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passado é coisa em progresso, que ininterruptamente 
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RESUMO 
 
 

O objetivo principal deste trabalho é analisar a prática pedagógica de Adelle Sobral de 
Oliveira, no período de 1900 a 1940, visando perceber como se deu a sua atuação como 
educadora e administradora, no Externato Ângelo Varela, na cidade de Ceará-Mirim, no Rio 
Grande do Norte, numa época em que o ensino público se instalava de forma mais efetiva e se 
consolidava como “moderno” no Rio Grande do Norte. Trata-se de uma educadora autodidata 
cujo trabalho desempenhou um papel importante como formador de mentalidades de toda 
uma geração, naquele lugar, corroborado por depoimentos de intelectuais ceará-mirinenses ou 
dos que ali se instalaram. Tomamos como fontes de pesquisa os cinco Livros de Leitura de 
Felisberto de Carvalho, utilizados por Adelle de Oliveira em seu externato; entrevistas com 
ex-alunos; pesquisas nos arquivos do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do 
Norte; em jornais de circulação na época; no Arquivo Público do Rio Grande do Norte; 
mensagens dos governadores e, principalmente, em documentos do Departamento de 
Educação, leis e decretos do Governo, além de pesquisas no Jornal manuscrito O Sonho, 
criado e dirigido por Adelle de Oliveira, bem como no Arquivo Público de Ceará-Mirim. 
Nosso intuito é entender a difusão e modernização da instrução primária no interior do nosso 
estado a partir das práticas educativas dessa professora. Os resultados da pesquisa 
demonstram que Adelle de Oliveira utilizava os chamados métodos modernos de educação, de 
caráter prático e experimental para o ensino das disciplinas. Desse modo, em seu cotidiano 
escolar, procurou abolir práticas como castigos físicos e aprendizagens mecânicas e 
decorativas. 
 
 
 
 
Palavras-chave: Adelle de Oliveira, História da Educação no RN, Práticas Pedagógicas. 
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ABSTRACT 
 

 
This work analyses pedagogical practices of Adelle Sobral de Oliveira, from 1900 to 1940, in 
order to notice how her performance as educator and administrator took place in Externato 
Angelo Varela in the Rio Grande do Norte city of Ceará-Mirim within a time in which the 
public teaching started to be considered “modern” in the State. Adelle was a self learner who 
developed an important role as a mentality mentor of a generation in the region. As the 
research corpus we have taken the five Reading Books written by Felisberto de Carvalho used 
by Adelle in her Externato, interviews with her ex-students and researches in the newspapers 
of her time, in the Public Archives and in the Historical and Geographic Institute of Rio 
Grande do Norte, and also in the governors messages, Education Department documents such 
as laws, and government decrees and acts. It was also taken as a research font the Publich 
Archives of Ceará-Mirim. The aim of this PhD thesis is understand the primary instruction 
spreading and modernization in the countryside of Rio Grande do Norte, which began with 
her teaching pedagogical practices. The research results show Adele Oliveira used practical 
and experimental modern methodological teaching methods in the subjects she taught. Due to 
this, in her scholar routine, she avoided physical punishment and mechanical teaching and 
learning strategies. 
 
 
 
 
 
Key-words: Adelle de Oliveira, Educaton History of Rio Grande do Norte, Pedagogical 
Practices.  
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Pobre folha de livro alva e singela, 
Negou-te amparo o pérfido destino. 
Em vez de um sonho argênteo, cristalino, 
Que te adornasse de um fulgor de estrela 
 
Em vez de frase comovente e bela 
Meigo produto de um sentir divino, 
Ou de um poeta o verso diamantino 
Que as rimas de ouro a perfeição revela. 
 
Eis sobre ti a minha humilde pena: 
Pesares, mágoas, infortúnios, tudo 
Hás de agora sentir, oh! folha amena. 
 
Tenho pena de ti, foge-me a calma, 
Em vez de transparências de veludo, 
Tiveste a sorte de abrigar minh’alma.  
 
Adelle de Oliveira, Pobre Folha. In: Tavares 
(2002, p. 92). 
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1.1 PARA COMEÇO DE CONVERSA OU UM POUCO DO NOSSO 

CAMINHO 

 

Quem é essa que me olha de tão longe, com olhos 
que foram meus? (KOLODY, 1999, p. 36). 
 

Nosso olhar foi forjado no sertão, na cultura das secas e das chuvas, das incontáveis 

dificuldades e do homem forte e cheio de esperanças. O que modificou nosso olhar e o que 

restou dele no contato com o mundo urbano? 

Fomos criadas no sertão da Paraíba, numa fazenda distante da cidade. De nossa casa 

até o lugarejo mais desenvolvido, o Povoado de Aparecida, de onde partia um trem a cada 

dois dias para a cidade mais próxima, Souza, na Paraíba, demorava seis horas a cavalo (as 

distâncias eram medidas assim). 

Numa família de nove irmãos, não tínhamos acesso a médico nem à escola, papéis 

domésticos que minha mãe desempenhava, dentre tantos outros, dando pontos em cortes com 

agulhas de costurar tecido, esquentadas na chama do candeeiro, e ensinando, os nove filhos e 

os dos moradores da fazenda, a ler, escrever e contar, com a palmatória do lado. 

Livros, não tínhamos. Mas havia o rádio de pilhas onde ouvíamos as rádionovelas e 

histórias infantis adivinhando rostos, figurinos, cenários e gestos de cada personagem. 

Aos sete anos, viemos morar no Rio Grande do Norte, novamente numa fazenda 

próxima da cidade de Parnamirim. E, aos oito, fomos pela primeira vez à escola, localizada 

num pequeno prédio com duas salas de aula, dois banheiros, uma cozinha, um salão, que 

servia de secretaria e diretoria, e um grande pátio. Era a Escola Municipal Osmundo Farias, 

no pequeno Bairro de Passagem de Areia, aonde já chegávamos alfabetizados pela minha 

mãe, que só havia cursado as primeiras letras. 
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Em 1976, aos quatorze anos, tornamo-nos professoras leigas de alfabetização, no 

embrião do que seria o Projeto Casulo, ensinando através do mesmo método pelo qual fomos 

alfabetizadas: as famílias silábicas.  

A creche do referido projeto ainda não tinha um prédio próprio e funcionava no 

auditório da Escola Estadual Presidente Roosevelt, em Parnamirim, com duas salas de aulas, 

no mesmo espaço, divididas pelas carteiras e cadeiras escolares. 

Ninguém nos falou de métodos, de metodologias, de técnicas, de objetivos da 

educação escolar. Apenas havia uma turma de 45 alunos, de cinco a seis anos, que precisava 

permanecer na escola pela comida e para ter onde ficar enquanto os pais trabalhavam. E nós 

éramos as professoras disponíveis naquele momento. Inventávamos músicas para ensinar as 

vogais, cores e números, dávamos aulas-passeio, sem saber que tinham esse nome, para que 

os alunos conhecessem o funcionamento de bancos, mercado, correios, mercearia e plantinhas 

na praça da cidade. Se ensinávamos de forma certa ou errada, isso não nos preocupava e nem 

nos passava pela cabeça. Bastava-nos, naquela época, que eles aprendessem a ler e a escrever 

e se sentissem felizes com isso. 

Em junho de 1985, com nove anos de experiência em docência, prestamos vestibular 

para o Curso de Letras na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Obtivemos 

o segundo lugar no Processo Seletivo e descobrimos que saber ler e escrever não é o 

suficiente para ensinar a ler e a escrever. 

Descobrimos que não sabíamos mais alfabetizar. Sentíamos dificuldades em 

harmonizar as novas teorias aprendidas na UFRN com os velhos métodos, quase maternais, 

que utilizávamos. A situação era angustiante, de perder o sono, mesmo. Foi então que 

recebemos o convite para lecionar no Curso de Magistério da Escola Estadual Professor Eliah 

Maia do Rêgo, recém inaugurada, também em Parnamirim. 
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Lecionávamos Literatura Infanto-juvenil, Língua Portuguesa, Língua Inglesa e 

Literatura Brasileira. Disciplinas que forneceram subsídios de análises futuras acerca da 

leitura a da escrita. Entendemos que o professor é formador de opinião e tínhamos consciência 

do tamanho da responsabilidade assumida. 

Em 1990, concluímos o Curso de Letras e fizemos Especialização em Literatura 

Brasileira, também na UFRN. Em 1992, tentávamos o tão sonhado Mestrado em Literatura 

Comparada. Uma gravidez de alto risco adiou o sonho para 1995 com o projeto 

Correspondências: leitura das cartas trocadas entre Luís da Câmara Cascudo e Mário de 

Andrade, sob a orientação do professor Eduardo de Assis Duarte. 

Um mundo novo se abria. Aos poucos nos descobríamos às voltas com arquivos e 

fontes, livros e jornais que traziam o passado para o presente e ficávamos alumbradas com 

tudo isso. Ainda não conseguíamos entender a necessidade do distanciamento entre o 

pesquisador e o objeto de pesquisa. Algumas vezes, fazíamos da escrita acadêmica uma 

projeção de nossa relação pessoal com o objeto de estudo. 

Mestrado concluído com sucesso, começamos outro sonho. O Doutorado em 

Literatura Comparada.  

Entretanto, o trabalho na Universidade Potiguar (UnP), envolvia-nos. Somado a isso 

tudo, o Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem da UFRN (PPgEL) não 

oferecia vaga para a linha de pesquisa desejada. 

Duas colegas, que haviam cursado o Mestrado no PPgEL, Ilane Ferreira Cavalcante  e 

Maria da Conceição Crisóstomo de Medeiros Gonçalves Matos Flores, ingressaram no 

Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFRN b a primeira com a tese 

com  Faces da mulher no Brasil de 1960 e 1970, defendida em 2002 b e a segunda com Uma 

mulher e um livro: Tereza Margarida da Silva e Orta e as Aventuras de Diófanes, defendida 
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em 2004, mas não nos interessamos muito porque, na época, parecia-nos que essa não era a 

nossa área de interesse.  

Porém, lendo as respectivas teses, percebemos que a educação poderia muito bem se 

tornar nossa área de interesse. Durante o ano de 2005, frequentamos seminários ministrados 

pela professora Maria Arisnete Câmara de Morais, como aluna especial, cursando as 

disciplinas Gênero, Educação e Literatura I e II. A adaptação foi rápida.  

No início, surgiram muitas dificuldades com os textos. Os termos, a forma de 

pesquisar, o referencial teórico, tudo era novidade. Todavia, a professora sempre tranquilizava 

a todos: “Vá lendo, trabalhando, que um dia a ficha cai”. 

Seguimos seu conselho. Continuamos lendo, escrevendo, apresentando seminários e a 

tal “ficha” finalmente caiu. Faltava o objeto de pesquisa para elaboração do projeto. 

Pensávamos em dar continuação à pesquisa com as cartas de Luís da Câmara Cascudo e 

Mário de Andrade, uma vez que sempre nos fascinou o trabalho com a descoberta do passado, 

mas não sabíamos o que abordar nas referidas cartas que tivesse uma ligação com a Linha de 

Pesquisa Cultura e História da Educação. 

Ilane Cavalcante sugeriu que trabalhássemos com nomes representativos da literatura 

norte-rio-grandense. Como já havíamos orientado uma pesquisa sobre a poetisa Adelle de 

Oliveira, poderíamos pesquisar sobre sua prática pedagógica uma vez que ela também foi 

educadora. A história dessa mulher, de uma forma ou de outra, já fazia parte de nossas 

preocupações acadêmicas. Parece que esse objeto de pesquisa estava à espera de um 

envolvimento mais sério. No entanto, a ausência de informações sobre a educadora, que 

sempre permeava as orientações com os alunos, fazia-nos recuar.  

Pensamos, ponderamos e refletimos. Conversamos com colegas, discutimos 

dificuldades e vantagens da originalidade da pesquisa e, enfrentando o medo e esquecendo 
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possíveis frustrações, decidimos iniciar a pesquisa. A tarefa seria a busca sistemática nos 

arquivos. Por onde começar? Eis a questão. 
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1. 2 O ENCONTRO COM O OBJETO DE PESQUISA 

 

A construção preliminar de toda construção de 
objeto é o controle da relação, muitas vezes 
inconsciente, obscura, com o objeto a ser 
construído (BOURDIEU, 2004, p. 134). 

 
 

No ano de 1999, como professora na Universidade Potiguar (UnP), sentimos 

necessidade, a professora Maria das Graças de Aquino Santos e eu, de incluir a Literatura 

Norte-Rio-Grandense, no Currículo do Curso de Letras da citada instituição. Tal disciplina só 

era oferecida em caráter especial, em oficinas ou cursos esporádicos, ministrados por mim, 

pela professora Graça Aquino e pela professora Diva Cunha, na época nossa colega na UnP. 

Entretanto, desejávamos ministrá-la de forma sistemática, inserida no Currículo. 

Vencidas as resistências iniciais, fomos incumbidas de preparar um plano de ensino 

para a disciplina. 

Durante a seleção do material, percebemos que teríamos de priorizar alguns autores e 

autoras, tratar alguns de forma panorâmica e, o que era mais preocupante para nós, teríamos 

que deixar alguns escritores fora do programa, pelo fato de termos que incluir todo o conteúdo 

em apenas uma disciplina de 68 horas/aula. 

Não sem uma forte angústia, priorizamos autores como Luís da Câmara Cascudo, 

Nísia Floresta, Lourival Açucena, Polycarpo Feitosa, Henrique Castriciano, Ferreira Itajubá, 

Auta de Souza, Jorge Fernandes, Eulício Farias de Lacerda, Myriam Coeli, Zila Mamede e 

Luís Carlos Guimarães. 

Sugerimos uma visão panorâmica de outros como Isabel Gondim, Eloy de Souza, 

Madalena Antunes, Aurélio Pinheiro, Carolina Wanderley, Palmyra Wanderley, Othoniel 

Menezes, José Bezerra Gomes, Deífilo Gurgel, Tarcísio Gurgel, Diva Cunha, Socorro 
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Trindad, Nivaldete Ferreira, Vicente Serejo, Marize Castro, Iracema Macedo e Diógenes da 

Cunha Lima.  

Um dos critérios que elegemos foi a possibilidade de acesso à obra e a dados sobre o 

escritor. Foram horas intermináveis de reuniões e pesquisas, de incluir e retirar nomes, de 

tentar levar ao conhecimento do aluno, no menor espaço de tempo e com a maior consistência 

possível, a vida e obra dos que fizeram e fazem a literatura no Rio Grande no Norte. 

Pela quase total falta de dados sobre a autora, mesmo os biográficos, Adelle de 

Oliveira ficou fora do programa da disciplina. Na verdade, não havia quase nada publicado 

por ou sobre ela e seu nome nem foi mencionado.  

Só em 2001, Constância Lima Duarte e Diva Maria Cunha Pereira de Macedo lançam 

os livros Literatura do Rio Grande do Norte - Antologia e Literatura Feminina do Rio 

Grande do Norte: de Nísia Floresta a Zila Mammede, onde Adelle de Oliveira é citada como 

poetisa. As duas obras trazem uma pequena biografia e alguns poemas de Adelle de Oliveira.  

Ciro José Tavares, sobrinho-neto de Adelle de Oliveira, traz a público o livro Álbum 

de versos antigos (2002), com oitenta e seis versos de Adelle de Oliveira e nove depoimentos 

sobre a educadora. Antes disso, só havia referências esparsas ou opiniões pessoais sobre ela 

em alguns livros e jornais. 

No segundo semestre de 2003, Fabiano Moreira de Oliveira, aluno do Curso de Letras 

da UnP, convidou-nos para ser sua orientadora no Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), 

intitulado Adelle de Oliveira: uma poetisa parnasiana no Vale, que abordava o fazer poético 

da poetisa discutindo se suas poesias eram mesmo parnasianas. Não obstante, ao lermos o 

livro que serviu de base para a pesquisa daquele trabalho, um fato nos chamou a atenção: era 

um livro de poesias, mas o foco principal pareceu-nos ser a educadora, ou melhor, as práticas 

pedagógicas da poetisa. Mais uma vez nos deparávamos com a possibilidade de trabalhar com 

Adelle de Oliveira e, de novo, angustiava-nos a dificuldade de acesso a documentos e mesmo 
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de informações sobre ela. Burke (1992), afirma que é o objeto que nos procura e não o 

contrário, Adelle de Oliveira parecia procurar-nos já há algum tempo. 

Partimos para a pesquisa e, entre visitas à Fundação José Augusto, ao Instituto 

Histórico e Geográfico e ao Vale do Ceará-Mirim, conversamos com algumas pessoas que a 

conheceram, de perto ou de ouvir falar, como dona Raimunda Duarte Varela, sobrinha de 

Adelle de Oliveira, Gibson Machado Alves, Franklin Marinho, Zilah Soares Rück, entre 

outros. Outra vez o foco era a educadora e a “mulher de comportamento irrepreensível”.   

Sentimos, após esse contato, que Adelle precisava ser descoberta, ou redescoberta, e 

ocupar a sua posição na Historiografia da Educação do Rio Grande do Norte. Havia um lugar 

de educadora que foi ocupado por ela no Vale do Ceará-Mirim, onde foi responsável pela 

formação educacional de nomes como o do professor Edgar Barbosa e do escritor Nilo 

Pereira. Ela tinha uma história que merecia ser contada e que preencheria mais uma parte da 

História da Educação no Rio Grande do Norte.  

Porém, a falta de dados empíricos continuava. O que tínhamos sobre Adelle de 

Oliveira? Um livro com seus poemas e alguns depoimentos. Nenhum documento oficial, nem 

mesmo uma fotografia. Lembramos do nosso Mestrado. Sofremos bastante ao trabalhar com 

cartas pessoais e inéditas de Luís da Câmara Cascudo e Mário de Andrade, naquela pesquisa. 

O acesso às fontes só foi possível graças à interferência do nosso orientador Eduardo de Assis 

Duarte e de sua esposa, a professora Constância Lima Duarte. Contamos, ainda, com a 

colaboração de Diógenes da Cunha Lima, querido amigo, presidente da Academia Norte-Rio-

Grandense de Letras (ABL), e do professor da UFRN, Humberto Hermenegildo de Araújo. 

Foram eles, os colegas da nossa Base de Pesquisa, que custearam parte de nossa viagem a São 

Paulo, em 1998, a fim de pesquisarmos sobre as cartas enviadas por Luís da Câmara Cascudo 

a Mário de Andrade, que se encontravam no Instituto de Estudos Brasileiros (IEB), na USP. 
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Copiamos, em um caderno, as noventa e duas cartas que estão no Arquivo Mário de Andrade, 

no IEB. Trabalho difícil, mas necessário. 

Diante das lembranças da experiência acima relatada, uma pergunta assombrava 

nossas noites: o que se sabe sobre Adelle de Oliveira?     

Que se chamava Adelle Sobral de Oliveira, nasceu em Villar, um lugarejo do 

Município de Ceará-Mirim, no Rio Grande do Norte, em 22 de maio de 1884. Que era filha de 

João Henrique de Oliveira e Ana Sobral de Oliveira e teve duas irmãs, Maria Anita e Mariê. 

Ainda criança, partiu com a família para Belém do Pará onde estudou as primeiras letras, 

retornando já moça ao Vale do Ceará-Mirim. Foi professora, poeta e jornalista. Criou e dirigiu 

o jornal manuscrito O Sonho, que circulou mensalmente, de 1905 a 1910, com textos 

direcionados à mulher. 

Muitos questionamentos povoavam nossa mente dia e noite. Aguçavam nossa 

curiosidade sobre essa figura que se tornou nosso objeto de pesquisa. Qual a formação de 

Adelle de Oliveira, se ela cursou apenas as primeiras letras em Belém do Pará e retornou ao 

Vale do Ceará-Mirim com quinze anos? Será que se formou pela Escola Normal de Natal? 

Como e quando começou a lecionar? 

Segundo Tavares (2002), Adelle começa lecionar em casa, pouco tempo após retornar 

de Belém, para ocupar o tempo e ajudar a família, visto que, com a morte do pai, estavam 

todos morando na casa do padrinho Ângelo Varela: a mãe, ela e as duas irmãs, Mariê e Maria 

Anita. Esta, após um casamento desastroso, volta a morar, com cinco filhos, também na casa 

de Ângelo Varela e Maria Augusta.  

Adelle de Oliveira não cursou a Escola Normal, era professora leiga e autodidata. Na 

época, eu nem me dava conta de que eu mesma me tornara educadora aos quatorze anos, sem 

experiência, conhecendo muito pouco de educação escolar, trabalhando apenas com o 

coração. Um ponto em comum entre nós duas, mesmo em épocas diferentes.  
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A partir dos poucos dados empíricos que tínhamos de início, ousamos dar o primeiro, 

e mais decisivo, passo para quem quer fazer uma pesquisa: delimitamos o nosso objeto de 

pesquisa como a história de vida e da prática pedagógica de Adelle de Oliveira e o período a 

ser pesquisado, a primeira metade do século XX, mais precisamente, de 1900 a 1940.  

Pelas nossas pesquisas, acreditamos que suas atividades educativas se iniciaram por 

volta de 1900, um ano após retornar do Pará, e permaneceram ativas até 1940, ao completar 

56 anos. Segundo as memórias de seu ex-aluno, João Wilson Mendes Melo, entre os anos de 

1935-1940 a professora Adelle de Oliveira, de certa forma, se aposenta.  

Depois de participar dos seminários com a professora Maria Arisnete Câmara de 

Morais, de ler seus livros, Isabel Gondim: uma nobre figura de mulher (2003), Leituras de 

mulheres no século XIX (2002), e Chicuta Nolasco Fernandes: uma mulher de mérito (2006), 

compreendemos que não só era possível fazer a pesquisa sobre as práticas pedagógicas de 

Adelle de Oliveira, mas era preciso que nós fizéssemos esse estudo. Talvez assim, também 

compreendêssemos nossa própria trajetória de mais de 30 anos como educadora que primeiro 

ensina a ler e a escrever e só depois aprende como fazê-lo. 

Corroborando com o que afirma Bourdieu (2004), na epígrafe utilizada na abertura 

desse item, sentimos a necessidade de pensar nosso objeto de pesquisa cientificamente e 

controlar a nossa relação com ele.  

Adelle de Oliveira já era parte de nossa própria história como educadora, mesmo sem 

que percebêssemos. Agora, chegava o momento do distanciamento necessário para que os 

nossos discursos de pesquisa não se transformassem em projeções de nossa relação particular 

com o objeto. 

Passamos, então, a pesquisar nos jornais disponíveis no Instituto Histórico e 

Geográfico do Rio Grande do Norte (IHGRN), no Arquivo Público e, nesse momento inicial, 
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principalmente na cidade de Ceará-Mirim, entrevistando pessoas, conversando, ouvindo fatos 

e vendo fotos que iam muito além do objeto de pesquisa.  

Em nossas idas e vindas constantes a Ceará-Mirim, o ex-vereador Franklin Marinho 

falava, sempre muito emocionado, sobre a história política de sua terra, desde os mais 

longínquos tempos. Lembrava de cada data, de cada nome, de cada acontecimento como se 

tivesse ocorrido no dia anterior. Falava da alma das pessoas, de como se comportavam, de 

como eram vistas e, principalmente, do que deram como contribuição para a formação do 

povo do Vale do Ceará-Mirim. Duas mulheres, professoras, além de Adelle de Oliveira, 

também eram citadas por ele sempre com muitos elogios quanto ao desempenho de suas 

funções como educadoras: Maria Dolores Bezerra Cavalcanti e Alzira de Sá Pereira. 

A primeira, já contemplada numa pesquisa de Mestrado por Elisângela Nogueira 

Araújo Melo (2002), intitulada Dolores Cavalcanti: entre a docência e o jornalismo em 

Ceará-Mirim/RN (1903-1930). Trata-se de um estudo sobre a prática pedagógica e as 

atividades jornalísticas da referida professora, no Vale do Ceará-Mirim e em Natal, nas três 

primeiras décadas do século XX. Sobre a segunda, que trabalhava com teatro amador na 

escola, desconhecemos qualquer trabalho de pesquisa que aborde sua vida e sua prática 

pedagógica.  

Durante as visitas à Biblioteca Municipal de Ceará-Mirim, mantínhamos longas 

conversas com Gibson Machado Alves, jornalista e historiador daquela cidade. Ele falava da 

necessidade de se pesquisar a atuação dessas educadoras e, principalmente, de Alzira de Sá 

Pereira, que era artista plástica, criava e encenava peças teatrais com os seus jovens alunos. 

Uma pesquisa futura nos aguarda. 

Apesar de sabermos que seria um caminho difícil, pela escassez de dados empíricos, 

continuamos pensando um projeto de pesquisa nesse sentido e participamos dos Seminários 

da Base de Pesquisa Gênero e Práticas Culturais. Conhecemos as pesquisas ali desenvolvidas, 
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sobre educadoras norte-rio-grandenses. Sentimos o desejo de ensejar uma pesquisa sobre 

Adelle de Oliveira e sua prática pedagógica. “Admirável e estranha mulher" (TAVARES, 

2001 p.32) que não quis se mostrar e desejou apagar sua história da história do seu tempo.  

Não quis? Desejou? Sabemos que as mulheres buscam seus espaços de convivência. 

Não são tão passivas nem submissas como se julga.  

 

A miséria, a opressão, a dominação, por reais que sejam não bastam para 
contar a sua história. Elas estão presentes aqui e além. Elas são diferentes. 
Elas se afirmam por outras palavras, outros gestos. Elas traçam um caminho 
que é preciso reencontrar. Uma história outra. Uma outra história (PERROT, 
1988, p. 212). 

 
 

Decidimos buscar as “outras palavras, outros gestos” que revelem essa mulher e que 

possibilitem a compreensão desta “simplicidade até irritante” (SARAIVA 1983, p. 03).  

Que mulher era Adelle de Oliveira, no contexto de Ceará-Mirim? Quais as suas 

práticas pedagógicas e jornalísticas? Que marcas deixou na sua cidade e no seu tempo? É o 

que buscamos descobrir. 
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Figura 01: Caderno manuscrito da escritora Madalena Antunes 
Fonte: Arquivo particular da poetisa Lúcia Helena Pereira 
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2.1 UMA POETISA QUE ADEJA 

Nem sempre somos correspondidas em nosso amor; 
amamos e muitas vezes somos desprezadas 
(OLIVEIRA, In: O Sonho, 02 de fevereiro de 
1908). 
 

 
 

Desconhecemos qualquer estudo mais aprofundado, ou específico, sobre Adelle de 

Oliveira, seja como educadora ou poetisa. Entretanto, Saraiva (1983) nos alerta para a 

necessidade de estudarmos a vida intelectual da poetisa e nos chama a atenção para o 

ineditismo de sua obra, propiciado pela maneira de ser da própria escritora. “O ineditismo na 

vida intelectual de Adelle de Oliveira é um fato que deveria ser estudado separadamente, visto 

que há muitas versões e, mesmo depois de muitas entrevistas, ela jamais revelou” 

(SARAIVA, 1983, p. 03). 

Ao referir-se à poetisa parnasiana, Ciro Tavares diz que: 

 

Mesmo desconhecendo a técnica da ‘mobilidade das cesuras [...], além das 
dificuldades para conseguir as obras de seus autores prediletos (únicas fontes 
do aprendizado na sua formação cultural), constituiu-se, sem dúvida alguma, 
na mais completa e rica poeta parnasiana do Rio Grande do Norte. 
(TAVARES, 2002, p. 23). 

 

Gumercindo Saraiva corrobora essa afirmação de Ciro Tavares. 

 

Da cultura norte-rio-grandense, salientava o nome de alguns poetas de sua 
terra, dando destaque a Juvenal Antunes com quem mantinha uma amizade 
partida da infância. Mas, na intimidade, não aceitava o humor da poesia do 
amigo, abusando, como todos sabem, da riqueza possuída em sua cultura 
poética. Duvido que tenha havido no Rio G. do Norte outro poeta do timbre 
de Juvenal Antunes, escrevendo prosa e verso, com uma linguagem 
cristalina, pura, sem mancha. Como é sabido, somente com o movimento 
modernista de 1922, houve uma ligação entre a poesia e o humor, cuja 
separação e rompimento vieram com o advento do romantismo, 
parnasianismo e simbolismo, proibindo terminantemente resquícios de ironia 
na estrutura de seus estilos. Adele de Oliveira, vivendo intelectualmente na 
fase do modernismo, jamais aceitou essa doutrina, como diziam, nascida 
para acabar com o academicismo e com os poderes para a criatividade 
brasileira. (SARAIVA, 1983, p. 03). 
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Encontramos alguns textos em livros e jornais que se referem à educadora e poetisa da 

“briosa terra”. 

Citamos, como exemplo, o texto de Carrilho (1917), publicado em um jornal de Ceará-

Mirim, Correio da Semana, em 25 de dezembro de 1917, intitulado Uma eleita das musas. 

Nesse artigo, Carrilho faz uma análise da poesia adeliana classificando-a como parnasiana1. 

 
 
Não faz parte dessa milícia estranhamente produtiva a delicada e imaginosa 
poetisa Adelle de Oliveira, uma das figuras femininas que mais honram e 
enobrecem as tradições mentais do Rio Grande do Norte. O verdadeiro feitio 
artístico é, sem dúvida, o Parnasiano lírico. Por isso que a autora de “Ignota 
Saudade”, primorosa poesia publicada no Correio, alia à emoção suavemente 
sentida dos seus versos, um instintivo e sincero culto à forma (CARRILHO, 
1917, p. 12). 

 

Saraiva (1983) publica dois textos sobre Adelle de Oliveira, em épocas diferentes, na 

Tribuna do Norte, em Natal.  

 

E, de uma simplicidade fora do comum, podemos afirmar que Adelle de 
Oliveira vivia escondida para a cultura potiguar. Não publicava seus poemas, 
não dava entrevistas, trocava de assunto quando alguém perguntava-lhe 
acerca de correspondência mantida na juventude, com intelectuais paraenses 
onde seu nome era muito conhecido (SARAIVA, 1983, p. 03). 

 

                                                 
1
Parnasianismo: movimento literário de origem francesa, que representou na poesia o espírito positivista e 
científico da época, surgindo no século XIX em oposição ao romantismo. 
 
Nasceu com a publicação de uma série de poesias, precedendo de algumas décadas o simbolismo. O seu nome 
vem do Monte Fócida, a montanha que, na mitologia grega era consagrada a Apolo e às musas, uma vez que os 
seus autores procuravam recuperar os valores estéticos da Antiguidade clássica. 
 
Caracteriza-se pela sacralidade da forma, pelo respeito às regras de versificação, pelo preciosismo rítmico e 
vocabular, pela rima rica e pela preferência por estruturas fixas, como os sonetos. O emprego da linguagem 
figurada é reduzido, com a valorização do exotismo e da mitologia. Os temas preferidos são os fatos históricos, 
objetos e paisagens. A descrição visual é o forte da poesia parnasiana, assim como para os românticos são a 
sonoridade das palavras e dos versos. Os autores parnasianos faziam uma "arte pela arte", pois acreditavam que a 
arte devia existir por si só, e não por subterfúgios, como o amor, por exemplo. 
 
Para Carrilho, e para os intelectuais da época, classificar alguém como parnasiano era o mesmo que o chamar de 
culto, ilustre, inteligente, capaz. 
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O outro texto é de 26 de julho de 1987, intitulado Contribuição da mulher à cultura 

norte-rio-grandense. Tivemos notícias desse texto através do livro das pesquisadoras da 

literatura norte-rio-grandense Diva Maria Cunha Pereira de Macêdo e Constância Lima 

Duarte, Literatura Feminina do Rio Grande do Norte: de Nísia Floreta a Zila Mamede - 

antologia (2001). No entanto, em pesquisas no jornal Tribuna do Norte não conseguimos 

localizar o exemplar do jornal da referida data. 

Encontramos algumas referências a Adelle de Oliveira também em livros. Ezequiel 

Wanderley (1922) publica o livro Poetas do Rio Grande do Norte, que traz um poema, Ironia, 

que aparece com outro título, Nem uma nuvem pelo espaço havia, e uma breve biografia de 

Adelle de Oliveira, onde sua data de nascimento é citada somente como o ano de 1885. 

O referido poema, segundo o texto de Gumercindo Saraiva, da Tribuna do Norte de 13 

de março de 1983, seria dirigido a Juvenal Antunes por quem a professora mantinha uma 

paixão platônica. Porém, segundo nossas entrevistas com Graça Brandão e Maria Ângela 

Varela de Alencar, o poema era dedicado a Manuel Varela Santiago, com quem ela manteve 

um compromisso verbal. As duas entrevistadas afirmam que o poema era motivo de conversas 

em família sobre o noivado rompido. 

Em 1967, Rômulo Wanderley, a partir do texto de Ezequiel Wanderley, publica o 

volume Panorama da poesia Norte-Rio-Grandense, onde também consta uma breve biografia 

da autora, sem a data de nascimento, e o mesmo poema que aparece no livro de Ezequiel 

Wanderley. 

O poeta ceará-mirinense e ex-aluno de Adelle de Oliveira, Benildes Dantas, publica, 

em 1941, o seu Canto do Canavial. O livro de poemas traz, na página 21, um poema 

intitulado Escola de D. Adelle, onde ele evidencia o fato de o Externato Ângelo Varela ser 

uma escola mista e fala, de forma bem humorada, da prática pedagógica da professora, das 

paqueras no recreio, das disciplinas estudadas, do cotidiano escolar e até da palmatória. 
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Montenegro (1965), na obra que nasce da sua conferência, intitulada Itinerário 

Sentimental do Ceará-Mirim, ocorrida na Academia Pernambucana de Letras (APL), em 30 

de abril de 1965, afirma: 

 

A última estação é a casa da professora Adelle de Oliveira, professora de 
Nilo Pereira na escola primária do Ceará-Mirim. [...] apanhando pelos 
caminhos pedaços da alma caídos liricamente do meu mundo perdido 
(MONTENEGRO, 1965, p. 15).  

 

Como o título do livro sugere, Itinerário Sentimental do Ceará-Mirim, esse é um livro 

de memórias. E mais ainda, trata-se de uma visita para reviverem, juntos, as memórias do 

amigo Nilo Pereira, que havia narrado o seu passado em Ceará-Mirim para o amigo 

Montenegro e este o incorporou como suas memórias e faz o itinerário sentimental, como se 

tivesse, ele mesmo, vivido a infância naquele lugar e estudado com Adelle de Oliveira. 

Marta Barbosa (1999) escreveu uma monografia de conclusão do Curso de Pedagogia, 

pela UFRN, intitulada Adelle Sobral de Oliveira: poetisa e educadora no Vale do Ceará-

Mirim (1884-1969), na qual ela faz um levantamento biográfico da professora e poetisa. 

Em 2001 foram lançados os livros Literatura do Rio Grande do Norte – antologia e 

Literatura Feminina do Rio Grande do Norte: de Nísia Floresta a Zila Mamede - antologia, 

ambos das autoras Constância Lima Duarte e Diva Maria Cunha Pereira de Macedo. O 

primeiro traz duas laudas com uma breve biografia de Adelle de Oliveira e alguns poemas. O 

segundo, com uma lauda e meia, traz uma biografia comentada e trechos de dois artigos de 

jornal sobre a poetisa, um de Alberto Carrilho e outro de Gumercindo Saraiva, já citados neste 

trabalho.  

Em 2002, é lançado o livro Álbum de versos antigos, de Ciro José Tavares, trazendo 

oitenta e seis versos de Adelle de Oliveira e nove depoimentos sobre a citada autora. 
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Esse livro é considerado um resgate e uma homenagem à professora do Vale do Ceará-

Mirim. Um livro que Adelle sonhou ver publicado, tinha-o pronto já desde muitos anos, mas 

partiu sem realizar mais esse sonho.  

O texto de abertura do livro, Palavras para a primeira página do teu livro, é da amiga 

e conterrânea Etelvina Antunes de Lemos. Foi escrito em Ceará-Mirim, em 07 de novembro 

de 1907, a pedido da própria Adelle de Oliveira, e serviria de prefácio para aquele que seria 

seu primeiro livro. Um texto quase tão antigo quanto os poemas que compõem o livro e que 

deixa evidente o desejo e a intenção da professora em ver suas poesias publicadas.  

Etelvina Antunes começa seu texto assim, dirigindo-se a Adelle: 

 

Se a todos fosse dada, como a ti, a suprema ventura de traduzir, em palavras, 
a muda expressão do coração, não me sentiria, de certo, tão confusa ante o 
teu pedido de duas palavras para a primeira página do teu livro, [...]. 
(TAVARES, 2001, p. 11). 

 

Adelle de Oliveira não deixou arquivos pessoais que servissem, por si só, de fonte de 

pesquisa. Não publicou livros, não permitiu ser fotografada, nem guardou o material didático 

utilizado no seu externato para futuras pesquisas. Pelo contrário, deu ordens expressas para 

que queimassem tudo após a sua morte. 

 

Os originais chegaram às minhas mãos através da fidelíssima Nestorina, feita 
guardiã, com recomendações para incinerá-lo após a sua morte [...]. Paralelo 
a esse, outro fato aumenta ainda mais minhas suspeitas. O de Natércia 
Varella, por sugestão de suas irmãs e primas, ter entregado à minha 
responsabilidade os originais de O Sonho (TAVARES, 2002, p. 33). 

 

Perrot (1987, p. 09) afirma que o ato de queimar arquivos pessoais era comum às 

mulheres, habituadas que eram a manterem suas intimidades em completo sigilo. O fogo era 

uma espécie de purificação através do apagamento dos rastros de sua existência. 
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A imagem das mulheres ateando fogo aos seus cadernos íntimos ou a suas 
cartas de amor no final de suas vidas sugere a dificuldade feminina de existir 
de outro modo que no instante fugaz da palavra e, por conseqüência, a 
dificuldade de recuperar uma memória que não deixou rastros. 

 

Almeida (1998, p. 47) corrobora a afirmação de Perrot evidenciando as dificuldades, 

ainda tão presentes, nas pesquisas historiográficas sobre as mulheres quando afirma: “Assim, 

muitos legados foram destruídos pelas mesmas mãos que os preservaram. Enquanto a história 

oficial preservou os arquivos e, através deles, os feitos masculinos, as mulheres eliminaram os 

seus [...]”. 

Essa característica de intensa reserva da professora transforma a pesquisa em atividade 

de detetive ou arqueólogo, que busca, nos rastros deixados pelos antecessores, uma pista, um 

sinal, uma deixa para a construção, ou reconstrução, de sua trajetória. Mas, não é disso que 

são feitas as pesquisas? De seguir indícios e sinais que nos levem à reconstrução do nosso 

objeto e da sua historiografia?   

Segundo os paradigmas do saber indiciário (GINZBURG 1987 e 1989, p. 143-273), é 

na investigação dos pormenores, negligenciados pela maioria dos pesquisadores, que residem 

as revelações mais surpreendentes sobre o objeto. Portanto, nosso trabalho almeja fazer parte 

dessa literatura sobre Adelle de Oliveira, contribuindo para futuros estudos e para 

complementar mais um quadro na historiografia da Educação do Rio Grande do Norte. 
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Um escrito, será que basta? Meu duvidar é uma 
petição de mais certeza. (João Guimarães 
Rosa). 
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3.1 UMA SINFONIA DE PASSOS A NOS GUIAR 

 

Cultura não é aquilo que entra pelos olhos, mas, 
certamente, aquilo que modifica o olhar (José Paulo 
Paes, 1998, p. 27). 
 
 

 

Buscamos, inicialmente, suportes teóricos que nos legitimassem um novo olhar sobre 

a instituição escolar, não como objeto novo na pesquisa historiográfica, mas como um objeto 

antigo sob uma nova ótica, na medida em que intentamos trazer à tona aspectos que, 

tradicionalmente, eram ignorados ou secundarizados. 

Para isso, analisamos o texto de Nunes (1992, p. 152), que nos esclarece a respeito 

desse novo olhar sobre antigos objetos. 

