo. Esse projeto foi 

coordenado pela professora Zilda Lopes do Rêgo. Identificamos outros livros tais como 

manuais de Sociologia, de Psicologia Aplicada à Educação, de História Natural, além de 

manuais de Metodologia da Linguagem. 

Na seqüência das ações reformistas, antigos rituais tomavam novas feições, na escola 

normal, como a reunião ordinária da Congregação dos Lentes, no início de cada ano, cuja 

tradição consistia em reafirmar, para o ano em curso, a habitual rotina imprimida pela escola. 

Estava posta a ocasião para o redimensionamento da prática pedagógica, alvo visado na 

sessão de 05 de março de 1959, na qual a professora Lia Campos proferiu uma palestra sobre 

o plano de aula, sugerindo que cada professor tivesse seu próprio plano. Ainda nessa 

oportunidade, Lia Campos apontou fragilidades na formação das normalistas e não 

economizou críticas nem sugestões no sentido de elevar a qualidade do ensino naquela 

instituição, afinal estava ali para colocar a Escola Normal de Natal na comissão de frente da 

reforma do ensino normal no Estado. 

[enfatizou] a deficiência das alunas e a parte das pesquisas com a ajuda dos mestres 
por meio de problemas concernentes à vida escolar. Falou, a seguir, da ineficiência 
dos alunos em relação à maneira de dirigir uma classe, em virtude da falta de 
orientação e também dos mesmos fazerem visitas, passeios e pesquisas. Ventilou 
ainda a exposição de trabalhos (ESCOLA NORMAL DE NATAL, 1959a, p. 60). 

A intenção era fazer sucumbir a tradicional forma de ensinar e redefinir a dinâmica 

da escola, a fim de fincar ali os princípios teóricos para uma nova prática na formação de 

professoras e professores. A prática de ensino estagnada parecia incomodar o olhar 

inquietante das renovadoras, sedentas por uma reordenação conduzida por um ritmo enérgico 

e racional para alinhar e adaptar a escola às novas práticas, seguindo sempre os passos do 

progresso alardeado. Mas nem todos se mostraram adeptos às mudanças; havia muita 

resistência por parte dos professores com anos de experiências, vez que estes já se achavam 

habilitados.

Desenvolver o magistério com essa dimensão passou a ser a medida mais avançada 

da maturidade didática de uma instituição de ensino, recomendada, para os educadores de 
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todas as nações, pelo relatório da primeira conferência internacional de pesquisas 

educacionais. Nos termos desse relatório, advertia-se que 

[...] um treinamento em métodos de pesquisa é essencial a todos os profissionais da 
educação: professores primários, supervisores, inspetores, superintendentes, 
diretores, professores normais, etc., quaisquer que sejam os títulos com que são 
designados nas várias nações (RELATÓRIO..., 1956, p. 147).

Era necessário que se rompesse com o isolamento da Escola. A ordem do dia era, 

portanto, realizar aulas-passeio, observar e pesquisar a ordem de funcionamento dos setores 

da sociedade para nela poder intervir. Daí as solicitações por aulas-passeio, visitas e 

participação em palestras. Além disso, procurava-se levar a comunidade para dentro da 

Escola, incorporando práticas educativas de fortalecimento da relação escola sociedade. Eram 

as metas da diretora Elza Fernandes, a serem alcançadas mediante insistente fazer e refazer 

pedagógico, num movimento de reinvenção do cotidiano escolar. A começar pela família, 

através da efetivação de reuniões de pais e mestres, “visando, sobretudo uma relação mais 

estreita com os pais, para que estes vejam de perto os problemas da escola e o aproveitamento 

dos filhos” (ESCOLA NORMAL DE NATAL, 1959a, p. 60).

Outras mudanças foram idealizadas, pela direção da Escola, para o ano de 1959, 

como a da exposição dos trabalhos desenvolvidos pelas alunas. Para a realização de tal 

atividade, o professor ou professora de cada cadeira ficava responsável por produzir, junto 

com as alunas, o material necessário para a exposição (ESCOLA NORMAL DE NATAL, 

1959a).

Essa prática pedagógica é um indicativo da intenção de disseminar entre o corpo 

discente (orientado pelos docentes) a iniciativa da prática de pesquisa, que consistia na 

investigação em torno de um determinado tema. A exposição seria, portanto, a comprovação 

da realização da pesquisa educacional, que, depois de incorporada, teve continuidade nos anos 

que se sucederam. 

Novas práticas também passaram a integrar e dinamizar a rotina da Escola Normal de 

Natal: as visitas constantes de autoridades da sociedade, a organização das excursões e dos 

pic-nics das alunas e a aula inaugural (com palestra) no início de cada ano letivo (ESCOLA 

NORMAL DE NATAL, 1959a). 
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Encerrando o ano de 1960, os professores se reuniram para estabelecerem as metas 

para o ano vindouro; entre outras, a instituição de exames de admissão e a criação de dois 

novos setores: o Conselho Diretor e o de Relações Públicas. Essas ações eram planejadas e 

sistematizadas para realizar, de forma mais eficaz, a interação entre a escola e a sociedade.  

O Conselho Diretor, composto por quatro professores, tinha por finalidade fiscalizar, 

sugerir e abrir novos horizontes à escola, dando-lhe o lugar que ela bem merecia na vida 

social e cultural da comunidade. Já a comissão de Relações Públicas seria responsável por 

acionar uma relação dinâmica entre a Escola Normal e os acontecimentos da sociedade.  

Outras atividades extracurriculares já introduzidas na prática da escola, durante o 

corrente ano, foram planejadas naquela reunião, como o uso da biblioteca, o Clube de 

Recreação e o Clube do Lar (ESCOLA NORMAL DE NATAL, 1960b). As inovações 

convergiam para um mesmo caminho, que era a tentativa de aproximar as atividades da 

Escola Normal à diversidade de demandas da vida social.  

Nos anos que se seguiram, foram incorporadas novas práticas pedagógicas, sendo 

constantemente recomendado aos professores que incluíssem, nos programas, atividades 

extra-classes, como visitas a entidades, palestras, exibições cinematográficas, horas de 

estudos com as alunas e outras atividades afins, para tornar o ensino mais sintonizado com a 

vida fora dos muros da escola (ESCOLA NORMAL DE NATAL, 1961). 

Uma reforma de ensino que primava, prioritariamente, pela renovação dos métodos 

pedagógicos teria na formação do professor seu pilar de sustentação. Nesse particular, a 

Escola Normal de Natal passou a funcionar como laboratório, lugar de excelência, onde 

seriam aplicadas as novas teorias, em conformidade com as formulações do INEP, por meio 

do CBPE, e com as idéias anisianas, materializado-se a pesquisa educacional tão perseguida, 

naquele momento, pelos os órgãos centrais da gestão do ensino na capital federal. 

À proporção que se promovia a formação de um corpo docente alinhado às 

exigências de um Instituto de Educação, previa-se, há quase uma década, o estabelecimento 

dessa instituição na capital norte-rio-grandense, conforme os atributos que lhe eram exigidos 

para o funcionamento de um Instituto de Educação. 

Os Institutos de Educação, carregados de simbolismo, não representavam somente 

novas edificações que iriam possibilitar a base estrutural para o desenvolvimento de nova 

prática pedagógica, mas, como instituições que traziam, em si, um indicativo do avanço 

daquela sociedade, ostentavam o progresso social, cultural e educacional, inserindo ali 

elementos próprios de uma sociedade que está ingressando no processo de modernização.  
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5.6 A construção de um novo currículo 

A Escola Normal de Natal/Instituto de Educação, ainda no ano de 1958, seguia o 

currículo inspirado na Lei Orgânica do Ensino Normal, instituída em 1946, adaptada no Rio 

Grande do Norte, pelo Decreto-lei Estadual nº 684, de 11 de fevereiro de 1947, e regularizada 

pelo Decreto de nº 2.026, de 30 de novembro de 1950, que aprovou o Regulamento da Escola 

Normal de Natal, alterando o curso de formação de professor de dois para três anos, adotando 

a estrutura disposta no seu Art. segundo, a saber:

I Série - 1) Português, 2) Matemática, 3) Física e Química, 4) Anatomia e 
Fisiologia Humana, 5) Música e Canto, 6) Desenho e Artes Aplicadas, 7) Educação 
Física, Recreação e Jogos; II Série – 1) Biologia Educacional, 2) Psicologia 
Educacional, 3) Higiene e Educação Sanitária, 4) Metodologia do Ensino Primário, 
5) Música e Canto, 6) Desenho e Artes Aplicadas, 7) Educação Física, Recreação e 
Jogos; III – Série – 1) Psicologia Educacional, 2) Sociologia Educacional, 3) 
História e Filosofia da Educação, 4) Higiene e Puericultura, 5) Metodologia do 
Ensino Primário, 6) Música e Canto, 7) Desenho e Artes Aplicadas, 8) Prática de 
Ensino, 9) Educação Física, Recreação (RIO GRANDE DO NORTE, 1947, p. 14; 
1951, p.114; FERNANDES, 1973, p. 99). 

Esse currículo, inspirado na Lei Orgânica do Ensino, vigorou na prática pedagógica 

da Escola Normal de Natal até a ocasião da Reforma de Ensino, em dezembro de 1957. Foi 

considerado obsoleto para a época, não só no que se referia às próprias disciplinas mas, 

também, por ser resultante de uma política centralizadora, que instituiu um currículo único 

para todo o País, sem levar em conta as necessidades e particularidades locais do ensino. 

Além disso, foi largamente criticado pelos intelectuais e educadores da época, tais como 

Anísio Teixeira, que assim se pronunciou: 

[...] a regionalização da escola que, entre nós, se terá de caracterizar pela 
municipalização da escola, com administração local, programa local e professor 
local concorrerá em muito para dissipar os aspectos abstratos e irreais da escola 
imposta pelo centro, com programas determinados por autoridades remotas e 
distantes e servida por professores impacientes e estranhos ao meio, sonhando 
perpetuamente com redentoras remoções (TEIXEIRA, 1958, p. 24-25). 



185

A reforma do ensino normal primava não só pela substituição desse currículo mas 

por uma nova forma de ensinar e formar o profissional do magistério, considerando as 

descobertas e orientações técnico-pedagógicas, em voga no País, e a possibilidade de sua 

aplicação local. Conforme dispõe o Artigo segundo, alínea “g” da Lei 2.171,  

[...] a formação do magistério elementar, através das Escolas Normais e seus 
cursos, visará a preparação do professor, de acordo com as necessidades e 
mudanças sociais da vida do Estado e do País, atendendo às exigências culturais 
básicas e gerais, e a especialização profissional determinada pela carreira (RIO 
GRANDE DO NORTE, 1957a). 

Assim sendo, cabia aos técnicos da Secretaria de Educação, junto à direção e aos 

professores da Escola Normal de Natal, a organização de um novo currículo, condizente com 

os objetivos atuais de ensino. Nos círculos de estudos, nos cursos de aperfeiçoamento e 

especialização, preconizava-se, àquela época, a linha de modernização do ensino, em 

desenvolvimento em outros Estados, sobretudo o do Paraná e do Rio Grande do Sul, os quais 

foram tomados como referências para o Estado do Rio Grande do Norte. 

Com efeito, a reforma implicaria várias alterações, difundidas, debatidas e decididas 

nos círculos de estudos ali realizados. Foi dada ênfase às orientações para que o corpo docente 

fizesse o correlacionamento entre as disciplinas afins, no ato da reformulação dos programas 

de ensino e da elaboração do novo currículo. Assim, ficou determinado, naquele primeiro 

círculo de estudo, que “cada professor elaboraria seu programa entendendo as necessidades da 

escola primária, a fim de superar o divórcio entre os currículos e a realidade que a normalista 

enfrentava no ensino primário” (ESCOLA NORMAL DE NATAL, 1958b, p. 1). 

A forma de elaboração do currículo da Escola Normal de Natal tem-se distinguido 

em diferentes momentos de sua trajetória. Na reforma do ensino norte-rio-grandense de 1916, 

o currículo foi elaborado pelo próprio diretor da Escola Normal, o professor Nestor dos 

Santos Lima. O documento, depois de passar pelos trâmites legais, converteu-se na Lei de nº 

405, de 29 de novembro de 1916. As alterações ocorridas no regulamento, em 1922, foram 

também uma solicitação do referido professor. Já em 1938, a reforma do Ensino Normal foi 

implantada de forma autoritária, impondo um currículo já definido, sem abertura para 

questionamentos (AQUINO, 2002). De igual modo, ocorreu, em 1947, quando foi instituído o 

decreto de adaptação da Lei Orgânica do Ensino Normal no Rio Grande do Norte, cuja 



186

estrutura foi reproduzida no regulamento da Escola Normal de Natal (RIO GRANDE DO 

NORTE, 1951). 

Na linha do desenvolvimento e dos avanços da Escola Normal, enfatizamos, no 

início de 1958, ações em torno de mais uma renovação do seu currículo, como parte dos 

trabalhos da reforma de ensino já mencionada. Nesse contexto, as professoras e os professores 

foram convocados a discutir e definir um plano de estudo para compreender os elementos que 

deveriam compor o currículo de uma Escola de Formação de professoras para o ensino 

primário. Essa composição curricular, vista à luz da teoria do currículo, pode ser entendida 

hoje como “um campo complexo de pesquisa acadêmica dentro do amplo campo da educação, 

que busca entender o currículo por meio das disciplinas acadêmicas” (PINAR, 2006, p. 26). 

As matérias, os conteúdos e a forma como esses são ensinados são frutos de um 

tempo, organizados conforme o pensamento e os fins educacionais em determinada época. 

Depois de incorporados no currículo e materializados na prática de ensino, transformam-se 

em cultura escolar numa determinada instituição educativa. Assim sendo, a preocupação 

maior naquele momento histórico, para os pesquisadores da educação no Brasil, era a 

definição das matérias e saberes que deveriam consubstanciar os cursos de formação para 

professores. No centro dessa discussão, enquadravam-se matérias como a Sociologia, a 

História, a Política, a Filosofia, a Linguagem e as Metodologias de Ensino. Todas com suas 

ramificações específicas da educação.  

