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A Deus, 

 [...] que marcou o tempo certo para cada coisa. Ele nos deu o desejo de entender 

as coisas que já aconteceram e as que ainda vão acontecer [...]Ecl.3.11 
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RESUMO 

 

Nossa pesquisa prioriza a análise das instituições de ensino primário na 
chamada Primeira República em Natal/RN, enquanto instâncias privilegiadas na 
formação, divulgação e criação da identidade nacional republicana e suas tradições. 
Assim, buscamos investigar e compreender a criação do homem novo e a invenção 
de novas tradições para confirmarem o status de modernidade republicana dentro de 
duas instituições escolares na cidade do Natal, o Colégio Americano (de iniciativa 
privada) e o grupo escolar modelo, Augusto Severo (pública).  Temos como base de 
análise a História das instituições, tendo o cuidado de considerar a imitação do uso 
de bens culturais bem como o uso de estratégias de distinção. A noção de 
apropriação segue, para fins deste trabalho, seu foco de estudo na observação do 
emprego diverso e contrastante dos mesmos bens culturais, textos, leituras e idéias 
das instituições pesquisadas. Para análise das relações que ocorrem dentro do 
ambiente escolar, em cada período de sua história, utilizamos o conceito de cultura 
escolar, enquanto um conjunto de normas e práticas que definem conhecimentos a 
ensinar e condutas a introjetar. Uma cultura que incorpora o fazer escolar, mantendo 
um conjunto com outras culturas religiosas, políticas e populares de seu tempo e 
espaço. Nesse sentido, as instituições educativas estudadas neste trabalho, ao 
disporem de culturas, códigos, práticas diferenciadas, singulares e específicas, 
constituíram-se em locais privilegiados para se darem apropriações culturais 
modernas, como estratégia de inovação educacional e fator de racionalidade e 
eficiências, observáveis e controláveis. Paulatinamente, a educação escolar 
moderna, se organizava ao produzir a própria sociedade. No desafio da afirmação e 
incorporação de diversas experiências sociais para produzir o homem republicano 
moderno e civilizado, a escola, como parte do social, singularizava em suas práticas, 
não somente o conjunto de reformas, decretos, leis e projetos, mas expressões de 
concepções de sociedade e vida no plano material, simbólico e cultural, no contexto 
social em modernização. Detemo-nos nessas duas instituições porque dentro do 
diverso estado material e cultural da cidade foram as primeiras escolas republicanas 
que objetivavam homogeneizar culturalmente homens e mulheres na perspectiva de 
adequá-los ao movimento da modernidade para fazê-los 
civilizados/educados/racionais. Sobre esse prisma convém destacar que essa 
reinvenção necessita de uma afirmação como nova forma escolar através da 
produção de novos espaços, práticas, ritos e símbolos escolares, produzindo e 
expressando uma nova identidade, o moderno, contrário aos símbolos ultrapassados 
do Império. Para tanto, nada melhor do que a organização da instrução escolar, com 
ênfase na formação do indivíduo, e suas responsabilidades com a ordem e o 
progresso. É entendermos o passado como resultado dos conflitos, com suas 
potencialidades e limites dentro do contexto histórico e social e a invenção de 
tradições enquanto processo de formalização e ritualização de atos que se quer 
perpetuar como referência de identidade a um grupo. São essas práticas e as 
representações sócio-educativas que favoreceram a compreensão das idéias 
pedagógico-educacionais nesse momento histórico, destinadas a formar um novo 
modo de ser e fazer no universo republicano. 
Palavras-chave: História da Educação. Colégio Americano. Grupo Escolar Modelo. 
Tradição. República. 
 
 



 

ABSTRACT 

 

 Our research aims to analyze some institutions of primary education in so-
called First Republic in Natal/RN, when they were considered high standard 
institutions  on training, dissemination and creation of national identity and republican 
traditions. Thus, we investigated to try to understand the creation of the new man and 
the invention of new traditions to confirm the status of republican modernity in two 
schools in Natal, the Colegio Americano, a private one, and a standard model of 
school, Augusto Severo, which is a public one. As a basis we have the history of 
institutions to analyze, paying close attention to consider the use of imitation in 
cultural patrimony as well as the use of strategies to distinguish. The concept of 
ownership follows, for present purposes, their focus of study on observation of 
diverse and contrasting use of these cultural objects, texts, readings and ideas from 
research institutions. For analysis of the link which occurs within the school 
environment, in every period of its history,  we used the concept of school culture as 
a set of rules and practices which define knowledge to teach and conduct the 
introject. A culture that incorporates the school to keep a set with other religious 
cultures, political and popular of its time and space. In this sense, the educational 
institutions which we  studied while showing what kind of in this work by preparing 
cultures, codes, different practices, and specific individuals they have, they  were in 
important locations to provide modern cultural appropriation as a strategy for 
educational innovation and a factor of rationality and efficiency which could be 
observed and controlled, so  gradually the modern school education was organized 
to produce its own society. As a challenge of affirmation and  incorporating diverse 
social experiences to produce the modern, civilized man  of  the Republican time, the 
school, as part of the social life, which is singular in its practices, not only the set of 
reforms, decrees, laws and projects, but also as expressions of concept about life 
and society in terms of material, symbolic and cultural symbols in the social context in 
modernization. We focused on these two schools, because inside the wide cultural 
and material status of the city, they were the first republic schools which had the goal 
of having men and woman together culturally , with a view to adapting them to the 
modern movement to make them civilized / educated / rational . On this view, we 
would emphasize that this statement needs a reinvention as a new way through what 
is made at the schools which  production of new spaces, practices, rites and what 
represents school, making and expressing a new identity, modern, different of the old 
symbols of the Empire. For this, nothing better than the organization of schooling, 
emphasizing on educating the individual and his/her responsibilities with the order 
and progress. We need to understand the past as a result of conflicts, including 
strengths and limitations within the historical and social context, and the invention of 
tradition as a process of formalization and ritualization of acts which want to 
perpetuate, as a reference to a group identity. These are practices and social 
educative representations which support the understanding of pedagogical and 
educational ideas at this historical moment, making a new way of being and doing in 
the Republican universe.  
 
Keywords: History of Education, American College, Model Elementary School, 
Tradition and the Republic.  
 

 



 

RESUMEN 

 

Nuestra encuesta privilegia el análisis de las instituciones de educación 
primaria en la llamada Primera República en Natal, como instancias de formación 
privilegiada, difusión y creación de la identidad nacional y las tradiciones 
republicanas. Así, procuramos examinar y comprender la creación de lo hombre 
nuevo y la invención de nuevas tradiciones para confirmar el status de la 
modernidad republicana en dos escuelas en Natal: el Colégio Americano (privado) y 
el grupo escolar ejemplar Augusto Severo (público). Tenemos como fundamento 
para el análisis de la historia de las instituciones, cuidadosamente para considerar la 
imitación del uso de los bienes culturales, así como el uso de estrategias de 
distinción. La noción de apropiación se indica, para fines de éste trabajo, su objetivo 
de estudio en la observación de lo uso diverso y contrastante de los mismos objetos 
culturales, textos, lecturas e ideas de las instituciones pesquisadas. Para el análisis 
de las relaciones que se producen en el entorno escolar, en cada período de su 
historia, aprovechamos el concepto de cultura escolar como un conjunto de normas 
y prácticas que definen los conocimientos para enseñar y comportamientos a 
introyectar. Una cultura que une el hacer escolar manteniendo un conjunto con otras 
culturas religiosas, políticas y populares de su tiempo y de su espacio. En este 
sentido, las instituciones educativas examinadas en este trabajo, al disponer de 
culturas, códigos, prácticas diferentes, peculiares y específicas, fueran constituidas 
en lugares privilegiados para proporcionar la apropiación cultural moderna como una 
estrategia para la innovación educativa y un factor de racionalidad y eficiencias 
notorias y controlables, pues, poco a poco la educación escolar moderna, se 
organizaba produciendo su propia sociedad. En el desafío de la afirmación y 
agrupación de muchas experiencias sociales para producir el moderno y civilizado 
hombre republicano, la escuela, como parte de la vida social, singularizada en sus 
prácticas, no solamente el conjunto de reformas, decretos, leyes y proyecto, pero las 
expresiones de las ideas de sociedad y vida en el plano material, simbólico y 
cultural, en el contexto social en la modernización. Nos detenemos en estas dos 
instituciones, porque dentro de lo diverso estado material y cultural de la ciudad 
fueran las primeras escuelas republicanas que objetivaban homogeneizar 
culturalmente los hombres y mujeres, con vista a su adaptación al movimiento de la 
modernidad para que sean civilizados / educados / racionales. En este punto de 
vista, cabe destacar que esta reinvención  requiere una afirmación como una nueva 
forma escolar a través de la producción de nuevos espacios, prácticas, ritos y 
símbolos escolares para producir y expresar una identidad nueva, el moderno, 
opuesto a los símbolos antiguos del Imperio. Para ello, nada mejor que la 
organización de la enseñanza escolar, con énfasis en la educación del individuo y su 
responsabilidad con la orden y el progreso. Así comprendemos el pasado como 
resultado de los conflictos, con suyas potencialidades y limites, en el contexto 
histórico y social, y la invención de tradiciones como un proceso de formalización y 
ritualización de los actos que quiere perpetuar, como referencia de identidad a un 
grupo. Son estas prácticas y las representaciones sociales y educativas que 
favorecen la comprensión de las ideas pedagógicas y educativas en este momento 
histórico, para formar una nueva manera de ser y hacer en el universo republicano. 
Palabras llave: Historia de la Educación, Colegio Americano, Grupo Escolar 
Modelo, Tradición, República. 
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EM NOME DA REPÚBLICA: PRIMEIRAS APROXIMAÇÕES 

 

 

Uma república sem cidadãos de boa reputação não pode existir nem ser 
bem governada; por outro lado, a reputação dos cidadãos é motivo de 
tirania das repúblicas. 

Niccolò di Bernardo Machiavelli 

 

 

O interesse pela pesquisa na área de história da educação e o que envolve 

os primeiros momentos da República Brasileira ocorre desde a graduação, 

passando pela Especialização, no estudo sobre o primeiro grupo escolar na cidade 

do Natal, e chega ao mestrado onde percorremos a história da educação, a igreja, a 

religiosidade e as tradições na pessoa do professor Padre Miguelinho, que nomeou 

o segundo grupo escolar, em Natal. 

Enquanto estudávamos e pesquisávamos sobre o professor Padre 

Miguelinho, percebemos o quanto sua imagem foi veículo de divulgação e produziu 

tradições no seio da Primeira República na clara intenção de concretizar junto à 

população o ideário republicano e o sentimento nacional. Unindo essa constatação 

aos estudos e pesquisas feitas por nós em torno da Primeira República, surgiu o 

interesse em investigar e compreender esse desejo na criação do homem novo e a 

invenção de novas tradições para confirmarem o status de modernidade republicana 

dentro das instituições escolares na cidade do Natal. 

As leituras realizadas em função desse objeto de pesquisa, assim como da 

articulação teórico-empírica, são reveladoras da complexidade da realidade do 

movimento de modernização, que vinha se desenvolvendo no Brasil desde a 

transição do século XIX para o século XX, quando da Revolução Industrial bem ao 

modo da organização de bases Tayloristas, trazendo um conhecimento racional, 

regulamentando uma série de novos procedimentos e práticas, a exemplo da 

organização da educação escolar, notadamente a organização dos grupos 

escolares, bem como outras instituições de ensino, o Colégio Americano, as escolas 

Isoladas, Rudimentares, entre outras, vistas como capazes de gerir formas de 

trabalho e relações sociais peculiares à ordem social capitalista, industrial. Esses 

aspectos foram relevantes para a construção desse nosso trabalho, pois, revelaram 

algumas práticas educativas ocorridas basicamente no contexto, das duas últimas 



13 

 

décadas do século XIX e início do século XX, expondo os processos de organização 

do ensino potiguar. A organização do ensino estava estreitamente relacionada ao 

que ocorria no país na busca por uma configuração com a modernidade assistida 

em países considerados desenvolvidos e avançados em seus processos 

econômicos, sociais e educacionais. 

A pesquisa que desenvolvemos no curso de doutorado apontou elementos 

originais de análise, partindo para uma nova abordagem de estudo, ou seja, ir além 

do estudo de uma instituição e o que representou para a Primeira República. Assim, 

a investigação foi ampliada, abrangendo as duas primeiras instituições republicanas: 

o Colégio Americano de orientação religiosa e ensino privado e o Grupo Escolar 

Modelo Augusto Severo, a partir do qual ocorreu a implantação dos grupos 

escolares e a dinamização do ensino público. Estudamos o que estas instituições de 

ensino representaram na constituição desse novo movimento republicano, as suas 

práticas, a que pedagogia se vinculava e o que realmente era novo e moderno, na 

feitura das tradições republicanas.   

Assim, nos propomos alcançar os seguintes objetivos: 

1. Analisar o papel dessas escolas, como centro de divulgação dos ideais 

republicanos, na formação do homem novo para a modernidade; e 

2. Identificar a relação entre a escola e as estratégias conceituais, pedagógicas 

e sociais para a produção de tradições, que serviram para a configuração, 

difusão e manutenção do ideário republicano. 

Esses são os aspectos investigados com maior profundidade no presente 

estudo. 

 Os elementos dispostos nas fontes foram problematizados por serem 

indispensáveis para encontrarmos respostas, o diálogo com as fontes enriquece a 

análise e é imprescindível, na articulação entre a teoria e a empiria (NUNES, 1995), 

pois as fontes não falam por si, necessitam ser vistas para além do que é 

considerado como claro. 

Detivemo-nos na primeira década republicana como período em estudo, 

embora sua delimitação não esteja hermeticamente fechada. Sabemos ser 

importante manter o diálogo com os acontecimentos anteriores e posteriores para 

maior clareza em apresentar as continuidades e rupturas históricas presentes entre 

os períodos em questão, mas nos detivemos na primeira década republicana. 

Apesar da p esquisa priorizar uma história local, a construção do conhecimento 
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interage com outros saberes, como a história do lugar e suas aproximações com o 

cotidiano da cidade do Natal, do Estado e do país. Destacando-se também o 

contexto de vivências locais, sem se limitar a uma particularidade regional, mas, 

percebendo, por exemplo, as escolas da Primeira República nas suas múltiplas 

relações e configurações para serem, fazerem e inserirem-se (ou não) na 

modernidade republicana. Sob sua responsabilidade: 

 

 

[...] far-se-ia capaz de imprimir na alma dos novos cidadãos o registro da 
sociabilidade inédita que recriaria os costumes, os hábitos, os valores e a 
própria tradição. Dos esforços depreendidos para com o enigma do homem 
novo, esse era tido como o primeiro e grande desafio pedagógico (BOTO, 
1996, p. 99). 