 

A nossa história da educação tem primado por focalizar a escola seja sob a 
lente da legislação e organização escolar, seja sob a lente das demandas de 
escolarização da sociedade brasileira, seja sob a perspectiva do pensamento 
pedagógico ou do ideário. Muito pouco sabemos, no entanto, sobre as suas 
práticas: como elas se materializavam? Quais os seus efeitos? Como 
traduziram o movimento de modernização da sociedade, movimento este que 
também ajudaram a construir? Estas questões crescem em importância se 
considerarmos que elas operam um deslocamento de enfoque dos modelos 
dominantes de escolarização (a Escola Tradicional, a Escola Nova, por 
exemplo) para as múltiplas e diferenciadas práticas de apropriação desses 
modelos nas quais a ênfase da problematização recai sobre os usos diversos 
que os agentes escolares fazem da própria instituição escolar, sobre a prática 
de apropriação de práticas não escolares no espaço escolar e os múltiplos 
usos não escolares dos saberes pedagógicos. 

 

Como pudemos perceber, não se trata aqui de novos objetos ou de descobertas de 

novas perspectivas, mas de um novo olhar sobre o passado da escola, focalizando aspectos 

que eram, na maioria das pesquisas, secundarizados. A novidade, segundo Nunes (1992), é a 

mudança de foco, trazer a mise-en-scène da escola, completa e sem hierarquização, como 

objeto a ser discutido e compreendido. 
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Somos cônscias de que muito se tem pesquisado, escrito e discutido sobre História da 

Educação no Brasil. A bibliografia disponível, nesse sentido, é vasta e diversificada. Mas, 

muito temos ainda que pesquisar, principalmente no Rio Grande do Norte.  

 

São ainda insuficientes os trabalhos que buscam (re)construir, por exemplo, 
o cotidiano da escola ou o papel da educação na formação/manutenção das 
mentalidades ou, ainda, o papel das mentalidades na constituição das 
múltiplas práticas educativas (GALVÃO, 1998, p.19). 

 

Apesar de esse artigo de Galvão ser datado de 1998, justamente o ano em que a Base 

de Pesquisa Gênero e Práticas Culturais foi criada, ainda existe muito que se fazer. E, cada 

vez mais, crescem as pesquisas no sentido de (re) construir, ou configurar, a educação no 

Nordeste e, principalmente, a educação feita por professoras.  

As pesquisas realizadas sobre as práticas pedagógicas de professoras ganharam maior 

destaque nos últimos dez anos. Citamos como exemplo as desenvolvidas na Base de Pesquisa 

Gênero e Práticas Culturais: Abordagens Históricas, Educativas e Literárias, que, com dez 

anos de atividade, foi criada em 1998, muito contribuiu com a historiografia da educação no 

Rio Grande do Norte. 

Iniciemos com Sinhazinha Wanderley: o cotidiano do Assu em prosa e verso (1876-

1954), de Pinheiro (1997), que analisa a prática pedagógica da professora Maria Carolina 

Wanderley Caldas, a Sinhazinha Wanderley, na cidade de Assu (RN), na primeira metade do 

século XX.  

Nesse trabalho, Pinheiro (1997) registra, através dos relatos de ex-alunos e pessoas 

que conviveram com Sinhazinha Wanderley, o comportamento dessa professora. Foram muito 

esclarecedoras as observações a respeito das vestimentas, sempre sóbrias, e de seus 

significados, já que também abordamos esse assunto em nosso trabalho. Também foi de 

grande ajuda a metodologia utilizada, pois ela também trabalha com relatos de ex-alunos na 

reconstrução de dados sobre a professora e sua prática pedagógica. 
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A dissertação Imprensa feminina: o jornal A Esperança (1903-1909), de Gomes 

(1999), traça a trajetória do jornal feminino, de Ceará-Mirim, A Esperança. Faz uma 

caracterização desse jornal e desenha o perfil de suas produtoras, colaboradoras e leitoras 

através dos diálogos existentes por meio de cartas e bilhetes à redação do citado jornal. 

A leitura desse trabalho foi importante para a nossa pesquisa porque trabalhamos com 

o jornal O Sonho, que circulou no mesmo local, de 1905 a 1910. 

Morais (2000), num ensaio denominado Vida íntima das moças de ontem: um 

encontro com Sophia A. Lyra, faz uma análise da educação no Rio de Janeiro, nos anos de 

1930, através da obra memorialista de Sophia Lyra. 

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

professoras, mostra como a educação feminina tem impulso a partir da Proclamação da 

República. Esse trabalho dá ênfase à atuação de professoras na expansão do ensino no Rio 

Grande do Norte, nas décadas de 1910-1920. O período pesquisado está dentro do nosso 

recorte de tempo e isso foi uma informação adicional para compreendermos a atuação de 

professoras no Rio Grande do Norte na primeira metade do século XX. 

Em Práticas de escrita de mulheres do Seridó paraibano (1960-1980), Machado 

(2001) parte da análise de textos diversos de Zila da Costa Mamede, Maria da Guia Bezerra, 

Maria da Luz Bezerra e Maria da Paz Bezerra para traçar um retrato da sociedade de Nova 

Palmeira (PB), naquele período. 

A metodologia utilizada por Machado (2001) nos interessou. Em nossa pesquisa 

também configuramos, através da análise de poemas, textos de jornais e de seis cartas-

sonetos, em parte, a sociedade em que Adelle de Oliveira atuava.  

A mulher em nove versões (MORAIS, 2001) foi muito importante para nosso trabalho 

por trazer dez artigos que discutem práticas de mulheres, escritoras, educadoras ou 

participantes da formação de uma sociedade letrada. Através dos textos de Maria Arisnete 
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Câmara de Morais, Rosanália de Sá Leitão Pinheiro, Charliton José dos Santos Machado, 

Ilane Ferreira Cavalcante, Ana Maria Cocentino Ramos, Isabel Cristine Machado de 

Carvalho, Valério Augusto Soares de Medeiros, Manoel Pereira da Rocha Neto, Elisângela de 

Araújo Nogueira e Marta Barbosa tomamos conhecimento de pesquisas diversas que têm a 

prática pedagógica, as práticas de leitura e o jornal criado e dirigido por mulheres como fio 

condutor. 

Cavalcante (2002), com Faces da mulher no Brasil de 1960 e 1970, busca, através de 

fontes documentais e ficcionais, definir perfis de mulheres que representem as brasileiras nas 

décadas de 1960 e 1970. Através desse estudo pudemos entender melhor o conceito, e a 

aplicação, das interdependências, proposto por Elias (1970), assim como compreender melhor 

as categorias como elementos que estão em permanente diálogo. 

Leituras de mulheres no século XIX (MORAIS, 2002) foi fundamental para que 

pudéssemos compreender a leveza que um texto historiográfico pode, e deve, ter. Nesse texto, 

a autora analisa as práticas de leitura de mulheres no Rio de Janeiro, durante a segunda 

metade do século XIX, num texto leve, interativo e esclarecedor, inclusive, da metodologia da 

pesquisa e da forma de escrita. 

Em Isabel Gondim: uma nobre figura de mulher (MORAIS, 2003), a pesquisadora 

analisa a produção textual da referida professora buscando compreender sua parcela de 

contribuição para a historiografia da educação escolar no Rio Grande do Norte. Um livro que 

fala com propriedade e poesia sobre Isabel Gondim e ainda traz um belíssimo caderno de 

imagens, onde podemos ver fotografias, fotocópia da certidão de óbito, foto do túmulo de 

Isabel Gondim no Cemitério Público do Alecrim, fotos da família e outras imagens. Através 

da leitura desse trabalho pudemos compreender melhor a metodologia de trabalho utilizada na 

base de pesquisa da qual fazemos parte, além de conhecer a atuação de uma professora que 

contribuiu significativamente para a configuração da educação no seu estado. 
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Melo (2002), na dissertação de Mestrado Dolores Cavalcanti: entre a docência e o 

jornalismo em Ceará-Mirim/RN (1903-1930), reconstitui e analisa a contribuição da 

professora Maria Dolores Bezerra Cavalcanti na construção da sociedade letrada de Ceará-

Mirim, no período de 1903 a 1930.  

Como nossa pesquisa também trabalha com uma educadora de Ceará-Mirim do 

mesmo período, e que também teve sua participação em jornal naquela cidade, a leitura desse 

trabalho foi de grande ajuda e esclarecimento. Encontramos no citado trabalho, desde a 

configuração do período histórico e a historiografia da educação naquela cidade, até as 

aproximações e distanciamentos entre as duas educadoras, que atuam no mesmo local e 

período, mas em caminhos distintos. 

A dissertação de Pinheiro (2003), História da educação das mulheres em Natal (1889-

1899), traz um panorama da educação em Natal no período, que é o mesmo em que Adelle de 

Oliveira passa em Belém do Pará e tem acesso às primeiras letras. Podemos, a partir da leitura 

desse texto, traçar um paralelo entre a educação no Rio Grande do Norte e no Pará, durante o 

ciclo da borracha, e compreender melhor a educação daquela que seria educadora em Ceará-

Mirim. 

Ribeiro (2003), com a dissertação Revista Pedagogium: um olhar sobre a educação no 

Rio Grande do Norte (década de 1920), discute as temáticas sobre o celibato pedagógico 

feminino, a moda e a educação, as ideias da educação higiênica e os escritos femininos. Esse 

trabalho nos fez compreender melhor o que foi o celibato pedagógico, a moda das 

professoras, as questões de higiene na escola e os escritos femininos com suas 

especificidades, suas táticas, seus avanços e recuos. 

Um dos primeiros trabalhos que lemos ao chegar à base de pesquisa foi Reconstruindo 

práticas: significações do trabalho de professoras na década de 1920, de Silva (2004), que 

analisa a educação primária no Rio Grande do Norte através das práticas educativas das 
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professoras Leonor Barbosa de França e Guiomar de Vasconcelos na década de 1920. Essa 

leitura mostrou-nos como abordar e trabalhar com as fontes, principalmente com os 

depoimentos, e chama a atenção para o fato de que o pesquisador necessita extrair as 

informações dos depoentes conduzindo as entrevistas e levantando os dados que se deseja 

pesquisar. 

O trabalho de Flores (2004), Uma mulher e um livro: Tereza Margarida da Silva e 

Orta e as Aventuras de Diófanes, analisa a trajetória de Tereza Margarida e a história das 

edições do seu romance trazendo a fortuna crítica da obra na época das publicações. Foi lendo 

esse trabalho, e Faces da mulher no Brasil de 1960 e 1970, (CAVALCANTE, 2002), que 

vislumbrei a possibilidade de fazer uma pesquisa em historiografia da educação. 

Na tese A educação da mulher norte-rio-grandense segundo Júlia Medeiros (1920-

1930), de Rocha Neto (2005), encontramos Júlia Medeiros e a sua trajetória como educadora 

e produtora de textos para jornais. O que nos chamou a atenção foi a diagramação do trabalho, 

tanto na disposição das imagens como dos textos e a estética final, harmoniosa e de agradável 

leitura. 

Mais recente, Chicuta Nolasco Fernandes, intelectual de mérito (MORAIS, 2007), 

veio se juntar aos trabalhos da Base de Pesquisa Gênero e Práticas Culturais: Abordagens 

Históricas, Educativas e Literárias trazendo à luz a história de mais uma educadora do nosso 

estado. Dona Chicuta foi a primeira mulher a dirigir a Escola Normal de Natal e o Instituto de 

Educação Presidente Kennedy. Atuou como professora da Escola Doméstica de Natal por 35 

anos e como escritora, além de assinar colunas sociais no Jornal A República. Mulher que 

ocupou um lugar importante na configuração da educação no Estado do Rio Grande do Norte. 

Portanto, esta Tese surge como um trabalho adicional sobre a historiografia da 

educação no Rio Grande do Norte. Nosso objetivo é trazer à tona a prática pedagógica de 

mais uma professora que contribuiu para a formação letrada do nosso estado e, claro, do nosso 
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país: Adelle de Oliveira. Trata-se de uma educadora e poetisa cuja importância é sempre 

citada por muitos dos que foram seus alunos ou que com ela conviveram, mas que ainda não 

foi contemplada com um estudo que dê conta de sua trajetória como cidadã e profissional. 

O que nos motivou a esse empreendimento de pesquisa na prática pedagógica da 

citada professora foi, em primeiro lugar, a constatação da ausência, quase que total, de dados 

sobre ela; em segundo, porque é um ponto importante para a configuração da educação no 

Vale do Ceará-Mirim na primeira metade do século XX.   

Nossa pesquisa objetiva possibilitar a sua inclusão na historiografia da educação no 

Rio Grande do Norte, durante o período de 1900 a 1940. 

Acreditamos que a análise da prática pedagógica de Adelle de Oliveira está 

intimamente ligada não só à história da educação no Vale do Ceará Mirim, mas também à 

institucionalização da instrução pública no mundo moderno, assim como à organização das 

primeiras instituições escolares do Rio Grande do Norte. Objetivamos analisar que mudanças 

essas instituições trouxeram para as práticas de uma professora que estava habituada a ver a 

escola como propriedade sua e a agir com total autonomia didática. O que mudava nos 

processos didáticos e metodológicos da professora? O quanto eles estavam sintonizados, ou 

não, com as novas propostas? Quais eram exatamente essas novas propostas?  

Gibson Machado, no início de 2008, nos entregou um DVD com uma entrevista 

gravada em 2005, na casa de Dona Celina e seu esposo, Senhor Valmir, dois ex-alunos da 

Escola de Dona Adelle, como era chamada. Nessa entrevista eles afirmam que aqueles alunos 

que moravam mais distantes permaneciam internos no Externato Ângelo Varela durante toda 

a semana. Falam com ternura da professora dizendo que ela era extremamente doce, alegre, 

muito simpática e Dona Celina afirma que “todo mundo que estudava com ela saía muito 

sabido”.  
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Senhor Valmir faleceu em 2006 e Dona Celina mudou-se para São Luís, para a casa de 

uma das filhas, em 2007. Tentamos contatos, enviamos um questionário escrito, via correio, já 

que ela não gosta de falar ao telefone nem utiliza a Internet, mas não obtivemos resposta. 

Fomos informados que, depois da morte do marido e da mudança para outra cidade (ela 

nasceu e sempre morou em Ceará-Mirim) ela passou a ter crises de depressão e a ficar mais 

reclusa, sem permitir muitos contatos. 

A casa que abrigava o Externato Ângelo Varela foi demolida em 1940, quando Dona 

Celina construiu outra, que está lá até hoje e permanece fechada. 

As entrevistas com pessoas que conviveram com ela, como Margarida Brandão, sua 

filha Graça Brandão, Raimunda Duarte Varela, sobrinha de Adelle de Oliveira, e sua Filha 

Maria Ângela Varela de Alencar foram de fundamental importância. Entrevistamos também 

Ciro Tavares, autor do livro Álbum de versos antigos, Gibson Machado Alves, jornalista e 

historiador de Ceará-Mirim, Zilah Soares Rück, entre outros. 

Buscamos informações cotidianas, vestígios que permanecem sobre a vivência de 

Adelle de Oliveira em Ceará-Mirim. Nesse ponto, muito nos ajudou a leitura de Ginzburg 

(1989) com o seu paradigma do “saber indiciário”, que busca, nas menores pistas e no seu 

confronto com outros dados sobre o objeto, respostas para os questionamentos da pesquisa. 

Portanto, fomos às fontes. Vasculhamos os arquivos. Buscamos seus vestígios. Fazemos eco 

com as indagações de Lopes (1994, p. 20): “Conseguirei ao menos compor um corpus que dê 

possibilidades de respostas ao meu problema?” 

Estudiosos da História Cultural alertam para o alargamento das fontes, capazes de 

elucidar aspectos poucos utilizados nos documentos oficiais. Bilhetes, fotografias, 

testemunhos de contemporâneos ganham destaque.  

 

Ao lado da ampliação do campo do historiador, a Nova História alargou, 
também, o tipo e o uso das fontes. A dilatação do campo do historiador, e do 
historiador da educação, com o crescente interesse pela investigação da vida 
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cotidiana leva, necessariamente, à busca de novos tipos de fontes, capazes de 
revelar aspectos das sociedades passadas pouco explorados nos documentos 
oficiais escritos. Construção do historiador, descrição de uma época ou ainda 
monumento, as fonte não mais se restringem aos documentos oficiais 
escritos, ganhando tanta importância como esses, a fotografia, a pintura, a 
literatura, a correspondência, os móveis e objetos utilizados, os depoimentos 
orais, etc. Qualquer indício de uma época pode ser utilizado como fonte pelo 
historiador (GALVÃO, 1996, p. 102). 

 

Nas práticas pedagógicas da professora estão inclusas a organização do espaço físico 

escolar e a forma como era trabalhada a higiene, tanto do espaço físico como do corpo. 

Atentamos, também, para a metodologia utilizada por Adelle de Oliveira e pelas outras 

professoras que a auxiliavam no Externato, para os métodos e os conteúdos, que já vinham 

especificados no próprio livro de leitura, as relações entre os alunos e alunas, e entre as 

professoras e as crianças. 

A forma como essas educadoras estendiam a educação para além dos muros da escola, 

buscando ver o cotidiano de seus alunos, através de visitas constantes aos pais desses, nos 

ajudaram a compreender seus pensamentos sobre o fazer pedagógico. 

Buscamos em Bourdieu (1989) o referencial para a justificativa de nossa pesquisa, que 

tem como objeto as práticas de uma professora, no interior do Estado do Rio Grande do 

Norte, o Vale do Ceará-Mirim, na primeira metade do século XX. 

 

O cume da arte, em ciências sociais, está sem dúvida em ser-se capaz de pôr 
em jogo “coisas teóricas” muito importantes a respeito de objectos ditos 
“empíricos” muito precisos, freqüentemente menores na aparência, e até 
mesmo um pouco irrisórios.[...] O que conta na realidade é a construção do 
objecto, e a eficácia de um método de pensar nunca se manifesta tão bem 
como na sua capacidade de constituir objectos socialmente insignificantes 
em objetos científicos, ou, o que é o mesmo, a sua capacidade de reconstruir 
cientificamente os grandes objectos socialmente importantes, apreendendo-
os de um ângulo imprevisto (BOURDIEU, 1989, p. 20). 

 

Pensemos que a ideia de objeto menor não está ligada às figuras específicas das 

educadoras, mas a importância que objetos menores, ou até mesmo considerados irrisórios, 
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como o espaço físico escolar, por exemplo, têm tido, até os nossos dias, na História da 

Educação do Rio Grande do Norte. 

Tais objetos ganham outra dimensão à medida que vão sendo expostas e estabelecidas 

conexões com estruturas maiores. A importância está centrada na construção do objeto. Na 

eficácia de um método de pensar o objeto social sob a ótica de objeto científico. Trazemos a 

professora Adelle de Oliveira, com sua prática, sua história, seus costumes, suas 

representações, seus alunos e sua poesia para a discussão no cenário histórico, uma vez que, 

atualmente, cresce “um desejo de inverter as perspectivas historiográficas tradicionais, e 

mostrar a presença real das mulheres na história mais quotidiana” (PERROT, 1988, p. 171). 

Pesquisamos e coletamos documentos e papéis, em jornais e revistas da primeira 

metade do século XX, em Natal e em Ceará-Mirim, e analisamos poemas e partes do jornal O 

Sonho cedido gentilmente pelo advogado e escritor Ciro Tavares, filho de Juracy Tavares de 

Oliveira, filha de Maria Anita de Oliveira, irmã de Adelle. 

Em uma de nossas entrevistas, com o professor João Wilson Mendes Melo2, 

descobrimos que o livro didático utilizado por Adelle de Oliveira, em seu Externato Ângelo 

Varela, era do autor Felisberto de Carvalho. 

Através da leitura e análise dos Livros de Leitura de Felisberto de Carvalho (1931), 

utilizados por Adelle de Oliveira, podemos configurar não só a prática pedagógica dessa, mas 

também a educação escolar no Vale do Ceará-Mirim, nas primeiras décadas do Século XX. 

Observamos também, no estudo desse material didático, a sua modernidade e como essa, no 

                                                 
2
João Wilson Mendes Melo nasceu em Mossoró – RN, é advogado e historiador, foi professor universitário, 
diretor da Faculdade de Economia do RN, Pró-Reitor para Assuntos Estudantis, escritor, orador, membro da 
Academia Norte-Rio-Grandense de Letras, do Instituto Histórico e Geográfico do RN, membro da Academia de 
Letras e Artes do Nordeste, entre outros. Como escritor, é autor de cerca de 12 ou mais livros, entre artigos, 
ensaios e poemas e vasta colaboração nos jornais: A Razão, A Ordem, A República, Diário de Natal, o Poti, 
Tribuna do Norte, a Verdade, Jornal de Hoje, o Galo, Revistas do IHG / RN e Academia Norte–rio–grandense de 
Letras, além de colaboração nas revistas: “Tempo Universitário”, “História” (da UFRN).  
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Estado do Rio Grande do Norte, estava ligada à educação do Estado de São Paulo, que 

naquela época era modelo para todo o país. 

Dessa forma, utilizamos como fonte de pesquisa – associada, obviamente, a outras, 

como jornais, livros, memórias de ex-alunos e documentos oficiais – os livros de leitura de 

Felisberto de Carvalho e os dados historiográficos de Adelle de Oliveira fornecidos por três 

ex-alunos, Margarida Brandão, Franklin Marinho e João Wilson Mendes Melo, sobre a 

dinâmica das suas aulas e sobre a prática pedagógica que era utilizada no Externato Ângelo 

Varela. 

Diante de nossas andanças, idas e voltas, entrevistas, buscas em arquivos, jornais e 

Internet, no rastreamento das fontes que nos servissem de lastro para a nossa pesquisa, 

fechamos esta parte voltando ao que diz Lopes (1994, p. 20). 

 

Ir às fontes; vasculhar os arquivos. Começa aquilo que é sonho e que é 
pesadelo. Fantasias e medos, volúpias acadêmicas que se repetem 
cotidianamente: ‘aquele’ livro de atas, um livro de ocorrências, registro de 
faltas e punições, diários íntimos, fotografias, quero tudo...não terei nada. 

 

É esse o sonho e o pesadelo, o trabalho e o salário, a luta e a conquista de todo 

pesquisador. Aquilo que mais tememos e almejamos. A vida do pesquisador a se fazer e 

refazer a cada dia nessa sinfonia de passos a nos guiar. 
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4.1 VOZES QUE SUSTENTAM O NOSSO DISCURSO 

 

Todo homem é ele mesmo mais a soma dos muitos 
homens que nele vivem (CASCUDO, s/d, p. 27). 

 

A História Cultural busca caminhos através dos quais seja possível se fazer uma 

análise histórica, em que nenhuma fonte deve ser deixada de lado, entendendo que mesmo os 

costumes e objetos mais simples são culturalmente construídos, e têm sentido e função na 

sociedade que os originou, havendo uma inter-relação entre eles.  

Dessa forma, a escolha pela História Cultural se deu por possibilitar, ao contrário da 

História Tradicional, uma pesquisa voltada para as ações do cotidiano, de sujeitos comuns, 

que tecem suas histórias misturando seus fios aos fios dos outros sujeitos, ora de forma tensa, 

ora em forma de contribuição. Essa traz para a Historiografia da Educação as relações tecidas 

dentro da escola, entre estudantes, entre estudantes e professoras, entre professoras e pais, 

entre professoras e professoras e entre a comunidade escolar como um todo e a sociedade em 

que essa comunidade encontrava-se inserida, assim como buscamos configurar as práticas de 

Adelle de Oliveira através de relatos sobre o cotidiano escolar e do material didático utilizado 

por essa.  

Entendendo que a educação escolar afeta e é sempre afetada por outras áreas, como a 

família, a ideologia política, as ações do poder público e as ações do sujeito, individual e 

coletivamente, procuramos buscar em Elias (1970) o conceito de configuração, isto é, as 

diferentes maneiras como são construídas as interdependências e tensões que unem e opõem 

as pessoas.  

Por configuração entendemos o padrão mutável criado pelo conjunto dos 
jogadores, não só pelos seus intelectos, mas pelo que eles são no seu todo, a 
totalidade das suas ações nas relações que sustentam uns com os outros. 
Podemos ver que esta configuração forma um entrançado flexível de tensões. 
A interdependência dos jogadores, que é uma condição prévia para que 
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formem uma configuração, pode ser uma interdependência de aliados ou de 
adversários (ELIAS, 1970, p. 142). 

 

Segundo Elias (1970, p 144-145), “o conceito de configuração chama a atenção para a 

interdependência das pessoas. [...] O comportamento de muitas pessoas separadas enreda-se 

de modo a formar estruturas entrelaçadas”. A modalidade própria das relações de 

interdependência, que ligam os indivíduos uns aos outros numa dada formação, seja numa 

sociedade de corte, seja num grupo de alunos em sala de aula, é que define a especificidade 

dessa formação ou configuração. Através das relações de interdependências tecidas entre os 

sujeitos construtores dessa representação do mundo social, procuramos reconstruir e 

compreender o tempo e o espaço de atuação da professora Adelle de Oliveira no Externato 

Ângelo Varela e na sua comunidade, a cidade de Ceará-Mirim. 

Como a história pessoal de Adelle de Oliveira influenciava a sua prática pedagógica e 

das professoras que com ela atuavam naquele espaço de educação? Como aquele espaço de 

educação afetava a vida da professora e de suas companheiras e qual a importância dessas 

relações para a configuração da professora e da comunidade escolar como um todo? 

Temos, assim, o papel da professora Adelle de Oliveira que, ao mesmo tempo em que 

configura uma época, configura também a história da participação feminina na educação 

escolar e na formação da sociedade letrada do Vale do Ceará-Mirim, na primeira metade do 

século XX. 

O conceito de configuração de Elias (1970) passa pela construção social global, em 

constante transformação, na qual estão inseridas as pessoas, suas ações e os elos de 

interdependências, seja de aliados ou de adversários, que as unem. Não existe, portanto, a 

possibilidade de se falar de sociedade sem falar de indivíduos e nem de indivíduos isolados da 

sociedade. 
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Perrot (1992), em Os Excluídos da História: operários, mulheres e prisioneiros, 

discute as formas de exclusão que vitimaram as mulheres ao longo dos séculos. Segundo ela, 

a mulher tem sido analisada, ou estudada, nos bastidores dos acontecimentos, como 

coadjuvante, e até figurante, ocupando um espaço restrito. Tal situação tem sido modificada 

com o passar dos anos e a mulher ocupa, cada vez mais, lugar de destaque nas análises e 

pesquisas históricas. 

Procuramos analisar a condição da mulher na sociedade ocidental do século XX. Sua 

luta pelas conquistas de atuação no espaço público, como a sua imagem vai sofrendo 

mutações a partir e no decorrer de todo esse processo e a forma como essa era vista, como se 

via e como percebia os outros. 

Depois da leitura desse texto, chegamos à conclusão de que, para entendermos o 

verdadeiro alcance da atuação feminina, como agente histórico, seria necessária a 

reconstituição de seus atos e dos reais resultados desses na sociedade local. 

Na tentativa de compreensão dos mecanismos de dominação cultural, assim como da 

forma como as mulheres e, mais precisamente Adelle de Oliveira, se movimentavam na 

sociedade ceará-mirinense, procuramos, em A invenção do cotidiano, de Certeau (1994), os 

conceitos de estratégia e de tática, já que esses estão intrinsecamente ligados. 

Certeau chama de estratégia 

 

[...] o cálculo (ou manipulação) das relações de força que se torna possível a 
partir do momento em que o sujeito de querer e poder (uma empresa, um 
exército, uma cidade, uma instituição científica) pode ser isolado 
(CERTEAU, 1994, p. 99). 

 

A estratégia postula um lugar do querer e do poder, um lugar e tempo “próprios” onde 

os sujeitos agem ou se preparam para agir. É o lugar do, por assim dizer, dominante do poder. 

O autor também discute a ação calculada que é determinada pela ação de um próprio e 

a denomina de tática.  
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A tática não tem por lugar senão o do outro. E por isso deve jogar com o 
terreno que lhe é imposto tal como o organiza a lei de uma força estranha. 
Não tem meios para se manter em si mesma, à distância, numa posição 
recuada, de previsão e de convocação própria: a tática é movimento “dentro 
do campo de visão do inimigo” (CERTEAU, 1994, p. 100). 

 

Buscamos esses conceitos na tentativa de compreender como a criação e o 

funcionamento do Externato Ângelo Varela, um lugar onde Adelle de Oliveira se 

movimentava com certa liberdade, possibilitava o emprego de táticas pela professora. As suas 

práticas jornalísticas, que se concretizam na sua participação na criação e direção do jornal O 

Sonho, do mesmo modo permeada por táticas, também foi foco de nossa investigação.  

Percebemos que, ao se depararem com as estratégias, que determinavam o que lhes era 

permitido fazer ou não, como educadoras e como mulheres, essas desenvolveram táticas com 

intuito de burlar tais mecanismos de dominação. Táticas de como se vestir e portar-se 

sobriamente, de dedicar-se à religião, de participar de obras comunitárias, e até de sentir com 

vistas à aceitabilidade maior na comunidade onde viviam e, através dessas táticas, agiam. 

Adelle de Oliveira era uma dessas mulheres do início do século XX e, como elas, 

também lançava mão das táticas, tanto na vida social como particular.  

Quando é rompido o compromisso de noivado, verbal, com Manuel Varela Santiago, 

que já durava quase seis anos, ela se recolhe, se dedica ao ensino e às orações. Cria em sua 

volta um halo de mistério, recato, pureza e resignação. Não queria, talvez, se expor como a 

abandonada, aquela que não serve porque o homem a preteriu. 

Outro trabalho de fundamental importância para a compreensão de nosso objeto de 

pesquisa e de como abordá-lo foi o de Galvão (1996). Nele, a autora discute a concepção de 

documento que norteia os estudos historiográficos mais recentes e mostra como tratá-lo, 

associado àqueles tradicionalmente utilizados. Alargamos, também, as nossas concepções a 
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respeito da validade de uma gama de fontes a que poderíamos recorrer na construção do nosso 

objeto.  

Ficou clara para nós, ainda, na leitura desse texto, a importância de pensarmos o 

cotidiano e o espaço físico escolar associados a fontes tradicionais como jornais, mensagens 

oficiais e artigos de conferências. 

A leitura de Galvão (1998) nos serviu de suporte teórico-metodológico, e até como 

estímulo, para pensarmos o cotidiano escolar como fonte principal de pesquisa e reflexão na 

configuração da educação em Ceará-Mirim, na primeira metade do século XX.  

Através de alguns textos de Morais (2001, 2002, 2003) descobrimos formas de tratar 

um objeto de pesquisa, desde a sua ideia inicial, passando por cada etapa que compõe uma 

pesquisa até chegar às conclusões, além de formas de escrever e descrever o objeto 

investigado. A autora demonstra, ainda, através de sua própria escrita, que o texto resultante 

de uma pesquisa historiográfica em Educação precisa ser profundo e leve ao mesmo tempo. 

Precisa dar conta do objeto e daquilo a que o pesquisador se propõe fazer, mas sem pretensões 

de esgotar o assunto e nem mesmo de ser completo. 

Bourdieu (2006) esclarece a respeito da construção do objeto, sobre o 

redirecionamento do pensamento sobre um mesmo objeto e sobre o poder simbólico que 

permeia as relações de poder e de interdependências.  

 

Mas, antes de mais, a construção do objeto, pelo menos na minha 
experiência de investigador, não é uma coisa que se produza de uma 
assentada, por uma espécie de ato teórico inaugural, e o programa de 
observações ou de análises por meio do qual a operação se efetua não é um 
plano que se desenhe antecipadamente, à maneira de um engenheiro: é um 
ato de grande fôlego, que se realiza pouco a pouco, por retoques sucessivos, 
por toda uma série de correções, de emendas, sugeridos por o que se chama 
o ofício, quer dizer, esse conjunto de princípios práticos que orienta as 
opções ao mesmo tempo minúsculas e decisivas (BOURDIEU, 2006, p. 26, 
27). 
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É o realizar-se da pesquisa, o fazer, refazer, adaptar, modificar, ter vários ângulos de 

visão sobre o mesmo objeto. 

Em Montenegro (1965), Barbosa (1966), Pereira (1978, 1989, 2005) e Cascudo (1977, 

1984), buscamos subsídios para a compreensão do contexto histórico-cultural em que as 

professoras estavam inseridas.  

Levi (1992, p. 139) afirma que “o princípio unificador de toda pesquisa micro-

histórica é a crença em que a observação microscópica revelará fatores previamente não 

observados”. Dessa forma, olhar os detalhes, os pormenores e as particularidades da vida e da 

prática pedagógica da professora Adelle de Oliveira nos levará a entender a historiografia da 

educação no Vale do Ceará-Mirim, na primeira metade do século XX. 

Buscamos estudar a infância e a formação de Adelle de Oliveira, sua prática 

pedagógica e as suas contribuições na construção da sociedade letrada do Rio Grande do 

Norte, mais especificamente de Ceará-Mirim, de 1900 a 1938. Intentamos ressaltar ainda a 

sua aposentadoria, ou “o apagar da chama” de professora. Qual a função da professora, na 

sociedade local após o fechamento do Externato Ângelo Varela, por volta de 1940? Se a vida 

dela era o externato, seus alunos e professoras, o que passa a ocupar esse lugar e como ela 

passa a viver? 

A partir da leitura dos citados textos, fomos compondo nosso próprio texto e 

redefinindo o nosso objeto de pesquisa. 

Em visitas ao Instituto Histórico e Geográfico, ao Jornal Tribuna do Norte e Diário de 

Natal, ao Arquivo Público de Natal e à Biblioteca Pública de Ceará-Mirim, fomos 

descobrindo e recolhendo documentos que sustentassem nossa pesquisa. Nesse momento, 

sentimos a angústia, comum a muitos investigadores, da falta de informação ou de encontrar 

documentos tão importantes para a compreensão do nosso passado histórico-cultural, em 

péssimo estado de conservação, muita coisa já perdida. 
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Em Ceará-Mirim, buscamos informações sobre o Externato Ângelo Varela (1900-

1938), o Grupo Escolar Felipe Camarão (1912- ?) e o Colégio Santa Águeda (1937-dias 

atuais). O referido Grupo Escolar foi demolido e não encontramos documentação sobre o seu 

funcionamento e estatutos, apesar de nossas incessantes buscas. Fomos informados de que ou 

essa documentação havia se perdido ou estaria espalhada com particulares. O Colégio Santa 

Águeda continua em funcionamento como instituição privada. Já o Externato Ângelo Varela, 

segundo depoimentos de pessoas já relacionadas nesse trabalho, que o conheceram e/ou ali 

estudaram, nem era legalizado, funcionando como muitas instituições privadas até os dias 

atuais. Seu fechamento se deu por volta de 1940, quando, através da incrementação do 

transporte ferroviário e rodoviário, as pessoas da cidade mandam os filhos estudarem em 

Natal ou Recife.  

Adelle de Oliveira criou e dirigiu uma instituição particular de ensino, o Externato 

Ângelo Varela (1900-1938). Essa foi, inicialmente, financiada por seu padrinho, Ângelo 

Varela, a quem ela homenageia dando o seu nome à instituição. Funcionou numa casa grande 

na rua São José e abrigava meninos e meninas, em salas de aula mistas. Ali, trabalhavam, 

segundo nossas pesquisas, quatro professoras: Adelle de Oliveira, que atuava como 

professora, diretora e supervisora; Ana Sobral de Oliveira, mãe de Adelle, chamada 

carinhosamente de Nininha, Virgínia Sobral de Oliveira, chamada de Vico, filha de escrava 

adotada pela mãe de Adelle, Nestorina, amiga e confidente de Adelle, e Juracy Barroca, filha 

de Anita Sobral de Oliveira, a irmã mais velha de Adelle de Oliveira.  

Segundo depoimentos de ex-alunos e de pessoas da família de Adelle, já aqui 

elencados, o externato funcionou, mais ou menos, de 1900 a 1938, num casarão na rua São 

José, no centro de Ceará-Mirim. Como não era legalizado, não encontramos, durante nossas 

pesquisas, documentos que discorressem sobre ele. Atualmente, o casarão não existe mais. 

Foi demolido e, em seu lugar, existe outro prédio, que está fechado.  
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Em decorrência da queima de arquivo pela própria Adelle de Oliveira e, após sua 

morte, da divisão dos despojos dessa por parte dos familiares, não conseguimos localizar os 

materiais utilizados no externato. Porém, sabendo do nome e do autor do livro utilizado 

naquela instituição de ensino, buscamos e localizamos os livros de leitura de Felisberto de 

Carvalho, os quais analisaremos mais detalhadamente ao discutirmos a prática pedagógica 

utilizada pela professora.  

No Colégio Santa Águeda, apesar de sermos muito bem recebidas, não pudemos ter 

acesso a documentos nem fotos. As irmãs que nos atenderam mostraram as dependências do 

colégio, falaram da sua história, mas afirmaram não terem documentos ou fotos que nos 

interessassem. E as visitas para vermos documentos antigos do colégio, quando a diretora 

estivesse podendo nos atender, eram sempre marcadas para uma outra oportunidade. 

Realizamos entrevistas com Francklin Marinho, ex-vereador, ex-aluno de Adelle de 

Oliveira, e, de acordo com os moradores mais antigos da cidade, profundo conhecedor das 

histórias, das pessoas e dos acontecimentos do Vale do Ceará-Mirim; com Zilah Soares Rück, 

sobrinha de Alzira de Sá Pereira e ex-aluna de Dolores Cavalcanti, que conheceu Adelle de 

Oliveira já se aposentando; com Gibson Machado, historiador e jornalista, pesquisador das 

histórias e das pessoas do Vale do Ceará-Mirim, que nos cedeu algumas fotos da cidade e dos 

engenhos.  

Travamos constantes diálogos, com Gibson Machado, pessoalmente, via telefone e 

Internet. Além de nos indicar pessoas para entrevistas e intermediar os encontros, fez uma 

verdadeira busca em arquivos e com conhecidos na tentativa, vitoriosa, de conseguir uma 

fotografia de Adelle de Oliveira. Também nos concedeu duas entrevistas realizadas por ele, 

no ano de 2005, com pessoas que estudaram no externato e hoje já não estão mais vivas. Ele 

nos presenteou com duas fotos antigas, possivelmente de 1889, antes da mudança da família 

de Adelle para o Pará. Uma foto é de João Henrique de Oliveira, o pai de Adelle de Oliveira, 
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e a outra é de toda a família reunida: o pai, a mãe e as três filhas. Seria, talvez, uma foto tirada 

para servir de recordação do Vale do Ceará-Mirim. 

Em Natal, entrevistamos Margarida Brandão, sua filha, Maria das Graças Brandão 

Soares, Maria Ângela Varela de Alencar e João Wilson Mendes Melo, ex-aluno de Adelle. 

Esse lembrou, em mínimos detalhes, de como eram as aulas, as relações entre os alunos e 

entre esses e as professoras, o recreio e até do livro que era utilizado no Externato Ângelo 

Varela: o Livro de Leitura de Felisberto de Carvalho. 

Maria Ângela Varela de Alencar, Margarida Brandão e sua filha, Maria das Graças 

Brandão Soares, nos falaram de Adelle, de seu jeito carinhoso e frágil, da sua inteligência e 

bondade, do seu amor por plantas e, principalmente, roseiras. Lembraram das conversas, dos 

segredos, do jeito extremamente discreto da educadora se vestir e se portar, mesmo quando 

em família, da forma frugal de se alimentar, dos poemas recitados, das aulas dadas em casa. 

Todas falaram da poetisa com muito carinho, admiração e respeito. 

De posse desse material, confrontamos fontes, categorizamos, redefinimos categorias e 

voltamos às leituras sobre o suporte teórico. Novos olhares, ou novos ângulos de visão, 

emergiram sobre o nosso objeto, que tomava corpo e se definia a cada releitura.  