O desafio consistia na construção de um novo currículo para a Escola Normal de 

Natal, que proporcionasse a renovação da prática pedagógica e a devida adequação dos 

programas de ensino integrados ao aperfeiçoamento do corpo docente. Com a primeira 

alteração, no início de 1958, o currículo ficou assim esboçado: “Metodologia – 1º, 2º, e 3º 

ano; Prática de Ensino – 2º e 3º ano; Educação Sanitária e Puericultura 2º e 3º; Sociologia e 

Filosofia 2º e 3º; Matemática 1º e 2º; Administração Escolar – em lugar de Civismo – 3º ano” 

(ESCOLA NORMAL DE NATAL, 1958b, p. 2). 

Essa organização curricular aprofundou a institucionalização das chamadas ciências 

da educação além de introduzir no curso normal as metodologias de ensino que, 

posteriormente, se estenderam a cada área de conhecimento. O que antes era restrito à 

metodologia do ensino primário, uma espécie de metodologia geral, desdobrou-se em 

Metodologia da Matemática, Metodologia dos Estudos Sociais, Metodologia das Ciências e 

Metodologia da Língua Portuguesa. 

Os cursos de aperfeiçoamento, coordenados pelo CEPE, órgão da SEEC RN, foram 

organizados de forma a compreender, principalmente, aquelas instituições de formação 
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docente, como a Escola Normal de Nata/Instituto de Educação, que, por sua natureza, eram 

mais exigidas em termos da renovação dos métodos de ensino.  

Constatamos, a partir daí, uma variação das disciplinas no ensino normal neste 

período de transição da reforma, a exemplo da mudança de progressão das disciplinas em 

1959, quando “a cadeira de prática de ensino [passou a] figurar no 2º ano e [se deu] a criação 

da cadeira de Administração Escolar” (ESCOLA NORMAL DE NATAL, 1959a, p. 60). 

A reformulação do currículo tornou-se um imperativo técnico para a formação do 

magistério na Escola Normal e para a reorganização das atividades das demais escolas que 

compunham o Instituto de Educação, vez que se pretendia uma renovação da prática como 

atividade científica. O processo de reconstrução curricular caminhava no sentido da 

introdução dos novos saberes implicados nas matérias dos cursos de aperfeiçoamento do 

magistério, voltados para os diretores e os orientadores escolares. Os novos conteúdos, 

organizados em matérias essenciais à renovação dos métodos, constituíam-se em: 

Metodologia da Matemática, Estudos Naturais, Linguagem, Psicologia da Criança, 

Administração e Supervisão, Arte de Contar História e Recreação (DIPLOMADAS..., 1958). 

Para além do discurso da obrigatoriedade e da responsabilidade do Estado de promover e 

disseminar o ensino primário, o discurso escolanovista centrava-se na renovação da forma do 

ensino nas instituições já existentes. 

Desde janeiro de 1958, a Escola Normal de Natal já atravessava um período de 

transformação no fazer pedagógico, implantando, de modo sistemático, os novos princípios e 

as novas exigências curriculares. No ano de 1960, efetivou-se a reforma do ensino normal, 

após dois anos seguidos de cursos de aperfeiçoamentos em Natal, com técnicos do INEP 

juntamente com professores especialistas do Estado, numa tentativa de reorientar a prática 

pedagógica e construir um novo currículo para a Escola de Professores do Instituto de 

Educação de Natal. 

A reforma acima mencionada, experimentada e buscada desde 1958, foi 

regulamentada pela Lei 3.590, de fevereiro de 1960, que “aprova o regulamento do Ensino 

Primário e Normal do Estado do Rio Grande do Norte” (LEI Nº 3.590...,1960b)49,

legitimando e sistematizando um novo currículo já anunciado e em processo de execução com 

a implantação da reforma de ensino desde 1958. 

Esse documento estabeleceu as diretrizes curriculares e de funcionamento não só 

para o Instituto de Educação de Natal mas também o de Caicó e Mossoró. Determinou que o 

49Não foi possível identificarmos a página dessa fonte. 



188

curso pedagógico teria que associar, de forma articulada e objetiva, o estudo dos fundamentos 

da educação e a habilitação prática para o exercício do Magistério, pressupondo, assim, uma 

articulação com a prática, definindo-a nos dispositivos abordados a seguir. O artigo 72 dispôs 

que o currículo do Curso Pedagógico deveria primar pelos Fundamentos da Educação: Ensino 

de Linguagem, de Matemática, de Estudos Sociais, de Ciências Naturais, de Recreação e 

Jogos, de Música e Artes Aplicadas. Entendia-se que essas disciplinas eram imprescindíveis 

para a professora que iria conduzir o aprendizado primário. O artigo 73, por sua vez, explicita 

o significado dos fundamentos da Educação a sua natureza, os fins a que se destina, as 

questões de integração social, de desenvolvimento da criança e das condições de 

aprendizagem (LEI Nº 3.590..., 1960b) 

Por tal prescrição, o ensino deveria basear-se nos estudos de problemas que 

envolvessem os professores, alunos e alunas, desenvolvendo uma cultura de cooperação no 

fazer pedagógico. Assim, os programas deveriam ser reexaminados ou reorganizados pelos 

professores em conjunto. Mas havemos de convir que os dispositivos regulamentares traziam 

não somente imposições; também apontavam caminhos, orientavam a prática, tal como foi 

acentuado no artigo 76, que explicita a utilidade dos conhecimentos dos Fundamentos da 

Educação e os Estudos Sociais para a prática pedagógica: “deverão os futuros professores 

tornar-se capazes de introduzir os seus alunos no conhecimento do meio, da estrutura e dos 

mecanismo das instituições mais ligadas à vida comum, das condições de vida do aluno e de 

suas famílias” (LEI Nº 3.590...,1960b). 

Em reunião extraordinária, de 15 de dezembro de 1960, foram encerrados os 

trabalhos letivos pela diretora da Escola Normal, que estabeleceu, entre as metas para o ano 

vindouro, a adoção de “programas mais flexíveis, dentro dos planos da reforma” (ESCOLA 

NORMAL DE NATAL, 1960b, p. 65). 

A reforma em curso, disciplinada pela nova Lei que sistematizou os cursos de 

formação docente nos Institutos de Educação recém criados no Estado, introduziu o termo 

Curso Pedagógico, em substituição à tradicional denominação Curso Normal, além de trazer 

para este uma nova proposta de currículo. 

Em 1961, passou pela Escola Normal de Natal a professora Margarida de Jesus 

Cortez, que, em reunião com os professores, fez um apelo relativamente à renovação 

metodológica. Solicitou que estes fizessem uma "revisão nos programas de ensino, 

observando os objetivos do Curso Pedagógico, a fim de que as futuras professoras tivessem 

uma maior fundamentação técnico-profissional” (ESCOLA NORMAL DE NATAL, 1961, p. 
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65). Sugeriu, do mesmo modo, que os professores se organizassem em grupos de estudos 

conforme as afinidades das matérias. Percebemos, na fala da professora Margarida Cortez, 

uma linguagem já pautada pela concepção da formação docente em voga, afinada com as 

teorias que primavam pela renovação técnico-pedagógica, centradas no planejamento, na 

racionalização e na integração dos conteúdos nos processos de ensino. 

Ainda em fase de consolidação do currículo instituído pela Lei 3.590, em fevereiro 

de 1960, prenuncia-se uma reordenação do currículo do Curso Pedagógico da Escola Normal, 

com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB  4.024), de 

dezembro de 1961. Essa Lei dispôs, em seu artigo 11, que a União, os Estados e o Distrito 

Federal organizassem os seus sistemas de ensino, dentro dessa base legal, ficando a cargo das 

instituições de ensino, orientadas pelo Conselho Estadual de Educação, elaborar seus 

currículos (BRASIL, 1963). 

Uma medida a ser tomada pelos Estados era a criação dos Conselhos Estaduais de 

Ensino, responsáveis por elaborar a Lei do Ensino Estadual, bem como fiscalizar e orientar o 

sistema estadual de ensino; avaliar e aprovar os regulamentos dos estabelecimentos de 

educação com os devidos currículos dessas instituições, além de mapear o quadro de 

professores qualificados, identificando também os professores leigos.  

Em junho de 1962, foram iniciados, na Escola Normal de Natal, os trabalhos para a 

efetivação da reforma do ensino normal, no que concerne à etapa de elaboração e aplicação de 

um novo currículo pautado pela LDB. Para essa empreitada, foi designada a professora 

gaúcha Cecília Cardoso Alves, que veio ao Rio Grande do Norte para coordenar e orientar a 

nova reforma do ensino normal no Estado. 

Na primeira reunião com os professores e as professaras da Escola Normal, ela expôs 

sobre o desenvolvimento do ensino normal neste e em outros Estados, particularmente o do 

Rio Grande do Sul, que, como era sabido, se encontra na vanguarda do movimento renovador

(ESCOLA NORMAL DE NATAL, 1962b). Naquele mesmo encontro, a professora Cecília 

Cardoso apresentou, sugeriu e pôs em discussão as vantagens do Ensino Departamental,

obtendo boa aceitação por parte dos professores daquela instituição (ESCOLA NORMAL DE 

NATAL, 1962b, grifo nosso). 

No contexto da reforma do ensino normal, era visível a efetiva participação das 

mulheres conduzindo os trabalhos de reorganização do novo currículo, encarando o 

“planejamento de um currículo como um processo social e culturalmente mediado” 

(AMANTEA et al., 2006, p. 41). No período em apreço, a construção de um novo currículo 

era coordenada pelas mulheres professoras, ou orientadoras educacionais. Nesse cenário, as 
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educadoras fizeram-se não só partícipes mas, também, agentes da reforma de ensino, 

respeitadas e engajadas na construção de um currículo que consiste em “uma negociação 

complicada”, termo cunhado por Pinar (2006, p. 22). 

Num trabalho diário, embalado pelo discurso democrático, renovador, modernizador, 

regulado pela interlocução entre técnicas, professoras e professores, deveria a construção do 

novo currículo ser amplamente debatida absorvendo a opinião dos docentes, especialmente 

daqueles envolvidos com o ensino normal. Nesse intento, foram marcados, naquela mesma 

reunião, três seminários de ensino normal, previstos para as férias de julho daquele ano, 

sendo, respectivamente, nas cidades de Natal, Mossoró e Caicó, para que, assim, fossem 

ouvidos “todos os professores do Ensino Normal do Estado, seus problemas e sugestões, para 

que se pudesse organizar um plano de reforma ou adaptação as nossas necessidades” 

(ESCOLA NORMAL DE NATAL, 1962b, p. 68). 

A partir da segunda metade do século XX, os estudiosos das teorias do currículo 

engendraram uma série de técnicas de planejamento e avaliação curriculares como 

instrumento de regulação do trabalho pedagógico. No cotidiano escolar, é possível 

desenvolver o currículo de forma peculiar, de acordo com cada instituição, entendendo-se que 

o conteúdo das disciplinas e, conseqüentemente, a disposição destas no currículo permite, 

como assinala Gatti Júnior (2002, p. 18), “enxergar a escola [...] de um ângulo em que sua 

materialidade e suas finalidades, de fato, realizam-se: nas disciplinas escolares”. 

Presumimos, então, ser necessário o exame da construção dos currículos em cada 

época histórica, bem como a organização dos objetivos e finalidade das disciplinas de uma 

instituição educativa para conhecer o seu interior. 

Na sociedade moderna, a educação escolarizada passou a ser requerida como forma 

de aquisição da cidadania, sendo almejada por uma população bastante diversificada. Nesse 

processo, o currículo escolar passou a servir, cada vez mais, como meio de formalizar o 

comportamento dos indivíduos. 

O excessivo crescimento das escolas, a heterogeneidade de alunos e alunas, bem 

como a diversidade dos mestres e das mestras de diferentes origens sociais, culturais e 

religiosas, que ingressavam nas escolas, durante o século XX, passou a demandar também 

formas mais sofisticadas de formação da conduta. Em função disso, Forquin (1993, p. 42) 

afirma que as “democracias industriais, tendem, pela via da escolarização obrigatória, a 

submeter, cada vez por mais tempo, massas de alunos cada vez mais numerosas a tipos de 

educação cada vez mais uniformes”. 
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E não poderia ser diferente: uma prática educativa que primava pela padronização do 

comportamento apontava para a necessidade da uniformização da ação no interior das 

instituições escolares, em nome da eficiência e da racionalidade do trabalho educativo. Desse 

modo, a unificação propugnada firmava-se na utilização de estratégias tendo, como 

instrumentos eficazes, o currículo científico e os exames. Há quem afirme, porém, que “uma 

uniformidade nos cursos ou uma equalização nos resultados, não se pode tratar, [...] senão de 

uma utopia socialmente perigosa e culturalmente desastrosa, já que os indivíduos são 

desigualmente aptos para se beneficiarem dos recursos educativos” (FORQUIN, 1993, p. 43). 

Assim, a mudança social instigou as sociedades em via de modernização, a exemplo 

das Américas, a adotarem nas escolas o modelo que tornava as fábricas produtivas. Ao seguir 

a linhagem do gerenciamento científico, acreditava-se que  

[...] o currículo científico estava baseado na eficiência e na padronização [...] 
implicavam economia do tempo da escola [...] os professores agindo conforme as 
ordens recebidas – esta era a chave da eficiência e da padronização” (DOLL 
JÚNIOR, 1997, p. 64). 

Buscando a racionalidade e a eficiência técnica, foi implantado o Sistema 

Departamental na organização do currículo do ensino normal norte-rio-grandense, sendo a 

proposta discutida e aprovada pela Congregação. O currículo ficou estruturado em três séries, 

correspondendo aos respectivos departamentos: 1ª Série: matérias de cultura geral; 2ª série:

cultura geral e profissionalizante em menor escala; 3ª série: cultura profissionalizante, 

principalmente (ESCOLA NORMAL DE NATAL, 1962b). 