 

 

Estamos entendendo a construção ou como usa Hobsbawm e Terence 

(2002) a invenção de tradições, enquanto processo de formalização e ritualização de 

atos que se quer perpetuar como referência de identidade de um grupo. Para os 

autores, essas “invenções” ocorrem com mais freqüência quando há uma 

transformação na sociedade debilitando ou destruindo antigas crenças e padrões 

sociais para as quais as antigas tradições serviam. Dessa forma novas tradições 

surgem quando as antigas não mais respondem ao novo contexto ou não se é 

possível adaptá-las para tal.  

Vamos constatar essa necessidade de referenciais diferenciados a partir das 

últimas décadas do Império, que assistiu mudanças no cenário sócio-político e 

econômico brasileiro. A historiografia nacional registra um momento de grande 

circulação de idéias, experiências e modelos importados, mas com pouca 

efetividade no fazer brasileiro. É sob essa preocupação que a instrução pública 

passou a ser concebida como um recurso importante para a divulgação no país do 

sentido da civilização moderna. A crença na instrução para desempenhar tais 

funções só foi possível pela disseminação das idéias liberais de democratização e 

obrigatoriedade do ensino aos cidadãos, como pré-requisitos para se inserir nos 

novos rumos mundiais. Diante dessa realidade os debates seguem sobre qual seria 

o melhor modelo que se enquadraria às exigências. 

Quanto às idéias liberais referem-se a uma filosofia política que defende 

uma limitação dos poderes políticos numa valorização dos direitos individuais. Essas 
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idéias foram sistematizadas por John Locke e Montesquieu, iluministas do século 

XVIII, que tentaram estabelecer limite ao poder político estatal ao sustentar que 

existiam direitos naturais e leis fundamentais de governo que nem os soberanos 

deveriam sobrepujar sob o risco de se transformarem em déspotas. 

Esses referenciais foram posteriormente associados ao capitalismo por meio 

do liberalismo econômico, idealizado por pensadores como Adam Smith e David 

Ricardo. Defendiam o fim das medidas protecionistas, dos monopólios e a livre 

concorrência entre as empresas. No Brasil, as idéias liberais passaram a fazer parte 

dos debates políticos somente no século XIX e ganhou expressão a partir da 

Independência. No entanto, o liberalismo brasileiro ganha contornos bem 

particulares, pois os principais adeptos foram homens interessados na economia de 

exportação e importação, que tinham interesse em manter as estruturas tradicionais 

de produção e as estruturas econômicas e sociais, para ganhar o espaço no livre-

comércio independentes da coroa portuguesa (COSTA, 1999).  

O liberalismo no Brasil se distinguiu em dois tipos: aquele ligado aos 

interesses dos proprietários rurais; e aqueles voltados para os profissionais urbanos. 

Nesse meio urbano, o liberalismo clássico dos direitos individuais teve melhores 

condições de se desenvolver, mas só iriam surgir por volta do ano de 1860, com o 

maior desenvolvimento das cidades e o aumento das pessoas escolarizadas. 

(CARVALHO, 2003). Os adeptos do liberalismo foram responsáveis pela fundação 

do Partido Republicano no final desse período. 

A instalação da República no Brasil levantou a urgência na configuração de 

novos signos e representações, para acompanhar, dinamizar e introjetar essa nova 

realidade. A cidade em remodelação, os debates em torno da educação democrática 

e o liberalismo que permeiam as discussões dos intelectuais brasileiros desde o 

Império, e a reforma da Instrução Pública entrelaçam-se no firme propósito, 

destacado por Veiga (1997), de reinventar os sujeitos sociais. Para a autora, não é 

uma postura nova no mundo ocidental: no século XVI, a função social da escola 

começou a ser definida junto à sua ação na cidade em remodelação. Mas é com o 

Brasil Republicano que a ação educativa da cidade, aliada à nova função social da 

instrução pública, incorporando princípios científicos, perspectivados como esforço 

inovador, adentra as atividades desenvolvidas nas repartições, residências, 

hospitais, etc.  
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Para compreendermos essa intenção e sua configuração nas escolas 

estudadas perscrutamos, através das leituras feitas e das fontes analisadas, e 

apresentamos o movimento da instrução primária que ocorreu no interior do 

movimento de modernização, especialmente da cidade do Natal. Esse movimento, 

paulatinamente, produzia e reproduzia uma sociedade moderna, racionalmente 

construída, construindo novos rituais e tradições para a formação do homem novo 

(BOTO, 1996). 

Como vimos, a educação e a instrução primária foram percebidas como uma 

das mais poderosas armas no combate às supostas heranças negativas deixadas 

pelo período Imperial e escravagista, que seriam, entre tantas, o distanciamento do 

povo frente à vida pública republicana e a aversão ao trabalho manual. Esse novo 

Estado que se propunha a orientar os indivíduos sob a égide de um saber técnico-

científico, tinha, portanto, uma sociedade eminentemente patriarcal, que pensava e 

agia como tal. Era preciso vencer esse atraso, promovendo a educação, o trabalho 

assalariado, o mercado, em síntese, implementar o ethos capitalista na concepção 

de Weber (2002). Seus argumentos recorrem às especificidades do protestantismo 

que aliam o capital a uma cuidadosa formação educacional, para justificar sua 

ascensão social. Nesse contexto forma-se o que Weber denomina de: “A ética 

protestante”. Trata-se de uma ética do trabalho feito para a acumulação (e não para 

os gastos, as despesas, o consumo da riqueza) que é o fator cultural determinante 

para o desenvolvimento do capitalismo. Uma ética pautada numa concepção 

utilitarista que tem como valores o dever profissional, a honestidade, a pontualidade, 

a laboriosidade e a responsabilidade de modo presente e aceitos como verdades 

importantes na sociedade do capital.  Os que a ela se opõem estão sujeitos à 

exclusão do sistema econômico. Esses pressupostos não se apresentam como 

meras técnicas comerciais, mas formam uma ética, o ethos do homem capitalista. A 

circulação desses pressupostos explica em parte a simpatia em torno das escolas 

protestantes que se identificavam com essa orientação. 

Esse cenário favoreceu na segunda metade do século XIX a entrada e 

participação em colégios dos missionários protestantes norte-americanos e sua 

aproximação com as elites liberais republicanas, que os percebiam como ícones de 

um país livre e democrático. Alia-se nesse contexto, a implantação e instalação dos 

grupos escolares, modalidade de escola primária que se apresentou como uma das 

faces do projeto republicano de modernização e civilização para o processo de 
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desenvolvimento do capitalismo. O projeto dos grupos escolares possuía em seu 

interior modelos culturais presentes nos Estados Unidos e nos países mais 

avançados da Europa, no intuito de introjetar na educação a racionalização, 

padronização e uniformização do ensino primário. 

Assim, o advento da República intensificou essas representações e 

pensamentos próprios do mundo moderno, ou seja, os processos sociais inovadores 

constituíram-se um padrão de apropriações para as práticas educacionais modernas 

intrinsecamente relacionadas e inseriram-se na institucionalização do movimento da 

chamada modernidade ocidental capitalista promovida pela elites liberais. 

É importante destacar que quando tratamos de elites liberais republicanas, 

não pretendemos discorrer sobre as tendências e correntes que as distinguiam. Mas 

na medida do possível, dialogar com autores e posições teóricas para favorecer a 

compreensão sobre determinadas afirmações conceituais. Nossa pesquisa limitou-

se a determinado número de dados históricos relevantes para a compreensão de 

nosso objeto de estudo, mediante análise de artigos de jornais, revista, mensagens, 

teses/dissertações e obras publicadas, que trabalharam o período histórico 

abordado e as relações sociais mais significativas para a compreensão objetiva da 

tese. 

Recorremos também para nossa pesquisa, ao conceito para representações 

como modos de pensar a realidade e de construí-la, que “produzem estratégias e 

práticas (sociais, escolares, políticas) que tendem a impor uma autoridade à custa 

de outras, por elas menosprezadas, a legitimar um projeto reformador ou a justificar, 

para os próprios indivíduos, as suas escolhas e condutas” (CHARTIER, 1990, p. 17). 

Dentro da crescente heterogeneidade social, em que se encontrava o Brasil 

e em especial o estado do Rio Grande do Norte, as representações elaboradas 

pelas elites dominantes orientavam a estruturação de amplos projetos de controle e 

homogeneização cultural, que passavam não só pela estruturação de vias públicas, 

praças e outros serviços públicos, mas inclusive, pela escola em suas metodologias 

e conteúdos, reinventando-as junto com a própria cidade (FARIA FILHO, 2000). 

Sobre esse prisma convém destacar que essa reinvenção necessitava de 

uma afirmação como nova forma escolar através da produção de novos espaços, 

práticas, ritos e símbolos escolares, produzindo e expressando uma nova identidade 

do moderno, contrário aos símbolos ultrapassados do Império. 
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Para desvelarmos essa produção escolar tomamos como referência a noção 

de cultura escolar utilizada por vários autores , por exemplo, Viñao Frago e Escolano 

(2001); Escolano (2001); Vidal, Faria Filho, Gonçalves e Paulilo (2004), Julia (2001. 

Mas nos deteremos nas compreensões empreendidas por Julia (2001) e Viñao 

Frago e Escolano (2001), que tem sido uma referência para o campo de estudos 

sobre a História da Educação. As contribuições perpassam na ampliação do olhar 

sobre o que seja cultura escolar, não se limitando ao que ocorre nos processos 

escolares internos a ela, mas ampliando para o que ocorre fora dela, os fins do 

ensino, a aprendizagem no fazer cotidiano. A cultura escolar inclui normas e práticas 

coordenadas para finalidades variáveis segundo o tempo, religiosidade, socialização 

e os determinantes sócio-políticos, que ocorrem não só dentro de seus pátios e 

salas, mas fora dela. A escola, enquanto instituição, será considerada como espaço 

de conversão de diversas culturas, advindas de lugares e momentos diferentes, com 

seus atores e suas histórias de vida particulares do grupo a que pertence e as 

representações que identificam cada uma dessas histórias. Portanto, ao utilizarmos 

cultura escolar, poderemos entender que não seria uma, mas várias as culturas que 

permeiam este universo escolar. 

Essas representações e produções do novo disseminaram a idéia de 

modernidade para além das escolas republicanas, mesmo fazendo uso delas: 

 

 

Imitação, modelo, “presentificação” de ideal... Representação. No processo 
histórico, os sujeitos [...] se vêem obrigados a redefinir estratégias, rever 
objetivos, realizar novos diagnósticos. A realidade, a cidade real com seus 
limites e dificuldades, impõe a reelaboração das próprias representações. 
Reelaborar para incorporar, tornando o novo assimilável através da 
atualização do passado (FARIA FILHO, 2000, p.43). 

 

 

A investigação sobre a criação do novo nas instituições escolares segue o 

entendimento à maneira de Nóvoa (1992), sem haver determinismo no percurso 

transcorrido pelos sistemas educativos, pedagógicos ou práticas culturais, os quais 

são produtos de uma construção social. Procuramos orientar, portanto, nossas 

investigações, por uma pedagogia de pesquisa que inclui a História Cultural, dentro 

de um enfoque na história sociocultural da educação que valoriza as relações entre 

práticas e discursos na escola.  
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Uma pesquisa que incide sobre os estudos voltados para as práticas 

culturais de instituições, agentes sociais e movimentos organizados no âmbito das 

políticas públicas e privadas em suas formas diferenciadas de apropriações e inter-

relações no campo da educação, literatura, política, arquitetura, urbanismo, 

capturando o esforço de articulação do particular com o movimento universal. Desse 

modo, a variedade de fontes e o contexto sócio-político e econômico presentes 

nesta pesquisa, direcionaram para a construção de um referencial multidisciplinar, 

pois ela transcende ao campo estrito da educação e adentra no campo das ciências 

humanas em geral.  

O estudo em questão vem permitindo o aprofundamento da compreensão 

trazida por Clarice Nunes (1993), de que os estudos históricos em educação 

concorrem para formulações baseadas em matrizes teóricas e da empiria, recolhidas 

em fontes impressas e arquivisticas, geralmente lacunares, irregulares e residuais. 

Assim, na construção e interpretação do passado, faz-se necessária a mediação do 

pensamento, pelo qual o diverso e disperso conteúdo das fontes históricas entram 

em ordem. É a compreensão de que os registros, utilizados como fonte para este 

trabalho, trazem a contemporaneidade, onde “o passado depende parcialmente do 

presente” (LE GOFF, 1996, p.54). 

Essas operações baseadas na articulação do teórico-empírico devem ser, e 

serão constituídas de dois planos: o primeiro corresponde à dependência da teoria 

em relação à empiria, na medida em que esta é seu fundamento e define o horizonte 

de desenvolvimento e avanço do conhecimento; o outro diz respeito à empiria que 

por não ser diretamente teórica, a sua racionalidade e as suas representações 

somente são reveladas com o esforço de um corpo teórico. 

Trabalhamos os documentos como fonte, onde tudo pode trazer o passado, 

perpetuar recordações, algo que se materializa no escrito: 

 

 

O documento não é qualquer coisa que fica por conta do passado, é um 
produto da sociedade que o fabricou, segundo as relações de forças que aí 
detinham o poder. [...] O documento não é inócuo. É, antes de mais nada, o 
resultado de uma montagem, consciente ou inconsciente, da história, da 
época, da sociedade que o produziu, mas também das épocas sucessivas 
durante as quais continuou a ser manipulado, ainda que pelo silêncio. O 
documento como uma coisa que fica, que dura, é o testemunho. O 
ensinamento (para evocar a etimologia) que ele traz deve ser em primeiro 
lugar analisado, desmistificando-lhes o seu significado aparente (LE GOFF, 
1996, p. 545-548). 
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Essa compreensão se faz necessária, pois as fontes reunidas são 

documentos que trazem a leitura de uma época e de pessoas que escreveram sobre 

as instituições de ensino em questão, legislaram para elas e as regulamentaram, 

quanto os que fizeram suas considerações em torno do material disponível, coletado 

e analisado. È, portanto, resultado de uma construção onde houve seleções, 

exclusões e manutenções (POLLACK, 1992). De posse desses elementos, 

descortinou-se ainda a preeminência de se tentar a ouvir esses documentos e 

reconhecer o que eles forneciam como recursos para a construção. Essa prática 

envolve uma relação mais profunda entre o pesquisador e as fontes analisadas, 

significando permitir explorar nos documentos o que eles poderão trazer à luz, ou 

seja, aspectos, matizes de um passado que teima em silenciá-las ou secundarizá-las 

ao serem estudadas dentro de um campo teórico mais amplo (CARVALHO; NUNES, 

1993). 

A apropriação crítica dessa pedagogia de pesquisa possibilitou um rigor e 

uma imaginação na seleção do material empírico levantado, sobretudo e 

inicialmente, nas seguintes fontes: Leis, Decretos, regimentos, mensagens oficiais, 

aqui cabe ressaltar que os atos legislativos constituem uma prática ordenadora das 

relações sociais (FARIA FILHO, 1998), e como uma fonte discursiva de intervenção 

social e produção de práticas está presente, nesta época estudada, nas concepções 

e propostas em várias províncias na década de 1880, e futuramente nas primeiras 

reformas educacionais da República. 