Assim, nosso texto ganhava forma à medida que organizávamos os dados empíricos 

disponíveis e buscávamos respostas às nossas indagações sobre Adelle de Oliveira. 
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A missão do biógrafo seduziu minha imaginação: 
a idéia de compreender um ser humano tão 
completamente como uma pessoa poderia 
compreender outra, de afundar-me numa vida que 
não a minha, de ver o mundo por meio de olhos 
novos, de seguir alguém pela infância e por seus 
sonhos, trilhando a variedade de seus gostos. 
(BOTTON, 2000, p. 14). 
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Figura 02: Da esquerda para direita, Maria Anita Sobral de Oliveira, Ana Sobral de Oliveira, Maria Tereza 
Sobral de Oliveira, João Henrique de Oliveira e Adelle Sobral de Oliveira (1889) 
Fonte: Arquivo particular de Gibson Machado 
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5.1 CEARÁ-MIRIM: O ACENDER DA CHAMA 

 

O ineditismo na vida intelectual de Adelle de 
Oliveira é um fato que deveria ser estudado 
separadamente, visto que há muita versão e mesmo 
depois de muitas entrevistas com a poetisa jamais 
ela revelou, aquela simplicidade quase irritante. E, 
como dissemos-lhe certa vez,[...] jamais 
compreendíamos a sua vida enclausurada, isto é, 
afastando-se voluntariamente do grupo de 
intelectuais de sua época. (SARAIVA, 1983). 
 
 

Segundo Le Goff (Apud PINSKY, 2005, p. 209), num artigo publicado em 1989, no 

jornal francês Le Débat, “A biografia é um complemento indispensável da análise das 

estruturas sociais e dos comportamentos coletivos. A biografia é o ápice do trabalho do 

historiador”. 

Levillain (2003, p. 145), discute a biografia histórica chamando a atenção para as 

relações entre o indivíduo e a sociedade de seu tempo. 

 

A biografia histórica, hoje reabilitada, não tem por vocação esgotar o 
absoluto do “eu” de um personagem, como já se quis e ainda se quer. [...] 
Ela é o melhor meio de mostrar os laços entre passado e presente, memória e 
projeto, indivíduo e sociedade e de experimentar o tempo como prova de 
vida. [...] A biografia é o local por excelência da condição humana em sua 
diversidade. 

  

Para Bourdieu (1998), existe a crença na ordenação dos acontecimentos de uma vida 

como uma história com começo, meio e fim, formando um conjunto estável e coerente de 

questões quanto a sua construção. Ou seja, as biografias, sejam elas quais forem, têm uma 

preocupação narrativa no sentido de linearidade, de trajetória sem rupturas, algo impensável 

na narrativa histórica moderna. A despeito disso, a época, o meio e a rede de sociabilidade em 

que o indivíduo encontra-se inserido devem ser valorizados como fatores capazes de 

caracterizar a atmosfera que explicaria a singularidade das trajetórias.  



 61 

O que se busca com a nova biografia histórica é captar o senso de realidade dos 

problemas sociais através da concretude das experiências de vida. Assim, reconstruímos 

também o contexto no qual age o indivíduo. Isso é o que Bourdieu (1998) chama de 

"superfície social": uma pluralidade de itinerários possíveis, de atrações múltiplas, não-

lineares e mutantes a todo o momento, o que nos leva, enquanto pesquisadores, ao agigantado 

esforço para não construirmos modelos que tratam de uma cronologia ordenada, uma 

personalidade coerente e estável. 

Evidentemente, uma construção biográfica é uma tentativa de dar sentido, tornar 

inteligível, descortinar a lógica que rege essa ou aquela escolha dos sujeitos biografados. No 

entanto, seria uma ilusão, para usarmos um termo do próprio Bourdieu (1998), engessarmos 

esse sujeito em escolhas homogêneas, não-contraditórias e totalmente conscientes, fazendo da 

sua história de vida um "artefato socialmente irrepreensível". 

Sustentados por essas asseverações a respeito da construção de biografias, passemos a 

apresentar Adelle de Oliveira a partir do que conseguimos levantar através de entrevistas, 

pesquisas em variadas fontes e por meio da configuração do espaço e do tempo em que Adelle 

viveu e das relações que ali se estabeleceram. 

Filha de João Henrique de Oliveira, homem franzino, estatura mediana e pele muito 

clara, e de Ana Sobral de Oliveira, moça pequena e muito branca, nasce a poetisa Adelle 

Sobral de Oliveira, em Villar, um lugarejo pertencente ao município de Ceará Mirim, no Rio 

Grande do Norte, em 22 de maio de 1884. Era um momento de ebulição sociopolítica e 

econômico-cultural. Estávamos a quatro anos da Lei Áurea (1888) e a cinco da Proclamação 

da República (1889). O Rio Grande do Norte, no entanto, já se antecipara e quase não havia 

escravos no estado.  

Adelle de Oliveira teve duas irmãs, Anita Sobral de Oliveira e Maria Tereza Sobral de 

Oliveira, a Mariê. Ainda criança, por volta de 1889, ano da Proclamação da República, 
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quando tinha, então, cinco anos, foi com os pais e as irmãs para Belém do Pará. Seu pai, de 

reconhecida natureza nômade, decide ir em busca da riqueza regional, decorrente do ciclo da 

borracha, divulgada por parentes estabelecidos na região amazônica. 

No Pará, a família se estabeleceu e Adelle de Oliveira, juntamente com as irmãs, 

estudaram, com professores particulares, as primeiras letras. Lá, fizeram amizades, tornaram-

se moças, desfrutaram da riqueza regional proporcionada pelo ciclo da borracha. Ali, 

conviveram com o ambiente cosmopolita trazido de Lisboa pelos jovens afortunados que iam 

estudar na Europa e pelos imigrantes que chegavam ao estado. Mariê, irmã de Adelle de 

Oliveira, chega a ser cortejada por um desses jovens que por ela se apaixona, mas a mãe das 

moças não aprova o rapaz e tudo não passa dos galanteios. 

A família volta, com Adelle de Oliveira já moça, aos quinze anos, em 1899, dez anos 

após a Proclamação da República, quando seu pai, vitimado por uma das agressivas doenças 

tropicais, decide que regressarão para o Vale do Ceará-Mirim na esperança de cura e de uma 

vida mais tranquila.  

Porém, o avançado estágio da doença e seu debilitado estado geral de saúde fazem 

com que ele venha a falecer durante a viagem de navio e seja sepultado, para a tristeza de 

Ana, mãe de Adelle de Oliveira, nas profundezas do oceano. 

Esse triste acontecimento fez com que Adelle escrevesse seu primeiro poema, A 

Bordo, que transcrevemos a seguir: 

 

Mar e céu. Mar e céu, no convés do navio, 
eu contemplava o mar soluçante e bravio. 
 
As ondas majestosas vinham, se espraiavam 
em rugidos de dor que nunca se acabavam. 
 
Na linha do horizonte o céu se unia às águas 
e tudo tinha tom de tristeza e mágoa 
 
A lua, muito branca, aparecido havia 
distendendo no espaço o véu da nostalgia. 
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Estrelas pequeninas, vi tremeluzindo 
como gotas de orvalho numa flor abrindo. 
 
Um bem estar senti, lembrando o paraíso 
qual se um grande soluço se transformasse em riso. 
 
É que eu via meu pai há pouco tão doente, 
alentado a sorrir para nós calmamente. 
 
Novo alento senti vendo-o assim tão sereno 
e sorrindo também bendisse o Nazareno  
 
E dissemos depois, e num pequeno leito 
Meu pai deitou-se ainda calmo e satisfeito. 
 
Apenas minha mãe não demonstrava calma 
antevendo, talvez, as tempestades d´alma. 
 
Fui repousar de manso e, rezando baixinho 
eu  pedia a Jesus proteção e carinho. 
 
Ouvi gritos. Corri. Que desespero louco! 
Vi imóvel meu pai, tão satisfeito há pouco. 
 
Dir-se-ia dormir, mas seu perfil tristonho 
fez-me lembrar de uma alma o derradeiro sonho. 
 
Chamei-o em vão, em vão beijei-lhe a face fria 
sempre o mesmo silêncio e a mesma agonia 
 
Que martírio, meu Deus. Que horror, que desconforto, 
cruel desilusão, meu pai jazia Morto. 

 

Um poema simples, escrito por uma moça de quinze anos diante da morte do pai e de 

seu inevitável sepultamento no mar, que retrata, talvez, a primeira grande dor, dentre as 

muitas pelas quais a poetisa estava fadada a passar. 

Em Ceará-Mirim, órfã e sem mesmo um corpo para enterrar, sem um túmulo onde 

rezar e depositar flores, Adelle sente seu mundo desabar, porém, tem que se manter forte para 

amparar sua desolada mãe, que jamais se recuperará da perda do marido. A família é acolhida 

com carinho no engenho O Cumbe e na ampla casa da rua São José, pelos padrinhos de 

Adelle de Oliveira, Ângelo Varela e Maria Augusta, que tentam suprir todas as suas 

necessidades, materiais e emocionais. 
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Sobre a folha de papel, Adelle passa a narrar suas venturas e, principalmente, suas 

desventuras em poemas, na sua maioria sonetos à moda parnasiana, como deixa claro em 

“Pobre Folha”. 

 

 
 

 

Acima temos uma cópia de um caderno da escritora ceará-mirinense Magdalena 

Antunes, com poemas manuscritos de diversos autores amigos. Nele, podemos ver o poema 

“Pobre folha”, de Adelle de Oliveira, e a resposta a esse poema, “Folhas felizes”, do poeta 

Juvenal Antunes, que era amigo de Adelle de Oliveira e irmão de Magdalena Antunes. O 

caderno encontra-se com a poetisa Lúcia Helena Pereira, neta de Madalena Antunes. 

No poema resposta, o poeta Juvenal Antunes diz que a folha, apesar de abrigar a 

tristeza da poetisa, é uma afortunada por guardar a alma de uma artista. 

Figura 03: Poemas manuscritos de Adelle de Oliveira e de Juvenal Antunes 
Fonte: Caderno manuscrito pertencente à poetisa Lúcia Helena Pereira 
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Notemos o parnasianismo expresso nos vocábulos e expressões como “alva e singela” 

(primeiro verso), “sonho argênteo e cristalino” (terceiro verso), “fulgor de estrela” (quarto 

verso), “frase comovente e bela” (quinto verso), “Verso diamantino” (sétimo verso), “em rima 

d’ouro a perfeição revela” (oitavo verso) e a sinestesia de “transparências de veludo” (décimo 

terceiro verso). No nono verso do seu poema, ele repete o décimo verso do poema de Adelle 

de Oliveira: “Pesares, mágoas, infortúnios, tudo”. 

Em outro poema, “Lágrima”, encontrado no mesmo caderno, Juvenal Antunes parece 

responder, poeticamente, à dor da poetisa pela perda do primeiro amor. Entre parênteses, um 

subtítulo elogioso: “À festejada poetisa Adelle de Oliveira”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 04: Poema de Juvenal Antunes dedicado a Adelle de 
Oliveira 
Fonte: Arquivo particular da poetisa Lúcia Helena Pereira 
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Encontramos, ainda, no mesmo caderno, um poema de Auta de Souza, “Tudo 

passa...”, que, pareceu-nos, pelo tema e tratamento dado, escrito para Adelle de Oliveira. A 

poetisa Lúcia Helena Pereira não nos afirmou com certeza, mas disse que poderia ter sido 

escrito para Adelle. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 05:Poema manuscrito de Auta de Souza 
Fonte: Arquivo particular da poetisa Lúcia Helena Pereira 
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O poema fala de uma noiva abandonada, que sofre em silêncio e sufoca sua dor nas 

orações que faz diariamente. Essa noiva bem poderia ser a poetisa. Será? 

As duas irmãs de Adelle de Oliveira casam-se cedo, logo que voltam de Belém do 

Pará. Mariê casa-se com Enéas Paulino, viúvo, de boa família, e Anita casa-se com Neófito de 

Castro Barroca, boêmio e irresponsável que, após alguns anos de sofrimentos causados à 

jovem esposa, a abandona. Essa volta para a casa da mãe com cinco filhos pequeninos: 

Zuleide, Juracy, Gisélia, José Foleto e Caubi. Os padrinhos de Adelle acolhem a numerosa 

família com o mesmo carinho e desvelo com que o fizeram na vinda deles de Belém do Pará. 

Adelle, a única solteira, ajuda a consolar a irmã Anita. Ana, mãe de Adelle, passa a ser 

chamada pelos netos de Mãe Naninha, Maria Augusta, de tia sinhá e Ângelo Varela de tio 

Ângelo ou padrinho Ângelo. Faz parte da numerosa família, ainda, Virgínia, a Virgo, filha 

órfã de escrava, adotada pela mãe de Adelle quando retornaram de Belém. 

A morte do pai, a infindável tristeza da mãe, sempre traduzida em orações, lágrimas 

constantes e isolamento, e as desventuras e decepções da irmã Anita, aproximam Adelle, 

ainda mais, da religiosidade numa tentativa de superar a dor, “indissociada do espírito católico 

que alimentou passos e sonhos por toda vida” (TAVARES, 2002, p.49). Esses percalços da 

vida parecem ter feito da doce menina uma mulher arredia, silenciosa, reservada, que não 

queria ser vista. Talvez tenham surgido daí a fala sussurrante, os passos delicados e o adejar 

com que sua figura é sempre descrita por seus ex-alunos e por quem a conheceu. 

Juracy, sobrinha preferida de Adelle, que lecionou com ela no Externato Ângelo 

Varela, com o passar dos anos, e após a morte de todos os envolvidos, revela com detalhes ao 

esposo, o cirurgião José Tavares da Silva, um dos segredos da educadora, narrados por Ciro 

Tavares, seu filho, no livro Álbum de Versos Antigos: 

 
Casadas Anita e Mariê [irmãs de Adelle], fazia o gosto de Ângelo e Maria 
Augusta que Adelle contraísse núpcias com o sobrinho, Manoel Varella 
Santiago. O jovem, filho de pais humildes, recebia a proteção do parente 
mais afortunado que cedo lhe reconheceu a inteligência e patrocinou sua 
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trajetória estudantil até a conclusão do curso médico. Manoel cortejou 
Adelle e assumiram compromisso [...] Foi como o sol passando pela vidraça. 
Santiago, todo tempo ausente, recebe e responde às cartas da prometida, 
embora dê claros sinais de contágio da cidade maior. Sabe que em Ceará-
Mirim significará a morte de seus ideais. Em Natal, conhece Lourdes, a 
bonita e bem nascida filha do influente político Juvenal Lamartine. Divide-se 
entre a palavra dada ao benfeitor, que lhe concedera a mão da encantadora 
sobrinha e afilhada, e a paixão avassaladora pela jovem metropolitana, 
circulando no pretendido meio social. Procrastina suas decisões, retarda os 
passos habilidosamente. Com a morte de Ângelo Varela, sente-se 
desobrigado e rompe o compromisso (TAVARES, 2002, p. 26, 27). 

 

De acordo com o texto supracitado, logo após retornar de Belém do Pará, Adelle de 

Oliveira conhece o jovem Manoel Varela Santiago e, sob a influência do seu padrinho e 

admirador, Ângelo Varela, esse corteja a jovem e firmam um compromisso, possivelmente no 

primeiro ano do século XX. Logo depois, ele viaja para a Bahia para cursar Medicina, e 

mantém, de lá, correspondência com Adelle de Oliveira durante todo o período do curso, que 

termina por volta de 1908.  

De volta a Natal, nos encontros sociais, conhece Lourdes, filha do então deputado 

federal, e ex-vice governador do estado, Juvenal Lamartine. Eles se apaixonam e o já médico 

Varela Santiago esfria o compromisso com Adelle. Nesse ínterim, o padrinho de Adelle de 

Oliveira falece e o compromisso é dado por encerrado.  

É sabido que Varela Santiago vai cursar especialização em pediatria no exterior, 

voltando em 1917. Santiago casa-se com Lourdes e a poetisa vai extravasar sua dor em 

poemas e rezas e torna-se, ainda mais, uma professora esmerada, carinhosa e misteriosa. 

Sobre a descoberta do amor e a espera da noiva, Adelle de Oliveira faz um soneto, 

“Minha culpa” (TAVARES, 2002, p. 110), que transcrevemos a seguir. 

 
 
Ontem, pobre de mim. Porque pensasse 
Demais em ti, como a ninguém diria, 
Vi mais de um riso ingrato de ironia 
Pungir minh’alma e abrasear-me a face. 
 
Inda ao lembrar-me a confusão renasce 
E coro, e tremo como então tremia 
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O casto amor que sinto e que escondia, 
Quis o destino, vê, que revelasse. 
 
E foi assim: a sala cheia passa 
Alguém que eu chamo docemente (era 
Ali, na sala, a fina flor da graça). 
 
Não me responde, que suplício o meu, 
Em vez do nome que eu chamar devera, 
Sem que soubesse murmurara o teu. 
 

 

Nesse poema, que ela assina como Gaud, percebemos uma jovem descobrindo, 

encantada, o primeiro amor, que está distante e provoca-lhe saudades. É uma época de sonhos 

e esperanças de felicidades futuras. 

Muitos poemas de Adelle de Oliveira falam desse amor e da dor da perda. Citaremos 

aqui, como exemplo, “Solar Deserto” (TAVARES, 2002, p. 117), no qual ela faz referência 

ao noivo perdido e aos padrinhos mortos, levados pela “desdita”. 

 
Eis deserto o solar. É bem verdade 
Que tudo passa no volver dos dias, 
Às ilusões, sucedem-se agonias, 
Um grande amor transforma-se em saudade. 
 
Naquelas salas houve alacridade 
Num conjunto de sonhos, alegrias. 
Hoje, porém, são lúgubres, sombrias, 
Sem vida, sem rumor, sem claridade. 
 
Nele habitavam descuidosos noivos 
Sem pressentirem que já vinha perto 
Nefasto dia, que precede os goivos. 
 
Veio a desdita, veio a morte ao lado. 
Mas, o solar, quem sabe? Hoje deserto, 
Será depois por noivos habitado. 
 

 

Seria esse o segredo de uma moça que sonha com um grande amor, o médico Manoel 

Varella Santiago, e o vê casar-se com outra e fazer-lhe visitas constantes, junto com a esposa?  

João Wilson Mendes Melo (Apud TAVARES, 2002, p. 14-15), escritor potiguar e ex-

aluno de Adelle de Oliveira, comenta a dor da sua antiga professora, ocasionada pelo 
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rompimento do compromisso com Varela Santiago. Dor que a poetisa carrega, como uma 

cruz, por toda sua vida. 

 

Seu ambiente: a longa rua em que morava deixava-a no coração da cruz que 
se formava quando a mesma rua cruzava a linha férrea da Rua Grande. 
Figurativamente, ela conduzira essa cruz por toda vida, desde o instante em 
que o seu grande amor se desfez. Daí em diante, somente via encruzilhadas, 
caminhos que conduziam a nada e que cruzavam com um outro igual; via 
somente o que tortura o caminhante: tempestades, noites escuras sem 
alvorada (MELO, Apud TAVARES, 2002, P.14). 
 
 
 

O ex-aluno de Adelle de Oliveira conclui com uma afirmação que resume, sob seu 

ponto de vista, o que foi a vida da professora. 

 

Assim viveu anos a fio, décadas seguidas, até que, na metade da nona 
década, deixou a vida que a atormentava para receber, certamente, a 
compensação prometida pelo sofrimento aceito e vivido sem protesto, 
apenas com alguns lamentos (MELO, Apud TAVARES, 2002, P.14). 
 
 

Nesse fragmento se sobressai o pensamento judaico-cristão do sofrimento redentor e 

que assegura uma vida de glórias no porvir.  

Outro detalhe sobre Adelle de Oliveira é que essa se negava irredutivelmente a tirar 

fotografias, o que explica não encontrarmos nenhuma foto sua, adulta, durante nossas 

pesquisas, embora as pessoas sempre a descrevam como uma moça franzina, de cabelos 

pretos e lisos e belas feições pequenas e delicadas, que andava sempre vestida elegantemente.  

Nilo Pereira, dentre muitos outros, fala da “indisposição” de Adelle de Oliveira para 

ser fotografada. 

 

Adelle de Oliveira não consentiu em tirar a fotografia em que Gilberto 
Osório teria fixado o instante emocional: a professora com seus alunos, 
Edgar Barbosa e eu. Compreendo-lhe o gesto comovedor e tímido: o pudor 
da mestra que sempre preferiu o seu mundo interior a qualquer espécie de 
publicidade ou de comunicação. Mas, seu retrato ficou. (PEREIRA, 1989, p. 
26). 
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Tentamos conseguir uma fotografia de Adelle de Oliveira. Luta vã. Todos afirmavam 

que ela não se deixava fotografar sob hipótese alguma. Depois, tentamos construir uma 

fotografia dela a partir das descrições que nos faziam e da foto de sua irmã Anita que, diziam, 

parecia demais com ela, sendo Adelle apenas bem mais magra e de menor estatura. Tavares 

(2002, p. 26) descreve as irmãs assim: “Esguias, olhos negros saltando sobre faces muito 

claras, cabelos curtos e lisos como se sustentados pelos ombros e feições simples, mas bonitas 

e extremamente delicadas” 

Um aluno nosso, da UnP, Antonio Efigênio Praxedes Gurgel, que trabalha com 

computação gráfica, “construiu” uma fotografia para que as pessoas que com ela conviveram 

avaliassem e ele fosse aperfeiçoando-a. O trabalho já ficou bom de primeira. Porém, 

conversando com Maria das Graças Brandão Soares, Gracinha Brandão, como prefere ser 

chamada, ela nos convenceu a não seguir adiante com essa empreitada. Adelle se recusava a 

ser fotografada e conseguiu não sê-lo durante toda a sua vida. Não seria justo impor, com a 

nossa pesquisa, uma fotografia sua criada através da computação gráfica, por melhor que o 

trabalho tenha ficado.  

Podemos, sim, inserir uma foto de sua irmã Anita, evidenciando que Adelle era bem 

mais magra, de menor estatura e não usava vestidos que deixassem o pescoço à mostra. A 

boca, os olhos, o cabelo eram muito semelhantes, só que num rosto mais magro. 

Dessa forma, estamos oferecendo uma imagem parecida com a educadora e que nos 

sugere uma ideia de sua aparência física, de sua fisionomia sem, no entanto, contrariar sua 

vontade de não se deixar fotografar. 
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Além disso, temos uma fotografia de Adelle de Oliveira, com seu pai, sua mãe e as 

duas irmãs, com cerca de cinco anos. Essa foto, que abre este capítulo, nos foi cedida pelo 

historiador ceará-mirinense Gibson Machado e pode nos dar uma ideia de como será a moça e 

a mulher Adelle de Oliveira. 

Duas afirmações, repetidas por seus ex-alunos, em entrevistas ou nos livros por esees 

publicados, assim como pelas pessoas de Ceará-Mirim, que a conheceram ou ouviram falar 

sobre Adelle de Oliveira, nos chamaram a atenção: Ela era, intelectualmente, muito à frente 

do seu tempo, mas muito tradicional e severa no seu comportamento pessoal. Era totalmente 

arredia a tirar fotos, vestia-se muito elegantemente, com vestidos de decotes fechados que 

cobriam o pescoço. Os vestidos eram compridos e complementados por meias de algodão que 

protegiam as pernas e, por esse motivo, ninguém jamais teria visto os seus joelhos. 

Figura 06: Anita Sobral de Oliveira 
Fonte: Tavares (2001, p.147) 
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A poetisa era uma moça que, causando muito espanto na população, dirigia um Jeepp, 

o único automóvel existente no Vale do Ceará-Mirim, na época, e fundou um externato para 

meninos e meninas, sobre o qual dedicamos um capítulo desta tese, onde ela era professora, 

diretora, inspetora, porteira e zeladora. Uma moça que, aos vinte e um anos, cria e dirige um 

jornal manuscrito, O Sonho, levando algumas mulheres do Vale do Ceará-Mirim, Recife e 

Belém a participar da vida intelectual e política da cidade, através dos textos. 

Em entrevistas com Maria das Graças Brandão Soares e com Maria Ângela Varela de 

Alencar, descobrimos uma Adelle de Oliveira que adorava plantas, principalmente rosas, e 

conversava com elas todos os dias, enquanto cuidava pessoalmente dos canteiros. Uma moça 

que comia muito pouco, com frugalidade, sentada a um canto da mesa, silenciosa e serena, 

que tinha voz melodiosa, doce e calma e um andar sem barulhos de passos, uma poetisa que 

adejava. 

Adelle de Oliveira era, ou tornou-se, uma pessoa extremamente discreta e de uma 

“simplicidade irritante”, como frisa Gumercindo Saraiva em artigo, já citado neste trabalho e 

publicado na Tribuna do Norte, em Natal, datado de 13 de março de 1983, intitulado Adelle 

de Oliveira: feminista quase inédita. 

Gumercindo Saraiva fala, ainda, em correspondência mantida com intelectuais 

paraenses “onde seu nome era muito conhecido”. O que isso quer dizer? Conhecida como 

poetisa, educadora ou mulher? Embora não possamos afirmar com certeza, temos pistas sobre 

essa citada correspondência. 

No jornal O Sonho, temos a colaboração constante, e sempre muito elogiosa para a 

poetisa, de mulheres paraenses como Alayde Ottone, Jacyra, Jandyra e Iêricê. Seriam essas as 

correspondências de que Gumercindo Saraiva fala? 

Outra pista sobre essa correspondência quem nos dá é Siqueira (2000). Segundo ele, 

em setembro de 1911, Ezequiel Antunes, irmão de Juvenal Antunes, poeta e amigo de 
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infância de Adelle, vai servir no Hospital de Guarnição de Belém levando consigo o irmão, 

Juvenal Antunes, que preocupava muito a família por seu comportamento excessivamente 

boêmio. Juvenal, no entanto, passa pouco tempo em Belém e muda-se para Sena Madureira, 

no Acre, Norte do Brasil, onde faz história tornando-se, inclusive, membro da Academia 

Acreana de Letras e proclamado Príncipe dos Poetas Acreanos. Em 1914, Juvenal volta ao 

Vale do Ceará-Mirim de férias e passa a visitar, regularmente, a família e os amigos de 

boemia, a cada ano. Morre em 30 de abril de 1941, aos 58 anos, solteiro e sem ver publicado 

seu último livro, Cartas a Laura. 

Juvenal Antunes, como dissemos, era amigo de infância de Adelle. É sabido que ela 

manteve correspondência constante com ele, mesmo depois que esse vai morar no Acre. Será 

a esse intelectual, e ao próprio Ezequiel Antunes, que Gumercindo Saraiva faz referência? 

Gumercindo Saraiva, no já citado artigo Adelle de Oliveira: feminista quase inédita, 

publicado em 13 de março de 1983, na Tribuna do Norte, sugere uma outra paixão, também 

não concretizada, de Adelle de Oliveira, ao falar do seu poema “Ironia”. 

 

Trata-se de um clássico da poesia norte-rio-grandense, Adelle de Oliveira 
compôs o soneto, com um pouco de mágoa, pois desejava que o amigo 
demorasse mais em sua presença. Diziam até que era um amor incubado, 
sem jamais efetivá-lo, visto que, apenas por correspondência, trocavam 
beijos e abraços. É que o personagem residia bem ao norte do Brasil e, 
quando retornava à terra, emaranhava-se na boemia, juntamente com Prisco 
Rocha, Macuca, Gabriel Saraiva, Chico de Lima, Dr. Oscar Brandão e 
alguns notívagos, cantando modinhas, acompanhadas por violões dolentes e 
flautas de sons aveludados. O enamorado, não resistindo à tentação dos 
amigos que o esperavam no pátio da Igreja de Nossa Senhora da Conceição, 
teria dito – a Adelle – começa o soneto. Eu vou embora, antes que chova. E 
ela, que de perto dele sempre estar queria, o espaço olhou com perplexão 
singela, nem uma nuvem no espaço havia. Segundo Adelle de Oliveira, o seu 
amigo morreu solteiro, no ano de 1941, em Manaus, sem poder publicar o 
seu último livro “Cartas a Laura...”. 
 

 

Pelas informações presentes no texto, parece ficar evidente tratar-se de Juvenal 

Antunes, poeta, irmão de Madalena Antunes e Ezequiel Antunes, e amigo de infância de 
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Adelle. É com ele que ela mantém correspondência? Correspondências amorosas ou de 

amizade? 

A poetisa Lúcia Helena Pereira nos informou possuir parte da correspondência trocada 

entre Adelle de Oliveira e Juvenal Antunes. Porém, não nos foi possível ter acesso por tratar-

se, segundo a poetisa, de cartas íntimas. 

Quanto ao poema “Ironia”, transcrito a seguir, em conversas com Maria das Graças 

Brandão Soares e com Maria Ângela Varela de Alencar, essas nos garantiram ter sido escrito 

para o noivo Manuel Varela Santiago, durante uma de suas visitas de férias da Faculdade de 

Medicina da Bahia. O poema era motivo de conversas entre elas, quando jovens. 

 

 

IRONIA 
 

Eu vou-me embora antes que chova. E ela,  
que perto dele estar sempre queria, 
o espaço olhou com expressão singela... 
nem uma nuvem pelo espaço havia 
 
De quando em quando na azulada tela 
uma estrela, luzindo, aparecia. 
Fora, talvez, para ofendê-la, aquela 
frase cruel que tanto lhe doía 
 
Fora de certo. Não valia a pena 
amá-lo tanto. Louca! Ela o condena 
e olhando o céu como implorando calma 
 
viu mais estrelas pelo céu fulgindo, 
qual se estivessem murmurando e rindo 
da tempestade enorme de sua alma.  
(TAVARES, 2002, p. 44) 

 

Vemos aqui uma moça apaixonada, que deseja ardentemente ficar junto do seu amado, 

e ele tenta se afastar criando desculpas. “Não valia a pena amá-lo tanto”, ela bem sabia. 

Porém, sofre e pede ajuda à natureza, que também parece dela zombar. 
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Adelle parece responder sempre aos percalços da vida com um poema. Suas dores, 

sonhos, alegrias, temores, dúvidas, tudo vira poesia e fica registrado sobre a folha de papel. 

Tavares (2002, p. 33-34) fala do exílio voluntário a que a poetisa se submetera, na sua 

própria casa e terra e que, segundo ele, teria sido, afinal, a razão maior de sua morte, já na 

lucidez dos seus 85 anos.  

 

Prisioneira dessa sentença inexorável que é o tempo, Adelle caminhou na 
direção de sua encruzilhada de estrelas como se fosse uma vela sendo 
consumida lentamente pela chama, para tombar devagarinho, tal o pequeno 
príncipe de Exupéry.[...] Dia após dia, convenço-me de que as saudades, 
mãos entrelaçadas à solidão, decorrentes das ausências dos parentes e 
amigos habitando novas dimensões, da cidade que se esvaziou – “o que 
devia ter sido a vida inteira e que não foi” – para terminar transformada 
apenas em gravura, à água-forte, da terra desolada, significaram seu ocaso e 
seus derradeiros dias. 

 

Quanto à sua formação, pelas nossas pesquisas em jornais e documentos, e entrevistas 

com familiares e amigos, podemos afirmar que ela possuía apenas as primeiras letras, 

recebidas de professores particulares no tempo em que morou em Belém do Pará. Era 

autodidata. Gostava muito de ler e buscava livros dos mais diversos tipos. Recebia-os de 

amigos de Recife, Belém do Pará, Natal e da sua própria cidade. 

Mesmo com todo estímulo dado à formação dos professores, com a instalação dos 

grupos escolares, em 1908, com a Reforma Pinto de Abreu e com todas as transformações 

pelas quais passou o ensino primário no Rio Grande do Norte, nas três primeiras décadas do 

século XX, Adelle de Oliveira não buscou especialização. Não frequentou a Escola Normal, 

como a maioria das moças professoras do seu tempo, e continuou lecionando no externato 

fundado e mantido na rua São José até um pouco antes de 1940. 
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5.2 O ESPAÇO DE MOVIMENTO DE ADELLE DE OLIVEIRA 

 

Ceará-Mirim, escreveu Nilo Pereira, não é apenas 
uma cidade à margem da estrada de ferro, como se 
diz na simplificação niveladora dos compêndios. 
Ela é, sobretudo, uma cidade à margem de um 
Vale; e nesse vale surgiu com o ciclo da cana de 
açúcar a aristocracia rural, a família única dos 
senhores de engenho – única pelos sentimentos, 
pela afeição a terra, pela grandeza do trabalho, 
pelas raízes morais e emocionais (ANTUNES, 
1952, p.248). 

 

Ao lermos Nilo Pereira, Edgar Barbosa, Francisco Montenegro, Madalena Antunes e 

outros escritores e historiadores produzidos pelo Vale do Ceará-Mirim, entramos em contato, 

não só com a história de mais uma cidade do estado do Rio Grande do Norte, mas também 

com as peculiaridades de um povo. 

Como corrobora o trecho da escritora ceará-mirinense Madalena Antunes, aqui 

utilizado como epígrafe, para todos eles Ceará-Mirim é muito mais do que uma cidade à 

margem da estrada de ferro. Mais importante do que estar ladeada pelos trilhos dos trens de 

ferro, que fomentou o desenvolvimento e trouxe a civilização para a cidade, é estar à margem 

de um vale com sua história, sua cultura, sua aristocracia rural, os senhores de engenho, a 

afeição à terra e às raízes morais e emocionais de seu povo. 

Portanto, para compreendermos o que era a sociedade ceará-mirinense no final do 

século XIX, início do século XX, buscamos os escritos desses filhos daquela terra e de outros 

que escreveram sobre ela. Consultamos ainda Luís da Câmara Cascudo e entrevistamos 

pessoas ligadas à cultura daquele município, como Gibson Machado e Franklin Marinho. 

O município de Ceará-Mirim situa-se na zona litorânea do Rio Grande do Norte e 

limita-se ao norte com o município de Touros; a leste, com o oceano atlântico, ao sul com os 

municípios de São Gonçalo e Natal e, a oeste, com Taipu. Fica a 13 metros de altitude em 
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relação ao nível do mar, possuindo um clima temperado e muito agradável. É um dos 

municípios mais antigos do Rio Grande do Norte. Sua origem remonta ao século XVIII. A 

Aldeia de Guajiru, ou São Miguel de Guajiru, situada à margem esquerda da lagoa de mesmo 

nome, era um centro de resistência que contava com o auxílio de incursões francesas e 

holandesas, interessadas no comércio de pau-brasil.  

A Carta Régia proibira, sumariamente, a administração dos jesuítas. No dia 03 de 

maio de 1760, é criada oficialmente a Vila Nova de Extremoz do Norte, desaparecendo assim, 

São Miguel de Guajiru. Suas terras pertenciam à povoação de Boca da Mata, área roçada de 

algodão e cereais que, até o século XIX, pertencia à Vila Nova de Extremoz do Norte. 

O povoamento do local originou-se do ponto de cruzamento das estradas que seguiam 

para o sertão, provenientes de Natal e da Vila de Extremoz, e das que partiam do Povoado de 

Jacoca e Praias do Norte, rumo aos engenhos, que já haviam se estabelecido às margens do rio 

Ceará-Mirim. 

Boca da Mata era região “Seara” onde habitavam os índios janduís e, segundo alguns 

historiadores, entre eles Anfilóquio Câmara (1943), nasceu o índio Poty, que se destacou na 

luta contra a invasão holandesa no Rio Grande do Norte. Essas terras foram concedidas em 

Sesmarias ao português João Fernandes Vieira. 

A destruição da pecuária estadual, causada pela seca de 1845, e o favorável comércio 

internacional do açúcar incentivaram a expansão da cultura canavieira, contando com o apoio 

do Governo Provincial. 

Nesse cenário, começava-se uma civilização própria, fundamentada nos autênticos 

senhores de engenho, conscientes do domínio econômico que exerciam, e de uma fidalguia 

poderosa e elegante. A produção de açúcar no Rio Grande do Norte, no século XIX, se 

desenvolve principalmente no Vale do Rio Ceará Mirim, em São Gonçalo e São José do 
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Mipibu. Os primeiros engenhos em Ceará-Mirim surgem na década de 40 do século XIX. Em 

1843, já funcionava o engenho Carnaubal, pertencente ao português Antônio Bento Viana. 

A partir da produção canavieira, o vale prosperou e conservou um núcleo de 

ostentação e luxo, observados nos seus bailes aristocráticos, festas ricas e pomposas. Tinha 

ainda a suntuosidade de carruagens forradas com seda, traços que marcaram a era do açúcar 

na história da região. 

No Rio Grande do Norte, o cultivo da cana-de-açúcar teve início no século XVII. Em 

Ceará-Mirim, a indústria açucareira se organiza em meados do século XIX, quando, em 1843, 

o Engenho Carnaubal é instalado por Antonio Bento Viana. A Produção açucareira, porém, só 

vai tomar impulso a partir de 1894 e se mantém próspera até 1920, quando Ceará-Mirim 

desponta como o maior produtor de açúcar do Rio Grande do Norte, sendo responsável por 

60% da produção do estado (MONTEIRO, 2002, p. 38). 

A prosperidade do vale, decorrente da cultura canavieira, ocasionou a transferência da 

Sede Municipal, em 18 de agosto de 1855, da Vila de Extremoz para o povoado de Boca da 

Mata, que era região de “seara”. A esse respeito Senna (1971, p. 454) afirma que foi o lugar 

“[...] onde os índios Janduís formaram a Taba e onde nasceu o índio Poti”, e que logo após 

passou a denominar-se Vila de Ceará-Mirim. 

O vale cobriu-se de canaviais e a sede do rico patriarcado agrícola industrial foi 

caracterizada pela elegância e poderio econômico.  

Os fundadores de Ceará-Mirim, que deram início ao povoado, foram os comerciantes 

que aí se estabeleceram, em função dos engenhos, a partir de 1855. O Presidente Nunes 

Gonçalves assinou a Lei Provincial nº 370, tornando sem efeito a suspensão da transferência, 

que se realizou normalmente, e o povoado passa a chamar-se Vila de Ceará-Mirim. 

Desenvolveu-se lentamente até os meados do século XIX. A produção da então Província 
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cresceu rapidamente, expandindo-se a exportação do porto de Natal. Cresce, também, o 

número de engenhos que, em 1845, restringia-se a 43 elevando-se para 86 engenhos em 1860. 

O Povoado de Boca da Mata foi elevado à categoria de Vila, em 1855, com o nome de 

“Briosa Vila de Ceará-Mirim”. Porém, meses mais tarde, perde o qualitativo de “briosa” 

passando a chamar-se, em 1858, de Cidade de Ceará-Mirim. 

É nesse período que Ceará-Mirim começa a se desenvolver em torno do vale do rio de 

mesmo nome e dos engenhos, quando a Vila de Ceará-Mirim é elevada à categoria de Cidade, 

por projeto apresentado a 25 de maio de 1882. 

Em 22 de agosto de 1912, o então governador Alberto Maranhão assinou um contrato 

com Julius Von Sohsten, negociante estabelecido em Pernambuco, para a instalação da 

primeira Usina Central, com o objetivo de centralizar e modernizar a produção açucareira, se 

adequando às novas exigências do mercado internacional. No entanto, o Projeto Usina 

Central não foi realizado. 

Só a partir de 1920, foram implantadas três usinas de pequeno porte: a Guanabara, de 

propriedade de Antonio Basílio Dantas Ribeiro; a São Francisco, organizada no antigo 

engenho que pertenceu a Manuel Varela do Nascimento, e Ilha Bela, dos herdeiros de José 

Félix Varela. 

Segundo Morais (2005), a imagem político-social do Senhor de engenho foi sendo 

ofuscada pela figura do usineiro dinâmico, político e catalisador de influências. 

Os senhores de engenho que não dispunham de recursos e conhecimentos para 

modernizar seus engenhos, passam à condição de simples fornecedores de cana para os 

usineiros. 