A Divisão Departamental estabeleceu, para as três séries do Curso Normal, as 

seguintes disciplinas: 

1ª Série: Línguas e Literaturas, Ciências Sociais, Ciências Físicas Naturais, Direção 
da Aprendizagem, Matemática e Estatística, Artes, Educação Física e Religião. 
2ª série: Fundamentos Biológicos, Fundamentos Sociológicos, Fundamentos 
Psicológicos, Fundamentos Filosóficos, Direção da Aprendizagem em: Matemática, 
Estudos Sociais e Naturais, Linguagem, Línguas e Literatura, Matemática, 
Estatística Práticas Educativa, 
3ª série: Direção da Aprendizagem em: Matemática, Estudos Sociais e Naturais, 
Linguagem, Prática Escolar, Fundamentos da Educação, Fundamentos 
Psicológicos, Fundamentos Filosóficos, Fundamentos Sociológicos; Línguas e 
Literatura, Práticas Educativas e Administração de Classe e Escolas (ESCOLA 
NORMAL DE NATAL, 1963a, p. 69, grifo nosso). 
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Ao observamos o currículo disposto acima, podemos perceber a ausência da 

disciplina História da Educação ou Fundamentos Históricos. Essa disciplina, surgida no final 

do século XIX, desenvolveu-se, sobretudo, nas Escolas Normais e nos cursos de formação de 

professores, tanto na Europa como nos Estados Unidos e no Brasil. Fez-se presente nos cursos 

normais, por muito tempo, acompanhada da Filosofia (LOPES; GALVÃO, 2001). 

No currículo da Escola Normal de Natal, esse campo do conhecimento figurou, com 

variadas denominações, associado às diferentes disciplinas, especialmente Pedagogia, que, 

até 1922, contemplava os conhecimentos de formação docente50. Nos anos de 1940, a 

consolidação das disciplinas pedagógicas específicas (Biologia, Psicologia, Sociologia) 

concorreu para que a História da Educação figurasse nesse cenário associada à Filosofia da 

Educação, sobretudo com a instituição da Lei Orgânica para o Ensino Normal, de 1946, que 

padronizou nacionalmente as matérias do segundo ciclo do curso normal, incluindo História e 

Filosofia como uma única disciplina curricular.  

A proposta Curricular da Escola Normal de Natal aponta apenas a disciplina 

Fundamentos Filosóficos sem fazer nenhuma alusão à História da Educação. Esse 

afastamento decorreu “talvez pela necessidade que a área de educação tem de solucionar os 

problemas da prática, a História e a Filosofia foram consideradas pouco importantes para a 

compreensão do fenômeno educativo” (LOPES; GALVÃO, 2001, p. 27). Ressalvamos, 

entretanto, que, no currículo da Escola Normal de Natal, permaneceram os Fundamentos 

Filosóficos, por serem úteis às interpretações destinadas a realçar a importância da formação 

moral e disciplinar. 

Associado às novas disciplinas de ensino, consolidou-se, nesse contexto, como 

objeto de avaliação, o comportamento de cada aluna, individualmente, concretizando-se na 

forma de  

[...] conceito de notas [no qual], cada aluna deverá ser observada pelo professor, 
não somente dentro da Escola, mas também fora. A escola deve julgar a sua aluna e 

50No regimento da Escola Normal, de 1908, esse campo de conhecimento figurou no terceiro ano, ancorado por 
Pedagogia e Economia Doméstica, chamado de Legislação Escolar (RIO GRANDE DO NORTE, 1909). Na Lei 
geral de ensino do Estado, de 1916, e conseqüentemente no regulamento da Escola Normal, de 1917, surgiu a 
disciplina denominada Pedagogia, História da Educação, Economia e Leis Escolares, (RIO GRANDE DO 
NORTE, 1916; 1917). Já no regulamento de 1922, essa disciplina permaneceu com a mesma nomenclatura 
acrescentando-se, ainda, os conhecimentos de Metodologia, sendo ministrada na segunda e terceira série do 
curso normal (RIO GRANDE DO NORTE, 1922). No decreto de reforma do ensino normal, de 1938, não 
consta,no currículo, a referida disciplina e o que mais se aproximava desta era Antropologia Pedagógica, 
ministrada no primeiro ano do referido curso (RIO GRANDE DO NORTE, 1938). 
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seu comportamento. Influirá nas notas das diferentes disciplinas as atitudes, e o 
comportamento da aluna (ESCOLA NORMAL DE NATAL, 1963a, p. 70, grifo 
nosso). 

Na verdade, não foi instituída uma disciplina específica para avaliação do 

comportamento, vez que este deveria ser observado diariamente e em atividades rotineiras no 

decorrer das aulas das diferentes disciplinas, somando-se à avaliação geral. A atribuição de 

notas a partir do comportamento das alunas foi um recurso sempre presente na prática 

pedagógica da Escola Normal de Natal desde épocas bem remotas. Ressurgiu com um novo 

feitio materializando-se de modo intercalado nas diversas atividades educativas da Escola, 

incorporando formas mais sofisticadas, razão por que passou a ser considerada uma prática 

escolar de alta complexidade, que requeria acuidade intelectual e perspicácia, 

simultaneamente. As palavras da professora Cecília Cardoso podem bem servir para 

entendermos o grau de preocupação em torno dessa questão: “a matéria é delicada e requer 

atenção por parte dos senhores professores” (ESCOLA NORMAL DE NATAL, 1963a, p. 

70).

Na seqüência dos acontecimentos, a discussão em torno da nota de comportamento 

cada vez mais tomava espaço naquela instituição. A reunião do dia 11 de maio de 1963,

convocada especificamente para discutir a nota de conceito das alunas, foi decisiva para 

solucionar o caso: depois de ouvida a opinião dos presentes, firmaram-se os valores adotados 

para o conceito51.

Foram definidos também, nessa reunião, os critérios de julgamento do conceito: 

“freqüência, pontualidade, atitude para com o professor, atitude para com os colegas, 

apresentação pessoal, execução das tarefas, participação na vida escolar” (ESCOLA 

NORMAL DE NATAL, 1963c, p.72). 

A busca pela uniformização do comportamento, via currículo escolar, nas sociedades 

modernas, mesmo sendo esta nociva aos sujeitos sociais, tornou-se um objeto de estudo que 

se convencionou chamar de Sociologia do Currículo, no dizer de Gatti Júnior (2002), e tem-se 

destinado a analisar as reais funções da escola na sociedade capitalista. 

Vale registrar que, no início de 1963, em sessão presidida por Dona Chicuta Nolasco 

e coordenada pela professora Cecília Cardoso, os professores e as professoras mais uma vez 

se reuniram para discutir e construir o currículo do ensino normal, sendo reafirmado o novo 

51Ótimo, correspondendo à nota 10. Muito bom, correspondendo a 9; - Bom, correspondendo a 8 – Regular 
correspondendo a 7 – Sofrível correspondendo a 6 – Insuficiente correspondendo a 5 (ESCOLA NORMAL DE 
NATAL, 1963c, p.72).  
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modelo curricular estruturado em Divisão de Departamento, cujos pilares compreendiam a 

Cultura Geral (formada pelas disciplinas da primeira série e algumas da segunda) e Cultura

Profissional (formada pelas disciplinas da terceira e da segunda série). A essa nova estrutura 

integravam-se as disciplinas distribuídas nas três séries do curso normal (ESCOLA NORMAL 

DE NATAL, 1963a).

Do total dessas disciplinas foram compostas as Divisões de Ensino, as quais 

implicavam integrar as matérias de ensino com conteúdos e objetivos educacionais afins, bem 

como segmentar, pelo planejamento, atividades educacionais inter-relacionadas entre as 

disciplinas integrantes. As divisões de ensino ficariam assim constituídas: Divisão de 

Fundamentos da Educação; Divisão de Direção da Aprendizagem; Divisão de Artes e 

Recreação e Divisão de Matemática (ESCOLA NORMAL DE NATAL, 1963e). 

As divisões de ensino foram idealizadas com vistas a desenvolver o planejamento de 

ações educativas integradas entre as matérias afins, a organização de eventos, como também 

deveria discutir e encontrar caminhos para os problemas e dificuldades comuns a cada uma 

por meio do desenvolvimento de projetos. Portanto, entre os objetivos pedagógicos da Escola 

Normal de Natal para aquele ano, destacava-se o propósito de “fazer funcionar as diversas 

Divisões” (ESCOLA NORMAL DE NATAL, 1963e, p. 73). 

A organização das disciplinas e dos professores por Divisões de Ensino passou a 

intervir em todo o trabalho pedagógico da escola, especialmente na realização dos variados 

eventos, como seminários, visitas e palestras, que passaram a dinamizar a vida da escola, 

dando-lhe uma nova tonalidade. 

Estabelecer relação entre a escola e a sociedade, entre os conhecimentos e a 

realidade, aproximar teoria e prática eram tarefas preestabelecidas para cada divisão de 

ensino. Conforme ficou estabelecido, as visitas a instituições culturais e educativas deveriam 

ser coordenadas pelos professores. Assim, a visita à Clínica Heitor Carrilho seria coordenada 

pela professora Elza Sena (Psicologia); o passeio às Ruas de Recreio ficaria sob a 

responsabilidade da professora Conceição Cunha; a visita ao o I.B.G.E teria a coordenação da 

professora Maria Gadelha (Estatística); a visita à residência do Comendador Câmara Cascudo 

seria conduzida pelo professor Eulício Farias; a visitação aos Cursos Noturnos de 

Alfabetização do Método Paulo Freire seria encaminhada pela professora Maria Alexandrina. 

Para a professora de Canto, Dulce Wanderley, ficou a incumbência de convidar o orfeão do 



195

Seminário São Pedro para as festividades em homenagem a Don Nivaldo Monte52 (ESCOLA 

NORMAL DE NATAL, 1963e). 

Nesse período, buscava-se não somente a renovação do currículo mas também a das 

práticas e da forma de aprender. Percebemos ações pedagógicas norteadas pela compreensão 

de que o conhecimento não estava circunscrito aos livros no interior da Escola Normal, mas 

na materialidade das instituições e difundido entre os sujeitos sociais que as compõem nos 

diversos setores da sociedade. 

Com relação aos procedimentos relacionados à disciplina Prática Pedagógica das 

alunas, ficou definido que esta seria realizada “durante uma semana na Escola de Aplicação 

por um grupo de sete alunas, e as demais nos outros grupos escolares da cidade. Sem ficha. 

Nota de conceito”. (ESCOLA NORMAL DE NATAL, 1963e, p.73). 

Ponto sempre presente na pauta de reunião da Congregação, a prática pedagógica era 

vista como meio de elevar o nível das aulas ministradas pelas alunas-professoras, sendo um 

momento precioso para a formação da normalista, levando-se em consideração dois pontos 

fundamentais: a orientação e a supervisão do professor sobre as aulas dadas pelas alunas no 

intuito de estas evitarem generalizações (naturais pela falta de experiência da normalista) que 

não atendessem aos objetivos previstos. Outra preocupação incidia sobre a devida aplicação 

do material audiovisual confeccionado pelas alunas, que deveria ser utilizado nas aulas 

práticas, atendendo, a rigor, as técnicas de confecção do mesmo (ESCOLA NORMAL DE 

NATAL, 1964e). 

Embora a prática pedagógica figurasse no discurso educacional como atividade de 

alta relevância para o curso pedagógico, faltava, na Escola Normal de Natal, professora 

habilitada para coordená-la. Um desafio enfrentado pelas professoras da Divisão de 

Aprendizagem53, que, em reunião, resolveram alternarem-se para orientar a prática 

pedagógica, ao mesmo tempo em que também decidiram requisitar a colaboração da 

coordenadora do Ensino Normal, Cecília Cardoso (ESCOLA NORMAL DE NATAL, 1963d).  

A cada ano, intensificavam-se as exigências e o controle das alunas na execução da 

prática pedagógica, por parte das professoras das “Didáticas Especiais, bem como a 

supervisão em classe desse trabalho de Prática” (ESCOLA NORMAL DE NATAL, 1964g, p. 

52Don Nivaldo Monte era professor de Psicologia da Escola Normal de Natal estava se afastando do magistério 
para dedicar-se às demandas da vida religiosa (ESCOLA NORMAL DE NATAL, 1963b). 
53Compareceram à reunião professoras das três divisões de aprendizagem: da Direção da aprendizagem, 
Dorvalina Emericiano da Câmara (Didática Geral) e Maria Alexandrina Sampaio (Metodologia da Linguagem); 
Fundamentos de Educação, Anaíde Dantas (Metodologia de Estudos Sociais) e divisão da Matemática, Carmem 
Pedrosa (Metodologia da Matemática), Maria Simonetti Gadelha (Estatística) (ESCOLA NORMAL DE 
NATAL, 1964a). 
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84). Para além do exercício de dar aula, era requerida da aluna-professora a combinação dos 

múltiplos saberes adquiridos no decorrer do curso, ou melhor, articular e aplicar os 

conhecimentos adquiridos utilizando os recursos tecnológicos e demonstrando as habilidades 

em planejar e executar a aula. Desse conjunto de elementos, dependeria o desenvolvimento da 

prática pedagógica da futura professora. 

A prática pedagógica dos docentes da Escola Normal passou a ser também 

questionada de tal modo que, freqüentemente, pontuava a pauta de reuniões da Congregação 

presidida por Dona Chicuta Nolasco, que recomendava às professoras e aos professores que 

observassem a dosagem da matéria do programa de ensino, sempre advertindo para o fato de 

que “os programas de cada matéria deveriam ser organizados dentro das possibilidades reais, 

de modo que ao terminar o ano, todo o programa tenha sido dado de acordo com o plano 

inicial” (ESCOLA NORMAL DE NATAL, 1964e, p. 81).

O que foi abordado como dosagem da matéria, implicava, na verdade, planejamento 

de ensino, uma prática que encontrava resistência por parte dos professores no interior da 

Escola Normal. Presumimos, assim, que o planejamento pedagógico ficava circunscrito ao 

trabalho compartilhado entre docentes, coordenação e direção.  