Outras fontes recorridas foram: os jornais: A República, o Diário de Natal, O 

Século, a revista The Missionary; instituições: Arquivo Público do Estado, Instituto 

Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte, entre outras; e obras como as de 

Câmara Cascudo (1947), Faria Filho (2000), Pinheiro (2002), Araújo (1988, 1995), 

Mendonça (2008), Nascimento (2010). Em todo esse material, procurou-se o 

entendimento da cultura educacional moderna, que estava se instalando e tinha nas 

escolas protestantes (esfera privada) e na criação de grupos escolares (educação 

pública) a sua forma material, simbólica e representativa.  

Através de tais fontes de pesquisa, entre outras recorridas, tornou-se 

possível identificar as representações de agentes sociais e as suas diversas formas 

de apropriações – empregos de uma cultura pedagógica moderna produzida no 

exterior e no país, distinta, por sua vez, da forma de ser da educação tradicional, 

prioritariamente das Escolas de Primeiras Letras. Esta geralmente funcionava na 
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casa do professor, materializando-se numa turma de alunos de diferentes idades, 

agrupados por diferentes níveis de escolarização primária, com poucos recursos 

didáticos e pedagógicos, ensino centrado nas lições de palavras do livro de leitura, 

nos exercícios feitos no quadro-negro e no caderno de “dever de classe e de casa”. 

 As escolas protestantes e a criação dos grupos escolares surgem, então, 

como uma produção moderna; portanto, distinta das escolas de primeiras letras, e 

representaram formas particulares de apropriações, circunscritas nas possibilidades, 

limites e imaginário dos agentes sociais dirigentes. Eram eles que concebiam o 

projeto da modernidade brasileira e potiguar, responsável por alterar ou incentivar a 

mudança de rumo de outras escolas do mesmo período.  

Permeados pela crença na perfeição do ser moderno, essas escolas, para 

tanto, criaram toda uma variedade de utensilagens mentais, que na compreensão de 

Chartier (1990, p.39), referem-se a um conjunto de instrumentos intelectuais 

(palavras, símbolos, conceitos etc.), que são esquemas interiorizados que 

direcionam as ações das pessoas em espaços e tempos específicos, e as tradições 

e ações próprias ao novo Estado. Um cuidado em torná-los inerentes à população 

como uma representação coletiva: 

 

 

[...] as representações coletivas que incorporam nos indivíduos as divisões 
do mundo social e estruturam os esquemas de percepção e apreciação a 
partir dos quais estes classificam, julgam e agem; em seguida, as formas de 
exibição do ser social ou do poder político tais como as revelam signos e 
“performances” simbólicas através da imagem, do rito ou daquilo que Weber 
chamava de “presentificação” em um representante (individual ou coletivo, 
concreto ou abstrato) de uma identidade ou de um poder, dotado assim de 
continuidade e estabilidade (CHARTIER, 1994, p.108). 

 

 

Por fim, para desvendar um pouco do que foi a modernidade no âmbito 

escolar, sua construção através dos métodos, práticas e formas de ensino que 

adotaram e como as instituições escolares estudadas ocuparam um lugar de 

destaque vinculadas ao universo simbólico moderno, estruturamos nossa tese em 

seis momentos.  

No primeiro, Em nome da República: primeiras aproximações, apresento os 

elementos constitutivos do trabalho, as motivações, as razões e o embasamento 

para tecer este percurso de pesquisa, incluindo fontes e acervos. 
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No segundo, A modernidade na Primeira República, traçamos o que era 

considerado moderno em contraposição ao tradicional e como se percebe a criação 

da modernidade no Rio Grande do Norte.  

No terceiro momento, A formação da República brasileira e os missionários 

protestantes, trabalhamos com a chegada dos protestantes ao Brasil, os fatores que 

favoreceram sua entrada no país e o desenvolvimento do trabalho na divulgação da 

nova fé, além das investidas na educação por meio de escolas paroquiais e colégios 

dentro da chamada “ética protestante” e a sua relação com a República. 

No quarto momento, A presença protestante na formação republicana do 

cidadão natalense, iremos analisar a presença dos missionários protestantes na 

cidade do Natal na fundação, organização e fechamento do Colégio Americano, com 

suas atividades e programas voltados para a formação do cidadão republicano.  

No quinto momento, O grupo escolar na formação da tradição republicana, 

apresentamos as representações do novo regime na concretização do projeto 

liberal, por meio da criação do primeiro grupo escolar de uma série de grupos, com 

normas, regulamentos e práticas sistematizadas para uma reforma da instrução 

escolar do estado, na segunda década da proclamação da república.  

E por último, algumas considerações sobre todo esse fazer republicano ao 

recorrer à escola para a formação do imaginário sociopolítico do novo regime, suas 

novas tradições na construção social e cultural da escola dentro de um projeto de 

educação voltado para a moralização e civilização da população norte-rio-

grandense. 

Assim, nossa pretensão é que esta investigação possa contribuir 

significativamente para uma maior compreensão deste período da História da 

Educação, apontando algumas considerações sobre esse fazer republicano por 

meio do Colégio Americano e dos grupos escolares, levantando novas questões que 

subsidiem as discussões acadêmicas e auxiliem a prática docente dos envolvidos no 

campo da História da Educação. Disso demanda a nossa consciência enquanto 

educador e pesquisador, construtor e difusor de conhecimentos. 
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1 A MODERNIDADE NA PRIMEIRA REPÚBLICA 

 

 

Nada mudaria. O regime sim, era possível, mas também se muda de 
roupa sem trocar de pele [...] No sábado, ou quando muito na 
segunda-feira, tudo voltaria ao que era na véspera, menos a 
constituição. Machado de Assis (Esau e Jacó) 

 

 

1.1 O MODERNO E O TRADICIONAL NO BRASIL 

 

 

A última etapa do século XIX e os primeiros anos do século XX, no Brasil, 

são marcados por mudanças sociais e políticas. Entre as mais notórias podemos 

destacar a abolição da escravatura em 1888 e em seguida a proclamação da 

República em 1889 que abriria possibilidades para a criação de uma nova sociedade 

com capacidade de sorver novas idéias. Entre elas podemos citar: os princípios 

liberais, econômicos e políticos, presentes nas relações internacionais; e a 

consolidação do capitalismo, próprio do século XIX, recorrendo à filosofia do direito 

inalienável dos homens para definir os limites da interferência do Estado nas 

transações econômicas. Princípios que serviram de respaldo ideológico e 

institucional às grandes nações; desejados e cobrados às nações emergentes, e por 

isso mesmo mantinha uma relação desigual entre os dois tipos de nações nas 

relações comerciais (SOUZA, 1985).  Esses elementos estavam aliados à 

necessidade, também de cunho liberal, criada pelo novo regime, de consolidar a 

democracia, a educação e o progresso (REIS FILHO, 1995). Mas, convém destacar 

que o povo esteve, inicialmente, ausente na proclamação do novo regime, sem 

consciência do que estava acontecendo, segundo Costa (2007, p.12): 

 

 

[...] apesar das tentativas de mobilização popular, a República se faria como 
a Independência se fizera – sem a colaboração das massas. O novo regime 
resultaria de um golpe militar. Nos meios republicanos, a estratégia 
conspiratória prevaleceu sobre a estratégia revolucionária.   
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Mas a República rompeu com as fórmulas políticas e sociais esvaziadas 

mantidas pelo parco poder moderador do Império, uma transição que marcou 

significativamente a construção da nova sociedade que se pretendia implantar. A 

expansão das forças produtivas e o progresso material que se consolidava nos 

últimos tempos do Império se intensificaram com a proclamação da República. O 

Brasil vive uma euforia em sua economia voltada para a produção extensiva de larga 

escala de matérias-primas e gêneros tropicais voltados à exportação dinamizada 

pelo desenvolvimento do comércio internacional resultado do progresso das nações 

européias e em especial, da norte-americana. O aumento da industrialização, o 

aperfeiçoamento do setor de transportes e do setor financeiro sob a tutela do 

liberalismo econômico favorecia a inserção dos países no comércio internacional, 

entre eles o Brasil.  

A passagem de uma economia escravista para o trabalho livre, incluindo a 

mão-de-obra imigrante; o avanço das técnicas modernas de produção e escoamento 

das safras; a energia elétrica para acionar o progresso; o pensamento voltado para o 

enriquecimento e a prosperidade material como algo legítimo e reconhecido, antes 

em segundo plano, tudo isso foi consagrado pelo novo regime. Essa visão de 

homens de negócios que especula, ambiciona o lucro e o enriquecimento, foi central 

na República em oposição aos que apenas dirigiam suas propriedades e se 

dedicavam à vida política própria da monarquia. Outro aspecto a ressaltar foi a 

participação mais intensa do investimento financeiro internacional por meio de 

empréstimos públicos; iniciativas do capital estrangeiro em setores como estradas 

de ferro, mineração, navegação, e nas atividades econômicas do país em especial o 

comércio e a indústria em expansão. Foram alguns elementos que sinteticamente 

elencamos para visualizarmos o contexto da inserção da nação no processo de 

construção de um país capitalista urbano-industrial (PRADO JÚNIOR, 1987).  

É preciso destacar, no entanto, que mesmo vivendo de certa forma uma 

euforia no setor econômico, político e social, o primeiro meio século republicano, 

conhecido como a República Velha ou Primeira República, conservou a presença 

marcante das oligarquias regionais e as tentativas de fortalecimento de um poder 

central. Por outro lado, grande parte dos setores populares alheia aos fatos ou 

calada arbitrariamente quando se organizavam na luta em avançar as conquistas 

democráticas. Estamos usando o conceito de oligarquia ou oligarquia regional na 

compreensão de Ianni (1984) e Sodré (1962), entendendo eles que cada Estado 
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federado era tratado como uma propriedade particular, onde o grupo dirigente local, 

ou a oligarquia do local dominava-o, de modo a satisfazer os seus interesses com a 

incumbência de solucionar os problemas desse Estado, inclusive pela dominação e 

coerção de qualquer demonstração de resistência, sem passar pelo crivo do governo 

federal. 

Ao menos, nos discursos inflamados dos idealistas republicanos, que no 

Brasil, foram influenciados profundamente com o ideário da Revolução Francesa, o 

tripé - liberdade, igualdade e fraternidade - orientava as premissas republicanas dos 

brasileiros. Assim, o advento da República em 1889 significou a implantação de um 

regime político que pretendia democratizar o país, acabar com as discriminações 

sociais e políticas e estabelecer a vontade popular.  

As dificuldades na transição do regime imperial para o republicano não 

escravagista em sua estrutura política, econômica, social e cultural marcarão a vida 

brasileira até por volta da década de 1920, atingindo seu auge na Revolução de 

1930. O investimento maior nesse período destinava-se para implantar não apenas 

uma nova ordem republicana, mas uma nacionalidade, um “novo modelo de Brasil, o 

modelo de um Brasil moderno” (HERSCHMANN; PEREIRA, 1994, p.12). 

Entretanto, o novo governo enfrentou dificuldades para a implantação dessa 

nova ordem. Entre as principais destacamos: a fragilidade do mercado nacional, que 

favorecia uma autonomia a vários subsistemas estaduais, mas também por ser uma 

economia voltada para o exterior (desde os tempos coloniais) dependendo dos 

países industrializados para a importação do que precisava.  

Em relação à autonomia dos Estados, foi institucionalizada na própria 

Constituição Republicana de 1891, onde os Estados federados eram altamente 

descentralizados, inspirada na Constituição norte-americana. Essa autonomia nos 

negócios estaduais garantia às unidades federativas, sobretudo às mais prósperas, 

a cobranças de taxas sobre bens imóveis, transmissão de propriedade, indústrias, 

artigos exportados, além de direito em contrair empréstimos, gerando desigualdades 

nacionais. 

 Outras dificuldades enfrentadas pela nova ordem política foram: 1) Os 

conflitos de interesses entre a agricultura e a indústria: esta última era subordinada à 

primeira, tinha menos investimentos e suas poucas iniciativas industriais eram 

limitadas à produção de bens de consumo popular, como a indústria têxtil; 2) A 

participação subordinada e dependente da economia nacional no mercado mundial 
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capitalista, como exportadora de bens primários e importadora de capitais e 

produtos industrializados; 3) A organização social ainda atrelada à propriedade da 

terra, mantendo a dependência como marca das relações sociais; 4) As diferenças 

regionais nas demandas políticas, em um liberalismo excludente ou formal e as 

diferenças econômicas das classes dirigentes regionalizadas (SPINELLI, 1992; 

FURTADO, 1975; SOUZA, 1977). 

Assim, um elemento importante para a organização política da então 

República foi a promulgação da Constituição da República dos Estados Unidos do 

Brasil em 24 de fevereiro de 1891, que estabelecia a adoção da República 

Federativa, constituída pela união das suas antigas províncias, em Estados Unidos 

do Brasil. O antigo Município neutro se transforma em Distrito Federal, que 

permaneceu como capital da União. A começar pelo título da lei, percebe-se sua 

adequação ao sistema e princípios norte-americanos, conforme ressalta o professor 

Silva (2004), por isso, a opção pelo presidencialismo. Estabilizava a autoridade e 

franqueava aos agora Estados brasileiros, vida própria, proclamando liberdades 

democráticas. Adota a doutrina tripartite, nos moldes de Montesquieu, 

estabelecendo como poderes de soberania nacional o Poder Legislativo, Judiciário e 

o Executivo, coesos e interdependentes. Afastava-se desse modo, da orientação 

quadripartite vigente no Império, que incluía o Poder Moderador na inspiração do 

idealizador Benjamim Constant. 

A nova constituição deveria garantir avanços políticos, próprios de uma nova 

situação que se queria moderna. Dentre as deliberações constitucionais 

encontramos a instituição do voto aberto, considerado, na época, o que havia de 

mais democrático, pois a demonstração aberta de uma vontade seria o que de mais 

livre poderia prescindir, contrário a não manutenção de segredos, considerados 

próprios da oligarquia e de seus arranjos políticos. Entretanto, o voto aberto em um 

país ainda em formação política favoreceu o controle e a manifestação da vontade 

dos donos de terras, os chamados coronéis, que impunham sua vontade aos seus 

serviçais e aos que lhes deviam favores.  

O voto aberto era para os cidadãos livres. O elenco de homens livres que se 

submetia aos desejos das elites agrárias era extenso podia ser: “O homem livre 

pobre do campo, fosse ele agregado, parceiro, meeiro, morador, pequeno sitiante, 

arrendatário, foreiro, etc., precisava submeter-se aos caprichos e interesses do 

grande proprietário que monopolizava o acesso à terra” (KOSTER, 1978, p.344). De 
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um modo geral, constata-se que mesmo com a indústria e a modernização, nos 

estados do sul do país, os trabalhadores rurais viviam em situação de grande 

pobreza, mantendo ainda uma relação de dependência com a elite e os homens do 

poder.  Essa situação agravava-se em estados como o Rio Grande do Norte, 

distante geograficamente da modernidade industrial, presente basicamente nos 

discursos dos políticos e intelectuais mais atentos às notícias do mundo moderno.   