Muitos engenhos que ostentavam luxo e riquezas entram em decadência ficando com o 

“fogo morto” e seus donos e herdeiros passam a seguir carreira nos quadros do funcionalismo 

público. 
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A Usina São Francisco prospera e sobrevive sendo denominada, nos dias atuais, de 

Companhia Açucareira Vale do Ceará-Mirim, dirigida por Geraldo José da Câmara Ferreira 

de Melo. 

Hoje, pode-se perceber a intensidade que a atividade canavieira teve naquela região, 

ao ver a quantidade de chaminés solitárias dos antigos engenhos dos quais muitos estão em 

ruínas. As chaminés denunciam a decadência da produção dos engenhos, sufocados pelo 

avanço da industrialização, que equiparam as usinas. 

Os engenhos do Vale do Ceará-Mirim legaram à posteridade uma arquitetura, cuja 

maior parte encontra-se em ruínas, mas ainda podem mostrar elementos que caracterizam a 

época, não só em relação à economia, mas também em relação aos aspectos culturais da 

época.  

 

 
Dentro do nevoeiro do vale mal se entrevêem os despojos do velho engenho 
morto. A casa está em ruínas e uma erva hostil cresceu, silenciosa, por toda a 
bagaceira, invadiu os alpendres e assenhoreou-se do chão onde nunca mais 
pisou o pé humano (BARBOSA, 1966, p.79). 
 

  

Dos vários engenhos existentes no vale, apenas o antigo Cumbe, hoje Mucuripe, de 

propriedade de Ruy Pereira Júnior, continua em funcionamento, produzindo apenas açúcar 

mascavo, mel e rapadura. 

O engenho o Cumbe era de propriedade de Ângelo Varela, tio e padrinho de Adelle de 

Oliveira. E é para lá que a família vai quando chega a Ceará-Mirim, vindos do Pará, e são 

carinhosamente amparados por Ângelo Varela e sua esposa Maria Augusta. 

Em 1935, o Engenho Cumbe sofre uma grande reforma, passa a pertencer a Ruy 

Pereira e a chamar-se Engenho Mucuripe. 

Tavares (2002, p. 47,48) descreve assim o Cumbe: 
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A magia do Cumbe cobria léguas no sentido dos quatros pontos cardeais, dos 
limites o Povoado dos Coqueiros aos tabuleiros nascidos nas escarpas quase 
sem arbustos, através das artérias do rio, irrigando o terreno, diminuindo-lhe 
a temperatura e aumentando-lhe a fertilidade. A fama ficava na entrada do 
vale, circulando o Guaporé, o Verde-Nasce e o Oiteiro (Os primeiros dos 
engenhos), nas conversas dos chefes políticos e saraus elegantes, regados por 
guloseimas e ponches saborosos, servidos pelas mãos das mucamas gentis. A 
atmosfera mítica o Cumbe, transpirando poesia, lá dentro, no coração do 
vale, onde a beleza tinha cheiro e cor. 

 

Como todo senhor de engenho da época, eles também possuíam um casarão na cidade. 

Ficava na rua São José. Adelle de Oliveira, a mãe, as irmãs e mais Virgínia, a Vigo, uma filha 

de escrava adotada pela mãe Adelle. A família divide residência entre o Cumbe e o casarão da 

cidade. O Cumbe era mais um engenho próspero entre os outros que enfeitavam o vale. 

 

 

 

 

Adelle de Oliveira nasce, em Ceará-Mirim, no início da penúltima década do século 

XIX, em meio às muitas transformações socioeconômicas e culturais pelas quais passava o 

município, e deixa sua terra ainda no final da referida década. Mas volta, dez anos depois, 

Figura 07: Engenho Mucuripe. Antigo Engenho Cumbe-1941 
Fonte: Arquivo particular de Gibson Machado 
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para vê-la, outra vez, em transformação. Porém, dessa vez, não era o apogeu da aristocracia 

rural que ela iria presenciar, mas o início de seu declínio, ou do declínio da economia 

açucareira, da aristocracia rural, dos grandes engenhos e de seus senhores, que tem início na 

segunda década do século XX. 

Madalena Antunes, no seu Oiteiro, memórias de uma Sinhá-moça, fala sobre esse 

tempo de luxo e glamour. 

 

Não conheci o propalado fausto das jóias, das sedas, dos carros de luxo, da 
terra dos verdes canaviais. Nem também os que brilharam no segundo 
império, com os elevados cargos e política elevada. Quando emancipei-me 
da primeira infância já tudo havia passado sem deixar vestígios, como os 
meteoros (ANTUNES, 1952, p 247). 
 

 
Mais adiante, discorre ainda sobre as tradições dos senhores de engenho como um 

símbolo da própria cidade. 

 

O Ceará-Mirim terá sempre para nós esse aspecto profundo da emoção com 
que lhe recordamos os nomes ancestrais. São os velhos senhores de engenho 
que povoam as nossas lembranças ou a nossa imaginação: é um José 
Antunes, heróico no trabalho, lutando e vencendo e mandando educar e 
formar os filhos nos mais acreditados educandários do país; é um Vicente 
Inácio Pereira, deputado provincial e vice-presidente da província, jornalista 
e médico, erigindo o Guaporé num centro da aristocracia do vale, nele 
recebendo as mais destacadas figuras provinciais do segundo império e nele 
descansando das ásperas lutas da vida pública; é um Vitor José de castro 
Barroca, bacharel formado pela Faculdade de Olinda, mandando educar os 
filhos na Inglaterra e na França, recebendo, com fidalguia, no Verde Nasce, 
ao presidente Tarquínio Bráulio de Sousa Amarante; são, para ir mais longe, 
os barões de Ceará-Mirim, troncos da aristocracia rural; são tantos outros – 
José Félix Varela, os Ribeiros Paiva, os Pachecos, os Leopoldos Câmaras, os 
Sobrais, os Carrilhos, os Meiras, fidalgos como Manuel Gouveia Varela, 
rivalizando em elegância com Estácio Coimbra, no Recife. Eis o “Ceará-
Mirim”. (ANTUNES, 1952, p. 249).  
 
 

As cidades aceleram seu crescimento na segunda metade do século XIX. Nelas, 

concentrava-se uma classe intermediária formada por comerciantes, artesãos, burocratas e 

políticos. Todos transeuntes num palco de novas situações socioeconômicas que culminarão 
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no desembocar do século marcado pela transição do trabalho escravo para o assalariado, 

apontando para mudanças tais como uma nova funcionalidade na construção do espaço 

arquitetônico, nova racionalidade na construção.  

As residências do século XIX possuem então características relacionadas aos aspectos 

culturais e sociais da época, como a difusão dos modelos neoclássicos, o tamanho das 

famílias, e preocupações com o bem-estar do ambiente, expressos no uso de vidros que 

permitiam maior iluminação dos ambientes e no uso de muitas esquadrias. Relaciona-se, 

também, com aspectos econômicos, pois era necessário ter capital para construir obras de 

grandes proporções, principalmente usando-se materiais importados, sendo comuns, na época, 

o vidro e o ferro. Esse respaldo econômico era dado pelo capital advindo da produção 

açucareira.  

Essas construções expressam o poder através de sua austeridade e imponência.  

Ceará-Mirim não foge de alguns modelos das cidades do império, com uma elite 

agrária e escravocrata na área rural, de estreita ligação com a cidade através de cargos ou 

funções políticas.  

Os sobrados urbanos eram construídos para acomodá-los apenas nos dias de festa, 

como nos relata Reis Filho: 

 

Terá sido esta, por certo, a impressão de Saint-Hilaire sobre Taubaté, quando 
comenta, ao chegar àquela cidade, em 1882, que como em toda a cidade do 
interior do Brasil, a maioria das casas fica fechada durante a semana, só 
sendo habitada nos domingos e dias de festa (REIS FILHO, 2002, p. 30). 

 

 

 

 

 

 

 



 86 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A elite urbana fazia-se composta por comerciantes, burocratas e políticos sendo 

comum, em alguns casos, os componentes da elite agrária coincidirem-se aos da elite urbana, 

uma vez que alguns senhores de engenho possuíam residência na cidade em virtude das 

atividades políticas. 

A produção e o uso da arquitetura e dos núcleos urbanos baseavam-se no trabalho 

escravo. As vilas e cidades apresentavam ruas de aspecto uniforme, com casas térreas e 

sobrados construídos sobre o alinhamento das vias públicas e sobre os limites dos terrenos. 

O racionalismo presente na concepção neoclássica da arquitetura, indicando sua 

edificação sob padrões e normas, está contido nas Posturas Municipais da Vila, como por 

exemplo, a de 1865, que proíbe a construção de casas que não possuam sua fachada frontal 

em tijolo ou pedra. Determinam, ainda, que elas devem ter altura entre o pavimento e a 

cornija de dezesseis palmos, as portas, onze palmos de comprimento e cinco de largura, 

enquanto as janelas devem ter sete palmos de comprimento e a mesma largura das portas. Por 

Figura 08: Solar Antunes 
Fonte: Arquivo particular de Gibson Machado 
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essa norma pode-se inferir que a arquitetura de caráter popular tinha, também, que obedecer 

aos padrões, mesmo que fosse com o mínimo de detalhes possíveis: cornijas, portas e janelas 

equilibradas. 

Ceará-Mirim, no início do século XX, presencia mudanças que pouco a pouco 

modificam a sua fisionomia. Em 1900 ocorre o término da construção da Igreja Matriz, cuja 

pedra fundamental havia sido lançada em 21 de fevereiro de 1858, pelo Frei Serafim de 

Cattânia. Em 1901 ocorre, com pompas e circunstâncias, a colocação do sino, trazido em 

carroças por dois jovens vestidos a caráter. Em 1906, a chegada da Estrada de Ferro, 

estabelecida em função dos engenhos, que passaram a usinas, sendo o Engenho Ilha Bela 

(hoje existindo só as ruínas desse engenho) o primeiro a funcionar como tal, em 1913. 

Adelle de Oliveira, recém chegada de Belém do Pará, se insere nesse contexto de 

forma ativa. Não só é testemunha das inovações que chegavam à sua terra, mas participa dos 

eventos, faz parte da sociedade local e inicia, ela mesma, outra novidade naquele início do 

século XX: uma escola particular, que logo ganha status de externato e internato. 

Pelo recenseamento de 1920, a população da cidade era de 26.319 habitantes. Em 

setembro de 1940, o município tinha uma população de 21.906. Desses, 4.764 residiam na 

cidade de Ceará-Mirim, sendo 3.895 no quadro urbano e 869 no suburbano. 17.142 residiam 

na zona rural. 

Notamos, pelos dados elencados, que há uma diminuição de 4.413 habitantes após as 

duas primeiras décadas do século XX. Isso se deve à significativa diminuição do número de 

engenhos, o que provocou um êxodo para as localidades vizinhas, principalmente Baixa 

Verde, onde a cultura do algodão começava a se evidenciar. 
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Figura 09: Engenho Oiteiro, 1943 
Fonte: Arquivo particular de Gibson Machado 
 

Figura 10: Engenho Oiteiro, 2000 
Fonte: Arquivo particular de Gibson Machado 
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Isso também justifica, em parte, o fechamento do Externato Ângelo Varela, já que a 

intelectualidade local estava saindo, ou mandando seus filhos, com mais facilidade, do vale 

para estudar em Natal, Recife e outras localidades. Até 1940, Ceará-Mirim estava ligada à 

capital do estado por estradas carroçáveis, que percorriam 50 quilômetros até Natal. A 

inauguração da Linha Ferroviária, em 15 de junho de 1906, modifica os hábitos da cidade 

diminuindo a distância entre as duas cidades para 39 quilômetros. 

Desde 14 de agosto de 1860, Ceará-Mirim recebe os serviços de Correio, mas, só em 

27 de outubro de 1918, ali se instala o telégrafo.  

A cidade recebia, com frequência, jornais e revistas, principalmente de Recife e Natal, 

e alguns do Pará, assim como havia colaboração de intelectuais de Ceará-Mirim em jornais 

Figura 11: Engenho Mucuripe, antigo Cumbe, em 1941 
Fonte: Arquivo particular de Gibson Machado 
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dessas cidades e de intelectuais pernambucanos, natalenses e paraenses em jornais de Ceará-

Mirim. Existia, ainda, para o transporte de passageiros, uma empresa de ônibus particulares 

que fazia viagens diárias a Natal. 

Na primeira década do século XX, havia apenas dois ou três carros na cidade. Um era 

o Jeep, pertencente a Ângelo Varela e que era dirigido, para espanto de todos, por Adelle de 

Oliveira, a única mulher a guiar um carro na Ceará-Mirim da época. A cidade parava para vê-

la passar, nos fins de tarde. Todos corriam para as calçadas, os meninos paravam as 

brincadeiras e ficavam “arrodeando o bicho de ferro”. A buzina afastava os mais afoitos, que 

voltavam para as calçadas de olhos arregalados. Era um acontecimento. O carro e a motorista.  

A cidade era iluminada por lampiões a gás, acesos ao cair da noite e apagados ao 

surgir na madrugada, por Manuel Boca de Aruá. É Nilo Pereira (1989, p. 74-75) quem nos 

apresenta essa figura quase folclórica de Ceará-Mirim.  

 

Lá vem ele. Traz nas mãos a tocha mágica. Dele depende a tênue claridade 
idílica, que cai dos lampiões da rua, como por um milagre. [...] O nome não 
sabíamos exatamente. Era Manuel. Mas não apenas isso. Manuel Boca de 
Aruá. Eis ele todo na legenda popular que o consagrou. Quando a noite 
vinha descendo sobre a cidade quieta, podíamos contar com ele. Não faltava. 
Era dele que dependia, em parte, o nosso destino (PEREIRA, 1989, p. 74, 
75). 

 

Nilo Pereira também narra a chegada da luz a motor, em Ceará-Mirim, no início do 

século XX, e o que isso significou para a cidade. 

 

Mas um dia a eletricidade tinha que chegar a Ceará-Mirim. Ainda menino 
eu fui ver a instalação do motor, à Rua da Aurora, iniciativa pioneira dos 
irmãos Júlio e Severino Ramalho. O motor era o colosso do qual haveriam 
de sair a luz, o cinema, a civilização. Tinha uma grande roda de lado. A 
cidade espreitava o momento único de ver aquilo funcionando por si 
mesmo, como acionado por um gênio invisível. E numa noite aconteceu o 
milagre. Lembro-me bem: as famílias da Rua São José vieram para as 
calçadas. Dos postes, onde havia os lampiões, caiam agora as lâmpadas 
num braço arqueado e lânguido. Para onde foram os lampiões foi um 
problema que só muito tempo depois pensei. [...] Era o grande 
acontecimento. Maior não podia haver, com efeito. Dir-se-ia que o Ceará-
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Mirim saia dum sonho e mergulhava, de repente, na civilização, na técnica, 
no deslumbramento do mundo moderno (PEREIRA, 1989, p. 75). 

 

Ele afirma que deixaram a noite cair sobre o vale para, só então, fazer a luz ressaltar-

se com espantosa velocidade no meio da escuridão. E foi um alumbramento quase que 

unânime. Quase. Porque Manuel Boca de Aruá estava lá, assistindo a tudo no meio da 

multidão e apenas disse, após as luzes se acenderem, “É isso?!”(PEREIRA, 1989, p. 75). 

O acendedor de lampiões muda-se para Natal, onde passa a trabalhar para o médico 

ceará-mirinense, José Lucas da Câmara. “Não podia mais viver na cidade que era o seu reino 

noturno e de onde o expulsava o progresso, naquela impressionante vertigem” (PEREIRA, 

1989, p. 76). Era o tempo de cadeiras nas calçadas, de leitura coletiva de jornais e revistas, de 

muita prosa, de visitas após a missa. Era o tempo da comunidade local. Era o tempo da 

professora Adelle de Oliveira, que com muita agilidade mental, conversava sobre os mais 

variados assuntos, discutindo poesia, literatura, religiosidade, assuntos da comunidade e até 

política. Ela era ouvida por todos os que estavam às calçadas e que, muitas vezes, vinham ali 

só para ouvi-la falar. 

A luz do motor a diesel continuou a iluminar o vale por alguns anos. Só em 1936 a 

energia elétrica foi inaugurada na cidade. Em 1939, a praça em frente ao mercado é a primeira 

rua a receber pavimentação e, em fevereiro de 1968, pela Lei 628, o então prefeito, Aderson 

Eloy de Almeida, cria o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE).  

Era o Brasil que entrava em uma nova fase, com a abolição da escravatura, em 1888, e 

a República, em 1889, que ainda se delineava e tentava se firmar. Além disso, temos a 

segunda fase da primeira Revolução Industrial que chega, tardiamente, ao Brasil no final do 

século XIX mudando as relações de trabalho, mesmo no interior do estado. 

É nesse cenário da Ceará-Mirim da primeira metade do século XX que a professora e 

poetisa Adelle de Oliveira nasce, cresce, se movimenta e escreve sua história na história da 
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cidade que foi seu berço, seu paraíso, seu calvário e seu túmulo. Foi ali que ela deixou suas 

marcas fazendo parte da história sociocultural, educacional e afetiva de seu povo no seu 

tempo. 
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5.3   EDUCAÇÃO NO RIO GRANDE DO NORTE - UM POUCO DE SUA 

HISTÓRIA  

 

De outra parte, era indispensável reunir as leis e os 
atos referentes ao ensino e era conveniente 
divulgar os novos processos didáticos entre os 
interessados (Relatório apresentado pelo Dr. 
Francisco Pinto de Abreu, 1909, p 09). 
 

No Brasil, nas escolas de primeiras letras, criadas pela Lei de 15 de outubro de 1827, 

pelo Imperador D. Pedro I, já era permitida a presença de mestras, que recebiam salários 

iguais aos dos mestres. Não havia preocupação com as instalações das escolas, com os móveis 

e utensílios utilizados ali, nem com a preparação dos professores e o ensino era mútuo, para 

meninos e para meninas. 

 

Para as escolas do ensino mútuo se aplicarão os edifícios que houverem (sic) 
com suficiência nos lugares delas, arranjando-se com os utensílios 
necessários a custa da Fazenda Pública e os professores que não tiverem a 
necessária instrução deste ensino, irão instruir-se em curto prazo e à conta 
dos seus ordenados nas escolas das capitais (RIO GRANDE DO NORTE, 1827. 
p. 71). 
 

O ensino primário que, até antes de 1887, era livre e não oficializado, passou a ser 

tarefa do Governo. Dentre as disciplinas encontravam-se: leitura, escrita, as quatro operações 

matemáticas, noções de geometria, gramática da língua nacional, princípios de moral cristã e 

doutrina católica e a leitura da Constituição do Império e da História do Brasil. Não se dava 

ênfase à formação dos professores e não se mencionava o método nem o manual escolar a ser 

utilizados. Contudo, determinava-se que os livros de leitura utilizados fossem a Constituição 

do Império e os livros de história do Brasil. 

A primeira Escola Normal, criada pelo presidente João Capistrano Bandeira de Melo 

Filho, foi fundada em 1883, pela Lei 671, de 05 de agosto e inaugurada no dia 1º de março de 

1874, numa dependência do Ateneu. Essa durou quatro anos e diplomou três alunos: Celso 
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Caldas, Joaquim Peregrino e Antonio Gomes Leite. Foi extinta pelo presidente José Nicolau 

Tolentino de Carvalho, pela Lei de 19 de novembro de 1878. 

A segunda teve suas atividades autorizadas pela Lei 889, de 27 de abril de 1883. 

Porém, nem chegou a funcionar. A terceira, criada pelo Decreto 13, de 08 de fevereiro de 

1890, era exclusivamente masculina e diplomou apenas cinco alunos. Segundo Cascudo 

(1999), no último ano da monarquia, 1889, o magistério natalense contava com nove 

professores e quatro professoras, entre elas Isabel Gondim, distribuídos entre os bairros da 

Cidade Alta e da Ribeira. 

A quarta Escola Normal, inaugurada a 13 de maio de 1908 e fundada pelo Decreto 

178, de 29 de abril do mesmo ano, pelo governador Alberto Maranhão, foi a que frutificou. 

Permaneceu anexada ao Atheneu até 31 de dezembro 1910. (CASCUDO, 1999). 

Ainda durante o primeiro governo de Pedro Velho de Albuquerque Maranhão, 

exatamente a 21 de novembro de 1889, apenas seis dias após a Proclamação da República, 

esse exalta o novo regime recém-instalado e conclama o povo a mudanças no ensino primário 

através de um manifesto dirigido à população (BRASIL, 1989). 

No seu segundo governo (1892 a 1895), as inovações socioeducacionais são postas em 

prática e promovidas com mais intensidade. Segundo Araújo (2006, p. 194), “A intenção dos 

republicanos, de uma maneira geral, era bem clara: estabelecer um marco distintivo entre a 

escolarização primária ofertada antes e depois do regime republicano”. 

A professora Adelle de Oliveira nasce em Ceará-Mirim no ano de 1884, em meio a 

mudanças significativas como a Abolição da Escravatura, em 1888, e a Proclamação da 

República, em 1889. Esse fato histórico ela vivenciou, aos cinco anos, em Belém do Pará, 

para onde o pai se mudou meses antes e onde ela receberá o ensino primário, em casa, com 

professores particulares. 
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Ao retornar para a sua cidade natal, em maio de 1899, já moça feita, na virada para o 

século XX, ela encontra o estado fervilhando de ideias novas, republicanas, e mudanças na 

educação.  

Segundo entrevistas com seus familiares e ex-alunos, em 1900, logo após retornar de 

Belém do Pará, ela passa a dar aulas particulares em casa e, em seguida, funda o Externato 

Ângelo Varela, já “antenado” com as novas concepções educacionais e as novas leis do 

ensino que se avizinhavam. Nos primeiros anos de funcionamento do externato o estado 

vivencia a defasagem em que se encontrava o ensino primário e as muitas vozes que se 

levantavam em prol das reformas educacionais. 

Essa educadora cumpriu toda a sua trajetória no magistério à frente da direção e da 

cadeira infantil-misto no Externato Ângelo Varela, criado e mantido por ela até 1938. É 

unânime a opinião dos seus ex-alunos e contemporâneos sobre o grau de inteligência, doçura 

e dedicação ao ensino e à cultura dessa professora. 

Muitas eram as preocupações com o ensino no estado do Rio Grande do Norte. 

Francisco Pinto de Abreu, diretor do Atheneu Norte-Rio-Grandense, no Relatório sobre a 

Educação no Rio Grande do Norte, de 15 de julho de 1905, já demonstra sua preocupação e 

descontentamento com a educação primária no estado e chama a atenção para o perigo em se 

delegar aos municípios a responsabilidade pelo ensino primário. 

 

Quanto à instrução primária, insisto na necessidade de olharmos 
solicitamente para ela. Não podemos, certamente, dar a esse importante ramo 
do serviço público o desenvolvimento que ele quer e comporta, mas 
devemos estar convencidos de que o regime das subvenções as 
municipalidades, por si só, não produzirá os efeitos almejados, embora seja o 
que mais se coaduna com a índole do sistema político que nos rege, no qual 
o critério mais aceitável é o de que a instrução superior pertence à União, a 
secundária aos estados e a primária aos municípios (RIO GRANDE DO 
NORTE, 1905, p. 03) 
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As lutas pela organização do ensino primário no Rio Grande do Norte ganharam forças 

durante o governo de Augusto Tavares de Lyra (1904-1906) e marcaram as primeiras décadas 

do século XX.   

O então diretor do Atheneu Norte-rio-grandense, Francisco Pinto de Abreu, em seu 

Relatório Anual do Ensino Público, apresentado ao governador do estado do Rio Grande do 

Norte, apontava a situação em que se encontrava o ensino público do estado. Ele deu ênfase à 

análise sobre a instrução primária, salientou que as poucas escolas existentes encontravam-se 

desprovidas de material, não satisfazendo as necessidades da população, se destruindo pela 

falta de estímulos do magistério mal remunerado e desprotegido, assim como pelo 

relaxamento da fiscalização. Para esse Diretor era urgente a reforma do ensino primário. A 

instrução primária, a seu ver, era indispensável a todas as classes sociais, porque ela 

 

é a base necessária à secundária, como esta ao ensino superior. E ela é quem 
habilita ao bem viver, ao desempenho das funções de cidadão, por modesto 
que seja seu posto no largo campo de concorrência vital (RIO GRANDE DO 
NORTE, 1906, p.03). 
 

 
Pinto de Abreu reafirma o desejo e a necessidade urgente da reforma do ensino 

público no Rio Grande do Norte. 

 

Cumpro o dever de relatar-vos a situação do ensino público, a contar de 15 
de junho de 1905, reportando-me à minuciosa informação que então 
ministrei para servir de base à mensagem que anualmente dirige ao 
Congresso o Governo Estadual. No meu último relatório, Exmo. Sr., fiz mais 
do que uma exposição de atos oficiais e quadros estatísticos: encarei os fatos 
do ensino público, estudei-lhes a formação e desenvolvimento, comparei-os 
em latitudes diversas, iluminando-os com a doutrina dos melhores 
publicistas e a prática dos Estados Brasileiros e Nações cultas. Escusado se 
torna repetir princípios e exemplos sustentados e invocados, na boa intenção 
de orientar o estudo desse problema difícil (RIO GRANDE DO NORTE, 
1906, p. 06). 
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Ele apresentava uma proposta de reforma no ensino público, que posteriormente 

ficou conhecida como Reforma Pinto de Abreu. Pretendia formar cidadãos aptos para lidarem 

com as novas formas de trabalho exigidas pela sociedade industrial que começava a se 

articular. Tinha por objetivo preparar os cidadãos para a nova fase de reconstrução econômica 

prometida pelas associações progressistas e pelo governo. 

 

Na grande luta moderna, só a instrução elementar pode diminuir o número 
dos miseráveis, dos fracos, engendrando novas armas de trabalho. O povo 
precisa saber ler, para utilizar seu esforço, provendo com facilidade a 
substância, produzindo muito mais e melhor (RIO GRANDE DO NORTE, 
1906, p. 07). 
 

 

Pinto de Abreu chamava a atenção para a necessidade de melhoramentos na instrução 

primária, que deveria ser orientada por um sistema racional e prático, antenado com os 

melhores preceitos educacionais em voga em outros estados e países. A proposta desafiava o 

estado e o país a aparelhar-se, através da educação pública e em massa, para lutar pela 

concorrência industrial com outros países ou reconhecer a falta de condições e permanecer no 

anonimato. A falta de instrução adequada era a principal causa da distância existente entre o 

Brasil e as nações civilizadas.  

A difusão do ensino de qualidade deveria ser de responsabilidade conjunta da União, 

do estado e do município. 

A formação dos profissionais que atuariam nesse ensino público, os professores, era 

premente para Pinto de Abreu. 

 

Urge providenciar sobre o preparo dos mestres, garantindo-lhes vencimentos 
compensadores; definir a competência municipal nessa matéria; rever os 
regulamentos para simplificar os programas e adotá-los às nossas condições 
de vida; reformar o sistema defeituoso de inspeção; restabelecer o fundo 
escolar, escriturado especialmente no tesouro, sabiamente previsto por uma 
lei de 1892, com a contribuição forçada de todos os municípios, incumbindo-
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se no estado da construção de escolas e custeio do Instituto Profissional. 
(RIO GRANDE DO NORTE, 1906, p. 09). 
 
 

Ele afirmava que a função de mestre deveria ser valorizada através de salários dignos, 

que lhe desse conforto e bem-estar na execução de tão nobre missão, além de condições de 

trabalho e oportunidades de capacitação. Chega mesmo a afirmar que o professor deveria ser 

respeitado “como o vigário da freguesia3, por ser um órgão indispensável de civilização” 

(RIO GRANDE DO NORTE, 1906, p. 07). 

A Escola Normal, já na sua quarta edição, é parte importante na referida Reforma do 

Ensino Público e estava incumbida de formar os mestres, instituindo novos modos de ensino. 

O grupo escolar representava um espaço educativo moderno, com edificações atraentes, 

saudáveis, higiênicas, cômodas, onde era oferecida uma educação que se pautava por 

preceitos e práticas educacionais modernas. “O Grupo Escolar Augusto Severo ministrará 

instrução primária elementar pelos métodos modernos” (RIO GRANDE DO NORTE, 1909, 

p. 31). 

Cascudo (1999) narra as relações existentes entre a Escola Normal, o Atheneu e o 

Grupo Escolar Augusto Severo em suas origens: 

 

A quarta Escola Normal, que frutificou, é do decreto 198, de 29 de abril de 
1908, do governador Alberto Maranhão. Ficou no Atheneu como a de 1873. 
Inaugurou-se a 13 de maio do mesmo 1908. Seu primeiro diretor foi o Dr. 
Francisco Pinto de Abreu. A escola hospedou-se no Atheneu até 31 de 
dezembro de 1910. Instalou-se no prédio do Grupo Escolar Augusto Severo, 
na praça o mesmo nome, a 02 de janeiro de 1911. O diretor da Instrução 
Pública era diretor da Escola Normal. O decreto 239, de 15 de dezembro de 
1910, estabelecendo o Código do Ensino, criou o diretor da Escola Normal. 
O primeiro, nesse posto, foi Nestor dos Santos Lima. (CASCUDO, 1999. p. 
198). 
 
 

As três instituições dividiram, embora periodicamente, o mesmo espaço físico, 

funcionando ora aqui, ora ali e, apesar de todo planejamento, sem uma preocupação maior 

                                                 
3 Povoação, sob o aspecto eclesiástico. O mesmo que Paróquia. 
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com o ambiente educacional. O surgimento, ou melhor, o fortalecimento dos grupos 

escolares, com todos os pressupostos pedagógicos, iria pensar com mais seriedade esse espaço 

educacional revestindo-o de uma importância singular. 

Segundo Lima (1921), a reforma pode ser considerada como um marco de mudança 

para a escola primária pública: 

 
De um só golpe, extinguiu-se radicalmente todas as escolas custeadas pelo 
estado, colocando em disponibilidade os respectivos professores. [...] A 
medida radical motivou encrespasses ao governo, que, surdo ao clamor, 
prosseguiu com ânimo resoluto na construção de um novo edifício escolar de 
mais amplas e majestosas proporções (LIMA, 1921, p.19). 

 

Os prédios que abrigavam os grupos escolares, ao contrário do que se imagina hoje, 

não eram prédios comuns, construídos de qualquer maneira, para abrigar alunos e professores. 

Esses eram partes importantes, tão importantes quanto o próprio professor e todos os suportes 

pedagógicos.  

 

Em geral o grupo escolar era erigido em praças ou ruas centrais das cidades, 
destacando-se entre os mais vistosos prédios públicos, competindo com a 
Câmara Municipal, a igreja e as residências dos poderosos do lugar. Os 
grupos escolares eram, pois, um fenômeno tipicamente urbano (SAVIANI et 
al. 2004, p. 28). 

 

A construção desses edifícios estava subjugada às normas específicas da legislação de 

ensino, que aconselhavam que o prédio se localizasse em local seco, distante de outras 

edificações e longe de barulhos. Sua estrutura física deveria contemplar salas de aula, área 

para recreio separada por sexo, biblioteca, diretoria e arquivos. 

No Rio Grande do Norte, os investimentos públicos na educação começam pela capital 

do estado, onde tem início a edificação de uma rede de grupos escolares. O fato pode ser 

comprovado através da mensagem do governador Antonio de Souza ao Congresso 

Legislativo, em 1907: 
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Está sendo edificado um prédio destinado ao primeiro grupo escolar da 
capital, cujas plantas e orçamentos já haviam sido organizados, por ordem de 
meu ilustre e operoso antecessor, o exmo. Sr. Dr. Tavares de Lira, pelo 
conhecido arquiteto Herculano Ramos. Efetuada a transação, contratei em 
maio com aquele profissional, a construção do edifício, de acordo com as 
plantas e orçamento, aprovados depois de várias modificações, pela quantia 
de 50.201$508. Os trabalhos já se acham muito adiantados, devendo, pelo 
contrato, estarem concluídos em 31 de dezembro próximo. Podendo, assim, 
ser inaugurado em janeiro seguinte, torna-se necessário apenas que habiliteis 
o governo com os recursos precisos para o provimento das cadeiras que ali 
funcionarão (Mensagem apresentada ao Congresso Legislativo, 1907, p. 12). 

 

Segundo Araújo (2006, p. 196)  

 
Era um tempo de idéias liberais, republicanas, evolucionistas,que se 
entrelaçavam com as da pedagogia moderna, ensino intuitivo, 
universalização das oportunidades educacionais, educação integral, 
uniformidade escolar e educação integral da criança. Um tempo de homens 
públicos eu se associavam e levavam adiante projetos inovadores ligados à 
causa da educação escolar das crianças. 

 

O externato mantido por Adelle de Oliveira, apesar de ser uma instituição particular e 

funcionar em um casarão, respeitava, segundo informações dos ex-alunos João Wilson 

Mendes Melo e Margarida Brandão, em entrevistas concedidas a esta pesquisadora, as 

especificações exigidas dessas edificações educacionais. Contemplava salas de aulas amplas e 

arejadas, com mobiliário adequado, salas para a secretaria e diretoria, logo na entrada da casa, 

amplo espaço para o recreio, que era misto, e banheiros, masculino e feminino, afastados das 

salas e no final do espaço destinado ao recreio dos alunos e alunas. 

Para Veiga (2000), essas edificações estavam impregnadas de pressupostos 

pedagógicos que visavam definir regras de conduta tanto para professores e demais 

funcionários como, e principalmente, para alunos e alunas. Assim como “Cada cômodo era 

pensado para regular gestos, falas e práticas, imprimindo uma ordem própria e hierarquizada” 

(SILVA, 2004). 

Outro ponto importante nessas edificações era os cuidados minuciosos com a higiene 

do espaço físico: 
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Durante o recreio e após a retirada dos alunos, deverão ser abertas todas as 
janelas, a fim de serem arejadas as salas; a limpeza do assoalho ou 
pavimento será feita diariamente; o pavimento deverá ser lavado 
semanalmente como líquido anti-séptico mais apropriado e as paredes 
caiadas, pelo menos uma vez por ano, na época das férias; a desinfecção das 
latrinas será feita diariamente, sendo também desinfetados os bancos, 
carteiras e as paredes das salas de aula (RIO GRANDE DO NORTE, 1925, 
p.45). 

 

A renovação do ensino primário estadual visava romper com toda a estrutura escolar 

até então em uso, com professores despreparados, e sem terem onde e nem como se preparar. 

Além disso, os espaços físicos eram inadequados (as casas dos próprios mestres), sem 

métodos de higiene eficazes.  

A organização das escolas modernas privilegiaria o ensino seriado, com turmas mais 

homogêneas, compostas por alunos em igualdade de faixa etária e níveis de aprendizagem, 

propiciando o desenvolvimento do método de ensino simultâneo. Esse método possibilitava 

uma melhor distribuição e aproveitamento do tempo de aula, já que todos os alunos estavam 

nivelados para estudarem um mesmo conteúdo. 

O procedimento didático daria ênfase a lições concretas e acessíveis à inteligência do 

aluno. As aprendizagens mecânicas e decorativas, assim como os castigos físicos, estariam 

proibidos.  

Com tríplice fim, intelectual, moral e físico, a instrução será proporcionada 
ao desenvolvimento espontâneo das faculdades do educando; as lições serão 
concretas, variadas, concisas e acessíveis à inteligência dos meninos, 
terminando antes de manifestarem sinais de fadiga; a educação física terá 
apenas em vista auxiliar o desenvolvimento psicológico em livres jogos 
recreativos e higiênicos e em exercícios de ginástica sem aparelho; não 
haverá castigos corporais; a base da disciplina é a afeição recíproca dos 
mestres e discípulos (RIO GRANDE DO NORTE, 1909, p.31-32). 

As bases desse Regulamento podem ser encontradas, a nosso ver, em Comenius 

(1971). Já no Regulamento supracitado podemos observar o respeito ao desenvolvimento 

intelectual da criança, as lições partindo do concreto e visando, também, ao prazer em 
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aprender e a afeição entre mestres e discípulos, que são conceitos e preceitos defendidos por 

Comenius. 

Outra importante figura na reformulação da instrução pública no estado do Rio Grande 

do Norte foi Nestor dos Santos Lima. Sua atuação no ensino remonta à participação num 

movimento de educadores e políticos que viam na educação uma das vias de formação de 

identidade nacional e uma abertura para um mundo civilizado e, de acordo com essa 

concepção, introduzia novos métodos didático-pedagógicos. Como diretor da Escola Normal 

de Natal, em 1911, obteve a possibilidade de iniciar importantes modificações no cenário 

educativo. Buscava uma melhor qualificação dos professores para que, assim, o nível do 

ensino primário pudesse evoluir. 

Ele reformou o ensino primário com a introdução de novos métodos didático-

pedagógicos, criando e fazendo adotar regimentos internos para grupos escolares, escolas 

isoladas, escolas rudimentares e conselhos de educação. Esses abrangiam desde a organização 

do espaço físico da sala de aula até os procedimentos dos funcionários da instituição. O 

Decreto nº 178 de 29 de abril de 1908, do governo Alberto Maranhão, restabelece a diretoria 

geral da instrução pública, cria a Escola Normal, os grupos escolares e escolas mistas, entre 

outras previdências: 

Considerando que o estudo das questões didáticas e as providências 
administrativas deste importante ramo do público serviço, para os efeitos da 
reforma, exigem um estabelecimento de uma repartição distinta, presidida 
por um profissional competente. Considerando que as funções de Diretor 
Geral da Instrução Pública, a quem incumbe a visita e a fiscalização pessoal 
das escolas em todo o Estado, estão sendo exercidas por autoridades de 
jurisdição limitada e permanente na capital [...] As cadeiras dos grupos 
escolares e das escolas mistas serão providas mediante contrato anual, 
enquanto não forem diplomados alunos mestres pela Escola Normal do 
Estado (RIO GRANDE DO NORTE, 1908, p.46). 

 

De acordo com a nova lei, apenas enquanto não fossem diplomados os alunos mestres 

pela Escola Normal do estado seria permitida a permanência de professores leigos, através de 

contratos anuais. 
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Entretanto, Adelle de Oliveira permaneceu professora leiga oferecendo os primeiros 

anos do ensino primário em seu externato sem jamais ter cursado a Escola Normal ou feito 

qualquer outro curso oficial. É bem verdade que essa exigência era bem mais premente em 

relação aos grupos escolares. Porém, as escolas particulares também estavam sujeitas à 

fiscalização do estado. 

Buscando atualizar ainda mais essa escola moderna defendida pelos educadores e pelo 

governo do Rio Grande do Norte, em 1913, Nestor dos Santos Lima viajou a São Paulo e ao 

Rio de Janeiro para conhecer de perto como funcionavam os ensinos Primário e Normal 

naquelas capitais. Ele elaborou um Relatório no qual descreveu as experiências vivenciadas 

no Rio de Janeiro e, principalmente, em São Paulo. Esse relatório serviu de base para a 

sistematização da Reforma da Instrução Pública para o Ensino Primário, Profissional e 

Secundário, instituída através da Lei 405, de 29 de novembro de 1916. Essa lei direcionou a 

estrutura e o funcionamento da educação escolar na década de 1920. Determinava as 

instalações físicas das escolas, os procedimentos didático-pedagógicos, os programas de 

ensino e todos os critérios administrativos e de controle. 

Segundo Carvalho (2000), essas viagens de estudo e observação a São Paulo eram 

comuns já que durante toda a Primeira República o modelo escolar paulista serviu de base 

para todos os governantes que pretendiam modernizar a educação escolar de seus estados. 

De acordo com Lourenço Filho (1978), as ideias que fundamentavam a renovação na 

educação escolar eram centradas nos princípios da Escola Nova, ou Escola Ativa, que se 

esboçou no Brasil mesmo antes de 1920, ou no início do século XX, quando educadores 

começaram a questionar e reformar o modelo tradicional de educação, visando ampliar a 

instrução primária e construir uma escola que atendesse às mudanças da vida social. 