Entre as atividades planejadas para o ano de 1963, pela Escola Normal, ganharam 

vulto os seminários (ministrados nas salas de aula pelos próprios professores) realizados em 

substituição aos jogos e aos desfiles escolares. As temáticas dos seminários alternavam-se 

entre os conhecimentos de cultura geral e específica da formação docente, a saber: 

1) Nossa Independência literária  Prof. Eulício Farias 
2) Como evoluiu o português no Brasil  Prof. Gerson Dumaresq 
3) José Bonifácio à luz da literatura. Prof.  Eulício Farias 
4) Formação da Família Brasileira  Des. Zacarias Cunha 
5) Desenvolvimento Econômico do Brasil  Maria S. Gadelha  
6) A sociedade Brasileira do século 18  Anaíde Dantas 
7) Efeitos sociais e políticos da independência do Brasil  Manuel  
    Rodrigues de Melo 
8) Divertimentos populares do Norte  Mª da Conceição Cunha  
9) Arte, e sua evolução através dos tempos  Jacira Góis 

  10) Aspectos psicológicos dos tempos, fenômenos políticos e sociais o Brasil  Elza
  Sena 

11) Aspectos religiosos do Império e da República  Pe. Aluísio  
      Souza  
12) Desenvolvimento econômico do Brasil  Carmem Pedroza 
      (ESCOLA NORMAL DE NATAL, 1963f, p. 75). 
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Os seminários, que passaram a fazer parte do calendário de eventos da Escola 

Normal, objetivavam não somente a elevação intelectual da normalista mas traziam, como 

outras atividades festivas, a marca das novidades curriculares e das transformações 

pedagógicas da instituição. 

Percebemos, na proposta temática dos seminários, uma forte predominância dos 

conhecimentos de formação geral sobre os conhecimentos específicos, uma característica que 

marcou a história da prática pedagógica da Escola Normal de Natal desde sua origem, como 

se nela estivesse incrustada. Um estigma que essa escola foi convocada a superar, a partir do 

acesso às teorias escolanovistas, que tinham como estandarte a modernização metodológica, 

um ensino prático na formação de professores e professoras, com a finalidade de promover 

uma aproximação dos conhecimentos escolares com a vida. 

Circulava entre os órgãos gestores e formadores o discurso que pregava a renovação 

das técnicas de ensino, da racionalidade na ação de ensinar, apontado a sala de aula como 

laboratório. Por outro lado, permanecia no interior da escola, o ranço de uma formação 

intelectual e geral na prática pedagógica do curso de formação de professoras do ensino 

primário do Instituto de Educação de Natal. 

Na medida em que se vivia a cotidianidade da escola, aguardava-se a aprovação do 

projeto de reforma do curso normal elaborado, em 1962, pela professora Cecília Cardoso 

juntamente com a direção e os docentes da Escola Normal de Natal. No ano seguinte, o 

projeto foi encaminhado para o Conselho Estadual de Educação para ser analisado e 

aprovado.

Passaram-se os anos, e o projeto de regulamentação do curso normal não recebeu a 

devida avaliação e aprovação do Conselho Estadual, tornando-se tópico reincidente na pauta 

das reuniões dos professores. As solicitações eram constantes, a exemplo do desembargador 

Zacarias Nunes, que fez apelos no sentido de que “a Congregação apresentasse ao Sr. 

Secretário de Educação uma sugestão para que [fosse] aprovado com a brevidade possível o 

projeto de Lei que modifica o Currículo da Escola Normal de Natal” (ESCOLA NORMAL 

DE NATAL, 1964b, p. 77). 

Ainda assim, a falta de regulamentação do Curso Normal voltou a pontuar as 

discussões da reunião pedagógica do dia 14 de novembro de 1964, que tinha a finalidade de 

decidir sobre a alteração do currículo da Escola Normal, antecipando-se à deliberação do 

Conselho Estadual de Educação. Ficou determinado, entretanto, que “não se modificaria o 

currículo, senão por sugestão do órgão competente da Secretaria de Educação, a exemplo do 
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que tem sido feito, durante a reforma que se processa no Estado” (ESCOLA NORMAL DE 

NATAL, 1964g, p. 84). 

Tal como o ensino normal, o ensino primário também tinha um projeto de reforma 

aguardando parecer do Conselho de Educação. Este obteve aprovação ficando regulamentado 

pelo Decreto de nº 4.188, de 5 de fevereiro de 1964, que “aprovou o Regimento Interno das 

Escolas Primárias” (DECRETO Nº 4.188..., 1964)54. Quanto ao regimento interno da Escola 

Normal de Natal, não constatamos a sua aprovação nos Diários Oficiais do Estado referentes a 

1964, nem nos três anos seguintes. 

Ressalvamos que, a partir de março de 1964, com o estabelecimento da Ditadura 

Militar no Brasil (1964–1985), foram instalados em todos os setores da sociedade, 

instrumentos de controle, por parte do Governo Federal; em especifico, nos campos de 

formação de opinião, sobretudo o educacional. Com a consolidação desse novo regime, 

ocorreu um rompimento radical com os projetos educacionais inspirados em ideais liberais e 

democráticos. 

A recolocação do poder político provocou uma reorganização da administração não 

só em âmbito nacional, mas também no estadual. Supomos, portanto, que a aprovação do 

projeto de reforma curricular do ensino normal e o regulamento interno da Escola Normal de 

Natal tenha sido atropelado em decorrência das medidas educacionais vislumbradas para o 

Estado. Nesse particular, citamos a reforma do Sistema de Ensino norte-rio-grandense, 

aprovada pela Lei 3.285, em 14 de dezembro de 1965, a fim de “organizar, de forma 

científica, o sistema de educação do Estado” (LEI Nº 3.285..., 1965)55.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB de 1961) promoveu a 

descentralização do ensino, ou melhor, a quebra de uniformidade em relação à organização 

curricular, na medida em que atribuiu a responsabilidade aos estados e às escolas pela 

formulação de seus currículos. Todavia, percebeu-se, na prática, que os estabelecimentos de 

ensino acabaram acatando as indicações dos Conselhos Estaduais que, por sua vez, seguiam 

as recomendações do Conselho Federal de Educação. No dizer Zotti (2004, p. 125), “a 

descentralização que a LDB possibilitou acabou sendo desvirtuada [...] também pelas escolas, 

que, muitas vezes, não exerceram a liberdade de escolha que a lei garantia”. 

A Escola Normal de Natal permaneceu com o currículo instituído em fevereiro de 

1960, sendo alvo, entretanto, das disciplinas introduzidas pelo Conselho Federal de Educação 

e por ele deliberadas, em face do Regime Militar. 

54Não foi possível identificarmos a página dessa fonte. 
55Não foi possível identificarmos a página dessa fonte. 
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Em novembro de 1964, a Congregação dos professores da Escola Normal discutia as 

possibilidades de inserção dos conhecimentos de Educação Moral e Cívica nos programas da 

Escola56. Por outro lado, o horário de aulas estava completamente preenchido; assim, foram 

apontadas duas possibilidades: a primeira seria a criação de uma cadeira dessa disciplina; a 

outra incidiria na inclusão dos conhecimentos de Moral e Cívica nas aulas de Sociologia. Uma 

decisão dificultada em decorrência da falta de regulamentação do currículo da escola, que, à 

época, aplicava um currículo provisório, com respaldo na justificativa de que “não há 

regulamentação definitiva dos órgãos Federais a respeito do Ensino Normal, que ainda se 

acha meio controvertido” (ESCOLA NORMAL DE NATAL, 1964g, p. 84). 

Em arremate, vale reiterar que, embora o projeto de reforma e a definição curricular 

fossem recorrentemente solicitados nas reuniões da Congregação dos professores da Escola 

Normal de Natal, não consta, nos Diários Oficiais dos anos de 1964 a 1967, o Decreto de 

regulamentação do Ensino Normal norte-rio-grandense. 

56Entre as disciplinas indicadas pelo Conselho Federal de Educação como optativas, figurava a Educação Moral 
e Cívica, disposta no art. 38 da LDB/61, inciso III, cuja regulamentação efetivou-se com portaria do MEC n. 419 
de 17/10/1963, que versa sobre a educação moral e cívica dos alunos do ensino médio, definindo-a, no artigo 
primeiro como um “processo educativo global que abranja toda a vida escolar do educando” (ZOTTI, 2004, p. 
129). 
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CAPÍTULO 6 

 ASPECTOS DO COTIDIANO DA ESCOLA NORMAL DE 

NATAL/INSTITUTO DE EDUCAÇÃO
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No teatro da memória, as mulheres são 
sombras tênues (Michelle Perrot). 

6.1 A Escola Normal de Natal via lembranças das ex-normalistas 

 A partir da década de 1950, houve uma reconstrução do perfil de normalista que 

buscava na docência um espaço de trabalho remunerado, encarando-o como profissão, quando 

se disseminaram, no País, os discursos e as ações para a formação dos profissionais da 

educação.

Considerando esse contexto, foram analisadas as lembranças de três ex-normalistas 

da Escola Normal de Natal/Instituto de Educação, aí formadas entre o período de 1959 a 

1963. Os depoimentos serviram como elementos importantes para a reconstituição do 

cotidiano da Escola Normal de Natal. A partir de suas representações, ponderamos sobre os 

motivos que fizeram essas mulheres ingressar na Escola Normal, sua auto-imagem como 

normalista, os mecanismos de formalização do comportamento (os exames, o uniforme, o 

controle do tempo, as regras), e as perspectivas de cada uma ao término do Curso Normal. 

As lembranças das ex-normalistas foram complementadas com outras evidências 

relativas ao cotidiano da Escola Normal de Natal/Instituto de Educação naquela época. Ainda 

na condição de menina-moça, elas ingressavam na Escola Normal, após o término do curso 

Ginasial, com 14 a 15 anos, e permaneciam por três anos na instituição, saindo com 17/18 

anos, ou mais, tendo ali uma grande contribuição para a formação da personalidade da 

mulher, da professora, da mãe e de sujeito social.  

Era na cotidianidade da Escola que as jovens normalistas se desenvolviam e se 

tornavam adultas, na forma como as define Heller (1992, p. 12, grifo do autor): 

Esse amadurecimento para a cotidianidade, começa sempre por grupos (em nossos 
dias, de modo geral, na família, na escola, em pequenas comunidades). E esses 
grupos face-to-face estabelecem uma mediação entre o indivíduo e os costumes, as 
normas e a ética de outras integrações maiores. O homem aprende no grupo os 
elementos da cotidianidade. 
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FOTO 17  Normalistas em sala de aula [1956/1965?] 
Fonte: Acervo do Instituto de Educação Superior Presidente Kennedy  

Normalistas assistindo aula era uma das práticas mais comuns do cotidiano escolar. 

Presumimos que essa imagem corresponde ao período em que a Escola Normal funcionou no 

Instituto de Educação da Praça Pedro Velho, ao observamos dois aspectos importantes na 

fotografia: as carteiras bipessoais e o laço compondo o uniforme das normalistas.  

A Escola Normal de Natal desenvolvia uma educação voltada para a formação da 

mulher professora, cultivando a formação intelectual, a prática pedagógica, bem como as 

noções de economia doméstica, conteúdos que persistiram nos cursos destinados às mulheres, 

considerados indispensáveis, no currículo da Escola Normal de Natal até o final da década de 

1940.

Certamente, a escola funcionava como um permanente espaço de normalização 

sociocultural, objetivando a transição da turma de adolescentes informais, em jovens 

organizadas e atentas, lançando mão de uma série de práticas e rituais, por meio dos quais 

buscava diminuir idiossincrasias e suavizar personalidades. Era uma rotina pautada na 

disciplina. E isso tinha uma razão de ser, já que o homem participa da vida cotidiana de forma 

inteira com todos os aspectos de sua individualidade, de sua personalidade, pondo em 

funcionamento “todos os seus sentidos, todas as suas capacidades intelectuais, suas 

habilidades manipulativas, seus sentimentos, paixões, idéias, ideologias” (HELLER, 1992, p. 

17).
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Na formalização de tal sistema disciplinar, desenvolvia-se uma prática que transitava 

em dois extremos: formas de estimulação (a classificação, o alto conceito, os prêmios) ou de 

contenção (os baixos conceitos, as advertências, as suspensões, a exclusão), com vistas a 

coordenar as diferenças segundo os critérios escolares. Isso nos faz lembrar o que Foucault 

(1987, p.150) chamou de “um sistema duplo: gratificação-sanção. E é esse sistema que se 

torna operante no processo de treinamento e de correção”. O certo é que o enfrentamento 

dessas práticas, suas estratégias e os conflitos que se travavam em conseqüência destas 

passaram a compor o enredo e o cenário daquele grande palco que era a Escola Normal de 

Natal, tendo como elenco o(a) Diretor (a), os(as) professores (as) e os(as) alunos(as). 

Retomando os depoimentos das ex-alunas, verificamos que elas ingressavam na 

Escola Normal impulsionadas por diferentes motivos. Algumas buscavam ali a instrução 

necessária para continuar os estudos; outras, além dessa finalidade, procuravam os caminhos 

para a profissionalização e o trabalho remunerado. Havia também aquelas que eram 

incentivadas pela família, a fim de concretizar um ideal da mãe, tal como alegou a ex-

normalista Dilza em seu pronunciamento: 

Em 1961, eu fui para a Escola Normal. Fiz o Exame de Admissão ao Curso 
Pedagógico. Minha mãe era professora e me incentivou muito também a fazer, porque 
ela era professora, mas não era formada, então achava que eu devia fazer. Tanto é que 
eu cheguei a ensinar, cheguei a assumir direção de escola e tudo (FEITOSA, 2006).  

 Outras jovens ingressavam na Escola Normal de Natal, por já terem realizado em 

suas cidades de origem o Curso Normal Regional: 

Entrei na Escola Normal porque já havia feito o Ginásio Normal, que era o único que 
existia estadual em Ceará-Mirim.[...] Então, quando se terminava o ginásio em Ceará-
Mirim, as meninas vinham para a Escola Normal e os meninos vinham para o Atheneu 
ou para o Colégio Industrial (MARIA TEREZA, 2005). 