Nessa Primeira Constituição Republicana, o código que regia a participação 

eleitoral era o mesmo de 1881, quando foi introduzida a eleição direta. Surge a 

distinção nítida entre sociedade civil e sociedade política. Sociedade civil consta da 

formação dos cidadãos separados, diferenciados do Estado e da família e a 

sociedade política seriam os mesmos cidadãos só que atuantes nas decisões 

políticas. Estabelece o processo de separação entre cidadãos ativos e plenos, que 

desfrutam de todos os direitos civis e políticos e os cidadãos inativos que gozam 

apenas dos direitos civis, na letra da Lei.   

A Constituição de 1891 define que o voto é dever e função social, dessa 

forma era preciso criar critérios de distinção para identificar os aptos a exercerem 

esse dever social. Os critérios elencados excluíam a maior parte da população 

brasileira, como, por exemplo, serem alfabetizados, do sexo masculino, terem 

residência fixa e maioridade. 

Essas exigências reforçaram, na prática, a discriminação e o controle político 

sob as camadas mais pobres da população. A República, com a Constituição de 

1891 manteve a exclusão dos direitos políticos para a maioria da população: pobres, 

mendigos, mulheres, menores, praças, membros de ordem religiosa, e analfabetos  

estavam proibidos de participar das eleições. 

Ocorreu um aumento da participação da população brasileira no processo 

eleitoral com o advento da República. Entretanto, esse fato só pode ser explicado 

devido a redução do limite da idade de 25 para 21 anos na implantação do voto 

universal para os considerados cidadãos. Esses cidadãos eram, então, homens 

maiores de 21 anos, excluía mulheres, padres, analfabetos e militares de baixa 

patente, como vimos anteriormente. Mantinha as exigências presentes na 

Constituição de 1824; tais como os eleitores possuírem residência em local fixo, 

nível de renda compatível e serem alfabetizados. Ainda com o agravo, no âmbito 

geral, de que essa Constituição retirava a obrigação do Governo de promover os 

socorros públicos, única disposição próxima da idéia de seguridade social presente 
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na Constituição monárquica, no artigo 179, curiosamente de orientação liberal, 

progressista com base nos ideais da Revolução Francesa. 

Entendemos por “socorro público” o que figura na Declaração dos Direitos 

do Homem de 24 de julho de 1793 que indica: “É uma dívida sagrada. A sociedade 

deve a subsistência aos cidadãos infelizes, seja fornecendo-lhes trabalho, seja 

assegurando os meios de existência àqueles que não estão em condições de 

trabalho” (DHNET, 2009). Um artigo de cunho moderno em uma Constituição que 

regia a monarquia e sua tradição, suprimido na Constituição republicana que 

aventava princípios modernos para o cidadão liberal brasileiro. 

Para nosso estudo, convém destacar que na Constituição Republicana de 

1891 o tema da educação é tratado de maneira superficial e podemos afirmar que 

retroagiu, nesta alçada também, pois nossa primeira constituição estabelecia a 

gratuidade da instrução primária para todos os cidadãos e a criação de colégios e 

universidades. Sendo a educação o princípio básico para a conquista dos direitos do 

cidadão, a Carta Constituinte de 1891 negava esse direito social à educação. Sim, 

porque além de não garantir nem a gratuidade nem a obrigatoriedade de ensino a 

qualquer cidadão ou para qualquer nível de escolaridade, ainda retirava a obrigação 

do Estado de promover a instrução primária, presente na Constituição Monárquica 

(CARVALHO, J., 1989). 

Rompeu com a adoção de uma religião oficial, instituiu a laicização do 

ensino nos estabelecimentos públicos e ao adotar o modelo federativo preocupou-se 

em discriminar a competência legislativa da União e dos Estados na matéria 

educacional. Dessa forma, institucionalizou o que já ocorria desde o Ato Adicional 

em 1834, só que agora sob uma nova organização política, à União cabia legislar 

sobre o ensino superior enquanto aos Estados competia legislar sobre ensino 

secundário e primário, embora tanto a União quanto os Estados pudessem criar e 

manter instituições de ensino superior e secundário (MENESES, 2004). 

Apesar das tentativas legais para fortalecer o poder central na perspectiva 

de favorecer a modernização, contraditoriamente o sistema constitucional 

enfraquecera o poder central ao reacender os poderes regionais e locais, silenciados 

sob o mecanismo unitário e centralizador do Império. O governo federal não era forte 

o suficiente para consolidar o novo regime, se não se apoiasse nos poderes 

oligárquicos estaduais que, por sua vez, sustentavam-se no coronelismo. Esse 

modelo de dominação política, que trazia uma fragmentação do poder dentro dos 
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estados, já era peculiar no Brasil-Colônia e foi contido nas províncias pelo Poder 

Moderador no Brasil Imperial. Agora com a República novamente ganha visibilidade 

e força.  

Os constituintes da primeira Constituição republicana procuraram organizar 

um arcabouço de deliberações que pudessem favorecer a entrada da Nação no 

pensamento modernizante, que afastaria o Brasil de suas tradições rural-coloniais, 

mas sem comprometer seu prestígio, isto é, mantendo a representação e os 

interesses das mesmas elites agrárias presentes na monarquia. 

Dessa feita, numa relação de forças, eram os coronéis que elegiam os 

governadores, deputados e senadores e impunham o Presidente da República. Tal 

situação descaracterizava a República e imprimia uma interpretação própria ao 

presidencialismo brasileiro em construção. Houve, então, uma falta de vinculação da 

política com as necessidades do país, prejudicando a eficácia social e a eficiência 

em reger os fatos que a Constituição previra. Essa política e a consequente luta 

contra o regime oligárquico dominante ocuparam toda a chamada Primeira 

República e se tornaram um conjunto de inquietações e motivos de sua queda 

(SILVA, 2004). 

Dentro do projeto dos intelectuais republicanos na última década do século 

XIX até por volta de 1930 percebemos uma ênfase em tornar o país civilizado. Esse 

processo civilizador é decorrência também das demandas da sociedade que almeja 

a industrialização para se equiparar aos países entendidos como desenvolvidos e 

civilizados não só nos aspectos econômicos como também, em suas instituições, na 

circulação dos ideais liberais e culturais, enfim, na organização de referenciais 

republicanos modernos. Os idealizadores da República consideraram a elaboração e 

a aprovação de leis e os atos oficiais, como vimos anteriormente, por exemplo, com 

a Carta Magna de 1891, um recurso, mesmo que por vezes contraditório, para 

formalizar este ideário de modernidade. 

Nesse percurso de construir o Estado Moderno, as formas e o saber técnico-

científico, especializado, entraram na constituição do lastro desse paradigma 

moderno. Temos então, o saber da medicina (normatizando o corpo); o saber da 

educação (configurando uma nova mentalidade) e a engenharia organizando os 

espaços (HERSCHMANN; PEREIRA, 1994).  Podemos dizer, inclusive, dentro de 

nosso trabalho, que a educação reúne nesse período boa parte dessa 
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responsabilidade e desses saberes na sua efetivação enquanto mentora de 

divulgação da modernidade. 

Convém destacarmos que recorremos a Herschmann e Pereira (1994, p.14) 

para utilizarmos o conceito de moderno e modernidade: 

 

 

[...] Especialmente a partir das últimas décadas do século XIX, idéias como 
novo, progresso, ruptura, revolução e outras nesta linha passam a fazer 
parte não apenas do cotidiano dos agentes sociais, mas, principalmente, a 
caracterizar o imaginário, o discurso intelectual e os projetos de intervenção 
junto à sociedade. 
 
É exatamente associadas a estas idéias que as noções de “moderno” ou de 
“modernidade” vão se afirmando neste momento de aceleração da 
industrialização e de consolidação internacional do capitalismo. Longe de 
querer atribuir um sentido unívoco e final a estas noções (já que em 
diferentes momentos e contextos, elas são retomadas e redefinidas), o que 
nos interessa é aprofundar um pouco os sentidos que, no final do século 
XIX e começos do século XX (especialmente até o final dos anos 30), são 
atrelados com mais ênfase. 

 

 

Quando trabalhamos com os temas abolição, ideais liberais, república, 

pensando no que temos hoje e nos estudos históricos somos tentados a concordar 

com o que afirmam os autores quando dizem:  

 

 

[...] Ou seja, aos nossos olhos, a independência, a abolição, a república 
“não se realizaram plenamente”; aliás, alguns diriam que “nada se realizou”. 
Talvez este momento contemporâneo de crise (da modernidade) represente 
a possibilidade de se repensar o Brasil de uma outra ótica, que não se 
constitua a partir dessa sucessão de “não-realizações”, incorporando, 
assim, perspectivas e alternativas excluídas pelo paradigma moderno. 
(HERSCHMANN; PEREIRA, 1994, p.19). 

 

 

As pesquisas que trabalham com o período imperial e o da instalação da 

República nos alertam para a necessidade de não observarmos os referidos marcos 

como simples formalidades que não se configuraram no conjunto da vida social 

brasileira e por isso, devem ser tratados, estudados não só na perspectiva do 

discurso das elites ou do discurso oficial da história dita como tradicional. Temos a 

impressão dos mais céticos de que as datas supramencionadas só tiveram uma 

ação epidérmica, ou seja, superficial. 
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As leituras que fazemos desse período histórico, indicam que o fim das 

instituições imperiais e escravagistas não representou o fim dos valores que as 

mesmas defendiam e mantinham. As gerações que se seguiram à libertação dos 

escravos, principalmente as classes menos favorecidas desse período, herdaram os 

valores e a visão que a sociedade senhorial/patriarcal criou e divulgou de si mesma. 

As velhas instituições receberam uma roupagem nova no antigo corpo já conhecido, 

com o advento da República, e assim, se manteve muito da chamada tradicional 

sociedade excludente e hierarquizadora que tanto foi combatida nos discursos 

calorosos dos republicanos. 

Não queremos dar destaque à situação de continuidade das práticas 

imperialistas na República, mas enfatizar as estratégias implementadas pela elite 

dirigente na busca da manutenção de seu poder e defesa de seus interesses usando 

o recurso da modernidade. Entretanto, para a consolidação de sua força, assim 

recorriam à conservação de velhos costumes em condições novas, usando a 

interpretação de Hobsbawm e Terence (2002). 

Para se consolidar, o novo regime cria e/ou valoriza espaços considerados 

“operatórios” a fim de se distanciar do tradicionalismo dos bacharéis e sua retórica. 

Para tanto, as atividades dos engenheiros, médicos e educadores ganharam 

destaque nesse momento, no intuito de produzir uma nova tradição, uma cultura da 

reforma, que ia além da educação visual na remodelação do plano urbano com 

vistas ao embelezamento da cidade. Mas estava presente nos relatórios dos 

governantes, nos artigos impressos nos jornais e nas polêmicas criadas sobre a 

nova ordem política que se queria defender. 

Junto e paradoxalmente à parte da manutenção dos interesses e prestígio 

dos proprietários de terras, a Constituição de 1891 - inspirada na Carta norte-

americana – trazia a presença da doutrina positivista, corrente filosófica formulada 

por Augusto Comte, com simpatizantes dentro das elites militar e política brasileiras, 

trazendo a separação entre o Estado e a Igreja. Foi por sua influência que a 

Constituição foi promulgada em nome da Família, da Pátria e da Humanidade, e não 

em nome de Deus como as que se seguiram. O positivismo serviu como uma 

espécie de método na criação do Estado-nação. O pilar da ordem se apresentava 

como algo atraente e eficaz na construção de uma nova tradição, para o futuro 

nacional. 
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Surgem batalhas no campo da simbologia da república brasileira, usar ou 

não usar a figura da mulher como ícone de república e liberdade, referência fácil nas 

representações européias, sobretudo francesa; qual seria a melhor composição para 

o hino ou a marca contundente para bandeira nacional. Tradicionalmente os 

símbolos nacionais mais evidentes e de uso obrigatório são o hino e a bandeira, por 

isso, mesmo que a República tenha nascido sem prepará-los era preciso compô-los. 

Nessa disputa percebemos quais as condições e os recursos usados e pensados na 

manipulação do imaginário coletivo. No hino nacional, a legitimação veio por meio da 

única vitória popular no novo regime: numa das festas de consolidação republicana, 

alheia ao querer da liderança republicana, a população acolhe entusiasticamente a 

música de Francisco Manuel. Os lideres republicanos entenderam que o velho hino 

dos tempos da monarquia já era símbolo da nação, independente do tipo de regime 

em que a nação estava sujeita. Venceu a tradição, Osório Duque Estrada, compôs 

uma nova letra, pois a anterior há tempos estava em desuso e mantiveram a música. 

Fez-se assim uma nova tradição adaptando a anterior (CARVALHO, 1990). 

Nas lutas para a configuração da bandeira, manteve-se como grupo 

vitorioso, a facção republicana positivista, sem se afastar completamente dos 

elementos da tradição imperial. Verificamos nessa batalha a necessidade de 

afirmação da nova ordem posto que, no calor dos discursos políticos dos últimos 

anos do Império, muitos difusores do ideário republicano enxergavam no pavilhão 

brasileiro apenas um símbolo do regime que desejavam extinguir. Para eles era 

necessário eliminar tudo o que trouxesse à lembrança as instituições monárquicas 

referência notória à tradição e ao atraso. 

A exemplo, podemos citar a fala do escritor Júlio Ribeiro no primeiro número 

do Jornal de propaganda republicana, O Rebate,do qual era proprietário, em 16 de 

julho de 1888, onde argumenta:“A bandeira atual do Brasil não nos pode servir de 

símbolo nacional a nós, republicanos, nem mesmo quando desornada dos atributos 

monárquicos”. As propostas voltavam-se para outro pavilhão muito diferente para 

representar a nova realidade republicana, de modo a criar uma tradição por meio do 

símbolo cívico e tão caro à nação, pois:  

 
 

A bandeira simboliza de modo perfeito a gênese do povo brasileiro, as três 
raças de que ela se compõe – branca, preta e vermelha. As quatro estrelas 
a rodear um globo, em que se vê o perfil geográfico do país, representam o 
Cruzeiro do Sul, a constelação indicadora da nossa latitude astral. Assim, 
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pois, erga-se firme, palpite glorioso o Alvo-Negro Pendão do Cruzeiro!!! 
(BANDEIRA PAULISTA, 2010). 