Nesse período, a educação escolar primária pública no Rio Grande do Norte acontecia 

em grupos escolares, escolas isoladas, escolas rudimentares, municipais e particulares 
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espalhadas na capital e no interior, em cidades, vilas e povoados. Sendo os grupos escolares 

os estabelecimentos mais representativos, apenas neles o curso primário poderia ser 

concluído. “O ensino primário completo será ministrado nos grupos escolares” (RIO 

GRANDE DO NORTE, 1925, p. 05). 

Havia ainda as escolas municipais, que eram mantidas financeiramente pelas 

intendências de suas cidades, mas regidas pelas leis estaduais de ensino primário. No final dos 

anos vinte, existiam 59 escolas municipais, sendo quatro em Natal. 

Em relação à criação de escolas particulares, temos na Lei 284, de 30 de novembro de 

1909, no artigo terceiro que: 

 

É livre a fundação de estabelecimentos de ensino, sujeitando-se seus 
diretores à fiscalização e inspeção oficial no que respeita a moralidade, 
higiene, proibição de castigos físicos e informações para a estatística 
(BRASIL, 1909). 

 

Era permitida a criação de estabelecimentos de ensino privado, mas esses estariam 

sujeitos às mesmas regras e exigências utilizadas para a nova escola pública. As Escolas 

privadas deveriam se adequar, desde a construção dos prédios, condições de higiene, 

localização, tratamento dos alunos, até a capacitação de seu corpo docente. 

De acordo com a Lei 405, de 29 de novembro de 1916, capítulo II, parágrafo 3º, item 

b, era competência do Diretor Geral da Instrução Pública exercer por si só, ou através de seus 

auxiliares, a fiscalização dos estabelecimentos de ensino privado. Nessa fiscalização se 

verificaria se neles eram cumpridas as mesmas exigências feitas à escola pública. O capítulo 

IV dessa mesma lei fala das competências dos diretores de qualquer estabelecimento de 

ensino. Entre essas competências estavam o dever de inspecionar e fiscalizar todas as classes 

orientando-as de acordo com o método de ensino do grupo modelo anexo à Escola Normal e 

submeter a exame os alunos de cada classe. 
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Para alcançar os objetivos propostos pelo estado, fez-se necessário a construção de um 

sistema de ensino moderno que ampliasse o ingresso da população à escola. E que essa escola 

contribuísse para a formação de jovens sintonizados com as mudanças sociais que permearam 

todo final do século XIX e início do século XX.  

Assim, nasce uma escola primária inovada, tanto nos seus modos de ensinar, como na 

sua infraestrutura física e no funcionamento. Essas exigências estendiam-se, também, aos 

estabelecimentos escolares privados, dentre eles o Externato Ângelo Varela. No externato da 

professora Adelle de Oliveira era ministrado o curso infantil-misto que constava de um 

programa específico, seguindo os critérios da Reforma Pinto de Abreu.  

O programa do infantil-misto constava de canto, leitura e escrita, língua materna, 

aritmética, geografia, história pátria, moral e civismo, desenho natural, trabalhos manuais, 

exercícios físicos. O Externato Ângelo Varela só não contemplava o canto e os exercícios 

físicos eram só para os meninos. 

Depois do curso infantil-misto, o aluno era transferido para o grupo escolar para dar 

continuidade aos estudos e receber diploma. 

Os grupos escolares que se localizavam na capital eram denominados de Primeira 

Classe, os da cidade do interior, de Segunda Classe, os das vilas, de Terceira Classe e os dos 

povoados, de Quarta Classe. Mas, independente dessa classificação, eram basicamente 

compostos pela reunião de três ou mais escolas (turmas) funcionando em um mesmo prédio, 

regida cada uma por um ou mais professor. 

Os cursos complementares funcionavam apenas em grupos escolares da capital e de 

algumas cidades do interior. Em 1926, de acordo com o Regimento Interno dos Grupos 

Escolares (1925), apenas oito cidades ofereciam o curso complementar: Natal, Macaíba, 

Ceará-Mirim, São José de Mipibu, Nova Cruz, Assu, Macau e Caicó.  
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Os mestres responsáveis pela instrução nos cursos complementares necessitavam ser 

formados pela Escola Normal. “Nenhum grupo escolar poderá ser inaugurado sem que todas 

as suas cadeiras estejam providas por professores diplomados por Escola Normal competente” 

(RIO GRANDE DO NORTE, 1925, p.6). 

De acordo com as estatísticas oficiais do ensino primário (SILVA, 2004), em 1924 

havia 15 grupos escolares espalhados pelo estado, com 2.366 alunos matriculados, dos quais 

1777 alunos frequentando regularmente. Natal contava com os grupos escolares “Augusto 

Severo” e “Frei Miguelinho”; Mossoró, com o “30 de Setembro”; Macaíba, com o “Auta de 

Souza”; Ceará-Mirim, com o “Felipe Camarão”; Nova Cruz, com o “Alberto Maranhão”; 

Assu, com o “Tem. Cel. José Correia”; Caicó, com o “Senador Guerra”; Canguaretama, com 

o “Pedro Velho”; Macau, com o “Duque de Caxias”; Caraúbas, com o “Antonio Carlos”; 

Martins, com o “Almino Afonso”; São José de Mipibu, com o “Barão de Mipibu”; Santa 

Cruz, com o “Quintino Bocaiúvas” e Goianinha, com o “Moreira Brandão”. (SILVA, 2004). 

O governo cria mais três grupos escolares: em Lajes, Angicos e Currais Novos. No 

final da década de 1920 já contávamos com 21 unidades dessas instituições, com 3.832 alunos 

matriculados e uma frequência de 2.911, chegando a 4881 alunos matriculados e 4.130 

frequentando, nos anos de 1930. (SILVA, 2004). 

Além dos grupos escolares, haviam as Escolas Isoladas e as Rudimentares. as escolas 

isoladas eram formadas quando se atingia o número mínimo de 40 alunos e, depois de entrar 

em funcionamento, não poderiam ficar com menos de 25 alunos, sob pena de o professor ter 

seus vencimentos reduzidos em 50% ou dessas serem dissolvidas. No entanto, se a matrícula 

excedesse o número de 120 alunos, com frequência média de pelo menos 90, essas poderiam 

ser elevadas à categoria de grupo escolar. 
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As escolas rudimentares surgiram no governo de Ferreira Chaves, através da Lei 471, 

de 03 de dezembro de 1919, e eram categorizadas em Fixas, Ambulantes e Noturnas. Tinha 

programa reduzido e material escolar e pedagógico mínimos. 

As Fixas, que atendiam crianças de sete a quatorze anos, ofereciam o curso primário 

rudimentar e recebiam alunos durante todo o período letivo, e não apenas no início do ano, 

como os grupos escolares. Na tentativa de diminuir o analfabetismo, essas escolas eram 

direcionadas às camadas mais pobres da população e não tinham nenhuma exigência de 

documentação ou cartão de vacina, como nas outras. Funcionavam em prédios comuns, casas 

ou outros espaços disponíveis, porém prezando sempre pelas condições de higiene. 

E foi nesse contexto histórico-educacional e político-social, de transformações e 

mudanças em muitos sentidos, que Adelle de Oliveira nasceu, se tornou mulher, se encantou, 

desencantou e deu início e término a sua vida como educadora, poetisa e mulher. 

Finalizamos este capítulo com uma citação do governador do Rio Grande do Norte, 

José Augusto Bezerra de Medeiros, que pensava a educação escolar como a “única força 

capaz de disciplinar nossas energias”. 

 

De minha parte estou convencido de que no dia em que governadores e 
cidadãos, em um belo movimento convergente, congregarem todas as suas 
melhores energias em prol da educação geral das novas gerações, a educação 
será feita no lar, na escola, na vida pública e nesse dia o Brasil será 
incontestavelmente um dos mais prósperos e felizes países do globo 
(MEDEIROS, 1918, p. 185). 
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5.4 A ESCOLA DE DONA ADELLE: CHAMA EM MOVIMENTO 
 
 

Maior no sentido estético, na filosofia das belas 
artes, Adelle de Oliveira viveu princesa em Ceará-
Mirim, sua terra, fazendo crescer ali um 
magistério. Um mundo de inteligência, por onde 
passaram vultos que hoje engrandecem a cultura 
potiguar. Mais tarde, morreu rainha, sentada num 
trono de glória, após ter cumprido sua missão no 
professorado da terra (SARAIVA, TRIBUNA DO 
NORTE, 13/03/1983). 

 
 

 

Se a Adelle que retorna ao vale não é mais aquela menina alegre que partira dez anos 

antes, a Ceará-Mirim que ela encontra também não era mais aquela de luxo e riqueza 

abundante que havia deixado. Os senhores de engenhos ainda reinavam, mas sem o fausto do 

século XIX. Também ainda não é a decadência da cana-de-açúcar.  

Logo no ano seguinte ao seu retorno, 1900, Adelle de Oliveira começa a dar aulas 

particulares em sua residência, no casarão do seu tio e padrinho, Ângelo Varela, que ficava à 

rua São José, no centro de Ceará-Mirim. Principia com alguns alunos, apenas para ocupar seu 

tempo ocioso, vai crescendo, recebendo mais alunos, forma novas turmas. Então, surge a 

necessidade de mais professoras e se constitui o externato para meninos e meninas. 

Mais do que um espaço educacional, o externato se constitui na própria vida da 

professora Adelle de Oliveira. Ali, ela pode dar expansão aos seus sonhos de realização 

pessoal, de respeito e importância diante da sociedade local e de ser, verdadeiramente, amada 

e até venerada pelos seus alunos e pela Ceará-Mirim, onde o Externato Ângelo Varela lhe dá 

status intelectual. 

Nessa época, não havia ainda o Grupo Escolar, instituição que chega a Ceará-Mirim só 

em 1912, quando o Externato Ângelo Varela já tem toda uma história e tradição. Os meios de 
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transporte e a distância de outros centros urbanos também dificultavam os deslocamentos para 

buscar instrução. 

Sobre esse início e a localização do externato, que funcionava no mesmo local onde 

residiam Adelle e sua família, temos uma declaração de Pereira (1978, p. 37): “Nessa época 

minha família residia vizinha à casa de Ângelo Varella, onde funcionava a Escola, com amplo 

recreio e certa liberdade nas aulas.” 

O externato funcionou nas dependências da residência de Adelle de Oliveira, de 1900 

até a metade da terceira década do século XX. Observe como Pereira (1978, p. 37) recorda 

esse tempo em que estudou com a professora Adelle de Oliveira: 

 

A escola era dirigida por uma poetisa, que não podia valer-se de certos 
métodos antigos, inclusive a palmatória e a cafua, ainda adotados como 
castigo severo e como instrumento de convencimento social, além de 
didático. Já se estudava, então, Datilografia nas famosas máquinas de 
escrever “Underwood”, em que nos exercitávamos, inclusive seguindo um 
catálogo especializado, que não era tão claro a ponto de facilitar o 
aprendizado mecânico. [...] Gostava sempre de, com o progresso embora 
lento da alfabetização, dar como tarefa, vez por outra, uma composição 
sobre assunto local. (PEREIRA, 1978, p.37, 38). 
 

 

Pereira (1978) afirma que Adelle de Oliveira ensinava português, dando a entender 

que as outras disciplinas eram ensinadas por outras professoras, e também dirigia a escola. E 

ainda nos informa sobre o ensino de datilografia no externato, com um antigo manual de 

datilografia. Mostra, também, a metodologia utilizada pela professora. Fazer o aluno produzir 

textos, mesmo que insipientes, para exercitar a escrita, a produção textual com todas as suas 

vertentes: criação, imaginação, construção e organização das ideias no papel. Tudo isso pela 

afeição e não pela força e imposição, como ainda era corrente naqueles dias. 

Nilo Pereira e Edgar Barbosa são alunos de Adelle de Oliveira, no Externato Ângelo 

Varela, entre os anos de 1915 a 1920. 
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No início de nossa pesquisa, acreditávamos ser a Escola de Dona Adelle de Oliveira 

um externato para meninos, comuns àquela época. Descobrimos, através de nossas 

entrevistas, que era misto. Abrigava meninos e meninas, igualmente, em salas e recreio, 

comuns aos dois sexos, o que não era tão comum naquele período. Inclusive havia indicações 

expressas para que, mesmo nas escolas mistas, as salas de aula e, principalmente, o recreio 

fossem separados por sexo. A Lei 405, de 29 de novembro de 1916, no seu capítulo V, Artigo 

13, inciso V, afirma que “Haverá em cada edifício compartimentos para a diretoria e o 

arquivo e uma área coberta e murada para o recreio, com divisão para cada sexo”. O 

Externato Ângelo Varela quebrava esse paradigma. João Wilson Mendes Melo, ex-aluno, 

afirma que, à hora do recreio, os meninos jogavam bola ou faziam “queda de braço” para 

impressionar as meninas. Essas, por sua vez, ficavam sentadas observando e sorrindo ou 

brincavam de pega-pega entre elas. 

Analisando duas entrevistas obtidas por Gibson Machado (2005), em Ceará-Mirim, 

com o senhor Valmir Varela e sua esposa, Dona Celina Varela, gravadas em DVD, e outra 

feita com o irmão do Senhor Valmir, Alzair Varela, na mesma época e local, descobrimos que 

o Externato Ângelo Varela era, também, internato. Os meninos que residiam em engenhos 

mais distantes ou na zona rural e povoados mais afastados moravam na Escola de Dona 

Adelle. 

Gibson Machado nos conta que Alzair nasceu em 20 de março de 1914, passou a 

infância no engenho Ilha Bela, brincando, tomando banho de rio e cavalgando pelo canavial. 

Desse tempo tinha muita recordação, o engenho era como uma pequena cidade, lá era o seu 

mundo. 

 

As primeiras letras foi na escola de Adelle de Oliveira, professora e poetisa, 
tão lembrada pelo escritor Nilo Pereira: “ela toda é um poema de 
transparência e de ternura, como a restituir ao mundo dilacerado e aflito a 
confiança na bondade humana”. Adelle, também era para Alzair, uma 
mulher lirial que animara seus passos na primeira jornada, nos primeiros 
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enigmas com que a vida se arma para fazer os desafios até o fim, exigindo 
para um máximo de ansiedade um mínimo de satisfação. Ele ficava no 
internato de Adelle com seu irmão Valmir. Os dias de internato passavam 
dentro de um ambiente poético. Lembra a professora, mulher já de idade, 
magra, lhes tomando a lição, a ele e seu irmão. Passavam a semana no 
internato, que se localizava na Rua São José, e no final de semana voltavam 
para Ilha Bela, viver o paraíso da liberdade (MACHADO, 2005). 

 

Alzair Varela afirma que Adelle era “mulher já de idade”. Ele nasce em 1914 e estuda 

no externato por volta de 1921 a 1925, quando a professora tinha, então, entre 37 e 41 anos. 

Segundo os conceitos daquela época, uma mulher nessa idade, solteira, já era uma mulher de 

idade. Os irmãos, Alzair e Valmir, mais alguns outros alunos, passavam a semana no 

externato e guardam recordações muito boas e saudosas daquele tempo. Ambos falam da 

forma lirial com que eram tratados pela professora, do ambiente poético, dos espaços sempre 

asseados, do carinho maternal e da liberdade que ela lhes dava. Ambos lembram com 

saudades da professora poetisa “tomando a lição”. Lembram da voz melodiosa e carinhosa, do 

jeito maternal com que eram conduzidos ao mundo do conhecimento, sem os traumas comuns 

da palmatória e de outros castigos físicos e mentais. 

Senhor Valmir ainda nos fala do café da manhã no internato que, segundo ele, era 

parco, para evitar a imoralidade gustativa, ou “depravação do apetite” (gula). Era composto de 

café com leite, pão com manteiga, ovos, mas, às vezes, variava. O que era invariável era o 

mungunzá. Todos tinham que comer, todos os dias, aquela comida de milho que fazia crescer, 

dava força, sangue e inteligência aos alunos.  

Acreditamos que a história das práticas pedagógicas de Adelle de Oliveira está 

intimamente ligada não só à história da educação no Vale do Ceará Mirim, mas também à 

institucionalização da instrução pública no mundo moderno, assim como à organização das 

primeiras instituições escolares do Rio Grande do Norte. Razão pela qual escrevemos, em 

nossa pesquisa, um capítulo que traça um panorama da educação na primeira metade do 

século XX, período no qual Adelle de Oliveira atua no magistério na cidade de Ceará-Mirim. 
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Que mudanças essas instituições, que nasciam com a Reforma na Educação e os 

grupos escolares, traziam para as práticas de uma professora que estava habituada a ver a 

escola como propriedade sua e a agir com total autonomia didática? O que significou o 

magistério para a poetisa que sofria os amores perdidos? Como era a prática pedagógica da 

professora Adelle de Oliveira?  

Tavares (2002, p. 25) dá uma ideia do que representou o magistério para essa 

educadora. “As tempestades sempre acabam, contudo a de Adelle apenas se amainou, na 

medida em que assumiu as suas atividades docentes, sendo mestra de três gerações”.  

Essa professora, que exerceu o magistério durante várias décadas naquele município, 

onde foi exemplo de cultura e de dedicação ao magistério, contribuiu para a formação de 

várias gerações em sua cidade. Com suas modernas práticas docentes, assim citadas por seus 

ex-alunos, como Edgar Barbosa, Nilo Pereira, Alzair Varela, Almir Varela e sua esposa 

Celina Varela, Jurandir de Araújo Carvalho e João Wilson Mendes Melo, dentre outros, que 

incluíam música e poesia, nos faz lembrar outra professora, sua contemporânea, estudada pela 

professora Dra. Rosanália de Sá Leitão Pinheiro: Sinhazinha Wanderley (MORAIS, 2001, p. 

29-39).  

A exemplo de sua contemporânea, Adelle também funda e mantém, a própria custa, 

um externato, onde as gerações locais são educadas e por meio do qual é ainda hoje lembrada.  

Nas conversas que tivemos com Franklin Marinho, ex-aluno, ele nos afirma que 

“Dona Adelle era severa, séria, austera, mas não utilizava os castigos comuns na época e era 

sempre muito carinhosa”. (MARINHO, 2006). 

Nilo Pereira diz: 

 

Lembrei-me que, na véspera, consagrado como ‘imortal’ pela Academia de 
Letras de minha terra, tal ascensão tinha começado na escola de Adelle, 
como chamávamos a escola que funcionava na Rua São José e cuja moldura 
lírica já a havia traçado Edgar Barbosa no discurso acadêmico em que me 
recebeu. Seria imperdoável, desta vez, não remontar às origens; e remontar 



 113 

às origens, era, no caso, beijar as mãos daquela que pôs diante dos olhos do 
menino tímido a carta do abc (que o tempo e a pedagogia condenaram), mas 
sem matar a poesia daquela orquestração infantil, ingênua e doce, com que 
aprendíamos cantando; e cantando íamos tomando contato com a beleza 
misteriosa da língua, que deve ter sido criada para enlevo musical ou para 
florações verbais de que a poesia será a expressão mais bela, mais rica, mais 
profunda (PEREIRA Apud TAVARES, 2002, p.139). 

   

Nilo Pereira estuda no externato, como dissemos, até 1921. Sabemos, pela entrevista 

com outros ex-alunos dela, que depois ela passa a utilizar, também, os Livros de Leitura, de 

Felisberto de Carvalho, que aplica o método intuitivo, da silabação e da leitura expressiva, 

que discutiremos no próximo item. 

Montenegro (1965), mesmo sem ter estudado com Adelle de Oliveira, através de 

constantes depoimentos do amigo Nilo Pereira, delineia a figura de uma educadora que se 

doa, que faz do magistério seu projeto de vida. E, como era pensamento corrente no final do 

século XIX, início do século XX, até por volta de 1945, a professora aparece como a mãe e os 

alunos são os filhos que ela não teve.  

 

Ainda no Recife, muitas vezes, em ocasiões as mais diversas, em Natal, até 
no avião onde quase não se fala b e não preciso explicar porque b, Nilo 
Pereira não se cansa de me dizer: você não pode deixar de conhecer Adelle 
de Oliveira. É mais um anjo do que uma pessoa. O anjo da escola, diz-me 
ainda Nilo. E é mesmo. Recebe Nilo como uma mãe carinhosa recebe o filho 
querido. Beija-o com a maior ternura de mãe e se dirige a mim como se 
fôssemos velhos amigos. (MONTENEGRO, 1965, p. 16). 

 

Essa imagem divinizada da professora, a figura maternal, que se dedica inteiramente 

ao magistério, sem contrair matrimônio, ganhou mais força por volta de 1925 e se espalha 

pelo Brasil se apresentando mais radical em alguns estados, como Minas Gerais, ou mais 

comedida em outros, como o Rio Grande do Norte, porém sempre presente de uma forma ou 

de outra. 

O celibato pedagógico feminino é discutido em muitos outros trabalhos que tratam da 

historiografia da educação, de diversas regiões brasileiras, neste mesmo período. Temos, 
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como exemplo desses trabalhos, Mulheres na sala de aula (LOURO, 2000, p.443-481), que 

discute a forma como as mulheres ocuparam as salas de aula, e o trabalho de Costa (1995, p. 

155-185), que trata de docência e gênero, analisando o trabalho das professoras numa 

perspectiva que possibilite subverter as lógicas construídas contra as mulheres. O celibato 

pedagógico era assunto bastante polêmico e teve acirradas discussões, na década de 1920, no 

Rio Grande do Norte.  

Segundo Dauphin (1991, p. 479), o celibato é efetivamente um fenômeno 

característico da civilização ocidental e quase permanente na sua história.  

 

a invenção da incompatibilidade entre trabalho e casamento marca mais 
especialmente o destino das mulheres no século XIX e impõe a idéia de um 
sacerdócio laico desde o momento em que um ideal humanista presida ao 
exercício de uma profissão (enfermeira, professora, assistente social...). Fora 
de casa, as mulheres sós devem levar as virtudes domésticas para o vasto 
mundo, elevar o nível moral das fábricas, dos hospitais, das escolas e das 
outras instituições públicas. (DAUPHIN,1991, p.486). 

 

Na sua análise, a autora alerta que as profissões abertas às mulheres no final do século 

XIX tinham o duplo caráter do modelo religioso e da metáfora maternal: 

dedicação/disponibilidade; humildade/submissão e abnegação/sacrifício. “Desse modo a 

jovem cristã, que, contra a sua vontade, fica solteira – não haveria que ver nisso uma 

disposição da Divina Providência?”. (DAUPHIN, 1991, p. 488). 

Adelle de Oliveira se adéqua perfeitamente a esse modelo celibatário, com instintos 

maternais e, na verdade, é mãe dos meninos do internato durante toda a semana. Segundo seus 

ex-alunos, era assim que ela os tratava, como filhos queridos. 

A lógica econômica das primeiras décadas do século XX, assim como os ideais 

republicanos de modernizar a sociedade pela educação, colocavam a mulher como elemento 

indispensável nesse projeto modernizador. Porém, era necessário que a sua função como 

professora não fosse perturbada pelas funções de esposa, mãe e dona de casa. Solteira, todas 
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as suas docilidades femininas e tendências maternais estariam a serviço da formação do aluno. 

E o magistério passa a ser visto, pela sociedade e, inclusive, pelas próprias professoras, como 

sacerdócio. 

O que importa é que a mulher, materna por natureza, seja transformada, segundo 

Louro (2000, p. 452) “no pilar de sustentação do lar e na educadora bondosa das futuras 

gerações”.  

A professora e escritora da cidade do Assu/RN, Sinhazinha Wanderley, afirma que: “A 

escola é meu conforto. Os meus alunos são meus filhos e por mais ingratos que me pareçam 

não deixo de querer-lhes bem”. (WANDERLEY, 1952, Apud RIBEIRO, 2003, p. 89).   

Adelle de Oliveira correspondia ao modelo ideal de professora: solteira, celibatária, 

culta, dedicada, abnegada, tendo no magistério sua razão de viver. 

É o que se chamou de Celibato Pedagógico Feminino, amplamente discutido, aceito e 

defendido com fortes argumentos por alguns, como o professor Nestor dos Santos Lima 

(1927), e combatido por outros, como a advogada Orminda Bastos4, que publica artigo 

intitulado Interdição do trabalho à mulher casada, no jornal A República, em março de 1928. 

Esse artigo é uma resposta à tese intitulada O celibato pedagógico feminino, defendida por 

Nestor dos Santos Lima, na Primeira Conferência Nacional de Educação, promovida pela 

ABE, em Curitiba, em 1927.  

Nestor dos Santos Lima era defensor do celibato pedagógico e utilizava como 

argumentos as múltiplas funções assumidas pela mulher casada. 

 

Por mais diligente e laboriosa que a mulher seja, não poderá dar conta dos 
encargos da família, cuidar dos filhos, do marido, dirigir os empregados, 
enfim, a própria habitação, providenciando a tempo e a hora acerca de tudo 
quanto é necessário a regularidade da vida doméstica, de que é ela ponto 
central, e por outro lado preparar bem as lições, dispor metódica e 

                                                 
4 Orminda Bastos foi advogada, feminista e jornalista. Estudou direito em Belém e, em 1925, foi para o Rio de 
Janeiro, onde participou de uma agremiação feminista, criada em 1929, destinada a incrementar o movimento 
intelectual da mulher, a União Universitária Feminina. 



 116 

previamente o seu trabalho, fazer escrituração da classe, estudar e ilustrar- se 
constantemente, comparecer à hora marcada, esgotar horário, preocupada tão 
somente com o seu mister pedagógico, sem os sobressaltos e o temor dos 
chamados urgentes e dos reclamos aflitos de casa, para ver o menino que 
caiu, ou está com febre, ou quebrou algum objeto [...]. (LIMA, 1921, p. 45). 

 

Adelle de Oliveira parece, inclusive, se adequar também muito bem na moda feminina 

sugerida, e até exigida, para professoras naquela época. Vestia-se sempre sobriamente, 

elegante, mas sem chamar a atenção e com muita descrição. Tanto na sala de aula como no 

seu dia a dia, pela sua condição celibatária, pelo seu modo de vestir-se e portar-se, encarnava 

o modelo ideal de mulher e educadora da época. 

Lima (1921, p. 15) diz como deveriam vestir-se as professoras. 

 

toda vestimenta que não proteger suficientemente o corpo das 
irregularidades do meio atmosférico ou não resguardar contra a curiosidade 
malsã dos olhares alheios não preenche o seu duplo fim higiênico e moral. 

 

A professora Adelle de oliveira se encaixava perfeitamente nesse ideal de mulher 

defendido na década de 1920, no Rio Grande do Norte. Essas preocupações com o vestuário 

feminino, relacionando-o à moral cristã, denotam o pensamento recorrente na década de 1920 

a respeito das representações das mulheres como a personificação da Virgem Maria. Das 

professoras, eram esperados comportamentos condizentes com as mulheres redentoras, 

bondosas e dignas das tarefas a elas confiadas. Essa era a representação da professora Adelle 

em seu tempo e lugar. 

No livro de Montenegro (1965), podemos perceber, ainda, as representações que o 

aluno Nilo Pereira – e, a partir dele, também o amigo Montenegro – fazia da escola e da 

professora.  

 

Leio-lhe a página 27 da Evocação do Ceará-Mirim. Leio de pé. Todos ficam 
de pé. ‘Adelle de Oliveira, a primeira professora, guarda a fisionomia 
translúcida da poetisa que sempre foi. Seus olhos se fixam melhor no 
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passado. Suas mãos adejam como asas. Seus gestos têm oscilações liriais 
procurando o ponto de apoio na realidade ida e vivida. Ela é todo um poema 
de transparência e de ternura, como a restituir ao mundo dilacerado e aflito a 
confiança da bondade humana’. (MONTENEGRO, 1965, p. 16). 

 

Ao mesmo tempo em que “vivia a vida dos outros”, Adelle criava discípulos que 

passavam a viver, senão a sua vida, mas a partir do seu estilo de vida, através dos 

ensinamentos que ela passava e da ideologia que perpassava seu discurso em sala de aula. 

 

Adelle de Oliveira b mais um anjo do que uma pessoa b enche de evocação 
aquela casa que já é em si uma evocação. Fala do passado e faz o passado 
presente. Ilumina tudo com a força do seu poder evocativo e nos enche de 
confiança na bondade humana. Em Adelle de Oliveira o lirismo é o sangue 
que corre em suas veias. A ternura humana enche-lhe o coração todo. Fez de 
sua vida, a vida dos outros. Quando Nilo fala de seus poemas ou de seus 
sonetos ela acha que aquilo tudo não vale nada. Na verdade, seu grande 
poema é a vida. Foi principalmente a vida dos outros que ela viveu. Hoje são 
muitos que vivem a sua vida. São muitos os discípulos, espalhados por todos 
os lados, que ainda se sustentam das suas lições, do seu lirismo e da sua 
ternura. Não há ninguém que tenha tido em criança a alma tratada por 
aquelas mãos para não ter levado delas alguma coisa, para não ter se 
impregnado do seu espírito, para não ter sido tocado pela sua ternura e pela 
sua bondade. (MONTENEGRO, 1965, p. 16). 
 

O caráter sentimental do livro se concretiza aos nossos olhos na passagem onde é 

descrito o momento em que a visita termina e eles deixam a casa de Adelle de Oliveira.  

 

[...] Ao deixarmos a casa de Adelle de Oliveira, não sentíamos o chão sob os 
nossos pés. Estávamos suspensos. Adelle de Oliveira não fora o anjo das 
escolas, como Santo Tomás de Aquino, mas o anjo da escola, torna a dizer 
Nilo Pereira. Adelle de Oliveira é uma flor do Vale b do Vale do Ceará-
Mirim. Uma flor que não pode florescer no asfalto. Não é flor da cidade nem 
da civilização. (MONTENEGRO, 1965, p. 16). 

 

Encontramos as mensagens enviadas ao professor Nilo Pereira, destinadas a serem 

lidas durante a conferência, na Academia Pernambucana de Letras, intitulada Itinerário 

sentimental do Ceará-Mirim, e outras que são recortes de notícias publicadas em jornais de 

Recife sobre o evento. 
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Destacamos a mensagem enviada pela poetisa e professora Adelle de Oliveira a Nilo 

Pereira. 

 

Da poetisa e professora Adelle de Oliveira: 
 
Ceará-Mirim, 24 de abril de 1965. 
 
Querido Nilo: 
 
Estou triste. A mensagem de agradecimento, admiração e louvor b um dever 
b que, no trinta do corrente, eu e minha irmã desejamos mandar ao nobre 
conferencista professor Francisco Montenegro, não seguirá. Sinto-me 
incapaz de escrever qualquer coisa digna de ser lida na Academia 
Pernambucana de Letras. As minhas impressões mais fortes deixam-me 
sempre em silêncio b sinto e não sei dizer. Você deve ter notado isso, 
quando nos distinguiu com a grande honra de apresentar-nos ao professor 
Francisco Montenegro b inteligência brilhante, espírito privilegiado, 
bondade cativante. Dessa visita não esquecerei o momento emocional mais 
profundo em que ele, de pé, lia um trecho b bondade e lirismo do seu livro 
‘Evocação do Ceará-Mirim’ b e nós, eu e você, também de pé, o ouvíamos. 
A voz clara, serena, doce, harmoniosa como que se infiltrava no coração da 
gente, numa carícia de sonho. E eu nem sequer agradeci! 
Não fique triste. A sua tristeza duplicaria a minha. Expus-lhe o meu coração, 
perscrute-o e com a magia de suas doces palavras e o que houver de melhor 
apresente ao nobre conferencista. Com a grande estima de sempre o nosso 
carinhoso abraço. (a) Adelle. (OLIVEIRA, Apud. MONTENEGRO,1965, p. 
35). 
 

Nessa mensagem, uma afirmação da professora Adelle de Oliveira reforça seu modo 

sempre discreto e modesto de ser, mas também era uma tática da educadora, que acabou 

encarnando o modelo de professora de seu tempo: “Sinto-me incapaz de escrever qualquer 

coisa digna de ser lida na Academia Pernambucana de Letras”. A professora, mesmo não 

estando presente no evento, se resguarda até de ter um texto seu lido para um público que lhe 

era estranho e que ela sabia intelectual.  

Chama a atenção a passagem “As minhas impressões mais fortes deixam-me sempre 

em silêncio b sinto e não sei dizer”. É a reação natural de alguém que precisou aprender a 

calar, a se resguardar, a sentir e não dizer. Adelle transforma-se, pouco a pouco, em uma 

mulher misteriosa, “esquisita”, como nos dizem algumas pessoas. As perdas se acumulavam e 
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ela se recolhia ao seu interior. Só se revelava, um pouco, em sala de aula, onde era a 

educadora e, parece-nos, foi tudo que lhe restou para ser e ela foi por completo, inteira. 

Uma notícia da jornalista Dulce Chacon, publicada no Jornal do Commércio, em 05 

de maio de 1965, seis dias após a conferência, deixa claro que o telegrama de Adelle foi lido 

durante a conferência ou, pelo menos, disponibilizado para os jornalistas. Cito um trecho. 

 

A mensagem que D. Adelle enviou ao escritor Nilo Pereira, em forma de 
carta, destacou-se pelo sentido poético, clareza de estilo e, o melhor, uma 
ternura quase mística. Eu a li, tão emocionada, como se visse pertinho de 
mim, o ‘Anjo da Escola’, de mãos diáfanas, feitas para abençoar aquela que 
iniciou o mais ilustre dos ceará-mirinenses no gosto das letras, o prof. Nilo 
Pereira. É tocante a fidelidade deste aluno à professora. (CHACON Apud. 
MONTENEGRO, 1965, p. 48, 49). 

 

A jornalista, provavelmente, também se encanta com a aura angelical que envolve a 

figura da poetisa e deixa transparecer sua emoção num texto de jornal. 

No Diário de Pernambuco, de 23 de abril de 1965, mais uma nota faz referência ao 

livro de Montenegro, que seria lançado na Academia Pernambucana de Letras, no dia 30 de 

abril de 1965, e a Adelle: 

 

Ninguém fecha esse livro para esquecer Adelle de Oliveira, poetisa e 
professora primária, pois ‘se lhe houvessem posto à sua mão, a palmatória, 
instrumento pedagógico de conhecimento da época, nessa seca e áspera 
madeira teriam brotado rosas’. (Apud. MONTENEGRO, 1965, p. 74). 
 

 
A professora do Vale do Ceará-Mirim não esteve presente à conferência, não fez o 

texto de saudação, solicitado por Nilo Pereira e pelo professor Francisco Montenegro, mas foi 

notícia enquanto primeira professora de Nilo Pereira. Era o anjo da escola, modelo maternal e 

angelical que acompanhava a educadora, mesmo depois de deixar a sala de aula. E era o 

mesmo que se esperava das professoras primárias. 
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No livro Vultos, fatos e saudades, de Cavalcante (1985), encontramos apenas uma 

pequena referência à educadora, dizendo que essa, juntamente com o professor Ebner de 

Brito, preparava os alunos para o colegial. 

Em Nilo Pereira, Imagens do Ceará-Mirim (1989), localizamos várias passagens onde 

ela é citada como a “professora anjo”, como uma espécie de santa divinizada, como a 

responsável pela intelectualidade das mais destacadas figuras ceará-mirinenses de toda a 

primeira metade do século XX. 

Destacamos o texto A primeira professora, em que o autor fala da relação professor-

aluno e, usando um termo mais corrente em nossos dias, da interação em sala de aula. 

 

Por pouco não pego da bolsa escolar para refazer o caminho da Rua São 
José, onde Adelle impunha a sua presença de educadora como se estivesse 
diante de almas a conhecer e nunca diante de crianças a castigar. Castigos 
não os havia: nem seria possível imaginar que uma poetisa, descendo todas 
as manhãs do Parnaso, com as mãos claras e lustrais com que reanimava 
sonhos e construía o próprio mistério da vida, se pusesse, como professora, a 
fugir do seu enlevo para a aspereza em que a pedagogia do tempo não raro se 
comprazia. Não, Adelle de Oliveira continuava nas suas aulas – só agora 
entendo perfeitamente esse milagre – a sua quimera e o seu devaneio de 
poetisa; e tão mansa era que a sua voz, a mesma voz que encontro tantos 
anos decorridos, tinha acentos de pássaros que chegasse todos os dias do 
Paraíso, trazendo mensagens azuis de confiança às almas que a vida não 
havia ainda marcado com o selo das fatalidades do mundo. (PEREIRA, 
1989, p. 26). 

 

Nesse texto, vislumbramos, através dessa descrição da professora feita por um ex-

aluno, o escritor Nilo Pereira, uma educadora comprometida com a aprendizagem, com o 

crescimento de seus alunos, com a sensibilidade de crianças que despontavam para o mundo 

do conhecimento. Uma educadora que era, antes de tudo, poetisa. E, como fica evidente, 

passou ensinamentos que permaneceram na mente e nos corações de seus alunos, participando 

da construção do adulto, que ora retorna, visita a mestra e revive esses ensinamentos. 

A Escola de Dona Adelle ficou como um lugar de aprendizado moderno, um espaço 

que se adequou às exigências educacionais do seu tempo, dirigido por uma professora leiga 
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que, apesar de não ter uma formação nas escolas oficiais, tinha a formação de vida, a 

formação do sujeito aprendente que caminha para si, a formação como arte do tempo, como 

afirma Josso (2004). 
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5.4.1 DA CARTA DO ABC AOS LIVROS DE FELISBERTO DE CARVALHO 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 12: Livros de Leitura, de Felisberto de Carvalho 
Fonte: Arquivo de Soares Feitosa 

Figura 13: Livros de Leitura, de Felisberto de Carvalho 
Fonte: Arquivo de Soares Feitosa 
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Na década de 1880, foi lançada a Cartilha Nacional, de Hilário Ribeiro, que propunha 

um trabalho simultâneo da leitura e da escrita e o ensino do valor fônico das letras para o 

aprendizado da leitura. Nessa mesma década, veio a público a Cartilha da Infância, de 

Thomaz Galhardo, já baseada na silabação (MORTATTI, 2000, p. 03). Ainda de acordo com 

Mortatti (2000), o impulso nacionalizante das cartilhas se dá a partir de 1890 e vai se 

consolidando nas primeiras décadas do século XX. As primeiras cartilhas nacionais foram 

baseadas nos princípios sintéticos (alfabético, fônico e silábico), métodos que se destacam 

pelo princípio da síntese, partindo das unidades menores da língua como as letras (alfabético), 

os fonemas (fônico) e as sílabas (silábico) para as unidades maiores como as palavras, frase e 

texto, sempre de acordo com uma certa ordem crescente de dificuldade.  

Ensina-se a ler palavras formadas com as letras, a sílaba, e, por fim frases isoladas e 

agrupadas. Posteriormente, basearam-se nos métodos analíticos (palavração, sentenciação, 

global). Tais métodos privilegiam o princípio da análise, uma vez que há a preocupação com 

o sentido dos textos e a memorização, para depois partir para a análise das sílabas e fonemas. 

Na prática, os métodos de alfabetização estavam reduzidos ao uso de uma determinada 

cartilha, pois neste material didático encontrávamos o método a ser seguido e a matéria a ser 

ensinada, de acordo com um programa oficial estabelecido previamente.  

Adelle de Oliveira, que dá início à sua prática educativa em 1900, como professora de 

aula de reforço, logo funda o Externato Ângelo Varela, onde passa a utilizar as cartilhas, ou 

Cartas do ABC, que eram amplamente empregadas no final do século XIX, início do século 

XX. Quem dá notícia do uso da Carta do ABC naquele estabelecimento de ensino é Nilo 

Pereira, que estudou na Escola de Dona Adelle, por volta de 1915.  

 
e remontar às origens, era, no caso, beijar as mãos daquela que pôs diante 
dos olhos do menino tímido a carta do abc (que o tempo e a pedagogia 
condenaram), mas sem matar a poesia daquela orquestração infantil, ingênua 
e doce, com que aprendíamos cantando; e cantando íamos tomando contato 
com a beleza misteriosa da língua (PEREIRA  Apud TAVARES, 2002, p. 
139). 
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Pereira (2002) falava da utilização, na escola de Dona Adelle, da Carta do ABC, “que 

o tempo e a pedagogia condenaram”. E acrescenta que os alunos aprendiam cantando. Era o 

método da soletração, que se dizia cantado. 