Eu já tinha feito o Normal Regional, então era toda uma continuação daquilo que eu 
realmente queria fazer (MENDONÇA, 2005). 
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A origem das alunas era semelhante: egressas do Ginásio Atheneu Norte-

Riograndense ou vindas de cidades interioranas, principalmente aquelas onde já existia o 

Ginásio Normal Regional, para onde convergiam as jovens daquela localidade. A maioria 

delas enfrentava as adversidades com entusiasmo e perseverança, como podemos subentender 

nas entrelinhas de seus discursos: 

[...] no primeiro ano, permaneci, em Natal, em casa de um conhecido da família. Do 
segundo ano em diante, passei a ir e vir diariamente de Ceará-Mirim para Natal. Fui 
a primeira a fazer isto, sendo seguida por outras, pois o dono do carro recebia o 
pagamento no final do mês. [...] Tinha moças de Açu, Afonso Bezerra [...] (MARIA 
TEREZA, 2005). 

A escola tinha alunas de várias cidades, tinha até de outros Estados, não lembro 
quais cidades, mas acho que eram Ceará Mirim, Itaipu e João Câmara, essas mais 
próximas da capital. Tinha alunas de João Pessoa, acho que motivadas pelo bom 
conceito da Escola, porque naquela época era uma escola [...] muito bem 
conceituada (MENDONÇA, 2005).  

Terminei o Ginásio em 1960 no Atheneu (FEITOSA, 2006). 

 O deslocamento diário de suas cidades de origem para estudar na capital 

transformou essas jovens normalistas em pioneiras de uma prática que, em pouco tempo, se 

tornou comum para as demais. Implicou, também, num exemplo de superação das 

dificuldades, tendo na Escola Normal de Natal a referência para sua vida profissional, 

simultaneamente vendo a sua vida transformada em escola para as novas gerações de futuras 

professoras. 

As meninas me tinham muita consideração porque eu estudava muito sacrificada, 
vinha de muito longe, naquele tempo era longe, hoje não, [...] eu comecei a viajar 
com estrada que era de barro ainda, tudo era muito difícil e as meninas que 
moravam na capital valorizavam muito o sacrifício de quem vinha do interior 
(MENDONÇA, 2005).  
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Enfrentando dificuldades de diferente natureza, essas normalistas não mediram 

esforços para obter uma profissionalização, vislumbrando, no exercício do magistério, o 

caminho para o trabalho remunerado e até mesmo a realização profissional. 

Tradicionalmente, as alunas que faziam o curso de professora na Escola Normal de 

Natal destinavam-se às salas de aula. A partir da década de 1950, essa instituição passou a 

receber as meninas-moças vindas de cidades do interior em busca de um grau de instrução 

mais elevado e de uma profissão. Geralmente as alunas da Normal ficavam hospedadas em 

casa de familiares ou, como afirmou Maria Tereza (2005): “ficavam internas no Patronato da 

Medalha Milagrosa”. As meninas que ingressavam na Escola Normal eram de classe média, 

aquelas que queriam trabalhar. A maioria das alunas pensava em ser professora. As meninas 

da classe A iam para a Escola Doméstica. Existia uma rivalidade muito grande entre as 

meninas da Normal e da Doméstica (MARIA TEREZA, 2005). 

As três depoentes trilharam, na vida profissional, os caminhos pretendidos pela 

maioria das jovens que ingressavam naquela instituição. Primeiro, aquelas que buscavam no 

magistério um trabalho remunerado e a realização profissional, no caso de Rejane Soares 

Mendonça. Entre as que passaram pela Escola Normal, mas seguiram uma outra profissão, 

temos Dilza Feitosa, que realizou seu ideal, tornando-se advogada. Maria Tereza também 

partilhava dessa finalidade, mas acabou por exercer o magistério em toda sua vida 

profissional.

6.2 O cotidiano pautado pela disciplina 

Para além dos conhecimentos necessários à professora primária, a Escola Normal de 

Natal funcionava como um espaço de normalização do comportamento das jovens que nela 

ingressavam, tendo em seu cotidiano uma prática pedagógica centrada na norma, na 

disciplina, que bem podemos interpretar tal como o fez Foucault (1987, p. 118): “podemos 

chamar de as disciplinas, esses métodos que permitem o controle minucioso das operações do 

corpo, que realizam a sujeição constante de suas forças e lhes impõem uma relação de 

docilidade-utilidade”. 
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A essas normas disciplinares também se sujeitavam os professores e as professoras, 

de quem era exigido um comportamento disciplinar e exemplar: assiduidade e pontualidade, 

como atestam as ex-normalistas: 

[...] nós tínhamos uma rigidez grande, até mesmo por ser uma escola 
essencialmente feminina. A disciplina era rígida, mas facilmente assimilável. [...] 
Não existia aquela história do professor faltar, não existia a famosa greve. [...] Nós 
tínhamos aulas freqüentemente, os professores eram muitos bons, uns mais rígidos, 
outros mas flexíveis, mais as disciplinas eram boas, bem dadas, a diretora muito 
boa, então era um dia-a-dia normal (MENDONÇA, 2005). 

Os professores da Escola sabiam que nós vínhamos de Ceará-Mirim, mas se o 
ônibus atrasasse, não podíamos entrar na primeira aula, mesmo que fosse dia de 
prova. Dr. Lavoisier Maia era muito rigoroso (MARIA TEREZA, 2005). 

Mas a disciplina da escola era dez. [...] Tinha a hora exata de entrada, tocou, entrou, 
se não entrasse na hora tinha de ter um motivo muito justo, para poder ser 
introduzida novamente na escola, para assistir aula, ou qualquer coisa. A disciplina 
era rígida, Dona Chicuta era uma pessoa assim muito dinâmica e acho que era 
quase um quartel (FEITOSA, 2006). 

A relação professor aluna era estritamente formal, procurando evitar maiores 

aproximações, mas existia um respeito mútuo entre alunas e professores: “É, quem era doutor, 

era doutor, quem não era, era no mínimo professor” (MENDONÇA, 2005). 

O uniforme escolar, um importante elemento de formalização do comportamento, 

tomou maior importância neste estudo pela diversidade de significações que tinha entre as 

alunas e a direção da escola. Persistência, orgulho, aversão e resistência eram sentimentos que 

envolviam o uso da farda da Escola Normal de Natal. 
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FOTO 18  Rejane S. Mendonça, ex-aluna   
da  Escola Normal de Natal (1962) 
Fonte: Acervo particular de Rejane  
Soares Mendonça 

A foto registra um momento da vida dessa ex-normalista na Praça Pedro Velho, em frente 

ao Instituto de Educação de Natal/Escola Normal de Natal, impecavelmente uniformizada, de 

cabeça erguida, tom de seriedade e serenidade, simultaneamente, abrindo levemente um 

sorriso. Na mão esquerda, livros e cadernos, uma marca nas fotografias das normalistas da 

Escola Normal, como que a lembrar a formação intelectual que delas era requerida.  

Muitas alunas sentiam orgulho da farda, para elas a insígnia que as credenciava como 

membro daquele grupo social, o que lhes infundia um sentimento de igualdade, tal como 

deixam transparecer em seus discursos: 

A farda era aquela saia tipo azul marinho, a camisa branca de mangas compridas. 
Você não podia dobrar a pontinha. Tinha que ser abotoadinha no punho. A 
gravatinha de laço, meia branca e sapato preto. Fardamento era fardamento, você só 
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entrava com ele completo. É. Ah!. Adorava sair na rua com a farda (MENDONÇA, 
2005). 

A deferência ao vestir a farda era associada ao fato de estar entre aqueles e aquelas 

que faziam parte da Escola Normal de Natal, que buscavam naquela instituição um caminho 

para ascender e se firmar na profissão docente. Para Rejane, estar ali significava 

Um salto imenso. [...] Como era uma pessoa humilde, quando eu vim para a Escola 
Normal era como se eu estivesse numa faculdade, [...] até porque depois de dez anos 
que eu terminei a Escola Normal, foi que eu entrei na Universidade Federal 
(MENDONÇA, 2005). 

A compreensão de que estar na Escola Normal, àquela época, era uma grande 

conquista não partia somente do sentimento de humildade da normalista. Esse juízo era 

partilhado por intelectuais natalenses, a exemplo de Veríssimo de Melo, como fica claro em 

uma crônica que publicou no jornal, A República em decorrência das comemorações do 

cinqüentenário dessa instituição: 

Foi a Escola Normal, até bem poucos anos, o estabelecimento de ensino médio que 
maior influência exerceu em nossa terra, preenchendo o papel relevante que já hoje 
está a cargo das nossas faculdades, neste período que antecede à formação da 
Universidade de Natal (CINQÜENTA..., 1958, p. 4). 

A diferença, aparentemente, podia estar num pequeno detalhe da farda das 

normalistas natalenses. As alunas tinham consciência do que as distinguia das outras 

normalistas, passando, a partir daí, a preparar estratégias e se utilizarem desses recursos 

quando necessário:

Era o laço, que a Escola Normal de Natal tinha, um laço que era a gravata da gente. 
A outra tinha aquela gravatinha pequena compridinha e a da gente era um laço, 
então todo mundo já sabia que era aluna da Escola Normal. Na época, tinha o curso 
Pedagógico do Colégio Maria Auxiliadora, que era das moças de família de poder 
aquisitivo maior, particular, e tinha o do Colégio Imaculada Conceição, que 
também tinha o Curso Pedagógico, nesta mesma época, e era azul e branca a farda 
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também, só que a nossa tinha um laço; de laço, só a Escola Normal de Natal 
(FEITOSA, 2006).  

O laço azul de fita fazia parte da identidade da aluna da Escola Normal de Natal: 

“foi adotado a partir de 7 de setembro 1938 [...] visando distinguir as normalistas das alunas 

dos cursos primários” (ESCOLA NORMAL DE NATAL, 1938, p. 23). Percebemos, 

entretanto, por meio das imagens fotográficas, que durante certo período, o uniforme das 

normalistas passou a seguir o padrão das demais escolas femininas, adotando a gravata 

comprida.  

FOTO 19  Dona Chicuta Nolasco entre as normalistas [1953/1955?] 
Fonte: acervo do Instituto de Educação Superior Presidente Kennedy 

Instituir novamente o laço no uniforme das normalistas consistia no fortalecimento 

de sua identidade. Assim entendia Dona Chicuta Nolasco, ao afirmar: “tive que fazer uma 

campanha persistente e severa, mas também de valorização” (FERNANDES, 1973, p. 147). 

Desse modo, o laço passou a ser o “distintivo de honra da normalista”, no dizer de Morais 

(2006, p. 81). 

Na opinião de Dona Chicuta Nolasco, as normalistas “até se envergonhavam de usar 

o laço, distintivo de sua farda. Preferiam andar com as mangas arregaçadas, a blusa meio 
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desabotoada, para que se pensasse que elas pertenciam ao Imaculada Conceição”57

(FERNANDES, 1973, p.147). 

Captando olhares de ângulos diferentes, temos a oportunidade de observar o outro 

lado da situação, extraindo daí outra imagem: as alunas, na verdade, tinham boa aceitação em 

relação à farda, como revela uma ex-normalista: “pelo menos eu nunca presenciei assim uma 

rejeição à farda; todo mundo aparentemente gostava. [...] Porque o uniforme é uma coisa que 

é para nivelar todo mundo, né? O objetivo é organizar” (FEITOSA, 2006). 

No mesmo tom, outra voz se pronuncia: “não incomodava o uniforme, até chamava a 

atenção dos meninos. Gostava da farda, porque representava uma certa igualdade entre as 

alunas” (MARIA TEREZA, 2005). 

Em se tratando da rejeição ao uso do laço fora da escola, as ex-alunas admitem que 

isso era apenas uma estratégia para fugir do olhar do disciplinador (uma forma de serem 

confundidas com as alunas de outras escolas) e não um meio para se escusar de pertencer à 

Escola Normal, o que podemos constatar no pronunciamento abaixo: 

Não é que não quiséssemos ser da Normal, era para depois não sofrer uma 
penalidade, tá entendendo? Não era que disséssemos, não quero ser da Escola 
Normal, era para não ser identificada e não sofrer um castigo, uma punição, ser 
chamada a atenção, tá entendendo? Era só estratégia mesmo [risos]. Dona Chicuta 
fazia questão de que se usasse aquele laço que era a diferença entre as normalistas 
da escola estadual, que era a Escola Normal de Natal e as outras normalistas. Se 
estas saíssem, fossem vistas num cinema, aí identificava as alunas de escola tal 
estava no cinema. Nesse tempo, era o Rio Grande, [...] o cinema que ficava bem 
perto [...] das três escolas [...] e o pessoal gostava muito, às vezes, de sair uma 
horinha de tarde e ir para o cinema. E se não tivesse com o laço ninguém sabia de 
que escola era, porque era tudo igual, mas com laço já sabia que era da Escola 
Normal, então ninguém queria usar o laço (FEITOSA, 2006). 

Dentre as atribuições que eram conferidas à direção, destacava-se, àquela época, a 

manutenção da disciplina das alunas, não só no interior mas também fora da escola. O uso da 

farda consistia também num instrumento de controle do comportamento. Não era sem 

propósito o receio que tinham as alunas de serem punidas, pois, como sabemos, a disciplina 

normalmente está associada à punição e, para aplicá-la, faz uso de fórmulas específicas. No 

dizer de Foucault (1987, p. 149), “o que pertence à penalidade disciplinar é a inobservância, 

57Isso porque a farda do Imaculada Conceição, Colégio da rede privada de educação, tinha a blusa de manga 
curta, enquanto a da normal era comprida. E a gola era tipo esporte. 
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tudo o que está inadequado à regra, tudo o que se afasta dela, os desvios. É passível de pena o 

campo indefinido do não-conforme”. 

Conformar as alunas dentro dos dispositivos regulamentares era imprescindível para 

o bom funcionamento da escola. Mas é preciso considerar, também, que as normas vão sendo 

modificadas diante das resistências e de situações de tensão. A farda é um bom exemplo: aos 

poucos, ela foi sendo adaptada ao clima da cidade e às demandas das alunas, conforme atesta 

uma delas: “houve uma época em que a camisa era de manga comprida. Mas, na minha época, 

já era manga curta” (FEITOSA, 2006). 