 

 

Figura 01: Proposta para Bandeira Republicana 
Brasileira. Atual bandeira do Estado de São Paulo 
Fonte: Bandeira Paulista (2010) 

 

 

Muitos debates ocorreram, pois havia uma intenção em se manter a 

Bandeira do Império, dela apenas eliminando a coroa, por isso a intervenção do 

escritor supracitado. Os discípulos do positivismo no Brasil, que usufruíam de 

grande influência no Governo Provisório, fizeram prevalecer o seu projeto de 

atualização da bandeira. Teixeira Mendes, chefe da Igreja Positivista no Brasil, 

apresentou então a Benjamim Constant o projeto desenhado pelo pintor Décio 

Vilares (apud. LUZ, 2005, p.78). E assim relatou: 

 

 

[...] receando que o empirismo democrático fizesse adotar para a Bandeira 
Nacional uma imitação da dos Estados Unidos da América do Norte, em 
obediência às indicações de Augusto Comte, resolvemos apresentar a 
Benjamim Constant um projeto que ele aceitou sem hesitação. O nosso 
intuito era evitar que se instituísse um símbolo nacional com o duplo 
inconveniente de fazer crer uma filiação que não existe entre os dois povos, 
e de conduzir a uma imitação servil daquela república. Era preciso que não 
perdêssemos as nossas tradições latinas e que o pensamento nacional se 
fixasse sobre a França como a nação em cujo seio se elaborou a 
regeneração humana e de cuja iniciativa depende fatalmente o termo da 
anarquia moderna. 

 

 

A citação se refere ao fato de uma bandeira semelhante à norte-americana 

ter sido hasteada no Rio de Janeiro, ao ser proclamada a República. Percebemos 

um cuidado extremado em representar a nova configuração histórica até no uso do 
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lema: “ordem e progresso” que foi estampado em nossa bandeira. O lema que se 

tornou oficial, é a máxima abreviada do lema positivista: “O amor por princípio, a 

ordem por base e o progresso por fim”. Foram mantidas as cores verde e amarela da 

bandeira imperial, asseguradas pelo Decreto nº4 de 19 de novembro de 1889, que 

descreve a criação da bandeira republicana concedendo-lhe legalidade. Nos seus 

considerandos, afirma: 

 

 

Governo Provisorio da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Estabelece os distinctivos da bandeira e das armas nacionaes, e dos sellos 
e sinetes da Republica 
Considerando que as côres da nossa antiga bandeira recordam as luctas e 
as victorias gloriosas do exercito e da armada na defesa da patria; 
Considerando, pois, que essas côres, independentemente da fórma de 
governo, symbolizam a perpetuidade e integridade da patria entre as outras 
nações; 
Decreta: 
Art. 1º A bandeira adoptada pela Republica mantem a tradição das antigas 
côres nacionaes - verde e amarella - do seguinte modo: um losango 
amarello em campo verde, tendo no meio a esphera celeste azul, 
atravessada por uma zona branca, em sentido obliquo e descendente da 
esquerda para a direita, com a legenda - Ordem e Progresso - e ponteada 
por vinte e uma estrellas, entre as quaes as da constellação do Cruzeiro, 
dispostas da sua situação astronomica, quanto á distancia e o tamanho 
relativos, representando os vinte Estados da Republica e o Municipio 
Neutro; tudo segundo o modelo debuxado no annexo n. 1. 
Art. 2º As armas nacionaes serão as que se figuram na estampa annexa n. 
2. 
Art. 3º Para os sellos e sinetes da Republica, servirá de symbolo a esphera 
celeste, qual se debuxa no centro da bandeira, tendo em volta as palavras - 
Republica dos Estados Unidos do Brazil. 
Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrario. 
Sala das sessões do Governo Provisorio, 19 de novembro de 1889, 1º da 
Republica. 
Marechal Manoel Deodoro da Fonseca, Chefe do Governo Provisorio. - Q. 
Bocayuva. - Aristides da Silveira Lobo. - Ruy Barbosa. - M. Ferraz de 
Campos Salles. - Benjamim Constant Botelho de Magalhães. - Eduardo 
Wandenkolk. 
Este texto não substitui o publicado no DOU de 19.11.1889 (BRASIL, 1989). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 02: Bandeira Imperial do Brasil. 
Marca da emancipação política do Brasil. 
Fonte: Bandeiras históricas (2010) 

 
Figura 03: Bandeira Provisória da República. 
Utilizada de 15 a 19 de novembro de 1889 
Fonte: Bandeiras históricas (2010) 
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Entendemos por meio dos cuidados acima que o Estado republicano estava 

preocupado em firmar uma nacionalidade que estivesse em sintonia com as 

transformações sociais, econômicas e políticas, que ocorriam na Europa nos fins do 

século XIX. A denominada segunda Revolução Industrial havia iniciado uma 

dinâmica, que abalava a economia e a sociedade européia e norte-americana, 

espalhando seus rumores no mundo conhecido de então. Sendo estas duas 

sociedades referências para o chamado Mundo Novo, o desejo de se igualar a elas 

se impregna na sociedade brasileira que tentará acompanhar, mesmo que 

timidamente, o progresso que ali se apresentava. Mas muitas vezes ficou só no 

discurso ou no lema da bandeira nacional. 

Observamos nas pesquisas realizadas, a necessidade de se inventar 

tradições para formalizar e ritualizar símbolos que permitam estabelecer pelo olhar, 

aqui, no exemplo das bandeiras, a nova organização social e política que se 

pretendia desenvolver com a proclamação da República. Os mentores da República 

almejavam mudanças rápidas da sociedade capazes de destruir padrões sociais que 

serviam às velhas tradições. Fazia-se então necessário produzir novos símbolos 

para os quais essas tradições novas sedimentassem a esperada nova sociedade, 

mesmo apenas na criação da tradição. (HOBSBAWN, 2002). 

No Brasil do século XIX suas elites pensantes passaram a cultivar um 

conjunto de valores e modelos que se desejava incorporar como referência para a 

sociedade. Essas orientações liberais eram inspiradas no modelo puritano, austero e 

europeu, com inserções americanas. Ganharam proporções nas reformas sanitárias, 

pedagógicas e arquitetônicas desse século em todo o país. Esses valores foram se 

afirmando em postulados filosóficos, científicos para promoverem junto à sociedade 

um efeito disciplinador, moralizador, normatizador da nova ordem. A engenhosidade 

 
 Figura 04: Bandeira Nacional. 
 Fonte: Bandeiras históricas (2010) 
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de buscar de todas as maneiras assemelhar-se à Europa, civilizar-se , de maneira a 

elevar o país, o mais breve possível, a competidor no mercado internacional era algo 

muito atraente às representações das elites nacionais. A busca por inovações no 

campo da ciência aplicada e técnica, passaram a ser o foco para  dinamizar o 

caminho para a nova nação. 

A população brasileira, mesmo a concentrada nos centros urbanos, não se 

deixou envolver pacificamente pelo espírito de novidade. Os líderes da República 

tinham uma grande empreitada pela frente: modelar uma nova sociedade, 

estabelecendo a diferença com relação à que terminava. Seria um esforço 

concentrado para a legitimação do novo regime junto a essa população, que agora 

por meio da Constituição estava incluída e precisava fortalecer as novas instituições. 

Era preciso se afastar do passado em que a República não era um fato, ou 

demonstrar como ela já se encontrava presente nesse novo povo. 

Dentro desse projeto havia a necessidade de converter a sociedade, 

eminentemente patriarcal, ao saber técnico-científico; promover e ordenar o trabalho 

assalariado; melhor organizar e dinamizar o mercado econômico brasileiro junto ao 

internacional; definir valores cívicos, datas e personagens heróicos, que 

referendassem a ordem republicana aos olhos dos novos brasileiros. Para a 

efetivação dessas demandas foi atribuída à educação sua parcela de contribuição, 

como uma das mentoras dessas transformações que venceria o atraso colonial. 

(HERSCHMANN; PEREIRA, 1994). 

Segundo Rocha (2004), era preciso formar uma cultura política e a 

construção da nação era uma das primeiras metas. Vinculada a esta desdobra-se a 

incorporação do povo à nação e o preparo desse povo para o exercício da 

cidadania.  

Segundo José Carvalho (2002), tendo como referência a pesquisa do 

cientista francês Louis Couty, em 1881, as estatísticas do censo de 1872 

apresentavam uma inexistência de massas organizadas politicamente, fossem de 

origem agrícola ou industrial. Os eleitores sem formação política eram incapazes de 

apresentar suas aspirações ao governo. Assim chega a conclusão de que no Brasil 

não havia povo, comparando às nações ocidentais querendo explicitar que o país 

não tinha povo como nas nações de referência ocidental. 

Diante dessa realidade a presença do Poder Moderador se tornava útil e 

eficaz na administração dos Estados, pois concentrava o poder político. Por isso, a 
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mudança de regime trazia a urgência de se implantar uma ordem normativa 

interiorizada, regrada por mecanismos sociais e por instituições próprias ao regime, 

formar um ethos para esta realidade imposta. Formar politicamente esse povo para 

que correspondesse às necessidades da República. 

Essa formação da cultura política seria um grande desafio a uma nação 

como a nossa, fruto da exploração colonial e da duvidosa qualidade moral dos 

políticos dirigentes, somada à dificuldade de se implantar uma política liberal no 

modelo europeu em uma sociedade não-liberal, mas parental.  

Assim, como destacam Hobsbawn e Terence (2002), as tradições datadas 

dos séculos XIX e XX, que possuem aparência de bem antigas, ou consideradas 

como tal, muitas vezes são recentes ou inventadas para apresentarem essa 

condição de perenidade. É o que acreditamos que ocorreu no Brasil do final do 

século XIX, uma invenção de variadas tradições que buscavam legitimar a 

identidade e a coesão social. Na medida em que se alterava a forma de governo, 

colocava-se em jogo a urgência em se afastar do tradicionalismo do regime anterior 

em seus valores, hierarquias sociais e políticas. Para dar conta desse contexto, 

novos métodos e formas de controle social serão gerados, entre eles estão a criação 

social de tradições oficiais, idealizadas pelo Estado representado por suas elites 

dirigentes, nas quais nos detemos neste trabalho, e as não oficiais geradas por 

grupos sociais sem organização formal ou política consciente. 

Na crescente dinâmica da virada do século XX, em que as camadas 

dirigentes procuravam transformar o país, uma estratégia de ação foi promover a 

reformulação do espaço urbano. A disposição em organizar a dimensão físico-

espacial, seus rituais de progresso - as obras, as inaugurações, os 

empreendimentos no espaço escolar, os eventos culturais - passaram a ser 

momentos de aprendizagem, de absorção de valores e modelos.  A proposta era de, 

mesmo que superficialmente, orientar os indivíduos que fossem sensibilizados por 

essa exposição citadina e pública ao fazer moderno. No dizer de Herschmann e 

Pereira (1994, p.29): 

 

 

Assim, poder-se-ia dizer que, ao tomar o referencial europeu, essa elite 
importava valores e códigos sociais para o país, um cotidiano e uma cultura 
que iriam caracterizar o conjunto da vida social na modernidade. Essa elite 
preparou o solo sobre o qual se assentou o paradigma moderno, 
consolidado ao longo das décadas de 1920-30. 
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Ao analisarmos os discursos e as ações de intervenção das elites dirigentes 

da República brasileira, apoiados na lógica positivista, podemos inferir algumas 

ponderações. A oportunidade de analisar o papel dos articuladores e 

disseminadores de novos padrões sociais, pois com a meta de civilizar e criar a 

nação republicana, estabeleceram-se referenciais que rompessem e afastassem a 

população de seu passado indígena e colonial de ser e de se fazer tradicional. É 

tempo de criar parâmetros físico-espaciais, valorativos, comportamentais, jurídicos a 

serviço da elaboração de tradições e culturas que orientassem pedagogicamente a 

nova condição moderna do povo.  

 

 

1.2 A CRIAÇÃO DA MODERNIDADE NO RIO GRANDE DO NORTE  

 

 

No Estado do Rio Grande do Norte, especificamente, podemos afirmar 

mediante nossas pesquisas, que as lideranças locais, as elites pensantes e 

dirigentes, procuraram integrar o estado nesse movimento de modernização que 

retratamos anteriormente e que acontecia no Brasil mais diretamente nos estados 

mais ao sul do país como Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. 

Houve um movimento para elevar o Estado do Rio Grande do Norte ao nível 

de modernização idealizado e empreendido para a nação. Os esforços tinham como 

objetivo a substituição dos modelos tradicionais, considerados antigos e retrógrados 

marcados pelo Regime Imperial. O trecho que transcrevemos a seguir, do Manifesto 

do Partido Republicano Norte-Rio-Grandense, aponta para a situação que antecede 

a proclamação da República e revela de que os idealizadores da República no 

Estado queriam se afastar:  

 

 

O atual estado de cousas é desanimador, é verdade. O nosso comércio não 
tem porto nem estradas, a nossa lavoura de exportação não tem máquinas, 
a cultura dos cereais e legumes é sobrecarregada pela construção de 
cercas que protegem a lavoura do gado que pasta solto nas zonas 
agrícolas. (Todos proclamam a urgência de retirar-se o gado do agreste, 
mas todos igualmente receiam que esta medida de interesse geral vá irritar 
algum potentado de aldeia, cujo egoísmo antepõe ao bem público os seus 
prazeres e os seus caprichos). Finalmente a nossa indústria pastoril, de que 
vive quase metade da população, vegeta numa rotina precursora de 
decadência, sentindo-se invadir dum desânimo completo. A falta d‟água 
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coloca-a na mais assustadora das contingências; o terrível flagelo das 
secas ameaça-a de aniquilamentos periódicos. Entretanto o solo é de uma 
uberdade extraordinária, e a falta d‟água seria perfeitamente remediável por 
meio de numerosos açudes (CASCUDO, 1965a, p. 28). 

 

 

Essa realidade é que se quer mudar, trazer a modernidade pressuposto do 

projeto burguês. Um novo tempo dentro da tentativa de separar a tradição e a 

inovação, o antigo e o novo. O antigo é entendido como tradicional, vinculado à idéia 

da repetição, imutabilidade que ignora as possibilidades de mudanças. Distante do 

mundo moderno identificado pelos processos de criação e recriação, o próprio 

fundamento do novo. Este inclui os processos sociais e a exigência de formar 

sujeitos individuais e coletivos em condição de produzir e reproduzir uma sociedade 

moderna. Assim, transformam-se as condições físico-espaciais como a vila que se 

torna cidade, a mata que se transforma em campo de produção. Além disso, seus 

produtores  transformam-se a si mesmos, ao serem inseridos no desenvolvimento da 

produção e gerarem novas forças, que tragam novas necessidades, novas 

representações, linguagens, códigos, usos e costumes, adequados ao novo tempo. 

A economia do Rio Grande do Norte, no final do século XIX, apoiava-se na 

criação de gado no agreste e no sertão do Seridó; a cultura da cana de açúcar no 

Litoral e Zona da Mata; a extração de sal mineral na região Oeste, entre Mossoró, 

Areia Branca e Macau. O plantio do algodão até início do século XX, foi a principal 

economia do Seridó, voltado para o crescente mercado nacional têxtil, mas sem 

condições de competir com Pernambuco. As tentativas de modernização no setor 

açucareiro ou fracassaram ou pouco mudaram a rotina dos senhores de engenho, 

considerado um forte reduto de atraso e tradição. 