Através desse método, se aprendia o alfabeto, depois se ia aprendendo, através da 

repetição, as sílabas, que formariam as palavras, ou seja, cantando as sílabas.  

 

b- b-a –ba, b-e- be, b-i-bi, b-o-bo, b-u-bu 

l-  l-a-la, l-e-le, l-i-li, l-o-lo, l-u-lu 

be-o-bo, ele-a-la= bola. 
 

Em coro e individualmente, as crianças iam entrando em contato com a leitura e a 

escrita através da memorização. A Carta do ABC servia como material didático e, na maioria 

das vezes, era o único material impresso a que as crianças tinham acesso durante o processo 

de aquisição da leitura e da escrita. 

Na Escola de Dona Adelle, como em muitas outras espalhadas pelo Brasil, a Carta do 

ABC era empregada, ainda, para treino de caligrafia, já que trazia vários tipos de letras. Os 

alunos faziam cópias para, mesmo antes de saberem escrever de fato, adquirirem uma boa 

caligrafia. 

As cartas de ABC eram constituídas por: cartas contendo o alfabeto; cartas de sílabas 

(compostas com segmentos de uma, duas ou três letras) e cartas de nomes (onde são 

apresentadas palavras cujas sílabas são separadas por hífen). Apesar do surgimento de novos 

métodos de alfabetização, essas continuaram a ser editadas, e ainda bastantes utilizadas, até os 

anos 50 do século XX. Por outro lado, desde o final do século XIX, havia um grande interesse 

do Governo Republicano em que o material didático utilizado na instrução pública fosse 

adequado à realidade brasileira. Tal fato fomentou o processo de nacionalização do livro 
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didático produzido por brasileiros e a expansão do mercado editorial fazendo surgir as séries 

graduadas. 

Essas Séries Graduadas dos Livros de Leitura consistia em uma coleção destinada aos 

diferentes estágios de aprendizagem da leitura. Eram organizadas de forma que as lições e 

temas a ser trabalhados ao longo de todo o ensino primário fossem distribuídos gradualmente 

em cada um dos volumes. Através dessa distribuição buscava-se ajustar não só a grafia, mas 

também a extensão dos textos e a complexidade dos assuntos. Geralmente, o primeiro 

volume, destinado ao aprendizado inicial da leitura, tinha um papel equivalente ao das cartas 

do ABC, modificando, porém, o método. 

Em 1892, foi publicado o Primeiro Livro de Leitura de Felisberto de Carvalho, no 

qual utiliza o método da silabação. Nesse momento, havia uma adesão oficial aos métodos 

analíticos, por atenderem melhor às mudanças exigidas pela República quanto à instrução 

pública, que deveria atingir a maior parcela possível da população. 

A Lei 405, de 29 de novembro de 1916, no seu capítulo I, Artigo 2º, dá liberdade aos 

estabelecimentos particulares de ensino de escolherem que métodos e materiais didáticos 

utilizarem. A fiscalização nas escolas particulares apenas se prenderia às questões de higiene, 

moral e às disciplinas que deveriam ser ministradas em cada série. 

 

O ensino privado é inteiramente livre quanto aos métodos e regime didático, 
ficando somente sujeito à fiscalização do Governo no que se refere à higiene, 
à moralidade e ao conjunto das matérias ensinadas, entre as quais terá 
sempre o primeiro lugar a língua nacional. (BRASIL, 1916, p.38). 

 

A despeito disso, por volta de 1915, Adelle de Oliveira, em consonância com as 

mudanças ocorridas no estado, quanto à educação oferecida em escolas públicas, passa a 

utilizar, também, no Externato Ângelo Varela, os livros de leitura, de Felisberto de Carvalho, 

em consórcio com as já utilizadas cartas do ABC. 
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Nos referidos livros de leitura, era usado o método intuitivo. De acordo com Souza 

(1998, p.159), o método intuitivo 

 

Consistia na valorização da intuição como fundamento de todo o 
conhecimento, isto é, a compreensão de que a aquisição dos conhecimentos 
decorria dos sentidos e da observação. [...] Isto significava partir de outros 
princípios diferentes da lógica predominante no ‘método tradicional’ de 
ensino o qual se pautava na aprendizagem com base na memória e repetição 
[...]. O método intuitivo, ao contrário, uma abordagem indutiva pela qual o 
ensino deveria partir do particular para o geral, do conhecido para o 
desconhecido, do concreto para o abstrato.  

 

Falar sobre o método e as intenções pedagógicas que permeavam esses livros é, de 

certa forma, falar da prática pedagógica de Adelle de Oliveira, a partir de 1915, quando ela 

passa a utilizar os livros de leitura e abandona, pouco a pouco, a Carta do ABC e o método 

tradicional, o sintético. 

Chegamos à conclusão de que, assim como ela se guiou pela Carta do ABC, utilizando 

o método sintético, da soletração, e buscando ensinar da forma mais amena, eficaz e poética 

possível para as crianças, passou a se guiar pelos livros de leitura quando tomou 

conhecimento das mudanças educacionais trazidas com a criação dos grupos escolares e, mais 

especificamente, com a chegada do “Grupo Escolar Felipe Camarão” a Ceará-Mirim. A 

educadora, com intuito de se adequar à nova realidade imposta pelas reformas educacionais, 

assumiu toda metodologia sugerida nos livros de leitura de Felisberto de Carvalho e esses 

passaram a guiar a prática pedagógica do externato.  

Nos Programas de Ensino dos Grupos Escolares (RIO GRANDE DO NORTE, 1924, 

p. 77), temos a lista de “Livros recomendados para o ensino dos Grupos Escolares”. São eles: 

 

Para os alunos 
 
Curso Infantil-Misto. 
 
“Ensino Rápido” e “Cartilha analítico-sintética”, de Mariano de Oliveira; 
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“Cartilha Infantil”, de C. A. Gomes Cardim; 
“Cartilha Analítica”, de Arnaldo Barreto; 
“Meu livro” (1ªs leituras), de Teadoro Moraes; 
“Meu livro” (2ªs leituras), de Teodoro Moraes; 
“Páginas Infantis”, de Mariano Oliveira; 
“Leitura preparatória”, de Francisco Vianna; 
“1º livro de leituras Moraes e instrutivas”, de João Kopke. 

 

Como podemos perceber, os livros de leitura, de Felisberto de Carvalho, não são 

citados. Os ex-alunos, principalmente João Wilson Mendes Melo e Margarida Brandão 

disseram acreditar que os livros pertenciam ao Externato Ângelo Varela. Quem podia pagava 

por eles e quem não podia usava-os e devolvia à escola. 

Segundo depoimentos deles, Adelle de Oliveira tinha muito cuidado com os livros e 

estimulava sempre para que os alunos zelassem pelo material didático dizendo sempre que 

eles serviriam a outros alunos e, quem sabe, aos seus próprios irmãos. 

João Wilson lembrou que, após o recreio, que era coletivo, para meninos e meninas 

num mesmo ambiente, os alunos, principalmente os meninos, ficavam sujos, descabelados e 

suados. Mas, antes de entrarem na sala de aula, faziam fila em frente ao banheiro para 

lavarem bem as mãos, ajeitarem o cabelo e se recomporem.  

Sempre após o recreio, a professora Adelle de Oliveira passava nas salas olhando as 

mãos dos meninos e explicando que não deveriam manusear o livro com as mãos sujas ou 

molhadas de suor. 

O levantamento realizado por Karina Klinke (2001, p.13), mostra que, no esforço de 

uniformização das práticas escolares do período, necessária para a implantação do método de 

ensino simultâneo, foram feitas variadas doações de livros didáticos por presidentes de 

câmaras municipais, deputados, pessoas importantes da localidade ou por um “distinto 

senhor”, que permanecia anônimo; os livros de Felisberto de Carvalho parecem ter sido um 

dos mais doados e terem alcançado cidades e lugarejos, mesmo nas zonas rurais, em quase 

todas as regiões do Brasil. 
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Diante do exposto, embora não tenhamos conseguido saber exatamente como 

aconteceu, chegamos à conclusão de que Adelle de Oliveira obteve uma doação desses livros 

e, através deles, se adequou às mudanças exigidas a partir das reformas educacionais que 

estabelecia a nova educação norte-rio-grandense.  

Mas, se a prática educacional de Adelle de Oliveira passou a se pautar pelos livros de 

leitura de Felisberto de Carvalho, se faz necessário esclarecer melhor como funcionava, na 

prática do dia a dia escolar, esse método intuitivo.  

Felisberto de Carvalho nasceu em Niterói, na rua São Lourenço, em 09 de agosto de 

1850, e faleceu no Rio de Janeiro em 18 de outubro de 1898. Foi jornalista, músico, professor 

e autor de livros didáticos que deixaram marcas na memória nacional, sendo utilizados em 

variadas regiões do Brasil. Temos notícias desses alcances dos livros de leitura através de 

pesquisas realizadas em várias IES (Instituições de Ensino Superior) do Brasil e através de 

relatos em obras literárias. 

Um exemplo é Doidinho, romance autobiográfico de José Lins do Rego, publicado em 

1933, no qual o narrador fala do colégio em que estudou interno. O diretor, os alunos e 

funcionários são a representação de uma sociedade injusta e repressiva contra a qual o 

protagonista se opõe. O título do livro é o apelido do próprio Carlos Melo, que narra suas 

experiências quando internado em um colégio severo. Carlos é enviado para um internato e lá 

encontra um universo regido pela palmatória e pela injustiça, num romance que lembra O 

Ateneu, de Raul Pompéia. Nessa obra, ele relembra dos livros de Felisberto de Carvalho e, 

mais especificamente, a lição 17, do Segundo Livro de Leitura, cujo título é “O Demônio e a 

Embriaguês”. 

Gilberto Freyre (1959, p. 191), em sua obra Ordem e progresso, apresenta o “processo 

de desintegração das sociedades patriarcal e semipatriarcal do Brasil sob o regime de trabalho 

livre”, na transição da Monarquia para a República, afirma que os livros de Felisberto de 
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Carvalho serviram “para a construção da identidade brasileira, verdadeiramente nacionais, na 

época em apreço, como livros escolares ou didáticos concorrendo de modo nada desprezível 

para a unidade brasileira de sentimento”. 

O professor Felisberto de Carvalho escreveu, em 1888, primeiro a obra Tratado de 

metodologia (1909), que discorre, passo a passo, sobre como deve ser o dia a dia da escola, 

desde a construção e instalação do edifício escolar, até as noções de higiene, o relacionamento 

professor e aluno, o material didático utilizado e o método aplicado.  

Baseado nessa sua obra, escreveu os cinco livros de leitura, onde dá instruções claras e 

detalhadas aos professores sobre o ensino da leitura expressiva pelo método intuitivo. Ele 

mesmo afirma que, no caso de os professores não terem lido sua obra, Tratado de 

metodologia, não teriam dificuldades em utilizar corretamente os livros de leitura com tais 

instruções que acompanham cada livro, sempre na introdução. 

Em cada livro, antes de iniciar as lições, ele explica o que é o método por ele utilizado 

e como deve ser utilizado, demonstrando, passo a passo, o caminho a ser seguido pelo 

professor. Esses livros introduzem o método intuitivo, ou lições de coisas, na formação tanto 

do professor quanto do aluno. Tal método tinha o objetivo de despertar o interesse do aluno 

pela aprendizagem. A utilização de gravuras, que eram abundantes em todos os livros, servia 

como ativadores da percepção da criança. 

A novidade desses livros, além da utilização de um método novo, era exatamente o 

uso constante da ilustração, prática muito pouco comum àquela época. Os textos destinados à 

alfabetização são amplamente ilustrados. Desde o alfabeto, onde aparecem figuras 

relacionadas a cada letra, até os textos propriamente ditos. 

Com a falta de material didático ilustrativo, fato comum àquela época nas escolas, 

principalmente no interior do estado, os livros de leitura chegavam como grande novidade e 
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traziam estímulo aos professores e alunos desacostumados a material de tão boa qualidade 

gráfica, além de muitas novidades nas ilustrações coloridas. 

Felisberto de Carvalho descreve o método intuitivo assim: 

 

O processo intuitivo consiste na exibição, seja em grandeza natural, seja em 
miniatura ou fragmentos, das coisas que constituem o objeto da lição ou a 
matéria de estudo. O professor dirige e concentra sobre esse objeto de 
intuição, a atenção e observação do aluno; faz desse objeto o ponto de 
partida de suas explicações, e com ele relaciona, tanto quanto for possível, a 
matéria de ensino. Nenhum outro processo é tão geral, tão eficaz e tão 
necessário como esse, para dar clareza ao ensino, e mais particular, ao ensino 
elementar. Aplicado ao estudo da aritmética, da geografia e das ciências 
naturais, por exemplo, ele supõe o emprego de um aritmômetro, das medidas 
métricas, dos sólidos geométricos, globos e sistemas planetários, coleções 
minerológicas, entomológicas e botânicas etc (CARVALHO, 1909, p. 77). 

 

Ele recomenda a utilização de objetos reais para instigar a intuição da criança. No caso 

de isso não ser possível, deve-se recorrer à ilustração, o que ele denomina de método intuitivo 

figurativo (CARVALHO, 1909 p. 78). Esza adaptação deveria ser utilizada em todas as 

disciplinas, já que a ilustração tinha a função de dar concretude à palavra e possibilitar uma 

compreensão mais imediata do texto. 

Segundo João Wilson Mendes Melo e Margarida Brandão, as aulas no Externato 

Ângelo Varela ocorriam, algumas vezes, fora das salas. A professora levava os alunos para 

conhecerem as plantas, os detalhes das folhas, a terra, os insetos que habitavam o grande 

recreio repleto de árvores. Quando permaneciam na sala, liam os textos do livro de leitura, 

com muitas figuras ilustrativas, que chamavam mais atenção do que o próprio texto. Eles 

descrevem a beleza das figuras, o colorido e a perfeição salientando que isso prendia muito a 

atenção dos alunos.  

No Primeiro Livro de Leitura o autor utiliza sete páginas para explicar o método a ser 

utilizado, contra-argumentar com aqueles que ainda estavam apegados ao método tradicional, 

esclarecer e, principalmente, convencer o professor de como deve ser utilizado. Explicita o 
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que é a leitura e as vantagens dessa e do método intuitivo em relação ao outros métodos 

antigos e ineficazes. 

Mais do que tornar claro o método adotado pelo livro para o professor, o autor 

intentava doutrinar o mestre fazendo-o seguir, passo a passo, a ideologia que perpassava todo 

o livro e que estava a serviço dos ideais republicanos de modernização e implementação de 

um ensino eficaz, e que alcançasse a população mais pobre. Essa classe social não era afeita à 

educação escolar, já que essa nunca fora pensada para ela durante o sistema monárquico. Esse 

período é marcado pela constituição de um saber escolar e pela transformação de uma 

sociedade escravagista em uma sociedade do trabalho livre (BITTENCOURT, 1993), 

resultando daí uma nova concepção de vida social, que precisava ser aprendida na escola. 

O livro didático era um meio de formação, não só do aluno, mas também do professor, 

especialmente para educadores que, como Adelle de Oliveira, não tinham uma formação 

escolar, eram autodidatas, aprendiam e se atualizavam através das leituras que faziam e das 

experiências vivenciadas. O autor apresentava o método ao professor, argumentava em seu 

favor e rebatia as possíveis críticas que esse poderia ter. Fica muito claro, em todos os livros 

de leitura, o que o autor esperava do professor e do aluno. 

O primeiro livro foi construído dentro desse novo método e trazia como subtítulo o 

termo “silabário”. A silabação vinha substituir o antigo método da soletração, de cantar as 

lições. 

A vantagem desse livro, além da utilização do método moderno, era, como já 

afirmamos, que ele buscava o auxílio do desenho, das figuras, para que o aluno usasse a 

intuição ao ver o desenho e tentasse descobrir, mesmo antes de ler, do que se tratava o texto. 

Além disso, trazia as letras garrafais e cursivas, chamadas “simplificadas”, “verticais” e 

“inclinadas”, de forma atraente para o aluno.  
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Figura 14:Livro de Leitura, de Felisberto de Carvalho 
Fonte: Arquivo de Soares Feitosa 
 

Figura 15:Livro de Leitura, de Felisberto de Carvalho 
Fonte: Arquivo de Soares Feitosa 
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Vemos, nas Figuras 14 e 15, os exemplos do abecedário e da primeira, segunda, 

décima nona e vigésima lições do primeiro livro, onde podemos perceber o uso de ilustrações 

que sugerem o vocábulo ao aluno, mesmo antes que este saiba ler. Além disso, a diagramação 

atraia as crianças e estimulava-as ao aprendizado. Note, ainda, os vários tipos de letras 

utilizados para facilitar a escrita e leitura da criança. 

Chartier (1990) afirma que, para que as obras adquiram sentido, é preciso reconstituí-

las estabelecendo relações entre três polos: o texto, o objeto que lhe serve de suporte e a 

prática que dele se apodera. Ou seja, abordar o texto didático em toda a sua materialidade, 

investigando formato, capa, qualidade do papel e a relação entre signos e imagem. 

Nas lições, aparecem até três tipos de grafia. A simplificada, de uso obrigatório, 

conforme decreto recente, à época, do governo brasileiro; a vertical, para os exercícios de 

cópia, e a grafia inclinada. O tamanho das letras varia de acordo com o objetivo que se quer 

atingir no decorrer das lições e, também, no que se refere ao grau de dificuldade: 

 

Os livros de leitura da sua coleção apresentam-se de uma forma muito 
atrativa, em tamanho médio manuseável (conforme expressão de Roger 
Chartier), com capas coloridas, estampando várias gravuras referentes aos 
assuntos neles tratados. Seu conteúdo está organizado por lições, no sentido 
de facilitar e orientar o trabalho do professor que utilizava, em geral, uma 
lição por dia. Todas as lições apresentam gravuras que, segundo o autor, 
valorizam as obras e, ao mesmo tempo, são eficazes no auxílio do ensino da 
leitura – tornam as lições atrativas, despertando na criança o desejo de saber 
acerca do assunto em questão (SOUZA; OLIVEIRA, 2000, p. 87). 
  

Durante nossas entrevistas, todos os alunos se lembraram de uma ou outra lição do 

livro de Felisberto de Carvalho, mas nenhum deles lembrou-se de textos dos outros livros que 

eram utilizados no externato. 

Margarida Brandão lembrou-se da lição 22, do segundo livro, “O Bom Guilherme”. 

Disse que era uma lição que lhe emocionava muito e contou o enredo sem dificuldades. 
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Nessa lição, podemos perceber a valorização do trabalho masculino. O homem é que 

precisa de conhecimentos para poder utilizá-los no trabalho fora do lar, no espaço público. 

Por isso mesmo, ao homem cabia a instrução. A mulher necessitava da educação para 

conduzir os filhos e o lar com amor, dedicação e sabedoria. 

João Wilson Mendes Melo lembrou-se de inúmeras lições, com detalhes, e nos falou, 

inclusive das que mais gostava. Dentre elas estão as lições dezessete, sobre a embriaguez, e a 

dezoito, sobre a mentira, do segundo livro. A lição dezoito é a mesma que Carlos, o Doidinho, 

de José Lins do Rego, relembra da sua temporada no colégio interno. Com Carlos, essa lição 

era utilizada para amedrontar.  

 

Figura 16: Livro de Leitura, de Felisberto de Carvalho 
Fonte: Arquivo de Soares Feitosa 
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Uma das finalidades do Primeiro Livro de Leitura era despertar o desejo de aprender a 

ler, tendo sempre o cuidado de não desanimar as crianças. Era considerada a inteligência da 

criança e essa era levada a raciocinar e expandir seus conhecimentos através da leitura. 

A série de Felisberto de Carvalho era do tipo enciclopédico, apresentando conteúdos 

variados como lições de história, geografia, química, física e biologia, e cada lição era seguida 

por exercícios de ditado, cópia, de recitação, de memorização, de locução, de redação, 

logográfico etc. 

Os conteúdos das lições estavam organizados consoante com o ideal almejado naquele 

momento, que era a formação da nacionalidade mediante a formação do cidadão republicano. 

Segundo Chartier (1994, p. 08), “o livro sempre visou instaurar uma ordem; fosse a 

ordem de sua decifração, a ordem no interior da qual ele deve ser compreendido ou, ainda, a 

Figura 17: Livro de Leitura, de Felisberto de Carvalho 
Fonte: Arquivo de Soares Feitosa 
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ordem desejada pela autoridade que o encomendou ou permitiu a sua publicação”. Os livros 

produzidos para uso escolar o são para atender a ordem da escola e seus usos são 

determinados pelos conteúdos do ensino da língua materna ou de outras disciplinas. 

A intensificação dos exercícios de cópia e invenção aparece no primeiro livro. Após 

cada lição é apresentado um pequeno trecho do livro para que o aluno copie. No exercício de 

invenção, que só ocorre a partir da lição 44, quando o aluno já deverá ter adquirido um certo 

domínio da leitura e da escrita, o aluno deverá completar frases dadas com informações 

tiradas do texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Além dos exercícios de cópia, aqui chamados de logográficos b que visavam, com seu 

fundo preto, substituir o quadro negro pela folha branca de papel b, e os de invenção, 

acrescentam-se os exercícios de raciocínio e elocução, nos quais os alunos devem responder 

Figura 18: Livro de Leitura, de Felisberto e Carvalho 
Fonte: Arquivo de Soares Feitosa 
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perguntas de entendimento do texto. Note que começa a ser exigido conhecimentos de outras 

matérias, como ciências naturais, para que o aluno complete o exercício. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os ditados, os exercícios de elocução e de redação aparecerão no terceiro livro. Os 

temas têm cunho moral, de formação do caráter do menino, como os que versam sobre 

respeito ao próximo, a probidade, os deveres cívicos, regras de comportamento, deveres do 

aluno e honra familiar. Ou são temas de outras disciplinas, cujos conhecimentos também são 

testados aqui. Algumas lições trazem os exercícios de recitação e ainda os de raciocínios. Para 

a redação é dado um pequeno texto para orientação do aluno, a partir do qual ele fará seu 

próprio texto. 

Figura 19: Livro de Leitura, de Felisberto de Carvalho 
Fonte: Arquivo de Soares Feitosa 
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Os exercícios de redação do Quarto Livro de leitura vêm sem o guia. Apenas 

solicitam que o aluno discorra sobre o objeto da lição dada. Encontramos, ainda, os exercícios 

de elocução. 

No primeiro livro é estimulada a leitura elementar; no segundo e terceiro, a leitura 

corrente e, no quarto e quinto livros, a leitura expressiva. 

Para o ensino da leitura elementar, ele adota o método da emissão dos sons, ou seja, a 

palavra é dividida em sílabas e, a partir delas, os alunos aprendem a pronunciá-las, formando, 

posteriormente, as palavras. 

Figura 20: Livro de Leitura, de Felisberto de Carvalho 
Fonte: Arquivo de Soares Feitosa 
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Ele propõe cinco etapas para o ensino da leitura elementar. São elas: 

 

1º. Pronunciação das vogais que devem entrar na lição, com os seus diversos 
sons; 
2º. Combinação de consoante indicada para modificar as vogais; silabação; 
enunciado da palavra. 
3º traçado das letras e depois das palavras no quadro negro., primeiro pelo 
professor, depois pelo aluno, copiando; 
4º escrita pelo aluno das palavras do exercício, ditadas pelo professor; 
5º cópia das palavras, feita pelo aluno e sobre o papel (CARVALHO, 1934, 
p. 16). 

  

O segundo e terceiro livros, por sua vez, traziam os passos a ser seguidos para a leitura 

corrente, de acordo com seu Tratado de metodologia.  

 

1º O mestre lê convenientemente o trecho, que não deve ser muito longo; 
2º Depois de haver lido, verifica o professor se os alunos compreenderam 
bem o assunto, na sua generalidade e em cada um dos pensamentos, que o 
desenvolvem, explicando-os quando não hajam sido entendidos por algum 
aluno; 
3º Se algum aluno cometer alguma falta na leitura, fará o professor que outro 
aluno corrija esta falta, corrigindo-a ele mesmo só quando nenhum aluno o 
possa fazer; 
4º Depois de cada lição de leitura, o professor estenderá as idéias adquiridas 
pelos alunos durante esses exercícios, estabelecendo para isso uma 
conversação em que ele interrogará o aluno, incitando-o a que por sua vez 
lhe dirija freqüentes perguntas ou sobre o objeto das explicações dadas, ou 
relativamente a outro que nelas se compreenda. (CARVALHO, 1934, p.8). 

 

A leitura corrente deve tornar os alunos  

 

aptos para lerem de modo exato, fácil, claro e convenientemente rápido, uma 
sucessão de frases ligadas pelo sentido, articulando bem e pronunciando 
corretamente as palavras, sem estropiá-las ou repeti-las, dando as às sílabas o 
seu valor prosódico, e finalmente observando as pausas e ligações que forem 
precisas. (CARVALHO, 1932, p.08-09). 

 

No quarto e quinto livros, ele trabalha a leitura expressiva. 

 

A leitura expressiva consiste na indicação perfeita de diferentes vistas do 
espírito e dos diversos sentimentos do escritor, por meio das entonações, das 
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inflexões e dos movimentos da voz de quem lê. Para obter esse resultado 
supõe-se no leitor: uma leitura corrente que nada deixe a desejar, uma 
inteligência pronta em conceber; a vista exercitada; sensibilidade delicada; 
ouvido seguro; voz agradável, extensa, manejável e sonora; enfim, gosto 
formado pelo discernimento das belezas literárias (CARVALHO, 1931, p. 
07). 

 

O autor propõe ao professor cinco etapas para o aprendizado da leitura. 

 

1º Preparação do trecho que deve ser lido; 
2º Leitura expressiva pelo professor, ou por um dos alunos mais adiantados; 
3º Catequização geral, a fim de fazer descobrir: a síntese do trecho, suas 
idéias principais, e o modo como se ligam umas as outras; o gênero da 
composição descritivo, narrativo, ou oratório); e o assunto que nele domina. 
4º Nova leitura pelo professor e nova catequização destinada a fazer 
encontrar por meio do raciocínio: 
a) O objeto do pensamento e o sentido das expressões figuradas; 
b) O caráter da entonação e das inflexões; 
c) As palavras que se devem acentuar; 
d) Os movimentos de aceleração e os de retardação da voz; 
5º Leitura pelos alunos, enfim. (CARVALHO, 1931, p. 08, 09). 
 
 
 

Nos três primeiros livros, o destaque é dado para a formação de uma moral sólida. Nos 

dois últimos essa moral aparece espraiada nos conteúdos científicos. Ao mesmo tempo em 

que o livro de leitura intentava desenvolver os conteúdos de várias áreas de conhecimento, 

buscava também ressaltar o ensino moral, cívico e religioso sob um caráter moralizante com 

vistas a formar os bons comportamentos. 

O caráter autodidata da formação de Adelle de Oliveira fica patente. Ela adentra no 

mundo da educação escolar quase por acaso, quando começa a dar aulas de primeiras letras 

em casa e forma uma instituição de ensino particular que, de acordo com as nossas pesquisas, 

nunca foi legalizada.  

Procuramos por documentos que indicassem uma legalização, ou autorização, dessa 

instituição, mas nada encontramos. Nem mesmo nos relatórios da inspeção escolar ou em 

mensagens do Governo ou dos diretores de instrução. Nada diz que o Externato e Internato 

Ângelo Varela existiu no papel. Porém, de fato, funcionou durante quase quarenta anos 
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formando cidadãos e participando de forma ativa na educação de Ceará-Mirim. Os relatos de 

seus ex-alunos são uma prova concreta da importância da atuação dessa instituição para a 

educação da cidade. 

O externato, fundado nas dependências adaptadas do casarão, onde Adelle de Oliveira 

e sua família residiam, funciona ali por cerca de trinta anos e, não sabemos a razão, se muda 

para uma casa em frente ao casarão, pertencente ao Senhor Luiz Ferreira. 

Segundo as lembranças de Margarida Brandão e de João Wilson Mendes Melo, nossos 

principais informantes, a Escola de Dona Adelle, como era conhecida, dispunha de salas 

espaçosas e arejadas, secretaria, sala da direção, um pátio muito grande, arborizado e sempre 

muito limpo e dois banheiros, um feminino e outro masculino, no fundo do pátio. 

Atuavam no externato, além de Adelle de Oliveira, Nestorina, sua melhor amiga e 

confidente, Juracy Barroca, sua sobrinha preferida, Virgínia, a Virgo, sua meio-irmã, e Ana, 

mãe de Adelle. Não conseguimos encontrar, no arquivo público, em documentos da Escola 

Normal de Natal, nem na Relação dos professores diplomados pela Escola Normal de Natal 

(1910-1934) (RIO GRANDE DO NORTE, 1934) nenhum indício que qualquer uma delas 

tenha cursado a Escola Normal. Daí podermos afirmar que eram todas professoras leigas, 

comandadas e instruídas pela própria Adelle de Oliveira que, segundo os alunos, inspecionava 

cada classe e fazia os exames finais das turmas, principalmente os de leitura e escrita. 

Pelo que pudemos detectar através dos depoimentos de ex-alunos, amigos e familiares, 

ou pessoas que com ela conviveram, Adelle não só se adequou ao novo método através dos 

livros de leitura, mas o seguiu fielmente e fez deles seu guia. Enfim, como era senso comum 

àquela época, o livro didático assumiu um papel importante na praxis educativa, da professora 

e da instituição, tanto como instrumento de trabalho do professor, quanto como único objeto 

cultural ao qual a criança tinha acesso no final do século XIX e início do XX.  
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5.4.2 O APAGAR DA CHAMA 

 

Espelho Ausente 
 
Existia no espelho. 
Súbito, 
buscando sua imagem, 
não mais se encontrou 
no espaço vazio. 
(KOLODY, 1999, p. 86). 

 

Em 1935, durante a Revolução, Adelle de Oliveira foi presa em Ceará-Mirim, e 

levada, pelas ruas, sob as vistas da população atônita, para a Cadeia Pública de Ceará-Mirim. 

Em uma roda de amigos ela havia se posicionado contra os desmandos do Interventor Mário 

Câmara. No dia seguinte, chegaram dois policiais, vindos de João Pessoa, e deram voz de 

prisão à professora, levando-a para a cadeia para aguardar interrogatório de um tenente 

comissionado, que viria da Paraíba especialmente para esse fim. Porém, no final do mesmo 

dia, o prefeito e usineiro Luiz Lopes Varela, sabendo do fato, libertou a poetisa, para alívio 

geral da família e de toda a população que aguardava ansiosa o desenrolar dos fatos. Esse foi 

um acontecimento que marcou profundamente a vida daquela figura lirial, da qual fala seus 

alunos, deixando marcas profundas no seu semblante e comportamento. 

Esse episódio entristeceu a professora marcando-a para sempre. Segundo Gracinha 

Brandão e Maria Ângela Varela de Alencar, ela ficou muito decepcionada e até envergonhada 

com o acontecimento. Sempre que se falava em qualquer assunto relacionado ao fato ela 

ficava muito triste e se calava. Certamente, o fato contribuiu, inclusive, para o fim de sua 

docência oficial e para o fechamento do Externato Ângelo Varela, que se dá em 1938. No 

local foi construído outro casarão, que permanece fechado e desabitado. 

Adelle se recolhe ainda mais. Agora envergonhada em sua própria cidade, embora 

tenha o apoio de todos que a conheciam. É mais um duro golpe da vida do qual ela não se 

recuperará, mas interiorizará, calando-se cada vez mais. 
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A venda do Engenho Cumbe, em 1935, para Ruy Pereira, que o funde com outras 

propriedades vizinhas dando-lhe o novo nome de Engenho Mucuripe, é outro golpe para a 

educadora. Foi lá que ela viveu seus melhores momentos no regresso à sua terra.  

Fechado o Externato Ângelo Varela, Adelle de Oliveira, aos 54 anos, já não tem mais 

os seus alunos e as suas aulas diárias, nem o contato diário com as amigas professoras. Porém, 

o perfil de educadora vai acompanhá-la para sempre, como se estivesse sempre pronta para 

iniciar uma nova aula, comandar um novo grupo de alunos e alunas carentes de 

conhecimentos. Aposentada, a educadora agora só tem as suas plantas, principalmente 

roseiras, companheiras de conversas diárias durante a rega e os cuidados com o jardim. Aulas, 

só para acudir alguma criança, filha de familiares ou amigos, que se encontrasse em 

dificuldades educacionais. A professora caminha, cada vez mais, para dentro de si mesma. 

O que mais temos sobre essa mulher? Que foi considerada por seus alunos como uma 

exímia educadora, que lecionava com o coração, que “[...] se vestiu à moda reinante porque 

era mulher e amava. Amava naquele amor que crescia na medida em que não se realizava e 

terminou imenso, multiplicado no interminável tempo dos que sofrem”. (MELO Apud 

TAVARES, 2002, p.14). 

Ciro José Tavares, atual guardião de parte dos despojos da história e da vida de Adelle 

de Oliveira, nos dá pistas de quem foi a mulher, a poetisa e educadora, através do texto 

Antigos verdes do Cumbe (TAVARES, 2002, p. 17-35). 

 

A grandeza da única obra literária de Adelle é, por incrível que pareça, seu 
isolamento numa cidade do interior, aonde não chegavam as questões como 
emancipação da mulher, democracia, trabalho e distribuição da riqueza. 
Muito ao contrário, seus antecessores integraram a civilização burguesa e 
industrial de um país envolvido num conflito bélico com o Paraguai, não 
bastassem os problemas internos ligados aos ideais republicanos e ao 
escravagismo, cuja derrocada ela assistiu aos quatro anos de idade. Provável 
herdeira da ideologia que dominou o final e começo dos séculos XIX e XX, 
substituiu o modus vivendi tradicional por um modelo feminino 
independente e liberal. 
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O que significava esse “modus vivendi tradicional” que ela substitui por [...] “um 

modelo feminino independente e liberal?” O que Ciro Tavares quer dizer com isso? Teria ele 

encontrado, nos despojos de Adelle de Oliveira, algum sinal desse modelo feminino 

independente e liberal, ou é uma opinião de quem conviveu com ela ainda menino? Ou tratar-

se-á apenas das conquistas tecnológicas de todo o século XX, que chegam mudando os 

costumes e dando uma certa liberdade e facilidade à vida cotidiana? 

De moça comprometida com um médico recém-formado, filho da pequena cidade, ela 

passa a preterida, a abandonada. Reveste-se do celibato pedagógico e passa a ser vista e 

respeitada como a educadora e intelectual, a professora anjo, adorada e respeitada por seus 

alunos e pela comunidade da qual era parte. 

Lembremos o artigo de Gumercindo Saraiva publicado na Tribuna do Norte, em Natal, 

datado de 13 de março de 1983, intitulado Adelle de Oliveira: feminista quase inédita. 

Analisemos: 

 

Contudo, atingimos o alvo de nossos desejos conseguindo ‘um punhado’ de 
poemas da poetisa da terra, que fora nossa professora – Adelle de Oliveira – 
nome consagrado no movimento feminista do Rio G. do Norte, quando em 
1928 iniciava-se em Natal os primeiros passos, com a presença da escritora e 
socióloga Ioga Berta Luztz. 

 

Não podemos afirmar com certeza sobre a participação efetiva de Adelle nos eventos 

de 1928, quando da visita de Berta Lutz ao Rio Grande do Norte, por não termos localizado 

nenhuma informação, em jornais locais, sobre o assunto. Mas, que as suas atitudes fugiam um 

pouco, em alguns pontos como a defesa da mulher e do social, das atitudes da maioria das 

mulheres da sua época, isto é certo. 

Adelle de Oliveira faleceu no dia 15 de agosto de 1969, aos 85 anos, em Ceará-Mirim. 

A poetisa foi levada ao Hospital da Municipal de Ceará-Mirim, onde perece por falência 

múltipla dos órgãos. Uma chama que se apaga. Sentiu-se mal no momento em que fazia a 



 145 

refeição do meio dia, na tosca mesa da cozinha da modesta casa da rua Grande, ao lado de sua 

maior amiga e confidente, Virgínia, a Virgo, filha órfã de escrava que a mãe de Adelle, Ana, 

ao regressar de Belém, tomou como filha. 

Segundo Maria Ângela Varela de Alencar, a poetisa morreu como viveu a vida toda: 

discreta e sem fazer alarde. Apenas deixou de respirar ou concluiu sua caminhada para dentro 

de si mesma. 

Procuramos notícias de sua morte no jornal Tribuna do Norte, mas não encontramos 

nem mesmo uma nota sobre o acontecimento. 

Encontramos, na página 03, da edição do dia 16 de agosto de 1969, dia seguinte ao seu 

falecimento, uma nota sobre a Educação em Ceará-Mirim. 

 
SÃO PAULO AJUDARÁ CEARÁ-MIRIM 
Três escolas primárias serão construídas no Município de Ceará-Mirim, 
através de um plano de ajuda educacional com o Governo do Estado de SP e 
prefeituras dos municípios paulistas de Mogi Mirim e Mogiguaçu, além da 
cidade de Itapira. O prefeito do Município de Ceará-Mirim deverá manter 
contato com as prefeituras de Campinas e Santo André onde pronunciará 
palestra sobre o “Nôvo Nordeste”. Com convênios do Ministério da 
Educação e Cultura e Ministério da Saúde, a Prefeitura de Ceará-Mirim 
realizará o seu plano piloto da Educação e Saúde, o que atingirá todo o 
Município. (Jornal Tribuna do Norte, 1969, P. 03) 
 

 

No ocaso de sua vida, Adelle de Oliveira não tem mais a sua escola, nem o engenho, 

nem o padrinho querido, nem o casarão onde viveu seus sonhos e seus pesadelos. O que 

restou para a educadora além das lembranças? Muito pouco. Só restavam as lembranças, na 

mente, no coração e em muitos papéis guardados cuidadosamente por ela. 
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Figura 21: Jornal Manuscrito “O Sonho” 
Fonte: Arquivo Particular de Ciro Tavares 
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Que “O Sonho” sempre querido, continue a 
viver engrinaldado com as pérolas do talento 
poético das que n’alma sabem sentir 
inspirações das doces emoções do belo e do 
sublime, são os votos sinceros que faço a 
Deus, que de certo não desamparará os 
corações ricos de virtudes e de amor. Salve “O 
Sonho!”! Salve Adelle de Oliveira! Leonor 
(Edição comemorativa do 3º aniversário de “O 
Sonho”. Ceará-Mirim, 07/09/1908). 
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6.1 ESBOÇO DOS CAMINHOS PERCORRIDOS PELA IMPRENSA 

FEMININA 

 

Imprensa feminina é um conceito definitivamente 
sexuado: o sexo de seu público faz parte de sua 
natureza. (BUITONI, 1990, p.07). 
 

 

Segundo Algranti (1996), o mais antigo antecedente da participação feminina na 

imprensa, na Europa do século XV, é o Livro das três virtudes, de Cristine Pizan. Só na 

segunda metade do século XVII, outras mulheres escritoras vieram se integrar aos 

movimentos culturais e a participar do jornalismo, primeiramente como leitoras, depois como 

colaboradoras e, finalmente, a partir do século XVIII, como editoras de seus próprios 

periódicos.  

Buitoni (1990) afirma que os primeiros periódicos da imprensa feminina, por volta de 

1690, eram produzidos por livreiros, escritores e editores de folhas periódicas, da imprensa 

geral, que estabeleciam critérios culturais ao escolher assuntos como moda, etiqueta, 

literatura, correio sentimental, como assuntos específicos à condição feminina, porque 

despertavam o interesse das mulheres.  