Entre as normas que pontuavam o cotidiano da Escola Normal de Natal, inseriam-se 

as atividades festivas que se realizavam tanto dentro como fora da escola. As festividades 

escolares eram consideradas como momento importante de sociabilidade entre a escola e a 

cidade. Entre as recorrentes, pontuamos as solenidades cívicas, aberturas e encerramentos de 

anos letivos, formaturas, exposições escolares, aniversário da escola, festas religiosas e 

sessões literárias.

O aniversário da Escola era comemorado dentro e fora de seus muros. Consistia num 

momento significativo para as alunas, como revelam suas lembranças: “maior festa que eu 

lembro era o aniversário da escola no dia 13 de maio. Era costume o terceiro ano tomar café 

com os professores neste dia” (MARIA TEREZA, 2005). 

O 13 de maio era comemorado não somente no interior da Escola mas, também, 

bastante comentado pela imprensa local. Por ocasião das comemorações do cinqüentenário 

desse educandário, Veríssimo de Melo definiu com palavras firmes e sóbrias a convicção que 

tinha sobre a importância da Escola Normal para o Estado: 

A efeméride, portanto, é das mais justas e dignas de comemoração. Não apenas em 
relação ao estabelecimento que completa agora cinqüenta anos de existência 
ininterrupta e profícua, mas, a data está ligada ao próprio movimento do ensino do 
Rio Grande do Norte, cujo desenvolvimento creio que nenhum outro 
estabelecimento prestou serviço mais útil e necessário ao nosso povo 
(CINQÜENTA..., 1958, p. 4). 

As datas cívicas, por sua vez, eram excessivamente cultivadas e comemoradas pela 

escola. Assumiam mesmo uma significância extraordinária; era também o momento ideal para 

ostentar o gosto de ser normalista. 
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Era um orgulho tremendo no dia 7 de Setembro. A Escola Normal sempre levava 
uma representação para a Praça Cívica, que era a Praça Pedro Velho. Naquele 
tempo, era uma cerimônia com o Governador, o Prefeito. Sempre nós íamos 
impecavelmente vestidas, eu sentia muito orgulho de vestir essa farda, de modo 
geral todas se sentiam assim porque ninguém reclamava ninguém ia sem o laço, 
nem ia com o colarinho aberto, não. Todo mundo ia do jeitinho que era pra ir 
(MENDONÇA, 2005). 

O 7 de setembro situava-se entre as datas cívicas mais significativas, por abrir 

espaço para que a Escola Normal de Natal se apresentasse no apogeu de sua visibilidade 

pública, dividindo, com as demais instituições de ensino, a atenção dos espectadores no centro 

da cidade. Era a ocasião de demonstrar à sociedade sua identidade institucional por meio das 

temáticas exploradas no desfile público, com a finalidade de levar ao conhecimento da 

coletividade as singularidades da sua cultura escolar. 

FOTO 20  Normalistas em desfile cívico ao lado do Instituto 
de Educação da Praça Pedro Velho [1956/1965?] 
Fonte: Acervo do Instituto de Educação Superior Presidente 
Kennedy 

A partir de 1963, foi inserida na programação de eventos da Escola Normal A

Semana da Normalista, idealizada por Dona Chicuta Nolasco, sendo esta realizada pela 
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primeira vez em outubro desse mesmo ano, em cooperação com o curso Pedagógico do 

Colégio Imaculada Conceição e com a Prefeitura de Natal (FERNANDES, 1973, grifo nosso). 

A Semana da Normalista constituiu-se num instrumento importante de sociabilidade 

do espaço escolar. Era previamente planejada com o objetivo de mostrar para a sociedade o 

elevado nível pedagógico, intelectual disciplinar e moral das normalistas. Referindo-se às 

festas escolares, Lopes (2006, p. 4.365) assinala que “eram portadoras de conteúdos 

relevantes da cultura local, [...] estratégias importantes para tornar visível a ação pedagógica 

[...] destacando seu lugar no quadro das inovações educacionais do período”. 

Como parte do calendário de eventos da Escola, a Semana da Normalista tornou-se 

ponto de destaque na reunião dos professores do dia 03 de agosto de 1964, cujas discussões 

giraram em torno das atividades a serem desenvolvidas, o jornal particularmente. Para 

colaborar na realização do evento, Dona Chicuta Nolasco designou, entre outras, as 

professoras da Divisão de Artes, que seriam responsáveis pela organização de um festival 

artístico (ESCOLA NORMAL DE NATAL, 1964d, p. 79, grifo nosso).

Tal evento, criado no interior da Escola Normal, passou a fazer parte do circuito de 

acontecimentos sociais da cidade, tendo como finalidade principal a divulgação dos trabalhos 

desenvolvidos na instituição, bem como elevar a valorização do curso normal e do exercício 

docente, tal como ressaltou Dona Chicuta Nolasco: “realizavam-se encontros, exposições, 

debates de temas específicos, festivais, e mais do que isso, a confraternização e a troca de 

experiências entre aquelas que se preparavam para uma grande missão” (FERNANDES, 

1973, p. 147). 

Com efeito, o projeto da Semana da Normalista foi concretizado naquele ano, 

inclusive com a publicação do jornal, cuja primeira edição, intitulada O Normalista, circulou 

em novembro de 1964, com um total de seis páginas. Em outubro de 1966, foi publicada uma 

Edição Comemorativa da Semana do Normalista (MELO, 1987, p.181, grifo do autor). 

Ao romper os muros da Escola Normal de Natal, A Semana da Normalista passou a 

compor o calendário de eventos das Escolas Normais da Capital e, anos depois, o do Estado. 

A propaganda era feita por meio de faixas e cartazes colocados nas principais ruas e vitrines 

comerciais, pela imprensa falada e escrita (FERNANDES, 1973), possibilitando com isso 

uma recolocação da escola na cidade; uma forma de recriar novas sociabilidades. 

O referido evento consistia numa ótima oportunidade de aprendizagem. Além dos 

ares festivos, tinha, entre os seus objetivos, o desejo de elevar a auto-estima das normalistas, 

fazendo-as expor seus trabalhos, a fim de mostrar, conseqüentemente, a capacidade 

intelectual, técnica e moral das futuras professoras, tornando-as cientes do valor da profissão 



214

que iriam assumir. Essa era uma preocupação constante de Dona Chicuta Nolasco como 

diretora da Escola Normal: 
[...] despertar nas normalistas a consciência da sua valorização profissional, a 
dignidade da carreira escolhida, o papel relevante do professor na sociedade, 
embora não seja esta a imagem dele projetada. Foi por isso, principalmente, que 
resolvemos instituir a Semana da Normalista (FERNANDES, 1973, p.147). 

Além de mostrar o valor da professora para a sociedade, pretendia-se também 

formar novas representações sobre essas profissionais, que, há tempo, já se vinham 

modificando. Na visão de Dona Chicuta,

[...] daquele mestre-escola, humilde, pobretão e arbitrário ou daquela solteirona 
recalcada, ríspida e ridícula, ainda permanecem os resquícios, embora sobrepondo-
se a eles esteja a professorinha gentil em que se transforma a linda normalista, 
vestida de azul e branco que representa os condutores de jovens de hoje 
(FERNANDES, 1973, p.147, grifo da autora). 

Bem mais além dessa visão romantizada em torno da normalista, e da imagem da 

professora, Dona Chicuta procurou formar, nessas jovens, a consciência de que, mais do que 

ser gentil, era necessário ter formação técnica e moral. Dialogando com a mestra, diríamos, 

hoje, que essas professoras teriam uma causa a enfrentar: a luta pela melhoria das condições 

de trabalho na escola pública, e a valorização do exercício do magistério, considerando que 

esses fatores estão relacionados ao sexo e à classe social a que essas profissionais pertencem. 

Nesse contexto, foi instituído o novo Estatuto do Magistério, pela Lei Estadual de nº 

3.161, de 24 de setembro de 1964, que garantiu a regularização do professor leigo (LEI Nº 

3.161..., 1964), oferecendo-lhe oportunidade de credenciamento para ser enquadrado, desde 

que este realizasse os cursos de qualificação oferecidos pelo Estado. Então, 

[...] a partir daquela Lei, o professor vinha de longe e com enormes sacrifícios, 
comprometendo as suas férias, mas vinha satisfeito, porque sabia que uma Lei o 
amparava, afora aquela melhoria do seu nível intelectual ou profissional, o qual 
modificou sensivelmente a paisagem das nossas escolinhas do interior e dava, 
ainda, ao leigo, o direito de não ser olhado de esguelha (FERNANDES, 1973, p. 
148).  
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A partir de 1963, com os recursos da Aliança Para o Progresso, intensificaram-se os 

cursos de qualificação de professores leigos, no tocante à quantidade de municípios 

abrangidos e à diversidade desses cursos, que tinham a finalidade de qualificar os professores 

leigos com vistas à elevação do nível de ensino, e também à regulamentação desses 

profissionais, assegurando, inclusive, a aposentadoria do professor interino a partir de sua 

inserção no quadro único do Estado. 

Após a efetivação do Estatuto do Magistério, foi criada uma Comissão de 

Enquadramento do Magistério para avaliar o processo. De fato, consultado o Diário Oficial 

do Estado, referente aos anos de 1965 a 1967, é possível constatar o elevado número de 

Decretos-Lei baixados a cada mês, para o fim de efetivar as professoras no quadro oficial do 

Estado com base no Estatuto do Magistério. 

Advertimos, entretanto, que, a partir de 31 de março de 1964, os militares iniciaram 

a montagem do regime de ditadura no Brasil, cujo poder político arbitrava-se prescindindo 

dos dispositivos legais. No Rio Grande do Norte, tais fatores juntavam-se às tramas políticas 

movidas pelo extremismo que fazia parte das barganhas eleitoreiras estaduais. Não podemos 

deixar de citar as perseguições políticas que fustigaram a vida de tantas professoras norte-rio-

grandenses no Governo Aluísio Alves. Entre outras, as que tomaram maiores proporções 

foram as famosas transferências. Tal fato passou a fazer parte do imaginário popular, tanto 

que a depoente Dilza Feitosa (2006) rememora esses acontecimentos fazendo o registro de 

que as professoras se viam coagidas a afastar-se de sua cidade de origem, para o exercício do 

magistério em outro município, deixando para trás suas residências, seus familiares, passando 

a viver entregues à própria sorte. 

6.3 A formação da moral da normalista 

A formação da moral e a manutenção de comportamentos tradicionais foram, desde 

o princípio, objetivos perseguidos pela Escola Normal de Natal; no contexto da década de 

1960, passaram a fazer parte da ordem do dia, mesmo que com outro feitio, dada a inserção de 

novos elementos. 

Predominava a concepção de que a formação do comportamento deriva do controle

acirrado dos Inspetores de Ensino que acompanhavam, rigorosamente, cada passo e cada ação 

das alunas, no interior da escola e, às vezes, até fora dela. Há anos que a Escola Normal 
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protelava a supressão da função de Inspetor Escolar, já extinta pela Lei 2.171, de 6 de 

dezembro de 1957, cujo parágrafo único, artigo quinto, veio a substituí-la por um corpo de 

Orientadores Educacionais (RIO GRANDE DO NORTE, 1957a). A Orientação Educacional 

propunha manter sob controle a ordem da escola, apropriando-se, todavia, das teorias e 

técnicas pedagógicas, que propunham a superação da prática de ameaças e repressão ao aluno.  

A lógica, dentro daquele cenário educacional, desde o início da década de 1960, era 

formar consciências disciplinadas para a ação racionalizada. Verificamos tal propósito na 

experiência da Escola Normal, quando tomamos ciência do plano para supressão de inspetoria 

de alunos, assunto que foi levado para o debate entre os professores, os quais sugeriram “que 

se convocasse uma reunião das alunas, expusesse o plano e cada classe elegesse a sua 

representante ficando esta responsável pela disciplina. Visava-se dar ao futuro professor mais 

responsabilidade nos seus atos” (ESCOLA NORMAL DE NATAL, 1964d, p. 79). 

Para a formação da disciplina, buscaram-se recursos que transitavam entre os 

conhecimentos técnicos e religiosos, mantendo entre estes uma relação de 

complementaridade, preocupação sempre presente na Escola Normal de Natal, como podemos 

constatar: 

[...] a Diretora comunicou que estas aulas seriam de formação moral, enquadradas 
na Religião, formação econômica artística e social, em síntese, educação integral do 
aluno [...] com o que concordaram todos. [...] Esta parte ficaria a cargo de um grupo 
de senhoras da Ação Católica, complementando assim o programa elaborado para a 
Semana da Normalista (ESCOLA NORMAL DE NATAL, 1964d, p. 79). 

Por muito tempo, no Brasil, a educação feminina foi associada à formação religiosa, 

como forma de garantir a formação da mulher coerente com a idealização dos papéis 

destinados ao público feminino em determinada sociedade. Faltas, impontualidades, 

irreverência, indolência, dispersão, tudo deveria ser registrado pelos professores “com o 

máximo cuidado [...] para ajudar a Direção e a eles próprios no julgamento do conceito dos 

alunos” (ESCOLA NORMAL DE NATAL, 1964d, p. 79). 

E apesar das variadas estratégias de formação e de controle da consciência 

disciplinar, incidia, mesmo na atribuição dos conceitos, o ponto forte da avaliação do 

comportamento, transformando este em credencial para continuar ou não na Escola, conforme 
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ficou decidido na reunião dos professores: o conceito servirá para assegurar ou não o ingresso 

da aluna no ano seguinte, na escola, dependendo da nota alcançada tanto na parte técnica 

como na moral (ESCOLA NORMAL DE NATAL, 1964c, p. 78). 

À medida que se deu a ampliação das reuniões com a congregação, nas quais eram 

ventiladas e decididas as rotinas pedagógica e administrativa da escola, paradoxalmente, estes 

encontros permitiram à direção ter um maior controle do trabalho docente na sala de aula. Nas 

reuniões, eram discutidos pontos como: pontualidade no encerramento das cadernetas e na 

entrega dos planos de curso, e o registro das presenças das alunas na caderneta. Constantes 

eram os avisos da diretora fazendo “os professores [sentirem] a responsabilidade de cada um 

em relação ao cumprimento do horário integral de aula, isto é, a entrada e saída na hora exata” 

(ESCOLA NORMAL DE NATAL, 1964e, p. 81).  