No setor industrial, a situação do Estado no final do século XIX também é 

deficitária. Contava com pequenas indústrias de alimentos e apenas uma fábrica 

têxtil de propriedade do cunhado do dirigente republicano Pedro Velho, o senhor 

Juvino César Paes Barreto, de tradicional família pernambucana. A Fábrica de 

Fiação e Tecidos Natal foi, durante muito tempo a única tecelagem no Estado, criada 

em 1888. Sobreviveu com dificuldades até o encerramento de suas atividades na 

primeira metade do século XX.  

O comércio era a principal atividade econômica do Rio Grande do Norte, 

tendo como principais centros comerciais, Natal, Canguaretama, São José de Mipibu 
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e Macaíba no Litoral e Zona da Mata; Angicos no agreste; Mossoró, Macau e Açu, 

no Oeste e Caicó, então chamada de Vila do Príncipe, na região do Seridó. A 

atividade era desenvolvida com várias dificuldades de locomoção e comunicação, de 

caráter interno entre as localidades do interior e o litoral (BUENO, 2002). 

A então Província do Rio Grande do Norte, como vimos anteriormente, e não 

diferente a cidade do Natal, sua capital, estão longe da propagada modernidade, ao 

contrário segue o ritmo da repetição e imutabilidade, próprios da tradição, do 

considerado antigo. Produzem e reproduzem por meio dos processos sociais 

próprios do Brasil Imperial.  

Câmara Cascudo em seu livro: História da cidade do Natal (1947) ilustra 

essa imutabilidade através da função do Alvissareiro, empregado público 

responsável por observar do alto da torre da Igreja Matriz a entrada das 

embarcações na barra do porto e anunciá-las à cidade através do hasteamento de 

bandeiras. Era também quem informava as novidades aos viajantes, as alvísseras. 

O tempo passava, mas lá estava o alvissareiro em seu trabalho solidário, solitário e 

repetitivo assistia à rotina da cidade marcada pela lentidão e tradição primeiro da 

colônia e agora do Império. 

 

 

Figura 05: Antiga Igreja Matriz 
Fonte: Natal (2009, p.135) 

 

A Igreja Católica, nesse momento que antecede a proclamação da república, 

assumia um papel não só de autoridade espiritual, mas também torna-se aliada ao 

poder temporal, como se representasse parte do Estado.  

Para Cascudo (1947), a Igreja Católica dava o ritmo e marcava os mesmos 

processos de lentidão característicos da tradição através das badaladas do sino da 
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matriz que avisava a hora da ceia, da santíssima trindade e a monotonia do passar 

das horas na cidade que a fé aparentava não ter problemas. 

Quanto à educação, nesse mundo de repetição, imutabilidade e dominação 

da Igreja Católica, no período colonial, a instrução pública se desenvolvia com o 

ensino de primeiras letras e aulas de Latim. Depois teremos as aulas régias, com a 

Reforma Pombalina, que aconteciam nas casas paroquiais, nas casas grandes das 

fazendas, sob a responsabilidade de um Mestre Escola e Professor Régio, para uma 

pequena parcela da população. Essas Casas de Ensino funcionavam com aulas, 

sabatinas, exames, cantigas religiosas, orações e castigos físicos aos futuros 

dirigentes políticos, religiosos, militares e aos grandes latifundiários, em torno de 

duzentos anos (CASCUDO, 1947).  

O Império sob os ventos da Revolução Francesa, como todo o mundo 

ocidental, procura se adequar à ordem burguesa de organização social e 

econômica. Assim nascem as leis que orientam o ensino público. A Lei de outubro 

de 1823, instaurou o princípio de liberdade de ensino sem qualquer restrição e mais 

tarde na Constituição outorgada, de 1824, em seu artigo 179, garantiu na letra da lei 

a instrução primária gratuita a todos os cidadãos. 

Temos a Lei Geral de 15 de outubro de 1827, como primeira tentativa legal 

de organização nacional da instrução pública primária, que recomendava a criação 

de escolas de Primeiras letras em todas as cidades da Província e vilas, para 

atender as necessidades de cada comunidade para ambos os sexos (BOTO, 1996; 

BITTENCOURT, 1993).  A Lei Geral estabeleceu a instituição da instrução primária 

no Brasil, sob o método educacional conhecido como Lancasteriano, um método 

monitorial, no qual os alunos com melhor desempenho eram orientados a ensinar, 

pela repetição, a grupos de alunos com maiores dificuldades. Essa metodologia 

diminuía as dificuldades decorrentes do insuficiente número de professores para 

atender a população que chegava para estudar. 

Sob essa Lei foram criadas na Província do Rio Grande do Norte, 15 escolas 

masculinas e 03 femininas. Duas escolas estavam localizadas na cidade do Natal, 

sendo uma para cada sexo, funcionando na casa do professor. O currículo 

contemplava o ensino da leitura e escrita, gramática da língua materna, as quatro 

operações de aritmética, prática de quebrados e decimais, proporções; noções de 

geometria prática, princípios de moral cristã e da doutrina da Religião Católica 
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Apostólica Romana. Os professores assumiam suas funções através de concurso 

público e seus cargos eram vitalícios (ARAÚJO, 1988).  

Outra lei que interferiu diretamente na educação, no tempo da Primeira 

Regência, foi o Ato Adicional de 15 de agosto de 1834, que descentralizou o ensino, 

transferindo a responsabilidade da educação para a Província de tal modo que a 

organização escolar seria direcionada inteiramente pelas Assembléias Provinciais. A 

elas cabiam o direito de legislar sobre a instrução pública (hoje seria algo próximo ao 

Ensino Fundamental e Médio), com autoridade de criar, extinguir, dirigir e dispor das 

escolas na província.  

Trata-se de um período regido por leis de efeito mais duradouro e amplo do 

que os anteriores. As leis asseguravam a gratuidade do ensino, sua obrigatoriedade 

e autorização para a criação de novas escolas, porém as escolas continuaram 

funcionando, em sua grande maioria, na residência dos professores. Os registros, 

datando até o ano de 1875, em Natal, mostram que somente duas escolas 

desenvolviam suas atividades educacionais em prédios próprios e uma delas era o 

Atheneu Norte-Rio-Grandense (CASCUDO, 1947). 

 

 

Figura 06: Antigo Atheneu Norte-Rio-Grandense [18- -] 
Fonte: Natal (2009, p.156) 

 

Além da gratuidade na instrução pública primária, no Rio Grande do Norte o 

Regulamento nº 28, de 17 de dezembro de 1872, aprovado em 1874, referente ao 

Ato Adicional (1834) estabelece a obrigatoriedade do ensino, sem excluir o escravo 

(Artigo 62), e dispõe o elenco das seguintes matérias de ensino: educação moral e 

religiosa, leitura, escrita, gramática, as quatro operações, sistemas de pesos e 
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medidas, elementos da história e geografia do Brasil, acrescido às alunas os 

trabalhos de agulhas. 

A autoridade das Assembléias Provinciais para legislar sobre as questões do 

ensino geraram disputas de poder e influência. Assim, depois de outorgado o Ato 

Adicional outros regulamentos surgiram trazendo com eles obstáculos ao 

desenvolvimento da instrução pública. Escolas foram criadas e extintas diversas 

vezes como, por exemplo, a Escola Normal de Natal, criada quatro vezes, a primeira 

vez em 1873, quando funcionou por quatro anos e diplomou apenas três alunos; a 

segunda em 27 de abril de 1883; e a terceira, em 08 de fevereiro de 1890, porém a 

Escola não passou do ato de autorização para a sua criação. A Escola Normal de 

Natal só veio a funcionar de fato após o decreto nº 198, de 29 de abril do ano de 

1908, já no governo republicano de Alberto Maranhão. 

Quando trabalhamos com a legislação de ensino, lembramos que a estamos 

usando como fonte. Usamos não só a legislação escolar específica, mas também o 

conjunto de leis, normas e regulamentos com decisões oficiais importantes para a 

educação no ordenamento da sociedade. (FARIA FILHO, 1998). Acrescentamos 

ainda, que segundo as pesquisas de Reis Filho (1998), há uma tradição na cultura 

brasileira de impor por meio dos atos legislativos uma função ordenadora para a 

sociedade fixando normas e padrões civilizatórios. Podemos constatar tal afirmação 

no fato do Estado Moderno ter suas ações prioritariamente pela legislação; além de 

lembrarmos que a legislação no país foi quem promoveu e concluiu os debates 

pedagógicos. Por isso, a importância da análise das legislações nesse período em 

estudo. 

Assim, ao analisarmos os efeitos do Ato Adicional de 1834, bem como as 

leis e os regulamentos de ensino que tratavam da execução dessa lei, percebemos 

que estes fracassaram quando a União renunciou à função de organizar a instrução 

pública condenando-a a atravessar o século XIX, desorganizada, atrasada e 

desordenada. Somando o fato de que as Províncias, em sua maioria, não possuíam 

condições para assumir tamanha responsabilidade financeira e social. 

A instalação do regime republicano, ao findar o período imperial em 

novembro de 1889, deu voz à chamada burguesia urbana em formação, gerada no 

desenvolvimento da indústria e do comércio, e unida à classe média da população 

composta por intelectuais, profissionais liberais, militares e funcionários públicos. 

Essa classe se posicionava contra o regime imperial e requeria para si o prestígio 
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das elites dirigentes, que possuíam uma estrutura social e econômica baseada 

preponderantemente na monocultura latifundiária, montada e mantida sob o trabalho 

servil, outrora ainda escravo. Tal situação contrariava os princípios da organização 

nacional republicana que almejava o desenvolvimento industrial e a urbanização das 

cidades brasileiras (PINHEIRO, 1985; SODRÉ, 1983). 

Conforme já mencionamos, a Constituição Republicana de 1891 instituiu o 

sistema federativo e as antigas Províncias organizaram-se na forma republicana de 

Estado, com autonomia administrativa e política. Essa autonomia reforça as 

intenções do Ato Adicional ao atribuir aos novos Estados da Federação a 

responsabilidade por sua instrução pública e ainda acrescenta os cuidados com a 

saúde da população. A autora Bomeny (1993) destaca em seus estudos que a 

instrução e a saúde pública no Brasil eram o que havia de mais atrasado e 

retrógrado que a República instituída poderia apresentar.  

No Rio Grande do Norte, os novos ventos republicanos se fazem ver de 

modo mais notório com a criação do Partido Republicano fundado apenas em 27 de 

janeiro de 1889. Este teve o jornal A República como órgão oficial do novo partido, 

editado em 1º julho do mesmo ano. Para presidente da comissão executiva do 

partido foi aclamado um representante de uma rica e tradicional família 

representativa da burguesia agro-comercial, o médico e professor de História Geral 

do Atheneu Norte-Rio-Grandense, Pedro Velho de Albuquerque Maranhão.  

 

 

Figura 07: Pedro Velho de Albuquerque Maranhão 
Fonte: História... (2010) 
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Em seus discursos e manifestos, Pedro Velho apresenta o regime 

republicano com a natureza de uma vida nova, de horizontes largos, de abundância 

e glórias, na qual todos seriam livres e iguais. Este era o compromisso firmado pelos 

republicanos históricos1 perante a imagem sagrada da pátria, de caráter liberal, 

referendado por Pedro Velho, conforme o Manifesto ao povo do Rio Grande do 

Norte citado por Souza (2008) e Manifesto ao povo – liberdade, igualdade e 

fraternidade citado por Cascudo (1965a). 

Na Província do Rio Grande do Norte a Proclamação da República instigou 

Pedro Velho a assumir o domínio da situação. Ele assume, numa aclamação 

simbólica, o Governo Provisório do Rio Grande do Norte e em discursos dirigidos ao 

povo exalta a República recém-instituída como signo de paz, ordem, harmonia nas 

relações internacionais, civilidade e progresso. Assume o governo em 17 de 

novembro de 1889, com um secretariado de conservadores, liberais dissidentes e 

dos republicanos mais próximos (CASCUDO, 1954; SPINELLI, 1992). 

Assim, como em outros Estados Federados do Brasil, o Rio Grande do Norte 

foi marcado por sucessivas substituições nos governos estaduais, em virtude da 

instabilidade e das mudanças de orientação política pelas quais passava o Governo 

Federal. A administração de Deodoro, de cunho centralizador, não referendou o 

governo de Pedro Velho e o destituiu do cargo, impondo um novo governante ao Rio 

Grande do Norte: Adolpho Gordo. O novo governador não pertencia ao quadro dos 

políticos locais. Tanto ele como os demais componentes do seu secretariado foram 

trazidos de fora do estado pelo governo federal e assumiram os cargos em 6 de 

dezembro de 1889. Esse fato gerou muita insatisfação nas oligarquias locais.  

 

 

                                                           
1
 Os chamados republicanos “históricos” são entendidos como o grupo que agiu de modo mais 

coerente, conduziu a campanha republicana nos momentos mais difíceis e participou ativamente do 
movimento abolicionista (SPINELLI, 1992).  
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Figura 08: Adolpho Affonso da Silva Gordo 
Fonte: História... (2010) 

 

Entretanto, em 1892, Pedro Velho retorna ao governo do Estado. Entre o 

seu primeiro Governo Provisório (15 de novembro a 02 de dezembro de 1889) e o 

mandato em que foi eleito pelo Congresso Estadual, para governar durante quatro 

anos, o Estado conheceu sete presidentes nomeados pelos primeiros Governos da 

República e uma Junta Governativa, que durante esse tempo tratou de preparar a 

volta de Pedro Velho à política formal do Estado (CASCUDO, 1965a; SOUZA, 2008; 

ARAÚJO, 1995). 

Segundo o registro historiográfico da época, a organização republicana do 

Rio Grande do Norte só aconteceu de fato, durante o segundo Governo de Pedro 

Velho (1892 – 1895). Ele priorizou a organização de base político-jurídica 

republicana, nomeando um corpo de bacharéis, alguns pernambucanos, formados 

pela Faculdade de Direito e Ciências Sociais de Recife. Os bacharéis também foram 

nomeados como professores do Atheneu Norte-Rio-Grandense. O Governo de 

Pedro Velho não ficou conhecido por obras materiais executadas, porque quase 

nada foi efetivado. Mas sem dúvida a sua relevância está na estruturação e 

consolidação da organização político-jurídica republicana, em todos os setores de 

serviços públicos, como por exemplo: o processo eleitoral, o serviço sanitário, o 

Batalhão de Segurança e a Secretaria do Governo. Além disso, consolidou a 

legislação sobre o governo e a divisão dos municípios, instalou o Superior Tribunal 

de Justiça do Estado. Teve também a iniciativa de estabelecer o montepio dos 

funcionários públicos, o que representou um vestígio de uma previdência social no 

Rio Grande do Norte, algo de grande caráter inovador, pois a Constituição Brasileira 
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republicana havia excluído de seu texto o socorro público presente na Constituição 

Imperial. 