Na Inglaterra, em 1693, surge o Lady’s Mercury, considerado o primeiro periódico 

feminino. O primeiro periódico feminino a surgir na Alemanha foi o Akademie der Grazien, 

em 1774. Na Itália, surgem Toilette, em 1770, Biblioteca Galante, em 1775, Giornale delle 

Donne, em 1781, e, no século XIX as revistas católicas La Donna e La Famiglia Cattolica. 

Temos, além da imprensa feminina, a imprensa feminista, publicações que têm 

finalidade política de defender os direitos das mulheres. Essa germinou principalmente na 

França, na Itália e na Alemanha.  
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Um dos periódicos feministas franceses foi o L1Athénéé des Dames, surgido 
após a Revolução, escrito em colaboração por uma “dezena de damas 
francesas”. Apesar do correio sentimental, suas redatoras buscavam a luta, 
no que não eram acompanhadas pelas leitoras, que lhes escreviam dizendo 
ser a resignação a solução para os problemas femininos. Foi fechado em 
1809, por ordem do imperador (BUITONI, 1990, p. 30). 

 

Na Europa, a imprensa feminista floresce com mais vigor na França. E é exatamente 

esse país que vai servir de modelo para a que começa a despontar no Brasil. Enquanto na 

Europa, no século XVIII, essa já desempenhava um importante papel na sociedade, no Brasil 

ela só tem permissão para funcionar a partir do século XIX. 

Se o século XIX foi um período de muitas transformações político-economico-sociais 

no mundo todo, a segunda metade desse século, no Brasil, testemunhou transformações muito 

significativas. O período pós-Guerra do Paraguai, a Abolição da Escravatura, a Proclamação 

da República e o impulso que a imprensa toma cria um campo fértil para que a mulher 

pudesse, naquela sociedade patriarcal, estabelecer diálogos com as suas semelhantes e com a 

sociedade em geral, através da imprensa. 

De acordo com Buitoni (1986, p.37), o primeiro jornal de caráter feminino no Brasil 

nasceu no Rio de Janeiro e chamava-se O Espelho Diamantino (1827). Esse periódico, 

lançado em 1827, trazia política, literatura, belas-artes e moda. Em 1831, em Recife (PE), 

surgiu, ainda de acordo Buitoni (1986), o segundo periódico feminino brasileiro, denominado 

O Espelho das Brasileiras (1831), seguido de A Fluminense Exaltada (1832), no Rio de 

Janeiro. Outros se seguiram: Jornal de Variedades (1835), Relator de Novellas (1838), 

Espelho das Belas (1841).  

No Rio, surge, em 1839, o jornal semestral Correio das Modas (1839-1841) da Casa 

Laemmert, com bastante literatura, crônica de bailes, de teatros e figurinos pintados à mão, 

oriundos da França. Eram os primeiros passos da participação da mulher na imprensa do 

Brasil. “A imprensa feminina era um canal de expressão para as sufocadas vocações literárias 

das mulheres, principalmente no caso das produções menores”. (BUITONI, 1990, p. 40). 
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O primeiro jornal verdadeiramente feminino foi o Jornal das Senhoras (1852). Seu 

objetivo maior era uma espécie de projeto para propagar a ilustração e cooperar modas, 

literatura, belas-artes e crítica com todas as suas forças para o melhoramento social e para a 

emancipação moral da mulher. Depois disso, outros jornais femininos surgiram, tais como O 

Belo Sexo (1862), que era de orientação religiosa e se propunha a provocar a manifestação 

feminina na imprensa, a favor do progresso social e de dar oportunidade ao desenvolvimento 

das capacidades exigidas pelas mulheres, olhadas com indiferença pelos homens. O Sexo 

Feminino, de 1875, que reapareceu em 1889, às vésperas da Proclamação da República, 

publica um artigo, “Emancipação da mulher”, no qual defende não só a necessidade da 

educação intelectual para a mulher, mas também a de sua emancipação. 

No Rio Grande do Norte, O Natalense (1832), produzido por José Fernandes Carrilho, 

Basílio Quaresma e Urbano Gondin, marca o início do jornalismo no estado, embora esse 

fosse impresso fora de Natal, em Fortaleza, Maranhão e Recife. Menos de um ano após o 

lançamento do periódico, os editores angariam recursos e inauguram a Tipografia Natalense.  

O primeiro jornal do Rio Grande do Norte, o Nordeste, foi fundado pelo padre 

Francisco Brito Guerra, em 1832. 

Depois, João Manuel de Carvalho, fundou o primeiro órgão de imprensa de caráter 

literário, chamado O Recreio. 

No ano seguinte, 1833, surge o segundo jornal potiguar: A Tesoura. Por essa época, 

Nísia Floresta já publicava artigos em Recife (PE). 

Em 1849, nasce O Nortista, jornal apoiado pelo Partido Conservador, e O Sulista 

(1850), apoiado pelo Partido Liberal. A imprensa era um veículo de intensificação das 

discussões políticas e culturais. 

Pedro Velho de Albuquerque Maranhão, juntamente com um grupo de amigos, funda, 

em 1889, A República, jornal de apoio e divulgação do Partido Republicano. 
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A imprensa crescia a passos largos e se solidificava na capital do estado. No interior, 

começavam a surgir publicações de periódicos criados e dirigidos por homens e tem início a 

imprensa feminina, principalmente, porém, não só, com os pequenos jornais manuscritos. 

Segundo Melo (1987, p. 37), A Escola (1887-1888) foi o primeiro jornal de Ceará-

Mirim. 

 

Periódico literário, noticioso e dedicado aos interesses do comércio e da 
lavoura, surgiu à luz, sob a competente redação do Dr. F. de Meira e Sá e 
com a colaboração distinta dos doutores Vicente I. Pereira, Olinto J. Meira e 
Ronaldsa Brandão, no dia 15 de janeiro de 1887. Esse interessante periódico, 
onde a pena de seu redator, o nosso estimado jurista e literário, deixou 
valiosíssimas produções, tinha como lema, no rosto da primeira página, de 
um lado, a sentença de Madison – Só um povo instruído pode conservar-se 
livre; e, de outro, o conhecido preceito de Augusto Comte – O amor por 
princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Era impresso na Tipologia 
Econômica, propriedade do Dr. Ronaldsa e a primeira montada no Ceará-
Mirim; e assinava-se a $6000 por série de 25 números. 

 

O segundo jornal ceará-mirinense a circular foi O Santelmo (1887), seguido de O 

Ensaio (1889) e de O Democrata (1889). 

Entre os anos de 1890–1892 circula o Jornal O Município. 

 

Sob a inteligente redação dos doutores Ronaldsa Brandão e José Vilar e 
coronel Manoel Fonseca, com a colaboração dos doutores Virgílio Bandeira 
e Elviro Carrilho, surgiu à luz esse periódico no dia 7 de dezembro de 1890, 
dizendo-se órgão dos interesses democráticos, de publicação semanal e 
propriedade de uma associação. Era bem escrito e impresso na Tipografia 
Econômica (MELO, 1987, p. 45). 

 

Ainda no século XIX, surgem A Tribuna (1893), o Ceará-Mirim (1894) e o Eco 

Juvenil (1894). 

Na primeira metade do século XX, temos A União (1905–1908). 

 

 

Periódico literário e noticioso e dizendo-se órgão do Grêmio Literário União 
Popular, atirou seu primeiro número à luz da publicidade, sob a redação de 
Sinésio Ferreira, Antônio Alves e Alfredo Câmara, no dia 23 de Abril de 
1905. Nesse número declara-se que, além de alguns sócios do grêmio que 
representa, são colaboradores d’a União – doutores Matias Filho, Juvenal 
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Antunes e Ezequiel Antunes e majores Riquete Pereira e Matias Marinho. 
Publicação quinzenal, imprimia-se na Tipografia Vasconcelos. No segundo 
de sua existência – 1906 – Sinésio Ferreira e Alfredo Câmara retiram-se da 
redação, que fica exclusivamente a cargo de Antônio Alves e passa o jornal a 
ser impresso na El Libro – Tipografia União Popular. Em 1907 dissolve-se o 
Grêmio União Popular; isso, porém, não impede que o jornal continue, não 
mais como órgão desse grêmio, mas dizendo-se por ele fundado. A União 
continua, publicando-se uma vez por semana, aos domingos, e, para prova 
das dificuldades com que se mantém, basta a circunstância de ser Antonio 
Alves, ao mesmo tempo, seu redator e tipógrafo. (MELO, 1987, p. 87). 

 

Segue-se O Estro (1906), O Taco (1906), A Evolução (1906–1908), O Ceará-Mirim 

(1911-1916). 

Aparece ainda a revista Canaviais 

 
O primeiro número desta revista circulou no dia 7 de setembro de 1938. 
Propriedade e direção de Aluízio Macedônio Lemos, Canaviais insere 
colaboração de Luiz da Câmara Cascudo (“Canaviais”), Manoel Rodrigues 
de Melo (“A cheia”), Luar de Paquetá (“Transcrição”), Manoel Palhano (“A 
dindinha lua”), além de fotografias de pessoas, edifícios e logradouros 
públicos da cidade. Os trabalhos são todos ilustrados, inclusive a capa 
apresentando o engenho, a bagaceira e o canavial. O detetive Albano Nício 
era representante da revista no Rio de Janeiro.neste primeiro e único número 
Canaviais prometia mudar o nome para A Juriti, o que realmente aconteceu. 
Impressa em tipografia própria com 32 páginas. (MELO, 1987, p.98). 

 

Todos esses jornais elencados eram de direção e colaboração exclusivamente 

masculina. Em Ceará–Mirim, segundo nossas pesquisas, apenas dois jornais manuscritos 

femininos tiveram destaque na primeira década do século XX: A Esperança (1903-1909) e O 

Sonho (1905-1910). Os dois jornais utilizavam substantivos abstratos como título, o que era, 

de certa forma, comum em jornais femininos na época. 

No início do século XX, aparece A Esperança (1903-1909), folha literária manuscrita, 

produzida por um grupo de jovens mulheres que tinha à frente as professoras Izaura Carrilho e 

Dolores Cavalcanti, na cidade de Ceará-Mirim, no Rio Grande do Norte. 

Um ano depois, na mesma cidade, nasce o jornal O Sonho. Jornal mensal, manuscrito 

em folha de papel pautado, com cerca de 26 cm de largura por 35 cm de altura, com duas 

colunas em cada página. Trazia na capa desenhos de rosas feitos com grafite. O bico de pena, 
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o tinteiro, o mata-borrão, a caligrafia e o papel pautado eram instrumentos que estavam à 

disposição das redatoras de outrora, como por exemplo, as produtoras do jornal A Esperança 

(1903-1909) e O Sonho (1905-1910). 

Até a antepenúltima edição de 1908, o jornal O Sonho era totalmente manuscrito. A 

partir da edição de 02 de novembro de 1908, passa-se a utilizar um timbre, provavelmente 

feito em uma das tipografias da cidade. Acreditamos que a doação tenha sido feita pelo 

pároco da cidade, que também doava papel com o timbre ao jornal, também manuscrito, A 

Esperança, desde 1905, conforme afirma Gomes (1999, p. 78).  
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6.2 A GÊNESE DO JORNAL O SONHO 

 

Por volta de 1968, Adelle de Oliveira organiza os exemplares que possui do jornal O 

Sonho, que fundou e dirigiu, mais os manuscritos, cartas, poesias, documentos e até, quem 

sabe, livros, cartilhas e anotações do externato. Ela própria queima parte desse material e 

entrega outra parte à sua amiga íntima, Nestorina, com recomendações para que essa 

queimasse tudo após a sua morte.  

Por algum motivo, a amiga não cumpre a promessa e, muitos anos após a morte de 

Adelle, entrega o material ao advogado e escritor Ciro José Tavares, que organiza os poemas 

e publica em livro. Das edições do jornal manuscrito, O Sonho, que chegaram às suas mãos, 

ele faz uma encadernação com os textos escaneados, em papel especial, com intuito de melhor 

conservá-las.  

Se Adelle queria, realmente, que todo esse material fosse destruído, por que não o fez 

em vida, pessoalmente? O que balizou a seleção desse material? O que, e por que, deveria ser 

queimado ou preservado? 

A gênese do jornal O Sonho é uma discussão travada entre a poetisa ceará-mirinense 

Adelle de Oliveira e Cyro Tavares, um jovem poeta e jornalista paraibano residente em Natal. 

O embate se dá via jornal, através de sonetos.  

No dia 11 de janeiro de 1904, em Natal, um jovem poeta paraibano residente em 

Natal, Cyro Tavares, escreve e publica em um jornal local um soneto intitulado “Carta”, 

dirigido ao amigo José de Abreu, refletindo sobre o amor. 

Em Ceará-Mirim, Adelle de Oliveira tem acesso ao jornal e, indignada com a posição 

do poeta em relação ao amor, considerada por ela machista, responde ao poeta, em nome da 

mulher, através de outro soneto, intitulado “Protesto e Conselho”. Tem início, então, uma 
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discussão, que vai tornando-se cada vez mais acalorada, composta por 13 sonetos: 06 de 

Adelle de Oliveira e 07 de Cyro Tavares, acompanhada pelo público através do jornal. 

Tavares (2002, p. 28) expõe esse episódio, falando da liderança intelectual de Adelle 

sobre sua geração, da publicação de textos desta na capital Natal e de uma possível gênese do 

jornal O Sonho. 

 

A incontestável liderança de Adelle sobre sua geração surge a partir da 
polêmica, pelos jornais de Natal, com Cyro Tavares. De origem paraibana, 
Cyro, que morreu na Ribeira aos 21 anos, deixando inédito seu livro de 
poesias. [...]. Num debate sui generis para a época, sem vencidos ou 
vencedores, entre respostas, réplicas e tréplicas, é visível a inteligente e 
educada ironia dos versos, colocando frente a frente, a defesa das 
concepções machistas de Cyro e as feministas de Adelle.  

 

O poeta, homônimo do autor do texto supracitado, que morre aos 21 anos, de 

tuberculose, viveu em Natal, na Ribeira, e publica o soneto intitulado “A carta”, dedicado ao 

amigo e companheiro, José de Abreu. Esse soneto parece ter dado início a uma polêmica entre 

ele e Adelle, que assinava com o pseudônimo de Adelaide Christina de Oliveira, gerando 

vários outros sonetos, possivelmente publicados em jornais de Natal. 

Os seus poemas foram encontrados pelo advogado e escritor Ciro José Tavares num 

Caderno de Versos, uma espécie de livro artesanal organizado pelo próprio Cyro. 

Nesses poemas podemos perceber as concepções de dois jovens de 19 anos, Cyro 

Tavares e de Adelle de Oliveira, sobre o amor, sobre a educação de garotos e garotas e sobre 

as relações conflituosas entre masculino e feminino.   

Vejamos a transcrição dos poemas, ainda inéditos, que me foram gentilmente enviados 

por Ciro José Tavares, de Brasília. 

O primeiro soneto é de Cyro Tavares, sobre o amor, e é dedicado ao amigo José de 

Abreu. 

Leiamos: 
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CARTA 

 
A JOSÉ DE ABREU 

 

 

Esse amor que te serve de alimento, 
Que te dá mais vigor e mais vaidade, 
Que às vezes faz o mundo mais cruento, 
E às vezes lhe dá mais suavidade; 
 
 
Que te faz ficar ciumento, 
Sentindo das paixões a crueldade; 
Esses amores são coisas de momento, 
Não passam de ilusões da mocidade. 
 
 
Na vida pela espécie nós lutamos... 
Mas no mesmo caminho onde marchamos 
Um do outro temos grande diferença. 
 
 
Pois olha como fez-nos o Senhor; 
Tu tens o coração feito de amor, 
Eu tenho o meu formado na descrença. 
 
 
(TAVARES, 1904). 

 

 

Cyro Tavares fala das inconstâncias do amor, do poder que este tem de levar o homem 

tanto ao inferno como ao paraíso. Finaliza afirmando não acreditar nas frivolidades amorosas 

e se compraz do amigo que se deixa levar pelas emoções. 

Logo após o soneto ser publicado em jornais da capital, Adelle de Oliveira escreve um 

soneto, ao Sr. Cyro Tavares, assinando com um pseudônimo, bem à moda da época, mas 

facilmente reconhecível, pelas semelhanças do nome e local. Vejamos o primeiro soneto de 

Adelle nesse debate público: 
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PROTESTO E CONSELHO 

 
Ao Sr. Cyro Tavares 

 
 
 Após a leitura do soneto intitulado – CARTA 

 
 

Em nome da mulher, caro poeta, 
Consente os versos teus eu protestar, 
Pois vejo que a tu’alma irrequieta 
Não pode de paixões hoje falar. 

 
 

E se acaso entendeu a predileta 
Nesse amor não querer continuar, 
Crimina, de cupido, a tua seta 
Que é frágil, muito frágil p’ra voar. 

 
 

Mas não queira taxar-nos de inconstantes 
Nós somos por demais perseverantes 
E sabemos o amor compreender... 
 
 
Agora, é necessário que a tu’alma  
Permaneça na fé, na paz, na calma, 
Que ainda pode esse alguém te pertencer. 

 
 

ADELAIDE CHRISTINA DE OLIVEIRA 
 
 
Ceará Mirim, 1904. 
 

 

 

Adelle defende a posição feminina diante do homem e do amor. Afirma que, se 

alguma mulher o desiludiu, não é motivo para desacreditar do amor. 

Cyro, de maneira um pouco descortês para a época, responde, também com um soneto. 
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REPONDENDO 
 
 

A Sra. D. Adelaide Christina de Oliveira 
 
 
Senhora, si vos causa desprazer 
Meu modo de pensar, tal desventura 
Não merece protesto nem censura... 
Que valor tem um simples parecer?! 
 
 
Cada qual tem seu modo de entender... 
Posto que para vós seja amargura, 
Perdoai-me! Pois sempre hei de dizer 
Que os amores não passam de loucura. 
 
 
Como o mar, ora ardente, ora sereno, 
A mulher vive cheia de traição, 
Como a serpe a mulher possui veneno. 
 
 
Mas, contudo, si amor me prometeis, 
É cedo, mudarei de opinião: 
Dou-vos meu coração, si assim quereis! 
 
 

CYRO TAVARES 
 
 
Natal, 18 de janeiro de 1904. 
 
 
 

Cyro fala da mulher como um ser vil e mentiroso, traidor por natureza e ardiloso. Mas, 

diz aceitar o coração de Adelle, insinuando que ela o estivesse oferecendo. 

Adelle responde reclamando cortesia e se dizendo comprometida. Sabemos que, por 

essa época, existia um compromisso, mesmo que não oficial, entre ela e o então estudante de 

medicina Varela Santiago. Talvez seja a esse compromisso que ela esteja se referindo, ou 

estava apenas usando uma forma de ameaça ou proteção contra as investidas de Cyro.  
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INSISTÊNCIA E DECLARAÇÃO II 
 
 

Ao Sr. Cyro Tavares 
 
 
    POETA 
 
 
A mulher, para mais INCOMODAR-TE ,  
Tem sido e há de ser divinista, 
Embora a tua musa não se farte 
De achar-se contra ela conspirada. 
 
 
Mas que importa? Essa ira apenas parte 
De uma alma como a tua, revoltada, 
Que apesar de já ter certo descarte 
Faz lembrar-nos agora uma risada. 
 
 
E penso mais que a tua insensatez 
De seres para mim tão descortês 
É a paixão que tu trazes recolhida. 
 
 
Eu fujo o coração já desprezado... 
Rejeito-o seriamente e p’ra o meu lado  
Perdes o tempo. Estou comprometida. 
 
 

ADELAIDE CHRISTINA DE OLIVEIRA 
 
 
Ceará Mirim, 1904 
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Ciro responde com outro soneto, que agora traz uma epígrafe e é ainda mais descortês. 

 

RESPOSTA A UMA DECLARAÇÃO II 
 
 

A Sra. D. Adelaide Christina de Oliveira 
 

 “A cabeça da mulher é como um 
cata-vento que se coloca no alto das 
casas, gira ao primeiro sopro da 
viração”. 

 
 
 
Não foi, minha senhora, o meu intuito 
Ofender-vos, não tive essa intenção; 
Perdoai-me, que foi caso fortuito 
O momento infeliz de tal paixão! 
 
 
Descrente, como sou, sem ilusão, 
Sem frases de rodeio ou de circuito, 
De improviso vos dei meu coração, 
Destes-me pontapés, fizestes muito. 
 
 
Chamastes-me insensato, descortês... 
Revoltado não sou, como dizeis, 
Abrandai o furor que vos arde. 
 
 
Mas, a causa do mal que vos feriu 
Foi que alguém ao papá já vos pediu, 
E contra o vosso gosto, eu cheguei tarde! 
 
 

CYRO TAVARES 
 
Natal, 25 de janeiro de 1904. 
 

 

Cyro se defende da acusação de falta de cortesia, pede perdão, mas finaliza dizendo 

que, na verdade, ela queria que ele fosse o seu prometido e não outro. Note o tom claro de 

ironia e deboche utilizado pelo autor. 
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Adelle responde com outro soneto, que também traz uma epígrafe em resposta à 

utilizada por Cyro. Chama-nos a atenção ela falar do pai como protetor de sua honra quando 

este já havia falecido.  

 

 

DECLARAÇÃO A UMA RESPOSTA III 

 

Ao Sr. Cyro Tavares 
 

“A cabeça do homem rejeitado é 
como um corrupio de papel que se 
põe no alto de uma rótula: volve ao 
primeiro sopro da brisa que passa”. 

 
 
Ao ler o teu soneto, ultimamente, 
Eu senti-me deveras compungida, 
Pois vejo que a tu’alma está doente, 
Fraca demais, anêmica e abatida. 
 
 
E são tais os delírios que ela sente 
D’essa paixão há muito recolhida, 
Que supõe a mulher tão simplesmente: 
- Tábua de bater roupa toda vida. 
 
 
Mas, é um engano. E agora, por quem és, 
Si me julgas a dar-te pontapés 
Acho bom que o poeta a musa enfarde; 
 
 
Porque, se o pessimismo é o teu espelho, 
Papai muda-te a crença n’um conselho  
Sem precisar fazer lá muito alarde. 
 
 

ADELAIDE CHRISTINA DE OLIVEIRA 
 
Ceará Mirim, 1904. 
 
 
 

Adelle recrimina o modo de Cyro enxergar a mulher: “Tábua de bater roupa toda 

vida”, e lhe faz ameaças veladas. 

Segue a polêmica, através de sonetos, agora sempre precedidos por uma epígrafe. 
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RESPOSTA A UMA INSISTÊNCIA III 

 

A Sra. D. Adelaide Christina de Oliveira 
 
 

“Há duas espécies de homens que 
agradam muito às mulheres: os que 
as amam e os que as detestam”.  
DESNOYERS. 

 
 
Senhora minha cara poetisa, 
Que tão cruel para comigo estais, 
No que dizeis apenas se divisa 
Quanto em raiva à mulher torna-se audaz. 
 
 
Buscando me abater até andais 
De amores recolhidos em pesquisa... 
Porém tudo não passa de uma brisa 
Que toca mui de leve e nada faz. 
 
 
Da contenda quereis vos desviar, 
Pois a musa mandastes-me enfardar; 
Não posso isto fazer, não sou covarde. 
 
 
Agora prossigamos sem enfado, 
Pode ser q’eu por vós seja ainda amado... 
O tempo dirá tudo. Deus vos guarde. 
 
 

CYRO TAVARES, Natal, 03 de fevereiro de 1904. 
 

 
Cyro diz que Adelle é uma prova viva da mordacidade feminina diante da raiva e 

afirma que, com o passar do tempo, ela ainda pode vir a amá-lo, apesar de toda a raiva. 

Nesse poema, Adelle faz uma referência ao Marquês de Maricá.5 

                                                 
5
 Marquês de Maricá foi um importante político e escritor do Brasil imperial. filósofo, moralista e poeta, o 
visconde com grandeza a depois Marquês de Maricá, era o pseudônimo de Mariano José Pereira da Fonseca, 
nascido em 18 de maio de 1773 no Rio de Janeiro e falecido nessa cidade em 16 de setembro de 1848.  
 
Filho do comerciante Domingos Pereira da Fonseca, este natural de Portugal e de Teresa Maria de Jesus, natural 
do Rio de Janeiro, Mariano casou-se com Maria Barbosa Rosa do Sacramento a 30 de junho de 1800. 
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MAIS REFLEXÃO IV 

 

Ao Sr. Cyro Tavares 
 

“Não é a fortuna, mas o juízo 
somente, o que falta a muita gente”.  
Marquês de Marica. 

 
 
Eu vejo em teus escritos o despeito 
Que devotas à mulher com imprudência, 
No entanto, tu assim, não satisfeito, 
A chamaste de audaz sem consciência. 
 
 
Por isso, meu poeta, aqui suspeito 
Que esse mal que te aflige a existência, 
Foi que alguém entendeu de dar-te a jeito 
Umas cotoveladas com urgência. 
 
 
Mas... que queres? És tu só o culpado, 
Pois, tal qual o feijão lá no mercado, 
 
Tu vives teu amor me oferecendo. 
 
 
Precisas de uma coisa... E desde já, 
Si a queres de uma vez ficar sabendo, 
Que te explique o Marquês de Maricá. 
 
 

ADELAIDE CHRISTINA DE OLIVEIRA 
 
 
Ceará Mirim, 1904. 
 
 

                                                                                                                                                         
Doutor em Filosofia e consagrado em matemática pela Universidade de Coimbra em 1793, ocupou o cargo de 
Ministro da Fazenda no 3º Gabinete de 1823, depois foi nomeado Senador pela Província do Rio de Janeiro em 
1826. 
 
Por seus conhecimentos e modo de fazer política, tornou-se Conselheiro de Estado Efetivo em 1823 e Grande do 
Império, tendo participado da elaboração da Constituição do Império. Detinha a Grã-Cruz da Imperial Ordem de 
Cruzeiro. 
 
Como escritor, escreveu diversas obras, entre as quais as Máximas e Pensamentos, composta de quatro volumes 
com um total de 3169 artigos. 
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Adelle diz entender o despeito que o poeta tem pela mulher, mas o aconselha a ler o 

Marquês de Maricá para aprender a tratar bem a mulher. 

Cyro aconselha Adelle a ler com mais cuidado o Marques de Maricá e tirar dali 

conselhos para o comportamento feminino, que deveria ser diferente e mais reservado do que 

o masculino. 

 

ACONSELHANDO IV 

 

À Sra. D. Adelaide Christina de Oliveira 
 

“Não há cólera mais violenta que a 
das mulheres; mais vale habitar entre 
leões e serpentes que viver com uma 
mulher colérica”.  
(ECCL. XXX,). 

 
 
 
Já li vosso soneto e não achei 
Cousa alguma que possa responder; 
Como vós me fizeste não farei, 
Pois manda a urbanidade me conter. 
 
 
Digo apenas que agora já não sei 
De que modo vos possa aparecer... 
Chamais-me de enjeitado? Isto é da lei, 
É muito natural, que pois fazer?! 
 
 
Mas, quero sempre vos dar um conselho: 
Tenhais a polidez por vosso espelho, 
Nem tudo diz a boca feminina. 
 
 
Deveis estudar bem o Maricá 
Pois vede que a mulher depois de má 
Para ser tia a sorte lhe destina. 
 
 

CYRO TAVARES 
 

Natal, 08 de fevereiro de 1904. 
 
 
 

Vemos aqui o conceito, através da fala de Cyro Tavares, de que a mulher, para ser 

digna e merecedora de um casamento, seu principal objetivo de vida, deveria ser comedida, 
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recatada e, principalmente, dominar a ira e as palavras duras. Cyro apela para o conceito 

judaico-cristão de mulher virtuosa e, para isso, utiliza as palavras da Bíblia. Aconselha-a a ler 

o que o Marquês de Maricá indica sobre as regras do comportamento feminino e as 

conseqüências para aquelas que não respeitam tais regras. 

Outra vez, Adelle de Oliveira se refere ao pai como se estivesse vivo e fosse seu 

defensor. Estaria falando, na verdade, do padrinho Ângelo Varela? Na realidade, quem fala no 

poema é o “eu poético”, ou seja, uma personagem criada pela autora Adelle de Oliveira. E a 

personagem pode, sim, ter um pai para protegê-la.  

 

QUEM AVISA... V 

 

Ao Sr. Cyro Tavares 
 
 

“Ouve o que os versos meus querem 
dizer-te”. 
Jacques Hervey. 

 
 
Já revi com pesar toda a tristura 
Do teu “Aconselhando” no jornal, 
E achei que desta vez tua amargura 
Tem sido no teu peito bem fatal. 
 
 
Deves, pois cogitar já de uma cura 
Que te seja de toda radical, 
Do contrário essa tua desventura 
Arruma a tua trouxa do Natal. 
 
 
Depois... é bom convir sempre a prudência 
Chamaste-me de má, sem indulgência, 
E queres que eu me curve à polidez... 
 
 
 
Pois, olha meu poeta, eu te declaro: 
- Pode papai fazer-te, não tão caro, 
Um “laço” de três pernas de outra vez. 
 
 

ADELAIDE DE OLIVEIRA 
Ceará Mirim, 1904. 
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Adelle faz ameaças mais contundentes do que a primeira e diz que o poeta, ou se cura 

da impolidez contra a mulher e muda seu pensamento ou deverá, inclusive, ir embora de 

Natal. 

QUEM FALA ASSIM... V 

 

À Sra. D. Adelaide Christina de Oliveira 
 
 

“As mulheres têm o coração de isca: 
facilmente se incendeia”. 
Montesquieu. 

 
 
Eu sou grato, ó senhora, à compaixão 
Que vós tendes da minha desventura; 
E, apesar de mostrades-vos tão dura, 
Ainda vos perdôo a indiscrição. 

 
 

Pois tenho ao lado meu um coração 
Que é ditoso de mais e tem doçura; 
Que pode sustentar a discussão 
Sem precisar fazer descompostura. 
 
 
É feio para vós o que fazeis, 
Isto assim é demais, não vos convém; 
Pois eu, sempre civil, por minha vez 
 
 
Não vos faço de ofensa cousa alguma... 
Mas falo com franqueza, e digo bem: 
Vosso papai comigo não se arruma! 
 
 

CYRO TAVARES 
 
Natal, 17 de fevereiro de 1904. 
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O poeta responde dizendo-se polido e acusando-a de impolidez e diz não temer as 

ameaças feitas. 

Na epígrafe do poema resposta de Adelle de Oliveira, essa apela para os sentimentos 

filiais de Cyro Tavares utilizando a imagem sacralizada da mãe. 

Ainda falando sobre a proteção paterna, Adelle vai se referir também a um noivo. 

Estaria falando de Varela Santiago ou usando isso como pretexto para encerrar a discussão 

poética?  

 
ÚLTIMA VERBA VI 
 
  Ao Sr. Cyro Tavares 
 

 
“O homem que se revolta contra a 
mulher, é simplesmente um 
insensato, é como um louco: 
esquece-se de que têm mãe”. 
J. de Menezes. 
 
 

Eu não sei a razão, eu não entendo, 
Esses despeitos teu contra a mulher, 
Porém... seja o que for, fica sabendo 
Que a alma que pena alguma cousa quer. 
 
 
Contudo, meu poeta, eu compreendo 
Essa ira através do teu sofrer! 
É que no teu espírito eu estou lendo 
O maior dos desgostos ao meu ver. 
 
Mas resta-me uma pena: a essa onda 
Que te arroja o despeito exasperado 
Meu noivo não quer mais q’eu corresponda. 
 
Pois soube que papai, com dois matutos, 
Combinou de, mais tarde, em teu costado, 
Espanar o quiry por três minutos. 
 
 

ADELAIDE CHRISTINA DE OLIVEIRA 
 
Ceará Mirim, 1904. 
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A discussão poética chega ao fim com Cyro se referindo ao público leitor que, 

segundo afirma, deveria estar acompanhando tudo pelo jornal. 

 
 
 
ÚLTIMA BUCHA VI 
 

A Sra. D. Adelaide Christina de Oliveira 
 

Quem da imprensa recorre para a 
luta pessoal desconfia da força da 
própria intectualidade. 
 

 
 

Senhora já que a luta fera terminastes, 
Termino hoje também como devia; 
Si não fosseis mulher, eu saberia 
Respondo-vos melhor do que falastes. 
 
 
Fugistes sem valor, sem galhardia, 
Do terreno a que a própria me chamastes; 
E apenas desaforos me atirastes 
Desde o primeiro ao derradeiro dia. 
 
 
Na contenda não sei quem mais perdeu, 
Pois deixo que nos julgue toda a gente 
Que nos acompanhou e nos leu. 
 
 
Suportei vossa raiva impertinente 
Mas julgo ser feliz quem, como eu, 
A seus pés, afinal, mata a serpente! 
 
 

CYRO TAVARES 
 
Natal, 22 de fevereiro de 1904. 
 
 
 

Observe a ironia cáustica da epígrafe. Cyro encerra sentindo-se vencedor do embate, já 

que matou a serpente, e pede que o público, que acompanhou todo o embate, o julgue. Chama 

a atenção a figura da mulher como serpente. 
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Diante do exposto através dessa “discussão poética em forma de sonetos”, resta saber 

mais sobre Cyro Tavares. Deixemos que um texto de Luís da Câmara Cascudo, publicado no 

jornal A República, na coluna Acta Diurna, apresente o jovem poeta. 

 

CYRO TAVARES 
 

Cyro Tavares faleceu na cidade do Natal, às sete horas da manhã de 12 de 
novembro de 1906. Era paraibano de Bananeiras onde nascera em 1885. 
Tinha 21 anos.Os pais, João Felix da Silva e D. Marquilina Tavares da Silva, 
mudaram-se para a capital norte rio grandense com os filhos pequeninos. O 
caçula nasceria em Natal, o grande cirurgião José Tavares da Silva. Cyro 
teve a vida do menino de seu tempo na Ribeira. Empinou curujas no Areal, 
pegou siris e baiacus no Potengi, indigestou de frutas bravas, colhidas nos 
morros. Era magro, arredio, estudioso. Estava sempre de livro na mão. O 
curso propedêutico no Ateneu fora excelente. Menino, era consultado, 
ouvido arrumando a gramaticidade na prosa e o verso dos companheiros. 
Pertenceu ao Grêmio Literário Frei Miguelinho, fundado a 22 de setembro 
de 1901, colaborando no ALBUM (1903-1904), com Américo Lopes, 
Hildebrando Barros, Alcebíades Lisboa, Joaquim Cavalcanti, Georgino 
Avelino, tendo José Gotardo Neto como chefe e guia literário.Escrevia com 
facilidade, aprumo e elegância. O poeta Pereira da Silva, que mantivera um 
jornalzinho, A LIBERDADE (1904-1905), informou-me que Cyro escrevia 
artigos e os colegas assinavam, ganhando fama.Era jornalista nato, 
debatendo os assuntos com nitidez e com a vocação oposicionista. Inútil 
procurar em quantos jornais Cyro Tavares colaborou. Em todos da sua 
época, ou quase todos. Foi revisor na ‘A REPÚBLICA’. Queria formar-se 
em Direito, mas não foi para o Recife, o Meca tradicional dos futuros 
bacharel em flor. Viajou para o Rio de Janeiro, trabalhando num colégio, 
tentando o curso que se tornou impossível. Adoecendo dos pulmões, Cyro 
voltou para Natal. Voltou para morrer, na silenciosa Rua do Comércio, e 
desaparecer nas lembranças da cidade. Nunca me falaram no seu nome. 
Devo a Pereira da Silva, admirador fervoroso, as primeiras informações 
carinhosas. Dediquei-lhe dias de pesquisas, ouvindo seu irmão José Tavares, 
mergulhando no arquivo do Primeiro Cartório, revendo as minhas humildes 
coleções. A produção de Cyro Tavares, prosa e verso, está esparsa nos 
jornais numerosos, difíceis de encontro, quase de consulta milagrosa. Deixo 
um soneto, em francês, escrito por um meninote de 17 anos, publicado no 
ALBUM, nº 4, de 31 de julho de 1902, LE TEMPS: 
 
 
Le temps est immobile, et tour à tour puissant, 
Il n’est jamais compris, car il n’est sur la terre… 
Mais quand nous le sentons les jours nous enlevent 
Alors nous apprenons qu’il n’est qu’un grand mystère. 
 
Oui: sans s’arrêter, mais son chemin faisant, 
Il acompagne toujours la vie tout entière. 
Tantôt il nous parait de l’abstrait naissant, 
Tantôt il est trés fort, et tout le monde aterre. 
 
Il est un ravageur qui n’aime la violence. 
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Ebranle l’univers comblé de son silence. 
Êtant toujours le même et rien n’ayant été. 
 
Nous porte à l’inconnu le but de son voyage, 
Personne ne l’arrête, et dans son long passage 
Il acompagne Dieu et suit éternité. 
 
 
E no nº 5, de 17 de agosto do mesmo 1902, há esta NOITE, no ritmo 
sentimental de outrora. 
 
Qual rosa que Fenece 
O sol desaparece 
Pelo Horizonte, 
Se perde junto à serra, 
Iluminando a terra,  
Depois o monte. 
E da noite ao chegar 
Já não se vê cantar 
O passarinho. 
A treva ou escuridão, 
Do céu até o chão 
Toma o caminho. 
 
Agora chega a brisa, 
Por entre o ar desliza,  
Bem ligeira. 
E ela vem tão calma 
Que nem agita a palma  
Da palmeira. 
 
Mas que tristeza atroz 
Não tem o mecho a voz 
Na escuridão! 
O’noite, noite escura, 
Tu és a imagem pura 
Da solidão! (CASCUDO, 1904.) 
 
 
 

Segundo Cascudo (1904), no texto que acabamos de citar, o poeta que trava o debate 

com Adelle de Oliveira publicava em todos, ou quase todos, os jornais da cidade. Tinha 

colaboração constante no Álbum (1902-1904) e em A Liberdade (1904-1905). Em qual desses 

jornais este debate foi publicado não conseguimos descobrir. Primeiro pelo extenso número 

de jornais em que ele tinha publicação e depois por não encontrarmos muitos desses jornais de 

vida curta. Os que encontramos estavam recortados em muitas partes ou mal dava para 

manuseá-los. 
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Por que Cyro Tavares não só guardou esses poemas, mas organizou-os em um livro 

artesanal com vistas a uma possível publicação? Que valor ou importância tiveram esses 

poemas e essa discussão através de sonetos para ele? 

Para Adelle, esse embate foi muito produtivo. É dessa polêmica com o citado poeta, de 

respostas, réplicas e tréplicas, que parece surgir o jornal manuscrito O sonho, que começa a 

circular em Ceará Mirim em 1905, com a participação de Etelvina Antunes, Erlinda Carvalho, 

Tracilla de Carvalho, Izaura Carrilho, Adelaide de Mello e Dolores Cavalcanti, entre outras 

mulheres de Ceará-Mirim, Recife e Belém do Pará. Era escrito em quatro ou seis laudas de 

papel pautado com caligrafia irretocável e trazia poemas, crônicas e breves notícias. O jornal 

circulou até 1910. 

Tivemos notícias desse material através de entrevistas com o próprio Ciro Tavares, 

agendadas, inicialmente por Diógenes da Cunha Lima. 

Desta forma, dispomos do material que sobrou dessa queima de arquivo, empreitada 

realizada pela própria autora. Os números que restaram das edições de O Sonho foram 

gentilmente cedidos por Ciro Tavares a esta pesquisadora. 
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6. 3 ENTRE O SONHO E A REDAÇÃO 

 

O jornal O Sonho circula, em Ceará-Mirim, interior do Rio Grande do Norte, de 07 

de setembro de 1905 a novembro de 1910. A direção e redação do jornal eram assinadas por 

Adelle de Oliveira e tinha como secretárias Tracilla de Carvalho e Erlinda Carvalho. Adelle 

de Oliveira assinava com vários pseudônimos: Elleda, Delia, Gaud, Delia Maltez, O. M., 

Grimaneze d´Oliveira, A. O. e D. M. Essa prática de usar pseudônimo era bastante comum na 

imprensa, desde o século XIX. Era um subterfúgio para se resguardar, em uma determinada 

situação, tanto o homem, como a mulher. 