E mesmo com a intensa vigilância que incidia sobre as jovens normalistas, elas 

suportavam as práticas de avaliação e o trabalho dos professores, mas não deixavam de 

reivindicar mudanças nos procedimentos destes, junto à direção da escola. Alegavam 

sentirem-se “prejudicadas com o fato de alguns professores determinarem matéria excessiva 

para as provas, quando a mesma não havia sido sequer explicada” (ESCOLA NORMAL DE 

NATAL, 1964e, p. 81). Essa denúncia serviu para a direção acentuar a averiguação nas 

cadernetas dos professores a fim de “comprovar a veracidade das reclamações feitas [e] teve a 

surpresa de encontrar algumas completamente em branco [sem] o desenvolvimento do 

programa” (ESCOLA NORMAL DE NATAL, 1964e, p. 81). 

Processava-se, assim, a rotina disciplinar da Escola Normal sob os olhos vigilantes 

da diretora, que enquadrava alunas e professores(as), certa de estar ali cumprindo a missão 

que lhe foi confiada: manter a disciplina, que na escola funcionava como repressora, uma 

micropenalidade do tempo (atrasos, ausências, interrupções das tarefas), da atividade 

(desatenção, falta de zelo), da maneira de ser (grosseria, desobediência), dos discursos 

(insolência), do corpo (atitudes e gestos incorretos, sujeira) e da sexualidade (FOUCAULT, 

1987). Tais requisitos de comportamento eram incutidos na formação das alunas e delas 

exigidos.

Eram ensinamentos fundamentais para o fim perseguido pela escola, há décadas de 

existência, e que ganhava resistência ano a ano, conforme expõe Dona Chicuta Nolasco ao dar 

as boas vindas às professoras e professores para o ano de 1965:  “mais uma vez encareceu a 

cooperação de todos, para que o objetivo da Escola fosse alcançado, isto é, preparando 



218

professoras, técnica, intelectual e moralmente para o melhor desempenho da Missão a que se 

destinam” (ESCOLA NORMAL DE NATAL, 1965a, p. 87). 

6.4 Classificando normalistas: o exame de admissão

A introdução do exame de admissão figurou entre as metas da Escola Normal de 

Natal, desde o primeiro semestre de 195858 (ESCOLA NORMAL DE NATAL, 1958b), ainda 

na gestão de Elza Sena, e foi novamente cogitado em reunião da Congregação dos Lentes, de 

dezembro 1960 (ESCOLA NORMAL DE NATAL, 1960b), prevendo-se a sua aplicação para 

o ano seguinte. Entretanto, o exame, também denominado de vestibular, foi implantado em 

1962 (ESCOLA NORMAL DE NATAL, 1962a). De natureza diferente do tradicional exame 

de admissão para o ingresso em todo e qualquer curso ginasial, tratava-se de uma espécie de 

vestibular para o acesso ao curso normal.  

A partir de 1958, os instrumentos de mensuração foram fartamente utilizados no 

interior da Escola Normal desdobrados em testes dos mais variados aspectos, focalizando-se 

os de vocação, aptidão e lideranças, voltados para o controle e a padronização das alunas que 

já faziam parte da Escola, sendo, com o exame de seleção, estendidos à sociedade. Quanto a 

isso, a diretora da escola até admitiu que 

[...] o exame vestibular consistiu numa barreira ao ingresso do curso Pedagógico. 
Importando numa elevação do padrão intelectual da normalista no que foi, com o que 
concordaram todos os professores. [...] A seleção imposta pelo exame deu 
oportunidade a que se preparasse melhor as futuras professoras (ESCOLA NORMAL 
DE NATAL, 1962a, p. 67). 

Houve uma ampliação do rigor das normas circunscritas ao interior da escola. Com a 

adoção do exame de admissão, esse controle extrapolou as fronteiras da Escola, realizando 

uma seleção, ainda no âmbito da sociedade, de quem ingressaria ou não na instituição. A 

busca pela padronização da capacidade intelectual das alunas não estava mais limitada às 

atividades internas, durante o processo de ensino, mas imediatamente ao ingresso destas. 

58 Vale ressaltar que, nesse contexto, o exame referido não era o  aquele de admissão para o ingresso em todo e 
qualquer curso ginasial; tratava-se de uma espécie de vestibular para o Curso Normal. 
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Buscava-se, da mesma forma, a racionalização do tempo e a eficiência do trabalho 

pedagógico, o que nos remete a Foucault (1987, p.131) ao afirmar que “é proibido perder um 

tempo que é contado por Deus e pago pelos homens, [...] desperdiçar tempo  erro moral e 

desonestidade econômica”. 

Naquela época, em que se procurava implantar a uniformização cultural e a eqüidade 

intelectual, fundamentais para a racionalização do ensino, favorável ao desenvolvimento 

nacional, os teste de mensuração e os exames de admissão constituíam-se num eficaz 

instrumento de domínio comportamental, sendo úteis à recolocação de poder ali estabelecida 

diante de um cenário em que a escola reconstruía sua rotina. Assim, “a superposição das 

relações de poder e das de saber assume no exame todo o seu brilho visível” (FOUCAULT, 

1987, p. 154). 

Uma reforma que não rompe, de fato, com a cultura acadêmica oficial, absorvendo, 

de forma desconexa, aspectos de mudanças, improvisando uma aparente ruptura com o 

passado. E isso num momento em que a meta era qualificar os professores dos mais distantes 

lugarejos do Estado. Era realmente injustificável o fato de que, sob a regência do poder 

estadual, fosse instituído um mecanismo de exclusão ao ingresso na Escola Normal de Natal. 

O exame tornou-se também num mecanismo de equilibrar a oferta e a procura de vagas. 

Embora a Escola Normal de Natal ostentasse alto conceito na sociedade, mas sempre 

funcionou em edifícios com espaço físico limitado, tendo, portanto, que selecionar o fluxo de 

alunas.

Inserido na prática pedagógica da Escola, o exame passou a funcionar, da forma que 

definiu Foucault (1987), como um eficaz instrumento do poder disciplinar, resultando num 

composto de vários elementos, como o olhar hierárquico e a sanção normalizadora. 

Fazia-se a seleção prévia daqueles que ingressariam na Escola Normal de Natal, mas 

não somente para a verificação do conhecimento; o exame vestibular, implantado a partir de 

1962, tinha a função de classificar comportamentos. Foi essa a impressão que ficou numa ex-

normalista, para quem o exame consistia numa “redação, parece que tinha Português e 

Gramática. Acho que o objetivo maior do exame era mostrar se a aluna tinha vocação para ser 

professora” (FEITOSA, 2006). O conteúdo da redação consistia em objeto de análise para 

identificar tendências e segmentar funções. “Pela redação, já era feita uma avaliação e 

direcionado para os cargos do Grêmio. Eu fui escolhida para ser Diretora Cultural do Grêmio 

– outras secretária e tesoureiro” (FEITOSA, 2006).

Com as inovações na rotina da Escola Normal, normas disciplinares, incólumes há 

décadas seguidas, também iam sucumbindo às vozes destoantes que ingressavam na Escola 
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Normal no início dos anos de 1960, tal como aconteceu na Escola Normal/Instituto de 

Educação, naquele ano: uma surpreendente reação às nomeações para as funções no Grêmio 

Estudantil, fato registrado por uma estudante da Escola Normal de Natal, lembrando os 

choques entre gerações, ao questionar as normas ali estabelecidas: “como vou ser Diretora 

Cultural do Grêmio? Estou entrando, não sei do que se trata. Foi o que respondi em meio às 

colegas quando soube da notícia nos corredores da Escola” (FEITOSA, 2006). 

A nomeação de diretora cultural poderia ser recebida como um prêmio para alguém 

conformada à ordem estabelecida. Já a reação da aluna foi tomada como uma insolência. E 

como tal, a notícia se espalhou pela escola chegando ao conhecimento da direção, que tratou 

de resolver o caso em regime de urgência. “Ao término do intervalo a sineta da escola tocou 

três vezes seguidas. Isto significava que alunas e professores deveriam ir para o auditório” 

(FEITOSA, 2006). 

No auditório, permaneceu a contestação movida pela resistência ao poder, à ordem 

vigente:

Então, diante de todos, alunas e professores(as),  Dona Chicuta falou: gostaria de 
saber quem tinha ousado se colocar contra os princípios de uma tradição de 50 
anos? Respondi. Eu [...], porque vivemos numa democracia e a presidente do 
Grêmio tem que ser eleita e não nomeada. Tive o apoio dos professores. E Dona 
Chicuta acabou cedendo (FEITOSA, 2006). 

Para além de um conflito entre aluna e diretora, tratava-se de modos distintos de 

perceber a realidade, experiências de vidas e gerações diferenciadas. Entendemos o sujeito no 

seu tempo e na sua materialidade. Naqueles anos iniciais da década de 1960, a sociedade 

brasileira passava por um momento de euforia cultural e forte apelo pelo desenvolvimento e 

pela democracia. O Rio Grande do Norte, particularmente, foi palco de duas expressivas 

experiências de alfabetização popular e conscientização política, a saber: as 40 horas de 

Angicos, conduzida pelo educador Paulo Freire e a Campanha de Pé no Chão também se 

Aprende a Ler, implementada pelo prefeito de Natal, Djalma Maranhão, voltadas, ambas, para 

a alfabetização e conscientização popular 59.

59As quarenta horas de Angicos foi (e é) um tema amplamente difundido e estudado, tendo, sobre essa 
experiência, uma vasta produção literária. Sobre a Campanha de Alfabetização De Pé no Chão Também se 
Aprende a Ler, realizada em Natal pelo Governo Djalma Maranhão, ver GERMANO, José Willington. Lendo e 
aprendendo: a campanha de pé no chão. São Paulo: Autores Associados: Cortez, 1989. 
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Em relação a esses acontecimentos, Feitosa (2006, grifo nosso) enfatizou: “minha 

mãe era professora das escolinhas da Campanha de pé no chão e se falava muito em 

democracia, assim lutamos e conseguimos que houvesse a eleição, minha candidata, Socorro 

Soares, saiu vencedora”. 

A partir daquele ano (1961), foi instaurado o processo democrático para a 

presidência do grêmio estudantil na Escola Normal de Natal. A mestra, Chicuta Nolasco, que 

tanto primava pela tradição, também aprendeu a recuar diante das manifestações 

transformadoras expressadas por aquelas moças/normalistas, filhas de um novo tempo.  

Dentro do enquadramento disciplinar do dia-a-dia, surgem, também, os meios de 

resistência à dominação, embora o indivíduo se veja envolvido no seu cotidiano e dele 

assimile as formas de comportamento e de personalidade. Lefebvre (1991, p. 34) adverte que 

“É impossível captar o cotidiano como tal, aceitando, vivendo-o passivamente, sem fazer um 

recuo. Distância crítica, contestação e comparação caminham lado a lado”. 

A Escola Normal de Natal/Instituto de Educação fazia uma estranha combinação de 

escola tradicional e moderna: atualizada com as novidades educacionais, assimilando-as e 

irradiando as novas teorias e tendências pedagógicas, concomitantemente fortalecia uma 

sólida imagem de instituição fiel à tradição, com seus rituais, seus hinos e símbolos, com 

metas e valores permanentes, atrelados ao Estado e, em conseqüência, mostrando respeitosa 

obediência às orientações governamentais. 

A Escola Normal seguia nessa linhagem: logo no início de 1964, foi estabelecido 

pela Diretoria o dia do Civismo, que, em discussão com os professores, ficou assim definido: 

“hasteamento da Bandeira Nacional toda quarta feira; cantos dos hinos Nacional, da Bandeira, 

da Normalista e do Rio Grande do Norte; apresentação de um número cívico por qualquer 

aluno” (ESCOLA NORMAL DE NATAL, 1964b, p. 77). Com a instalação do regime 

ditatorial, houve uma intensificação da submissão, não mais por conveniência, mas por 

imposição. 

Configuravam-se, na sociedade daquela época diferentes elementos inovadores e 

conservadores, sobretudo nas políticas educacionais do Estado. Entre outros destacamos os 

esforços de diferentes direções no sentido de disseminar a consciência da importância social 

da profissão do professor, tendo a Escola Normal de Natal assumido essa incumbência. 
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7  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho consistiu numa narrativa historiográfica problematizada, tendo como 

objeto de estudo uma instituição educativa, a Escola Normal de Natal e sua transformação em 

Instituto de Educação Presidente Kennedy, enquadrando o período de 1950 a 1965. Ao tecer 

essa história buscamos entender como se constrói e se fortalece a demarcação de espaços 

sociais determinados pelo sexo feminino ou masculino no interior de uma instituição escolar. 

Primamos pela escrita da história de uma instituição de ensino, partindo de uma 

perspectiva crítica de sua materialidade histórica, e analisamos os elementos que constroem a 

sua identidade. Por isso, enfocamos na narrativa aquilo que lhe conferiu um sentido único no 

cenário social do qual faz parte, acenando para as transformações dessa instituição no 

decorrer dos tempos. 

Nesses termos, buscamos realçar, na trajetória da Escola Normal de Natal/Instituto 

de Educação, aquilo que marcou a sua prática pedagógica no decorrer do período enfocado 

(1950 1965). Pontuamos também, nessa história, a sua singularidade nas diferentes 

configurações. Assim, afirmamos que essa instituição tem sua identidade caracterizada por ser 

a referência na formação docente do Estado Potiguar, para onde convergiam as novas teorias 

educacionais em voga em cada época, sendo também irradiadora desses conhecimentos. A 

Escola Normal de Natal era reconhecida pelo rigor no cumprimento da disciplina e pela 

formação técnica, moral e intelectual da normalista. Na construção da identidade dessa 

instituição, não podemos deixar de mencionar algumas características de seu corpo docente, 

que, nas diferentes gerações, desfrutava de grande credibilidade e um reconhecido valor 

social. Lecionou, na Escola Normal de Natal, boa parte da intelectualidade natalense: 

professores(as) de formação, médicos(as), farmacêuticos(as), advogados(as) 

desembargadores, párocos e literatos. Esses se faziam professores e professoras, no cotidiano 

escolar, perpetuando o prestígio da instituição ao mesmo tempo em que a colocavam num 

patamar de elevado conceito na sociedade natalense. No início da década de 1960, 

significativa parcela do corpo docente já era constituída por educadores de formação. 