Quanto à Instrução Pública, recomenda através do Decreto nº 18 em 30 de 

setembro de 1892, a regulamentação para instrução primária, na forma de sistema 

misto (Estado/Município) transferindo para o Município os encargos com a educação 

escolar e os vencimentos do professor, cabendo ao Estado arcar somente com as 

subvenções.  

Essa medida encontra eco na reforma instituída pelo Ministro da Instrução 

Pública, Correios e Telégrafos, Marechal Benjamin Constant Botelho Magalhães, 

confirmada por vários Decretos de 1890 a 1891, que regulamentavam a instrução 

pública primária do Distrito Federal (Rio de Janeiro) e, no âmbito nacional, 

responsabilizava-se pela organização do ensino secundário e superior 

(BITTENCOURT, 1953).  

A referida reforma apresentava apropriações liberais e positivistas como a 

liberdade de ensino, laicidade, gratuidade do ensino primário e a ciência como 

fundamento do currículo e do ensino em si. Sentia-se assim a presença do 

positivismo de Augusto Comte. Uma das intenções dessa Reforma era transformar o 

ensino em formador de alunos para os cursos superiores e substituir a 

predominância literária pela científica. Entretanto essa Reforma foi muito 

questionada pelos positivistas, pois argumentavam que ela se afastava dos 

princípios pedagógicos de Comte, apenas acrescentava matérias científicas às 

tradicionais, tornando o ensino enciclopédico e não mais científico.  

Assim, embasado nessa Reforma de Benjamin Constant, Pedro Velho, no 

Estado do Rio Grande do Norte, ciente das regulamentações nacionais instituiu o 

sistema misto de organização para prover a instrução primária potiguar. 

Como ocorreu no Ato Adicional de 1834 na relação Império e Províncias, a 

transferência maciça dos encargos educacionais do Estado para o município 

dificultou e retardou, a mudanças e as inovações no campo da instituição pública. 

Sobre a implantação do sistema misto (Estado/Município) e seus resultados, 

esclarece-nos Lima (1927, p.151): “posta logo em execução, essa reforma do 

ensino, tão radical e tão precipitada, não tardou a produzir seus desastrosos 

resultados: era visível o declínio da instrução primária, cuja situação se tornava 

assás deplorável”. As escolas, em sua maioria permaneciam funcionando na casa 

do professor, que poderia ter interesse em manter essa situação, pois acrescia ao 
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seu salário o valor do aluguel de uma das dependências da casa, do mesmo modo 

como ocorria no Regime anterior que se queria expurgar. 

Pedro Velho reconhecia a importância da organização da base jurídico- 

político republicana, para dar visibilidade à República Federativa no Estado do Rio 

Grande do Norte, mas, em mensagem dirigida ao Congresso Estadual, em julho de 

1894, também reconhecia que seu governo não havia empreendido melhoria nem 

progressos materiais e educacionais, especialmente em relação à instrução 

primária. Reconhecia, em seu discurso, a instrução como recurso indispensável à 

instauração da nova ordem republicana, indicando-a como motor para efetuar a 

civilidade e o progresso industrial, no entanto, admitia o estado de atraso em que 

esta se encontrava no Estado. Contudo, apresentava a possibilidade de, num futuro 

próximo, haver a efetivação de uma ampla reforma da instrução primária no contexto 

das reformas sociais, construída dentro das reais necessidades do projeto 

republicano em curso. O que realmente veio acontecer tempos depois no segundo 

Governo de seu irmão Alberto Maranhão (1908-1913), consolidando o domínio 

Pedrovelhista ou a oligarquia Maranhão no Estado, identificado por Cascudo 

(1965b); Araújo (1995) e Spinelli (1992). 

Apesar dos discursos inflamados dos republicanos históricos, em favor da 

instrução pública, esta não obtém prioridade nos projetos republicanos. A sua 

importância em ações nesta direção só serão alcançadas com a consolidação do 

novo regime, na primeira década do século XX. Para essa mudança na efetivação 

dos projetos na esfera educacional é ilustrativa com a destinação de um sete avos 

da receita orçamentária do Estado do Rio Grande do Norte para a manutenção e 

desenvolvimento da Instrução Pública, pois esse valor era superior aos destinados 

por estados como São Paulo e Pernambuco, centros econômicos e culturais mais 

desenvolvidos e, no caso de São Paulo, disseminador da Propaganda nacional de 

idéias pedagógicas.  

Nesses primeiros anos do século XX torna-se presente o debate e as 

práticas de modernização da organização pública, em termos de concepção e 

construção escolar, em vários estados brasileiros e dentre eles, o Rio Grande do 

Norte. Nesse contexto, temos as instituições escolares protestantes, sob uma 

ideologia liberal, e o grupo escolar como representação de um tempo renovador, não 

só na organização pedagógica mas também na arquitetura urbana conforme o 

padrão cultural escolar requisitado pelas elites dirigentes. 
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Para os republicanos históricos, incluindo os dirigentes potiguares, 

aconteceria com a cultura e a educação o mesmo que se passou com as lutas 

nacionais pela proclamação da independência, pela abolição dos escravos, pela 

instituição do trabalho livre assalariado e pela implantação do regime republicano: 

antes de consolidados, pareciam resistir às mudanças. No entanto, encontraram 

solução e organização.  

A urgência em integrar o Brasil ao movimento universal da instrução pública 

primária que vinha se manifestando nos países modernos e democráticos e também 

na Argentina, no Uruguai e na América Latina, exigia dos republicanos, uma nova 

organização da instrução primária, renovada quanto a seu financiamento, forma e 

conteúdo, posto que era aludida como principal recurso de formação e definição de 

um povo. Daí o impacto e a força que ganhou o discurso na fala de Miguel Couto 

proferido na Associação Brasileira de Educação (ABE) em 1927 – “No Brasil só há 

um problema nacional, a educação do povo” – é o nosso primeiro problema 

nacional, porque tendo uma educação moderna, o Brasil passaria a concorrer em 

termos de igualdade junto às ditas nações modernas. 

Assim, na República norte-rio-grandense, como nos demais estados da 

Federação, as representações próprias do mundo chamado moderno, ou seja, os 

processos sociais inovadores, constituíram-se como recursos de apropriações para 

as práticas educacionais modernas intrinsecamente relacionadas e se inseriram na 

institucionalização do movimento da chamada modernidade ocidental capitalista. 

A mobilização em vista ao desenvolvimento da instrução primária ocorre no 

interior do movimento de modernização, que ao se produzir, produzia e reproduzia 

uma sociedade moderna. É racionalmente construída, especialmente na cidade do 

Natal, nas instituições de ensino, tanto na instrução pública quanto na iniciativa 

privada, como lócus privilegiado para se criar, estabelecer e moldar na população as 

tradições republicanas necessárias a sua introdução no mundo moderno do novo 

regime. 
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2 A FORMAÇÃO DA REPÚBLICA BRASILEIRA E OS MISSIONÁRIOS 

PROTESTANTES 

 

 

Utilizando linguagem jornalística, diríamos que no Brasil, e desde os 
primórdios da colonização, religião é notícia. 

(Maria Isaura Queiroz, 1976) 

 

 

2.1 AS PRIMEIRAS INVESTIDAS PROTESTANTES 

 

 

Faz-se necessário compreender a importância da chegada dos protestantes 

em território brasileiro e potiguar para identificarmos dentro de seus propósitos 

aqueles que foram mais determinantes para que tempos depois no momento da 

organização da República Brasileira estivessem presentes na constituição do ideal 

de homem moderno. 

A implantação do protestantismo no Brasil ocorreu após diversas tentativas 

como as dos calvinistas franceses, “huguenotes”, no Rio de Janeiro, no século XVI, 

mais precisamente em 1555, sob o comando do vice-almirante Nicolas Durand de 

Villegaignon, que aqui chegava à busca de riquezas, as quais já eram 

comercializadas pelos franceses e indígenas do Brasil. Villegaignon trouxe consigo 

colonos entre os huguenotes franceses e alguns pastores calvinistas de Genebra. 

Entretanto, em 1567 a implantação do projeto de criação da França Antártica 

termina quando os franceses derrotados retornam à Europa (MENDONÇA, 2008). 

Outra tentativa de inserção do protestantismo ocorreu no século seguinte 

com os holandeses no período de 1630 a 1654. Eram calvinistas que se refugiavam 

da perseguição religiosa, em seu país de origem, incitada pelos cristãos católicos, 

somados aos interesses expansionistas e financeiros da Companhia das Índias 

Ocidentais. Tais interesses visavam à comercialização do açúcar; sendo este talvez 

o motivo mais proeminente naquele momento de expansionismo colonial e 

mercadológico. Liderados por Mauricio de Nassau, fixaram-se em Pernambuco, 

onde passaram a desenvolver um trabalho de evangelização trilíngue no país, ou 

seja, em tupi, holandês e português. 
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O trabalho missionário holandês expandiu-se com a implantação de igrejas e 

a doutrinação dos índios o que despertou o interesse e a admiração, mas também, a 

atenção preocupante dos jesuítas, propagadores do movimento de contra-reforma.  

O receio de perder as terras e os fiéis para os holandeses moveu o governo 

português e a Igreja Católica no combate à expansão protestante ocorrida nesse 

período no Brasil, cujo golpe definitivo deu-se em 1654, quando os holandeses 

derrotados foram obrigados a se retirarem do Brasil. Estabeleceram-se nas Índias 

Ocidentais, onde empregaram suas experiências e técnica de navegação galgando 

a supremacia na concorrência pelos mercados mundiais (VIEIRA, 2008). 

Haveria então um lapso de mais de dois séculos para que tivéssemos 

novamente, de forma efetiva, a presença de missionários protestantes em terras 

brasileiras. Nesse período, os assuntos de orientação religiosa no país eram de 

pleno controle da Igreja Católica. 

Entretanto, embora encontremos relatos da presença de protestantes no 

território brasileiro desde o período colonial, somente a partir da segunda metade do 

século XIX é que se registra a entrada de um grande número de missionários 

protestantes no Brasil, oriundos da expansão missionária norte-americana do Sul 

dos Estados Unidos. Presbiterianos, Batistas, Metododistas e Congregacionais 

chegaram ao país com os mesmos objetivos: evangelizar, dar apoio espiritual aos 

imigrantes protestantes já existentes no Brasil e educar a nação. Além do interesse 

econômico e político, resultado da expansão do capitalismo. 

Assim, a fixação dos protestantes no Brasil só veio ocorrer no século XIX, 

mas não sem obstáculos. As dificuldades enfrentadas foram protagonizadas por 

vários elementos da sociedade e da Igreja Católica, porque os protestantes 

defendiam valores, culturas e uma organização social diferentes das vivenciadas 

pelo povo brasileiro. Até então, suas idéias e os valores representavam a situação 

histórica, um governo e leis distantes dos que desejavam a coroa portuguesa. Nesse 

novo momento, a presença protestante foi considerada, inicialmente, invasora e 

prejudicial, semelhante ao que havia ocorrido há mais de dois séculos passados, 

sendo motivo de preocupação, pois era imbuída com interesses políticos e 

econômicos (HACK, 2000, p.13). 

A história da presença dos missionários protestantes torna-se mais efetiva, 

quando os intelectuais republicanos passam a ter maior expressão nos movimentos 

políticos defendendo um ideal comum aos protestantes, a formação do homem novo 
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sobre a nova realidade que se quer concretizar: a República. Os princípios 

propagados pelos republicanos eram consubstanciados em suas principais 

reivindicações, entre elas: a condenação da centralização do poder dirigente e seu 

caráter autoritário representado por meio do Poder Moderador; as críticas ao 

Senado com sua função vitalícia; o rompimento do vínculo entre o Estado e a Igreja; 

a condenação da manutenção do prestígio e dos favores concedidos apenas às 

oligarquias; e a desigualdade e a falta de oportunidades na sociedade, inclusive pela 

pouca mobilização para a educação popular. Encontram-se neles os vários aspectos 

que os unem à mensagem protestante que chega ao Brasil. 

O anseio de se incluir no processo de modernização mundial, aliado à 

crença na civilização americana como um dos referenciais democráticos também 

favoreceu a entrada dos missionários norte-americanos. Inicialmente, na segunda 

metade do século XIX, eles se instalaram na Província de São Paulo, mas logo 

firmaram suas atividades em vários estados e cidades brasileiras. Tiveram uma 

participação importante nesse momento histórico, fim do Império e nascimento da 

República, ao estabelecerem Colégios que instruía os filhos das elites republicanas 

e as denominadas Escolas Paroquiais para a instrução do povo em geral. Essas 

instituições, nas cidades em que se instalavam, tornavam-se símbolos 

representativos da liberdade e democracia de seu país de origem. 

Essa abertura ao protestantismo, mesmo que em alguns momentos 

permeada por conflitos com o que era vinculado à tradição católica, deve também 

ser compreendida pelo nexo religião e ordem social, temas recorrentes quando 

estudamos a função social das crenças, dos ritos, dos símbolos, da tradição que 

constituem a ordem social e que, no nosso estudo, são destacados em sua relação 

com a educação. 

Faz-se necessário esclarecer, portanto, que sendo um entendimento de 

ordem sociológica iremos destacar, neste momento, apenas duas obras sociológicas 

clássicas que trabalham sob a perspectiva da religião e da sociedade, Durkheim 

(1978) e Weber (2002). Durkheim (1978) expõe a questão da religião como um 

fenômeno coletivo que usa seus rituais para a manutenção da coesão social, cuja 

consciência coletiva se formaria vinculada à moral, ou seja, à educação e suas 

múltiplas formas de socialização do homem social. Entretanto, mesmo Durkheim 

discorrendo sobre a moral religiosa, seus ritos, e a educação, elementos presentes 

em nossa análise, para nosso trabalho, optamos pelas concepções defendidas por 
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Weber que, acreditamos melhor se aproximam dos fatos históricos ligados à ação 

protestante no Brasil, pois vai explicar o desenvolvimento do modo de produção 

capitalista na perspectiva do protestantismo atuante nas sociedades modernas. 

Expõe a importância da racionalidade nas ações dos indivíduos e na organização 

legal da sociedade, sem, contudo, deixar de incluir o carisma e a tradição como 

aspectos importantes no exercício do poder. Características que segundo Weber 

(2002), fazem parte do ethos protestante. 

Imbuídos dessas particularidades e agregando a importância que os 

protestantes destinavam à educação para a formação do homem racional e 

industrioso, identificamos na presença protestante uma destacada atuação no 

pensamento educacional brasileiro, mesmo que essa presença tenha se 

apresentado bem mais discreta, no sentido religioso. 

As dificuldades pelas quais o país passava com denúncias de corrupção e 

má administração, atreladas a decisões consideradas autoritárias e centralizadoras 

que obstavam o desenvolvimento das províncias expunham o governo imperial e 

com ele o sistema monárquico permitindo aos republicanos responsabilizá-los pelo 

estado em que se encontrava não só a política, mas também as demandas sociais e 

econômicas desse período. Reside também nesses fatores a disponibilidade de 

algumas províncias de maior representação econômica como São Paulo, Minas 

Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul aderirem ao movimento republicano 

levando com elas outros simpatizantes como a Província do Rio Grande do Norte. 