O anonimato, nesse jornal, era dado através do uso de pseudônimos ou de matérias não 

assinadas. Acreditamos que, no caso de Adelle, essa prática era, muitas vezes, para que o 

jornal não ficasse com excesso de textos seus. Como o jornal era mensal e saia, 

religiosamente, até o final do mês, na falta de textos que o completassem, ela mesma produzia 

os textos e variava a forma de assiná-los, daí o excesso de pseudônimos utilizados por ela. 

Em suas páginas manuscritas eram publicados escritos exclusivamente femininos: 

artigos e crônicas de interesse feminino, poemas, pequenos contos, crítica feminina 

dissimulada, pensamentos, acontecimentos da sociedade ceará-mirinense, amenidades em 

geral, notas diversas e questionamentos, mesmo que velados, sobre a condição da mulher na 

sociedade.  

Segundo Morais (2002, p. 70). 

 

Esses jornais femininos surgiam então como um canal de expressão das 
vocações literárias das mulheres e um espaço garantido de preservação da 
vida privada, pelo anonimato: um confidente discreto das produções 
literárias dessas leitoras. 
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O jornal contava com a colaboração permanente de mulheres do Vale do Ceará-Mirim, 

além de colaborações constantes de Rita Campello, de Recife, e das paraenses Alayde Ottone, 

Jandyra, Jacyra e Iericê. 

O primeiro jornal que analisamos é o de 02 de fevereiro de 1908, mas fica claro que 

não é o primeiro escrito, o jornal de lançamento. De acordo com nossas pesquisas o primeiro, 

o de estreia, é o de 07 de setembro de 1905. 

O texto de abertura do Jornal O Sonho, de 07 de setembro de 1908, que é o Ano III, nº 

09, indicando o terceiro ano e o mês de setembro, diz: 

 

7 de Setembro 
 
No dia de hoje em que o Brasil pelo heroísmo de seus filhos, dedicados 
defensores da liberdade, quebrou nas legendárias margens do Ipiranga a 
ignóbil peia de ferro que chamou-se jugo português, protestando com justa 
indignação contra o servilismo, no patriótico e memorável brado: 
Independência ou morte, no dia de hoje, surgiu n’um recanto do Brasil, o 
interessante periódico ‘O Sonho’, como valiosa homenagem a tão grande 
data. ‘O Sonho’ comemora hoje mais um aniversário de sua vida, graças aos 
esforços de suas inteligentes redatoras, principalmente Adelle de Oliveira, 
cuja abnegação votada à causa do simpático periódico comprova a 
superioridade do seu espírito de eleita e o patriotismo de seu coração cheio 
de bondade santa (LEONOR, 7 de Setembro, In: O SONHO, de 07 de 
setembro de 1908, Ano III, nº 09). 

 

Analisando o texto supracitado, podemos perceber que se trata de uma edição de 

aniversário de três anos do periódico idealizado e dirigido por Adelle de Oliveira.  

Observamos que Leonor, que assina a matéria apenas com o primeiro nome, compara 

o surgimento do jornal O Sonho com o Grito do Ipiranga, com a Independência do Brasil. Era 

isso que representava para as colaboradoras e para a própria Adelle de Oliveira aquele jornal 

manuscrito? Com certeza era um espaço onde elas podiam se colocar, mesmo se utilizando, 

algumas vezes, de táticas (CERTEAU, 1994). Ela ainda afirma que o jornal nasceu e 

sobrevive “graças aos esforços de suas inteligentes redatoras, principalmente Adelle de 
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Oliveira”. Leonor exalta também a abnegação da poetisa em prol do jornal e evidencia a 

superioridade do seu espírito de eleita e o patriotismo do seu coração. 

Em 04 de janeiro de 1908, pela Lei 1860, é instituído o Serviço Militar obrigatório no 

Brasil. Na edição de 02 de fevereiro de 1908, o jornal O Sonho já traz uma matéria de capa, 

assinada por Adelle de Oliveira, intitulada O Sorteio, contestando a tal lei. Isso demonstra 

como, mesmo no interior do estado, Adelle de Oliveira estava antenada com o que acontecia 

no resto do país. Isso se devia, em parte, a sua muita leitura de livros, jornais e revistas de 

Natal, Recife, Belém, entre outras localidades onde tinha contatos que lhe enviavam materiais 

impressos diversos. 

Ela usa de táticas para se posicionar contra o Serviço Militar Obrigatório: inicia 

dizendo que o jornal não tem muito alcance e a mulher nem deveria estar falando sobre o 

assunto, já que não entende de lei. Apela para a sensibilidade feminina como um atributo 

natural da mulher e sustenta sua argumentação contra o serviço militar obrigatório utilizando-

se dos atributos delegados à mulher pela sociedade patriarcal. Chama a atenção para o perigo 

dessa mulher, diante do desespero de ver os filhos famintos, fraquejar e perder a sua honra. 

Ela encerra impessoalizando a culpa por tal situação e por outras tantas a que a mulher é 

submetida: “Dizem que a mulher é fraca! Mas, no entanto, inventam para ela novas penas a fim 

de ver se os seus sentimentos nobres e altivos se amesquinham”. (Adelle de Oliveira In “O Sonho”). 

Dois verbos com sujeitos indefinidos, mas facilmente identificados. Quem inventa as 

leis? Quem diz que a mulher é fraca?  

 

Falando sobre o sorteio, não temos a pretensão de que o nosso protesto 
repercuta além da esfera muito humilde em que o nosso jornalzinho adeja. 
Sabemos até que em tal coisa não devíamos falar, pois não entendendo de 
leis não podemos discuti-las. Mas a mulher, não sei se devido à 
sensibilidade que a caracteriza, sente-se involuntariamente levada aonde 
presente um grito de agonia, de mágoa ou de desespero. E a Lei do Serviço 
Militar Obrigatório há de gerar infortúnios. Que será da mulher paupérrima 
de quem o esposo se ausenta e que somente a custa de supremos esforços 
podia sustentar os filhinhos e não trazê-los nus?! Sujeita a mil revezes, nada 
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esperando d´aquele que se ausentou, lutando desesperadamente para trilhar 
com honra a estrada de amargura que lhe apontaram. Ante as idéias 
desencontradas que lhe passaram no cérebro, quem sabe se vencerá? Dizem 
que a mulher é franca! Mas, no entanto inventam para ela novas penas a fim 
de ver se os seus sentimentos nobres e altivos se amesquinham e se avultam 
ante a dor cruciante de um filhinho que se estorce na agonia da fome 
(OLIVEIRA, 1908). 

 

 

Madalena Antunes, em Oiteiro (1952) fala do jornal O Sonho elogiando os dotes 

poéticos da conterrânea. 

 

Ceará-Mirim se esmerava no cultivo das boas letras. Além das folhas 
impressas nas quais brilhava a pena de Sinézio Ferreira, havia dois jornais 
manuscritos: o “Sonho”, da exímia poetisa conterrânea Adelle de Oliveira e 
a “Esperança”, dirigido pela fina inteligência de Isaura Carrilho e Dolores 
Cavalcanti. (ANTUNES, 1952, 328). 
 
 

Do exemplar do Ano IV, de 25 de janeiro de 1909, destacamos a notícia da morte de 

Segundo Wanderley, ocorrida em 14 de janeiro do mesmo ano. 

 

Como um raio de sol que desapparece fulgurando até o momento extremo, 
Segundo Wanderley morreu. Morreu não: transfigurou-se! Morrer é não 
deixar na terra um pedaço d’alma que se crystallise e que fulgure na 
Historia, tenha, embora, scintillações divinas ou lampejos satânicos. E nós, 
se já não vemos na communhão dos vivos o exímio poeta do “Gôndolas”, 
feliz ou serennamente compungido, enthusiasmando ou enternecendo, 
sentimo-lhe a alma através dos livros que escreveu, palpitante, conmovida e 
boa. Lendo-os sente-se a doce convocção de que não é somente um cérebro 
prodigioso que ali se reflete divulga-se um bello coração. E é por isso, de 
certo, que a alma do Rio Grande do Norte tão profundamente ferida, reage e 
volta-se para o azul... É que Segundo Wanderley deixou de viver na terra 
para fulgir no setestrello! (OLIVEIRA, Segundo Wanderley. In: O SONHO, 
de 25 de janeiro de 1909, Ano IV). 
 
 

Vemos aqui um jornal na sua 4ª edição, em 1909, deixando evidente o seu surgimento 

em 1905. 

Adelle de Oliveira, ainda nessa edição de 25 de janeiro de 1909, agradece a visita das 

redatoras do jornal Esperança ao jornal O Sonho. 
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Deu-nos pela primeira vez a honra de sua visita, o mimoso jornal manuscrito 
A Esperança, publicado em nossa cidade e redigido pelas gentis e 
inteligentes senhoritas Dolores Cavalcanti e Isaura Carrilho. [...] O número 
que temos sobre nossa banca de trabalho contém bons escritos de diversas 
escritoras. Penhoradíssimas pela honrosa visita retribuiremos (OLIVEIRA 
1909). 

 
 
 

Chamou-nos a atenção o trecho “O número que temos sobre nossa banca de trabalho 

contém bons escritos de diversas escritoras”.  

O jornal não possuía um prédio próprio, mas, parece-nos, desfrutava de um lugar 

próprio, “um teto todo seu”, como afirma Virgínia Woolf (1985). Nesse espaço, certamente na 

casa de Adelle de Oliveira ou em alguma sala no externato, ele foi pensado, produzido, 

desenhado e escrito com primor e dedicação durante cerca de cinco anos, mensalmente, 

sempre na última semana do mês.  

Haveria nessas edições do jornal algum escrito, poesia, homenagem, pensamentos 

dedicados ao noivo, Manuel Varela Santiago, ou a ele se referindo, e ela teria preferido apagar 

essas marcas do seu passado? Essa é uma incógnita que permanecerá, a despeito de nossos 

esforços, entrevistas e pesquisas. 

Porém, fica evidente que houve uma mudança na vida e no estilo da escrita da poetisa. 

Acreditamos que isso se dá com o rompimento do noivado, por volta de 1907, quando Varela 

Santiago conclui o Curso de Medicina na Bahia e volta para Natal, passando a atuar no 

Hospital da Caridade Juvino Barreto, que possuía características de Hospital Geral. Dispunha 

de 18 leitos, sendo diretor o médico Januário Cicco. Esse hospital é hoje o Hospital 

Universitário Onofre Lopes. 

É durante a residência nesse hospital, frequentando o ambiente social como médico 

recém-formado, que ele conhece a jovem Lourdes, filha de Juvenal Lamartine, e com ela 

inicia um flerte, que acabará em casamento. 
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Podemos comparar o estilo de Adelle de Oliveira, em 1904, aos 19 anos, quando trava 

o já mencionado embate com Cyro Tavares, via jornal, com o estilo da professora nas edições 

do jornal O Sonho de 1908 e 1909.  

A poetisa que enfrenta Cyro Tavares através de sonetos é uma mulher determinada, 

que defende seus ideais e argumenta sobre a validade do amor e o valor da mulher. Uma moça 

esperançosa e cheia de sonhos. Uma mulher, como ela mesma diz, comprometida, ou melhor, 

prometida. 

A Adelle de Oliveira que aparece nos textos das edições do jornal O Sonho, de 1908 e 

1909, é uma mulher melancólica, triste, saudosa, resignada. Uma mulher em cuja alma 

podemos perceber uma enorme sombra. 

Na edição do jornal O Sonho, de 09 de agosto de 1908, Adelle fala, através de um 

poema onde ela assina como O.M., dessa transformação e porque ela acontece. 

 

SONETO 
 
 

Disseram-te?! Pois bem! Já fui feliz.  
Nos tempos de ilusão que me amavas!  
Não é mentira não o que alguém diz:  
nutriam-me os sorrisos que me davas. 
 
 
Muitos anos eu tive de ilusão 
Que passaram velozes...nem sentia! 
Tinha cheio de amor o coração 
Infortúnio para mim não existia 
 
 
Mas teu amor mudou-se em indiferença 
Em riso de desdém que me seguia... 
Mudei também: chegou-me esta descrença. 
 
 
E quando a morte me levar cantando 
Dize sorria de gozo e de alegria 
Dize contente que morri te amando 
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Os jornais femininos, apesar de surgidos sob o signo da literatura, eram veículos 

propagadores das inquietações femininas na busca de conquistas sociais. Em suas páginas 

eram estampadas, taticamente e de modo sutil, as contestações e críticas à sociedade vigente e 

objetivavam cada vez mais, incentivar as mulheres para que elas não desanimassem na busca 

do seu crescimento social e intelectual. 

A escrita como instrumento social para tornar pública suas ideias e aspirações, seus 

desejos e suas tensões, no contexto social da comunidade da qual as mulheres faziam parte, 

era um dos elementos da engrenagem da luta das mulheres do final século XIX e início do 

século XX. 

Como afirma Buitone (1990, p. 24). 

 

A imprensa feminina, mais do que a imprensa em geral, está estreitamente 
ligada ao contexto histórico que cria razões para o seu surgimento, e que 
interfere em cada passo de sua evolução. Jornais e revistas femininos 
funcionam como termômetro dos costumes da época. Quando precisou servir 
de canal de expressão literária, lá estava ele. Quando as mulheres 
começaram a reclamar seus direitos, também lá estava ele. Também trazia 
moda, beleza e conselhos pátrios. 

 

Diante disso, acreditamos ser possível dividir as edições do jornal O Sonho em duas 

fases: a primeira, que vai de 1905 a 1907, e a segunda, que vai de 1908 a 1910. 

A primeira fase, apenas supomos, corresponderia a esse período mais engajado, com 

textos mais críticos e ligados à situação da mulher na sociedade, tendo a escrita como 

instrumento social na colocação das vozes dessas mulheres para a sociedade. 

A segunda fase seria a fase da introspecção, do recolhimento das causas mais sociais, 

da mulher. Seria a fase das confissões da alma, do extrapolar da dor, da saudade, da solidão, 

da melancolia. Sentimentos esses aos quais as colaboradoras tornam-se também solidárias. 
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Provavelmente, o rompimento do noivado para Adelle de Oliveira tenha representado 

uma morte simbólica, não só dos seus sonhos, mas dela mesma. E ela se tornou também, 

voluntariamente, uma espécie de viúva, mesmo sem marido morto. 

Através de seus textos no jornal, a maioria assinada com pseudônimos ou não 

assinada, Adelle confessa o inconfessável até para ela mesma. “Nem sempre somos 

compreendidas em nosso amor; amamos e, muitas vezes, somos desprezadas”. (OLIVEIRA, 

1908). Aqui ela utiliza o pseudônimo Carmem de Martinez. 

Em outra edição, “Tenho e tenho saudades! Saudades que não perecem, saudades que 

não defino porque é mister calá-las” (OLIVEIRA, 1908). E ela assina como Delia. E ainda, 

outro assinado como O.M.: “Um amor impossível vai matando lentamente” (OLIVEIRA, 

1908). 

Ainda nessa edição de 19 de julho de 1908, em uma espécie de crônica, assinada por 

Jurema da Matta e dedicada a Elleda (Adelle de Oliveira), podemos perceber que a poetisa 

estava passando por um período de sofrimento e a amiga buscava consolá-la através da fé e da 

religiosidade. 

 

NO TEMPLO 
(À Elleda) 

Entrei. Uma indizível tristeza invadia-me a alma. 
Depois de alguns instantes de silenciosa adoração a Jesus sacramentado, fui 
prostrar-me aos pés da imagem da Virgem Santíssima, minha mãe querida, 
implorando resignação para minha vida crivada de ignotos sofrimentos, 
proteção e conforto para minha alma desalentada. 
Sob o doce olhar da “Consoladora dos Aflitos”, que do alto de seu trono, 
coroada de flores e rodeada de luzes, espargia profusão de bênçãos sobre 
seus filhos pecadores, orava a longo tempo quando estranha melodia chegou-
me aos ouvidos, arrebatando-me. 
Entrava nessa ocasião, cantando hinos de peregrina suavidade em honra 
daquele que ‘os céus dos céus não pode abranger’, um grupo angélico de 
adoráveis crianças que iam comungar pela primeira vez. 
Naquele momento não sei bem o que se passou em meu espírito, lágrimas 
ardentes deslizaram-me pela face e pareceu-me ver, um a um, todos os meus 
sonhos do futuro, minhas esperanças emurchecidas reviverem e em alegre 
revoada subirem às culminâncias do céu. 
Ao retirar-me do majestoso templo, inexplicável consolação inundava todo 
meu ser (MATTA, 1908). 
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É como se ela tentasse mostrar um caminho de sobrevivência e consolação para a 

amiga. Esse caminho era a religiosidade e a fé. 

Diante disso, numa tentativa de, a partir do material disponível, traçar o perfil do 

jornal O Sonho, elegemos uma categoria de análise que passaremos a discutir nesse momento. 

A categoria a ser discutida encontra-se reunida, ou agrupada, em quatro, a saber, 

saudade, tristeza, dor e melancolia. Esses sentimentos são uma constante em todo o jornal, nas 

edições de 1908 e 1909, que são as de que dispomos. Estão presentes nos poemas, nos 

pensamentos e nas crônicas. 

Num texto da edição de 02 de fevereiro de 1908, em que ela assina com o pseudônimo 

de Grimaneze d’Oliveira, podemos perceber as quatro categorias presentes. 

 

MARTÍRIO 
 

Muitas pessoas há que desconhecem a linda e humilde flor que eu denominei 
Martírio. Permitam-me, pois, que eu faça uma ligeira descrição: - como 
florzinha agreste que é, não precisa dos cuidados de um jardineiro para que 
prospere; no entanto é digna de admiração. Suas pétalas, que rivalizam com 
a seda mais transparente, têm a cor da divina túnica do Senhor dos Passos; 
possue os encantos da natureza e como que define os mistérios d’alma. 
Como o coração que palpita enternecido ao lado do ser amado e longe dele 
abisma-se em desesperanças, assim também o martírio entreabre-se ao doce 
orvalho da madrugada, e pende emurchecido quando o sol desaparece além... 
Quisera ser poetisa para consagrar todos os meus cantos ao mistério, pois 
que muito e muito semelha-se a minh’alma (OLIVEIRA, 1908). 

 

Ela parte da tática de descrever uma florzinha silvestre, que ela denomina de Martírio, 

para expor, veladamente, sua dor. Veja que ela mesma cria essa flor imaginária que, na 

verdade, é pretexto para falar de sua dor: “a linda e humilde flor que eu denominei Martírio”. 

(grifo nosso). 
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Como ela mesma, a florzinha não precisa de um jardineiro que a cultive. Vive a 

despeito da ausência do jardineiro, do amado. A solidão da florzinha no campo é a sua solidão 

na vida. Como a florzinha, ela morre a cada dia junto com a tarde.  

 

Como o coração que palpita enternecido ao lado do ser amado e longe dele 
abisma-se em desesperanças, assim também o martírio entreabre-se ao doce 
orvalho da madrugada, e pende emurchecido quando o sol desaparece além... 
(OLIVEIRA, 1908). 
 
 

Ela finaliza afirmando: “pois que muito e muito semelha-se a minh’alma”. Dor, 

solidão, saudade, tristeza e melancolia compõem o texto. 

Em “O crepúsculo”, assinado por Lucy, mais um pseudônimo utilizado por Adelle de 

Oliveira, na edição de O Sonho de 02 de fevereiro de 1908, podemos ver a expressão da 

depressão crepuscular.  

 

É uma hora de indefinível mistério a hora triste e merencória do crepúsculo, 
quando o sol dourando os montes com seus últimos raios vai tombar além, 
nos abismos da terra!...Quantas vezes, nessa hora indefinida, minha alma 
preza de um cismar profundo, enleva-se docemente contemplando o belo 
quadro que nos patenteia o por do sol!Então é que apondera-se de mim uma 
tristeza como que infinita: sinto que meu coração enche-se de infinitas 
saudades dos meus dias de felicidade, que tão cedo se fanaram... e recorda-
me o passado onde os meus dias deslizavam serenamente felizes (LUCY, 
1908). 

 

Podemos notar que a poetisa tem um certo prazer nessa dor. A dor é consolação, é o 

que restou daquilo que poderia ter sido e não foi: “E eu amo saudosamente essa hora dolorida de 

tristeza, porque ela se casa aos sonhos de minh’alma, repassados de agonias, e recorda-me o passado 

onde os meus dias deslizavam serenamente felizes” (LUCY, 1908). 

É comum, nos textos de Adelle de Oliveira, essa relação de depressão crepuscular onde a 

poetisa se coloca como mártir abnegada, como a amada preterida. 

Dos quase trinta textos estudados no jornal O Sonho tratando especificamente de tristeza, dor, 

saudade, melancolia, destacamos alguns que mais nos chamaram a atenção. “No templo” (Jurema da 
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Matta) e “Martírio” (Adelle de Oliveira), já destacados anteriormente, “Prantos” (Jandyra), “Gritos” 

(Adelle de Oliveira) e “Grande mal” (Arimá). 

Nesses textos percebemos as influências romântica e Judaico-cristã da busca e valorização do 

sofrimento como purgação e elevação do ser para uma vida feliz no paraíso vindouro. 

 
 
PRANTOS 
 
Somente eu sei, ó Deus, qual minha sorte 
Negro quadro de horror agora eu vi 
De tristeza minh’alma se amortalha  
Não canta a pobrezinha e não sorri 
 
 
E não geme também e nem soluça 
Não chora, pois as lágrimas secaram, 
Não geme porque a dor quer que gema 
Do coração as crenças se acabaram 
 
 
Viver assim na escuridão profunda 
Tal é o quadro da vida para mim, 
Quadro fatal! Tremendo é o meu futuro 
E eu não quero viver sofrendo assim 
 
 
A vida para mim é duro fardo 
A morte então será felicidade, 
Pois tão moça perdi toda esperança 
E busco ser feliz na eternidade. 
(JANDYRA, 1909). 
 
 

 
Arimá é outro pseudônimo utilizado por Adelle de Oliveira. Por trás dele ela pode 

exprimir toda sua dor. Dor pela perda do amado, pela morte do pai, pela infinita e premente 

tristeza da mãe e pela sorte da irmã querida, Anita, que após um casamento desastrado e uma 

separação, passa a viver como se fosse viúva, na casa dos padrinhos de Adelle de Oliveira. 

Solidão, dor, tristeza, melancolia e a espera de uma felicidade em outro plano 

espiritual permeiam todo o texto. 
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GRITOS 
 
Eu prefiro morrer d’esta agonia 
Aniquilar-me assim n’esta tristeza 
A procurar do sonho na incerteza 
Nova ilusão, formosa e frigida. 
 
Chore eu sozinha, pouco importa! Ria 
Sempre tu’alma na ventura presa! 
Ouve, no entanto, com maior pureza 
Ninguém te há de querer do que eu queria 
 
Eu prefiro morrer, aniquilar-me... 
Mas que o desejo de esquecer-te nunca 
Vibre em minh’alma, patentei-se em carne 
 
Olha: o tormento o coração me estala 
Que eu morra, embora nesta garra adunca 
Mas não esqueça nunca a tua fala! 
(OLIVEIRA, 1908). 
 
 
 

A vassalagem amorosa, o amor incondicional da mulher que, mesmo traída e 

desprezada, segue amando é outra característica importante no poema. 

 
GRANDE MAL 
 
 
Quero estar só. Essa agonia imensa 
Que me entristece e o coração me oprime 
Que no meu rosto o dissabor imprime 
E na minh’alma despedaça a crença. 
 
 
Esta saudade, indefinida, intensa 
Que o meu olhar apavorado exprime... 
Devo ocultá-la qual se fora um crime 
Dizer a gente o que padece e pensa 
 
 
Mas se eu não posso meditar sozinha 
Debalde pode o meu olhar queixoso  
A quem sorrindo para mim caminha 
 
 
Debalde pede que de mim se esquive 
É um grande mal patentear-se o gozo 
Em face àquele que sofrendo vive. 
 
(ARIMÁ, 1908). 
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A religiosidade é outra categoria encontrada. A ideia judaico-cristã de que o 

sofrimento eleva a alma e a atrai para Deus pode ser percebida aqui em vários textos. 

 
 
SIMPLES 
 
 
Venero tudo que é singelo e triste 
Porque me lembro que Jesus dizia, 
Ouvindo as queixas de quem mais sofria, 
Sentindo a mágoa que no horror persiste. 
 
 
“Feliz aquele que sofrendo existe 
Sem blasfemar na dor e n’agonia!... 
Consolado será, toda alegria  
Do seu reino, no céu, dele consiste” 
 
 
E esta lembrança, muito doce e branca 
Faz que minh’alma tão sincera e franca 
Se volte ao Cristo, a perdoar na cruz 
 
 
E mais e mais esta paixão que eu sinto 
Por todo aquele que a sofrer pressinto 
Aumenta, cresce e se transfunde em luz. 
(OLIVEIRA, 1908). 
 

 

Nesse texto ela se inspira notadamente na Bíblia, no “Sermão do Monte”, encontrado 

em Mateus 5:1-12. “[...] Bem aventurados os que choram, porque serão consolados [...] 

regozijai-vos e exultai; porque é grande o vosso galardão no céu.”. O sofrimento na terra 

significa a ascensão no céu, no paraíso vindouro. 

Em outro texto b “Recordando” b ela afirma: “No entanto, Deus protege os que 

sofrem resignados”. (OLIVEIRA, 1908). 

Todos os textos onde aparece a religiosidade e a fé, seis ao todo, têm essa mesma 

tônica da purgação, do sofrimento que se assemelha ao do Cristo e que redime e purifica. As 
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crônicas e pequenos contos encontrados no jornal, treze ao todo, trazem sempre um tom 

melancólico ou trágico. 

Quatro textos buscam trazer definições sobre o amor, o beijo, a saudade b assinados por 

Rita Campello, de Recife b e a excessiva sensibilidade feminina, que deve ser combatida b 

assinado por Adelle de Oliveira. 

 
DISCERNINDO 

 
b Discordas?! 
b Sim. As maiores venturas nascem, quase sempre, da sensibilidade 
extrema. 
b Louca! O temperamento excessivamente melindroso denuncia, 
geralmente, um coração doente e fraco, predisposto a todos os infortúnios, a 
todas as agonias. 
b Pensas então que é um mal essa doce franqueza que nos transforma a 
ternura em sonho, fazendo-nos antever as mais belas das realidades? 
b Se penso? Ouve-me. 
N’alma do sensível como que se reflete a vida exterior em mágica nitidez e 
pela sua pré-excitação dos sentidos um simples devaneio toma o caráter de 
angélica realidade da mesma forma que uma pequena arranhadura parece-lhe 
uma punhalada profunda e incurável... E como sendo a vida um compêndio 
de amarguras com raros parênteses de felicidade, no coração do 
excessivamente sensível dá-se pavorosas hecatombes: morrem as 
esperanças, as ilusões e as crenças e o mundo parece-lhe uma Thebaida onde 
um raio de sol não penetra... 
b Mas... a base, onde a base dos teus pensamentos? 
b A base? Procura-a no coração! 
(OLIVEIRA, 1909). 
 

Percebemos duas vozes que dialogam e uma voz, a da poetisa, que combate a 

sensibilidade excessiva na mulher, conclamando-a a ser mais forte e racional. 

Ela chama a atenção para o fato da vida ser uma constante amargura com raros 

momentos de felicidade e de a mulher precisar sobreviver nesse meio, sendo forte e menos 

sensível. 

Dos textos estudados, apenas oito tratam de assuntos menos subjetivos e são ligados a 

acontecimentos ou pessoas reais. São eles: “O Sorteio”, já analisado neste estudo e que fala da 

Lei do Serviço Militar Obrigatório; “Agosto horroroso”, que fala da seca e dos retirantes; 

“Segundo Wanderley”, também analisado anteriormente, que fala da morte do escritor e 
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médico norte-rio-grandense; “A Esperança”, que fala do jornal manuscrito que circulava na 

mesma época em Ceará-Mirim; “Iracema”, que narra e saúda a volta de uma amiga e 

colaboradora do jornal a Ceará-Mirim; “O Inanhiny”, sobre o naufrágio do navio do mesmo 

nome, em Belém do Pará e “7 de setembro”, em saudação ao terceiro aniversário do jornal O 

Sonho e a Adelle de Oliveira. 

As edições dos três últimos números do jornal O Sonho apresentam textos de mulheres 

de Ceará-Mirim, Recife, Belém do Pará e muitos pseudônimos, como era comum àquela 

época. São textos que versam, em sua maioria sobre a solidão, a dor, a saudade, a melancolia, 

religiosidade e fé. Trazem, ainda, alguns textos sobre personalidades e acontecimentos 

importantes. 

O que podemos afirmar é que o jornal O Sonho movimentava a sociedade ceará-

mirinense. Segundo Gomes (1999, p.11), 

 

O jornalismo cultural que essas mulheres fazia ao produzir seus 
informativos, nos revela uma inter-relação entre jornalismo, literatura e 
educação, privilegiando um ideário de educação das mulheres e realçando o 
papel educativo de uma imprensa feminina, amadora e idealista. 
 

 
 

Através dos textos do jornal essas mulheres ultrapassam as paredes de seus lares, o 

espaço da sala de aula para informar as novidades em textos literários, poéticos e de 

impressões da realidade que as circundava. 

Segundo Almeida (1998, p.117), 
 
 

O desenvolvimento da imprensa educacional e femininas, nos fins do século 
XIX e ao longo das primeiras décadas do século XX, significou uma forma 
de veicular idéias e costumes no País. Com um maior acesso à escolarização 
e o crescimento do espaço urbano, mais mulheres passaram a fazer parte do 
público leitor e reproduzir as ideologias e as representações divulgadas. 
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Juntamente com o jornal, também manuscrito, A Esperança, O Sonho compôs a 

imprensa desenvolvida por mulheres ceará-mirinenses, que assumiram publicamente o 

compromisso de divulgar a produção literária feminina local, intervindo diretamente na 

sociedade letrada de sua cidade e, ao mesmo tempo, enfrentando as dificuldades de editar uma 

folha literária. 

Coletar e pensar textos, selecioná-los, montar um modelo para a reprodução manual, 

desenhar as letras manualmente, com capricho, pensar pseudônimos, utilizar com cuidados o 

tinteiro e a caneta de pena metálica, retirar cuidadosamente o excesso da tinta com o mata-

borrão. Essa era a rotina que se repetiu a cada mês durante cinco anos, sem que essas 

mulheres desanimassem ou descuidassem no capricho dos pequenos detalhes de cada edição. 

Assim foi O Sonho, como tantos outros jornais manuscritos femininos espalhados pelo Brasil 

afora. 
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Tecendo a manhã  
 
Um galo sozinho não tece uma manhã: 
ele precisará sempre de outros galos. 
De um que apanhe esse grito que ele 
e o lance a outro; de um outro galo 
que apanhe o grito que um galo antes 
e o lance a outro; e de outros galos 
que com muitos outros galos se cruzem 
os fios de sol de seus gritos de galo, 
para que a manhã, desde uma teia tênue, 
se vá tecendo, entre todos os galos. 
E se encorpando em tela, entre todos, 
se erguendo tenda, onde entrem todos, 
se entretendendo para todos, no toldo 
(a manhã) que plana livre de armação. 
A manhã, toldo de um tecido tão aéreo 
que, tecido, se eleva por si: luz balão. 
 

João Cabral de Melo Neto 
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No momento em que estamos encerrando a tessitura de nosso texto-tecido, que se 

ergue em tenda, onde cabem todos e muitos e onde inúmeros cantos se cruzam, nos 

preparamos para passar a roca a outras tecelãs que, a partir dos fios de nosso tecido, possam 

tecer outros tantos textos-tecidos em outras tantas manhãs. 

Tecemos o nosso texto e fomos, ao mesmo tempo, tecidas por ele. Retornamos ao 

nosso começo, a nossa manhã, para compreendermos melhor não só o percurso de Adelle de 

Oliveira, mas também o nosso próprio percurso. Quem, como nós, nasceu numa cidade do 

interior e se fez professora leiga, mais aprendendo do que ensinando, tem as marcas da 

educação escolar laica nas memórias mais antigas e nas ações mais recentes. 

Além disso, como nos alerta Morais (2002, p. 83), “Não se é mais a mesma pessoa 

depois de vasculhar todo esse passado! Não se é mais a mesma pessoa depois de reconstruir 

todo esse percurso tenso, vivo e dinâmico”.  

Quando falamos em vasculhar o passado estamos nos referindo às muitas buscas no 

Instituto Histórico e Geográfico, no Arquivo Público de Natal, na Biblioteca Pública de 

Ceará-Mirim, nos jornais Diário de Natal e Tribuna do Norte e nas repetidas entrevistas com 

ex-alunos e pessoas da família de Adelle de Oliveira, ou que com ela conviveram. Pensamos, 

aqui, nas edições do jornal O Sonho, lidas, relidas, analisadas e comparadas a outras 

informações de que dispúnhamos. Na leitura dos livros de Tavares (2002), Pereira (1959, 

1978, 1989) e Barbosa (1989), que nos falam da professora Adelle de Oliveira e relatam o 

cotidiano educacional da Escola de Dona Adelle, lidos e relidos em consonância com os 

textos teóricos que sustentam o nosso discurso. 

Ginzburg (1989) nos remete ao paradigma do saber indiciário, que valida os 

pormenores mais insignificantes como indícios que, confrontados com outros dados e sinais, 

são plausíveis de constituir informações preciosas sobre o nosso objeto de pesquisa, nos 
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mostrando um passado possível e configurando o que seriam as práticas educacionais da 

professora Adelle de Oliveira. 

O que Ginzburg (1989) chama “método indiciário” é um método operado pela história, 

na falta de documentos completos ou que tratem diretamente do objeto de pesquisa. A 

novidade desse método é mostrar como “costurar” de forma criativa esses indícios. Como 

juntar informações encontradas num livro de memórias com um registro oral e o método 

utilizado no livro didático adotado pela professora.  

É o caso de uma investigação policial, por exemplo. Se a justiça não tem provas cabais 

(réu confesso, corpo e arma) ela pode operar por meio de pistas/indícios que se juntam para a 

montagem de uma versão do crime. Segundo esse autor, é exatamente nos fatos mais 

negligenciáveis que se encontram as respostas mais abrangentes e o método não é nada mais 

que um estudo analítico de um paradigma presente desde os princípios da história humana, 

cuja característica é a decifração do mundo e de nós mesmos a partir de indícios, buscando 

retirar de detalhes uma realidade complexa. 

Em decorrência da queima de arquivo, pela própria Adelle de Oliveira, e da 

dificuldade em encontrar documentos oficiais sobre a fundação e o funcionamento do 

Externato Ângelo Varela, que nos ajudassem a elucidar detalhes sobre a prática educacional 

da educadora, nós também nos valemos de indícios e sinais, mas sempre problematizando 

essas fontes e o contexto em que elas foram produzidas. E, ao analisarmos as entrevistas, não 

esquecemos de que uma pessoa dá um depoimento movido por uma afetividade, rancor, 

admiração, sentimento de defesa ou ataque etc. 

Por isso, foi partindo de pequenas pistas, indícios e sinais e munidas de muita 

precaução e cuidado no confronto das informações, que reconstruímos o que teriam sido as 

práticas educacionais da professora Adelle de Oliveira, no Externato Ângelo Varela, em 

Ceará-Mirim, nos anos de 1900 a 1940. 
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Foram inúmeras visitas a Ceará-Mirim, desde 2003. Entrevistamos, sempre mais de 

uma vez, 12 pessoas que conviveram com Adelle de Oliveira ou foram seus alunos. Dos ex-

alunos, os que mais nos ajudaram, por lembrarem de detalhes mínimos do cotidiano escolar, 

foram João Wilson Mendes Melo e Margarida Brandão. João Wilson, inclusive, lembrou o 

nome do autor do livro utilizado na escola de Dona Adelle, assim como de inúmeros textos, 

na íntegra. Lembrava ainda, inclusive com detalhes, das ilustrações. Margarida Brandão 

lembrava do recreio, da dinâmica das aulas, dos testes de leitura feitos sempre pela professora 

Adelle de Oliveira, das outras mestras que também trabalhavam no Externato Ângelo Varela e 

do livro de Felisberto de Carvalho com seus textos e suas variadas e coloridas ilustrações.  

Foram esses dois alunos que nos falaram sobre as salas de aula mistas, do recreio 

igualmente para meninos e meninas e da divisão das turmas por séries, o que, segundo eles, 

ajudava muito no bom desenvolvimento dos alunos. Lembremos que a implantação das 

escolas graduadas possibilitou o agrupamento homogêneo de alunos por séries. Isso facilitava 

a uniformização do método, dos conteúdos e materiais didáticos utilizados. A organização do 

espaço e do tempo escolar, assim como a escolha do material didático, visava ao 

desenvolvimento físico, intelectual e moral dos pequeninos. As palavras-chave eram 

Facilidade e Diversão. 

A aprendizagem da leitura e da escrita deveria estar intrinsecamente relacionada e 

diretamente ligada à linguagem da criança, partindo de coisas concretas. Esse era o método da 

leitura aplicada, ou silabação, que ficou conhecido como método intuitivo ou de lição de 

coisas. 

No confronto entre as informações obtidas através das entrevistas orais, 

principalmente com esses dois citados alunos, mais as entrevistas com Raimunda Duarte 

Varela, Maria Ângela Varela de Alencar, Maria das Graças Brandão, além das incontáveis 

discussões com Gibson Machado Alves e Ciro José Tavares e mais as informações contidas 
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nos livros de Pereira, Barbosa e Montenegro pudemos construir, ou reconstruir, o fazer 

pedagógico da educadora ceará-mirinense na primeira metade do século XX.  

Sua vida pessoal sublimou-se na sua vida profissional, que assumiu como sendo uma 

missão. Treinou professoras, também leigas, que com ela dividia as aulas no Externato 

Ângelo Varela e orquestrou um pequeno jornalzinho manuscrito, como ela mesma o 

denomina, na sua cidade. 

De uma jovem inteligente, vivaz, combatente e até ousada foi, pouco a pouco, depois 

se transformando em uma mulher contida, misteriosa, discreta e resignada. Poucas vezes 

ousou deixar escapar aquela jovem combativa que escondia dentro de si. Discutia sobre 

qualquer assunto, mas sempre com a tática de avisar que, como mulher, nada sabia sobre 

política ou outros temas ditos masculinos. Foi assim que, em 1935, ao discutir, numa roda de 

amigos, sobre os desmandos do Interventor Mário Câmara nas cidades do Rio Grande do 

Norte, foi delatada e presa. E esse parece ter sido o golpe final, que a encerrou 

definitivamente dentro de si mesma fazendo-a, inclusive, fechar o Externato Ângelo Varela. 

Ao chegarmos nesse ponto da pesquisa, sem ousarmos pensar em conclusão, podemos 

afirmar que a educadora Adelle de Oliveira nos ficou como uma mulher forte, obstinada pela 

educação, pela sua cidade e pelo seu povo. Uma mulher que viveu seu tempo e seu espaço, 

como a vida lhe permitiu, e empreitou uma longa viagem em direção a si mesma, acabando 

por se encontrar, quem sabe, no exato momento do ocaso de sua vida. 

Pesquisar as práticas educativas da professora Adelle de Oliveira foi fazer uma viagem 

no tempo e muitas no espaço. O que nos foi possível reunir e analisar neste trabalho foram 

momentos de vida da educadora, do seu fazer pedagógico, das suas práticas jornalísticas e do 

seu atuar na cidade de Ceará-Mirim do início do século passado. 

Porém, como alerta o historiador Georges Duby (1993), a história continua, porque 

sempre que um documento novo é encontrado, ela pode ser reescrita. Que essa possa, ainda, 
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ser reescrita muitas vezes, até refazer por completo esse retrato que ora se faz de retalhos, 

indícios e sinais. 
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