Da tradicional Escola Normal de Natal a Instituto de Educação Presidente Kennedy, 

essa instituição educativa consolidou-se como modelar e inovadora na formação docente, por 

sua preocupação em observar as mudanças didático-pedagógicas predominantes em diferentes 

épocas. Em alguns momentos, é certo, seus atores assimilaram as inovações com maior 

entusiasmo; em outros, com menos, acatando-os apenas por força dos acontecimentos em seu 
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entorno, mas confirmando sempre seu caráter pioneiro no que concerne à formação docente 

no Estado Potiguar.

Entrelaçando as linhas que constroem a história da Escola Normal de Natal, 

percebemos pontos de intersecção com a história da Escola Doméstica de Natal e o Colégio 

Atheneu Norte-Riograndense, considerando que essas três instituições de ensino eram 

destinadas ao público jovem de grande representatividade no Estado até a metade do século 

XX. Por outro lado, vale registrar que as instituições referidas tinham características que ora 

se aproximavam, ora se afastavam dos caminhos percorridos pela Escola Normal de Natal. 

Foram espaços escolares constituídos e constituintes do significado do que é ser masculino e 

feminino numa sociedade, em determinada época, por isso generificados. 

Assim sendo, no cenário natalense das primeiras décadas do século XX, a Escola 

Normal de Natal ficava na afluência dessas duas instituições, tendo intersecções, em setores 

diferentes de seu todo, com cada uma delas, mas sempre preservando sua especificidade. Com 

a Escola Doméstica, tinha em comum elementos específicos para a formação da mulher em 

conformidade com as exigências sociais da época. Com o Atheneu, assemelhava-se pelo rigor 

na formação intelectual, além do fato de ter dividido com esse o mesmo espaço físico por 

várias vezes. A Escola Normal primava, como substrato em sua existência, pela formação de 

mulheres, professoras do ensino primário, de elevado nível intelectual, mas conformadas aos 

padrões de comportamento e de atribuições familiares que lhes eram exigidas. Nesse ponto, 

marcava certa aproximação com a Escola Doméstica de Natal um lugar educacional 

totalmente organizado para a educação feminina. 

Distinguiam-se, entretanto, pela classe social de suas alunas, tendo em vista que a 

Escola Doméstica era freqüentada pelas moças que pertenciam à elite, não só natalense mas 

norte-rio-grandense, bem como pela natureza do curso oferecido e, em conseqüência, pela 

ocupação social de suas egressas. Enquanto uma (a Escola Doméstica) preparava as jovens 

para a vida privada, melhor dizendo, para o casamento, a outra (a Escola Normal de Natal) 

formava professoras para atuar na esfera pública. 

Mediante o que foi discutido, apontamos dois aspectos de singularidade da Escola 

Norma de Natal. Em primeiro lugar, anotamos o fato de que, para essa instituição, 

convergiam aquelas moças que realmente buscavam, no exercício do magistério, um trabalho 

remunerado, ou que pretendiam continuar os estudos, vislumbrando ao ingresso num curso 

superior e/ou ao exercício de uma outra profissão, adquirindo credencial para se inserirem nos 

setores públicos da sociedade, distanciando-se, assim, das afirmações generalizadas de que foi 

o reduto das moças da elite enquanto esperavam o casamento. Até porque existia, na cidade 
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de Natal, uma Instituição destinada exclusivamente à educação feminina; sendo assim, essa 

idéia não prevaleceu, vez que a maioria das nossas normalistas tornaram-se professoras; 

muitas delas tendo o seu nome cravado no frontispício das escolas Estaduais e Municipais; 

enquanto outras, mesmo no anonimato, muito contribuíram para o melhoramento da educação 

do Rio Grande do Norte. 

Em segundo lugar, apresentamos a Escola Normal de Natal na sua realidade 

material: referimo-nos aos deslocamentos espaciais. Destacamos, nesse processo, a ausência 

de um espaço próprio e adequado para o funcionamento da prática pedagógica e o 

desenvolvimento da cultura escolar dessa instituição educativa. Analisamos os diferentes 

espaços por onde a Escola Normal foi instalada até 1965. Definimos esse processo como as 

migrações, um termo tomado de empréstimo a Dona Chicuta Nolasco, diretora da Escola 

Normal de Natal/Instituto de Educação, a primeira mulher a assumir esse posto na referida 

instituição. Nessas migrações, a escola teve que ceder o espaço, que ocupava, para uma outra 

instituição de ensino, particularmente o Atheneu o Norte-Riograndense, ficando, por vezes, 

sem um lugar na cidade. 

Presumimos, então, que o poder público estadual não deu a devida importância à 

Escola Normal de Natal/Instituto de Educação, por ser uma instituição destinada à 

profissionalização da mulher para o magistério primário. Diferentemente do que sucedia em 

outros Estados da Federação, cujas capitais (já no final do século XIX, e primeiras décadas do 

século XX) ostentavam suntuosos edifícios, em que funcionavam Escolas Normais, como 

parte do conjunto arquitetônico urbanístico, insígnia de seu progresso e da modernização da 

cidade.

Na capital norte-rio-grandense, no que concerne à distribuição e ao uso dos espaços 

educativos, o poder público privilegiou as instituições de ensino voltadas para a educação dos 

jovens da elite do Estado que ingressavam no Atheneu Norte-Riograndense. Do mesmo 

modo, os governos norte-rio-grandenses investiram significativos recursos públicos em 

instituições particulares, como a Escola Doméstica de Natal, voltada para a educação de 

moças vindas de família abastadas do Estado.  

Nesse entremeio, a Escola Normal de Natal não figurou entre as prioridades das 

políticas públicas de educação no período pesquisado, e, por isso mesmo, não teve um lugar 

materializado no espaço da cidade. Ressaltamos, quanto a esse aspecto, que, nos edifícios 

onde a Escola Normal de Natal funcionou, não constatamos sequer um registro (monumento) 

que fizesse alusão à sua permanência no referido lugar. Essas ausências constituem-se em 



225

lacunas na construção da identidade dessa instituição, demonstrando igualmente o pouco caso 

em preservar sua memória enquanto patrimônio público.  

Em 1965, foi edificado um lugar para a Escola Normal de Natal, que passou a ser 

denominado Instituto de Educação Presidente Kennedy. Percebemos que nesse espaço foi 

lançado um olhar do presente rumo ao futuro, deixando-se para trás um passado de luta e de 

resistência daqueles e daquelas que fizeram da Escola Normal de Natal a instituição de ensino 

pioneira e de referência na formação, particularmente de mulheres professoras, diretoras e 

coordenadoras de ensino no Estado do Rio Grande do Norte: a marca maior da sua identidade. 

Um lugar, acima tudo, de conquista, um caminho para essas mulheres ingressarem na esfera 

pública, assumindo um trabalho remunerado. 

Essa história fica ocultada por detrás do nome de alguém cultuado e lembrado como 

aquele que concedeu a escola aos norte-rio-grandenses, sem, entretanto considerar a luta 

daqueles que realmente construíram essa instituição.  

A Escola Normal de Natal, desde a sua instituição, carregou, em sua trajetória, o 

peso do atraso, uma escola sem edifício: uma face sem corpo. O Instituto de Educação 

Presidente Kennedy (1966), desencarnado de sua história, tornar-se-ia um corpo em busca de 

uma face que lhe conferisse uma identidade. 

Esses resultados de pesquisa, obviamente, possibilitarão novas investigações, 

conduzidas, conseqüentemente, por outros questionamentos e outras problematizações, uma 

empreitada para outros pesquisadores. Lançamos-nos na aventura de sugerir alguns temas 

para futuras pesquisas em história da educação norte-rio-grandense, relacionadas à história 

institucional, às relações de gênero e à cultura escolar:

a expansão do ensino normal do Rio Grande do Norte em 1950, por meio da 

instituição dos Cursos Normais Regionais em cidades estratégicas do interior, tais como: 

Nova Cruz, Ceará Mirim, Pau dos Ferros, Martins, Apodi, Florânia, Alexandria, Angicos, 

Açu e Macau, com vistas à formação de regentes de ensino primário até então inexistente 

nesses lugares;  

as apropriações feitas pelas alunas da Escola Normal de Natal, a partir de suas 

práticas de leituras na biblioteca; 

a vida e as práticas pedagógicas da professora e diretora da Escola Normal de 

Normal de Natal, Elza Fernandes Sena;  

a Escola Profissional Feminina de Natal (Comercial), e as práticas pedagógicas da 

professora Igara da Fonseca Wanderlei;  
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a história do Jardim de Infância Modelo edificado na Rua Prudente de Morais no 

Bairro de Petrópolis e inaugurado em 1953, do qual restam apenas as arcadas, que hoje fazem 

parte do conjunto arquitetônico da Escola Estadual Anísio Teixeira; 

a ação das técnicas do INEP, vindas das Regiões Sul e Sudeste do País e a 

interlocução destas com as professoras norte-rio-grandenses, da capital e do interior. 
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ANEXO A - Formandas da Escola Normal de Natal (1959) 

Fonte: Acervo do Instituto de Educação Superior Presidente Kennedy 
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ANEXO B  Formandas da Escola Normal de Natal (1961) 

Fonte: Acervo do Instituto de Educação Superior Presidente Kennedy 
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ANEXO C  Diploma de Professor Primário da Escola Normal de Natal (1962) 

Fonte: Acervo particular de Rejane Soares Mendonça 
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ANEXO D  Ata da Reunião dos Lentes da Escola Normal de Natal (1963) 
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ANEXO 6 

Fonte: Acervo do Instituto de Educação Superior Presidente Kennedy 
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ANEXO E  Exemplar da série de livro didático elaborado por professoras da Escola 
Normal de Natal e as técnicas do CEPE ([1960?]) 

Fonte: Acervo do Instituto de Educação Superior Presidente Kennedy 
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ANEXO F  Comemoração da Semana da Pátria no Jardim de Infância Modelo (1953) 

Fonte: Acervo do Instituto de Educação Superior Presidente Kennedy 
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ANEXO G  Atividade recreativa no Jardim de Infância Modelo (1954) 

Fonte: Acervo do Instituto de Educação Superior Presidente Kennedy 
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ANEXO H  Comemoração do dia das mães no Jardim de Infância Modelo (1954) 

Fonte: Acervo do Instituto de Educação Superior Presidente Kennedy 
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APÊNDICE A  Roteiro de entrevista

Nome da Colaboradora: ________________________________________________ 
Local da Entrevista: ___________________________________________________ 
Nacionalidade: _______________________________________________________ 
Naturalidade: ________________________________________________________ 
Data: _____________________Início: _______________Término: _____________ 
Período em que foi aluna da Escola Normal:________________________________ 
Entrevistadora: Luciene Chaves de Aquino 

* OBJETIVOS DA ENTREVISTA:
Constituir o cotidiano da Escola Normal de Natal a partir das lembranças de ex-
normalistas do início dos anos de 1960 

Identificar como as alunas da Escola Normal de Natal concebiam as mudanças porque 
a Escola Normal passou no início dos anos de 1960.  

*A ROTINA 

1. Onde iniciou os estudos e por que ingressou no Curso Normal? 

2. Onde morava quando fazia o Curso Normal? Conhecia alunas de outras cidades?  

3. Como era a rotina da Escola Normal (horário de entrada, saída, as regras). Considerava 
rígida? 

4. Como era o uniforme da Escola Normal? As alunas gostavam? 

5. Na sua época havia algum rapaz cursando o Normal? Como era a relação das moças com os 
rapazes na Escola? 

6. O assunto casamento costumava circular entre as alunas da Escola Normal? 

7. Em sua opinião como as alunas da Escola Normal eram vistas pela sociedade? 

8. O que significava para senhora, naquela época, ser aluna da Escola Normal de Natal? 

*A PRÁTICA PEDAGÓGICA 

9. Quais os momentos mais significativos durante o curso normal? (estudos, viagens, estágios, 
datas comemorativas, palestras). 

10. Na sua época, existia algum clube de leitura na escola, algo chamado “Clube de 
Literatura”? 

11. Recorda-se dos livros didáticos ou literários utilizados na Escola? 

12. Lembra-se de alguma matéria do Curso Normal? Como era ministrada? 

13. Com quais disciplinas as alunas se identificavam mais? 
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14. E as professoras e os professores, quais os que mais lhe marcaram? 

15. Lembra-se da presença de professores (as) de outras instituições, que ministraram 
palestras no curso normal? 

16. As alunas tomaram conhecimento de que alguns professores (as) da Escola Normal 
daquela época haviam realizado curso de especialização fora de Natal? 

17. Foi percebida alguma diferença significativa na prática docente destes(as) professores(as) 
da Escola Normal após esses cursos?  

18. Como era a relação da Diretora, Dona Chicuta Nolasco com as alunas? 

19. Existia Grêmio Estudantil? Como era a escolha da representante do Grêmio? 

20. Que impressão tinha de Dona Chicuta Nolasco naquela época? 

21. Quais as maiores dificuldades encontradas no decorrer do Curso Normal? 

*O INSTITUTO DE EDUCAÇÃO 

22. Onde funcionava a Escola Normal na época? 

23. Lembra-se de como eram as dependências desse prédio? 

24. Esse espaço era considerado um ambiente agradável? 

25. As alunas sabiam que a Escola Normal havia sido transformada em Instituto de Educação 
de Natal, em janeiro de 1960? 

26. Se sim. De que forma essas informações chegaram até às alunas? 

*A VIDA PROFISSIONAL 

27. Ao término do Curso Normal se tinha emprego garantido? Como era o acesso? 

28. Como foi sua trajetória profissional após o Curso Normal? 

29. Acha que o Curso Normal contribuiu para isso? Se sim. Em quais aspectos? 

30. O que significa para senhora hoje, ter estudado na Escola Normal de Natal (Instituto de 
Educação)?

MUITO OBRIGADA!!. 