Dentro desse contexto e vinculado ao poderio imperial encontramos o 

monopólio que a Igreja Católica exercia sobre a administração das províncias, até 

por volta de 1870, quando se inicia de modo mais evidente o movimento republicano 

e com ele o crescimento das forças liberais que se contrapunham diretamente à 

atuação da Igreja Católica no governo. Essa contraposição se consolidou, 

inicialmente, com a chegada da República em 1889 e a decisão de retirar o 

catolicismo como religião oficial do Estado Republicano Brasileiro.  

A Igreja Católica Romana enquanto sustentáculo da antiga ordem, era vista 

como um obstáculo ao progresso do país. O clero enfrentava sérias críticas que os 

acusavam de corrupção e de deixar de lado a religião e a virtude. O baixo nível de 

formação dos sacerdotes, a falta de zelo no cumprimento das atividades pastorais e 

as referências ao distrato dos costumes clericais somavam-se ao desprestígio e à 

insuficiência numérica do clero para acolher a população na assistência religiosa a 
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população. O padre, deputado e senador do Império, o norte-rio-grandense 

Francisco Brito Guerra, em discurso, faz severas críticas à posição do episcopado e 

do clero, diante da postura distante do ideário cristão. Dizia ele: “Quando se via o 

clero abatido, afrouxada a religião, diminuídos os estudos das letras e quase extinta 

a virtude [...] até a mitra, a muitos já tem servido de causa originária para produzir 

soberba para fomentar o despotismo [...]” (GUERRA, 1968, p.55). Tollenare (1956), 

um observador francês no nordeste, é ainda mais crítico em suas acusações: 

 

[...] Na maioria destes frades ricos e os cônegos poucos observam o voto de 
castidade; muitos tem mulheres e filhos naturais, o que provoca pouco 
escândalo; mas coisa surpreendente! Chegam a fazê-los legitimar afim de 
conseguir a entrada nas ordens. Ainda não pude saber como se consegue 
iludir as leis a este ponto (TOLLENARE, 1956, p.122). 

 

 

O protestantismo, nesse contexto histórico se apresenta sob a forma de uma 

nova proposta religiosa e diríamos social. Chega ao Brasil por meio dos imigrantes 

norte-americanos, alemães e ingleses revigorados com a entrada dos serviços 

missionários de juntas especializadas nesse trabalho de evangelização. Entretanto, 

conforme Azevedo (1980) esses missionários só irão desenvolver um trabalho mais 

efetivo e amplo no século XX. 

Em 1839, encontramos os primeiros indícios efetivos da presença dos 

protestantes através do Reverendo Kidder, representante da Sociedade Bíblica 

Americana, que chega divulgando a Bíblia em São Paulo, seguido do reverendo 

Fletcher em 1855. No final do ano de 1860 e início do ano de 1861 teremos o 

trabalho de Ashbell Simonton, considerado o pioneiro das atividades da Igreja 

Presbiteriana no Brasil. 
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Figura 09: Rev. Ashbel Green Simonton 
Fonte: Bíblia (1999) 

 

 

Inicialmente as visitas desses missionários protestantes encaminhados pelas 

sociedades bíblicas tinham o objetivo principal suprir as necessidades espirituais dos 

imigrantes que não encontravam igrejas para se congregarem. Esses núcleos 

também favoreciam o início de uma divulgação do evangelho, mas a implantação do 

protestantismo só ocorreria efetivamente a partir de 1869, com a vinda dos 

missionários do Comitê de Nashaville, Edward Lane e George N. Morton 

(FERREIRA, 1959, p.384). 

Em São Paulo, a cidade de Campinas foi o local escolhido para os 

missionários George Morton e Edward Lane implantarem a sede do protestantismo. 

Mas este não foi o primeiro local de atuação, pois a Primeira Igreja Presbiteriana e a 

escola a ela vinculada já haviam sido fundadas no Rio de Janeiro. A cidade de 

Campinas oferecia uma melhor infra-estrutura e possuía uma posição geográfica 

interessante, próxima ao núcleo de colonização norte-americana. Morton e Lane 

fundaram o “Colégio Internacional” e posteriormente a Igreja Presbiteriana, ambos 

em 1870, sendo os seus primeiros pastores. Esse núcleo enfrentou um período de 

crise no ano de 1903, o que provocou seu desmembramento em outras igrejas. Em 

1925 a Igreja Presbiteriana passou a ter prédio próprio contando ainda com uma 

edificação para a educação religiosa, próximo à Igreja que servia para o 

funcionamento da “Escola Erasmo Braga” (FERREIRA, 1992). 

O protestantismo no país presenciou um trabalho bem efetivo de seus 

missionários ao ponto de pessoas expressivas na sociedade se converterem ou 

escolherem suas escolas para a formação de seus filhos. No entanto, o número de 
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adeptos do protestantismo nunca significou uma verdadeira ameaça ao catolicismo, 

que mesmo diante das muitas críticas que a Igreja passava, mantinha certo domínio 

nas crenças da imagética católica e o povo não apresentava uma disposição 

genuína de mudar de religião (AZEVEDO, 1980). 

A crise vivida pela Igreja Católica estava presente nos debates políticos, 

intelectuais e do próprio governo em relação a seus posicionamentos considerados 

anti-nacionais (no período colonial); a duvidosa conduta moral de seu clero e demais 

representantes; a dependência financeira dos Estados, que a impedia de uma ação 

de contraposição as denúncias; e ao seu distanciamento regular do povo que 

poderia ser um forte aliado em sua defesa.   

Ainda no Período Imperial, por volta do ano de 1870, o Brasil já presenciava 

o crescimento dos ideais liberais que resultaram na Constituição Republicana de 

1891. Foi exatamente nesse momento, e favorecido pelos mesmos ideais, que 

ocorre uma inserção de um novo fazer religioso, o protestantismo e a fixação de 

missões religiosas estrangeiras, expressão do liberalismo e da modernidade 

também presentes no discurso republicano. Essa nova possibilidade protestante 

trouxe uma disputa pelos fiéis e pelo prestígio social, além de um abalo na 

hegemonia assegurada pela Igreja Católica em vários setores, não só religioso, mas 

político e cultural.  

As forças conservadoras mais expressivas da Igreja Católica, sentiram-se 

ameaçadas e se opunham a tudo que se apresentava como perigoso à manutenção 

da sua fé e poder. Dessa forma, junto às missões religiosas protestantes ainda 

coexistiam outras cominações como o galicanismo e o jansenismo, dentro da própria 

instituição religiosa romana; a maçonaria, o positivismo, o deismo, o racionalismo, o 

socialismo e o liberalismo onde certas medidas propostas para o estado civil 

ameaçavam a hegemonia da Igreja. Algumas dessas medidas consideradas liberais 

expoentes dessa ameaça eram o casamento civil e a liberdade de religião e de 

imprensa. Essas medidas fortaleciam as novas correntes ideológicas que no último 

decênio do século XIX, passaram a fazer parte do ideário filosófico e político dos 

intelectuais, inspirados na Revolução Francesa e no ideal de liberdade da 

constituição norte-americana. Ideais estes que abriam possibilidades no desejo de 

implantar essas mudanças e beneficiar a sociedade brasileira. 

Assim, enquanto parte da elite progressista apoiava as inovações e as 

medidas entendidas como símbolos da modernidade que o liberalismo anunciava, a 
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Igreja Católica passou a assumir uma posição extremada com relação a tudo aquilo 

que ameaçava o seu poder a sua hegemonia. Por meio de representantes 

vinculados ao grupo político considerado tradicional se opunha radicalmente àquelas 

propostas e também à presença de protestantes no Brasil. 

Os missionários protestantes foram com o tempo se tornando mais 

evidentes aos olhos da sociedade brasileira no seu todo, como também no Rio 

Grande do Norte, particularmente na cidade do Natal. Suas Igrejas, escolas 

dominicais, Bíblias e a pregação do evangelho despertaram a atenção do clero 

católico brasileiro que via nos missionários protestantes adversários que deveriam 

ser eliminados antes que ampliassem seu raio de influência sobre a população.  

Nesse firme propósito um açulado debate foi iniciado entre o clero católico e 

os missionários protestantes pela imprensa e durante os atos litúrgicos. O clero 

adotou medidas repressoras às atividades desenvolvidas pelos missionários, tendo 

o cuidado de orientar seus fiéis a reagirem às abordagens dos protestantes. 

Medidas que funcionaram, em parte, durante um tempo, mas com o aumento da 

entrada de imigrantes no Brasil, o trabalho dos missionários protestantes, em 

particular dos presbiterianos, se acentuou em várias cidades brasileiras. A 

implantação do protestantismo e, no destaque para o nosso trabalho, a obra 

presbiteriana no Brasil, resultou dos esforços de igrejas norte-americanas, que ao 

longo de muitas décadas aplicaram recursos financeiros e humanos em suas 

atividades nas terras brasileiras. Dentre esses investimentos encontramos a criação 

da Junta de Missões Estrangeiras, com sede em Nova York (1837), cuja 

organização dinamizou o trabalho missionário que em pouco tempo permitiu a ida de 

obreiros não só para o Brasil, mas para a Índia, Tailândia, China, Colômbia e Japão. 

(CLARK, 2005). 

Os missionários protestantes tinham um grande desafio, implantar um 

trabalho diferenciado em um país que tinha o catolicismo como praticamente a única 

referência religiosa e moral. Essa posição religiosa havia impregnado a cultura 

brasileira desde o reconhecimento das terras brasileiras, enquanto território 

português em 1549 até próximo a proclamação do regime republicano, eram quase 

300 anos de hegemonia no discurso moral, político e religioso do povo brasileiro.  

O Padroado foi um dos elementos que permeavam o vínculo entre as 

questões do Estado e a Igreja Católica convertendo-se numa cultura religiosa 

arraigada ao povo. A implantação do padroado se configurava num conjunto de 
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concessões expedidas pela Santa Sé aos reis de Portugal e de Espanha, estendidos 

aos Imperadores do Brasil. Era um instrumento jurídico que permitia à Coroa intervir 

nos negócios religiosos, nos aspectos administrativos, jurídicos e financeiros. 

(VAINFAS, 2000). Era competência da Coroa, por exemplo, a fundação de 

paróquias e nomeação dos eclesiásticos. O Estado sustentava as cruzadas e 

missões em favor das almas e pelo placet também podia censurar bulas, cartas e 

outros documentos eclesiásticos antes de serem divulgados. Dízimos e impostos 

faziam parte da receita estatal e no Brasil esses direitos do Estado sobre a Igreja 

tornou-a mais atrelada ao Estado do que ao Papa (BRUNEAU, 1974). A igreja, 

durante o longo reinado de D. Pedro II, não era nada mais do que um departamento 

ordinário do governo, com padres, bispos, religiosos inseridos nas contas dos 

funcionários do Brasil.  

Esse instrumento explica, em parte, o porquê da religião e a religiosidade 

serem assuntos de Estado e a Igreja se tornar débil para manter suas funções 

religiosas básicas, entre elas: a formação e sustentação de um corpo de clérigos 

capacitados a desenvolver uma catequização eficaz entre seus fiéis para manter a 

qualidade doutrinária dentro de nosso país. Essa ausência de uma atitude mais 

efetiva na formação dos fieis católicos trouxe uma fragilidade doutrinária que 

colaborou na atuação dos missionários protestantes, facilitando a criação e a 

expansão de suas igrejas e escolas sem fugir da intenção de converter os fiéis da 

Igreja Católica à obra protestante.   

À medida que nos aproximamos dos anos de 1870, marcados por um 

período de eclosão do radicalismo liberal, republicano e pelo cientificismo, e pela 

ampla atuação missionária protestante, observamos que o catolicismo nominal se 

abala. 

No final do século XIX, o projeto educacional protestante, independente da 

denominação, tinha a intenção de divulgar o evangelho em um país católico e de 

estado conservador e chegar aos republicanos, maçons e liberais brasileiros. Fariam 

isso por meio da inserção do ideário de progresso e modernidade que representava 

o capitalismo, e tinha nos Estados Unidos da América e na educação presente 

nesse país, sua referência de sucesso nessas áreas. 

Dessa forma, construir os Estados-nação e a modernização social tornou-se 

as colunas sobre as quais se buscavam alicerçar os ideais e as políticas de 

inovação educacional no final do século XIX e início do século XX. Foi nessa lacuna, 
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entre a necessidade de preparar o povo brasileiro para a república e o progresso e a 

pouca iniciativa concreta de mudanças educacionais, que a educação dos 

missionários protestantes encontra repercussão. Possuíam todos os elementos 

almejados pelos intelectuais republicanos no bojo de seu projeto educacional e 

ainda as credenciais de serem os representantes de uma das nações mais 

avançadas na operacionalização dos ideais liberais e progressistas, inclusive na 

construção de suas tradições republicanas, os Estados Unidos da América.  

 

 

2.2 A HISTÓRIA E A RELIGIÃO: FATORES QUE FAVORECERAM O 

PROTESTANTISMO NO BRASIL 

 

 

Na segunda metade do século XVIII, sob o efeito do rompimento entre 

Estado e Igreja tanto juridicamente quanto na política do padroado, assumiu como 

primeiro-ministro de Portugal o Marquês de Pombal, que estabeleceu no reinado de 

D. José I a política dos “monarcas esclarecidos”. Pombal havia estudado na 

Inglaterra e ao retornar a Portugal chegou imbuído das idéias liberais e progressistas 

dinamizadoras daquele país. A pretensão do ministro foi, portanto, modernizar 

Portugal mantendo a estrutura das instituições políticas, o absolutismo monárquico e 

a Inquisição como recursos para punir os oponentes às reformas. 

Elevar Portugal no cenário mundial, trazendo o progresso por meio do 

desenvolvimento econômico e científico, era a motivação de Pombal, mesmo 

enfrentando o conservadorismo da sociedade portuguesa, contrária a qualquer 

projeto de renovação.  

Para conseguir seu intento, o Marques de Pombal adepto das teorias 

mercantilistas, segundo as quais a riqueza das nações provinha do comércio 

internacional, mantinha as transações comerciais diretamente subordinadas ao 

Estado ou por este supervisionado diretamente. Tal procedimento dificultou em 

muito o desenvolvimento da Colônia Brasil, limitando sua ação comercial e 

subordinando-a em tudo aos interesses exclusivamente financeiros da Coroa 

Portuguesa. 

Dentro das reformas houve uma ação ofensiva e sistemática antijesuítica. 

Isto porque a tutela ideológica da Companhia de Jesus deixou Portugal distanciado 
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das novas idéias que circulavam em toda a Europa e, na busca para minimizar o 

atraso em que se encontrava o povo português, responsabilizou os jesuítas por 

todos os seus males passados e presentes.  

Muitos estudos tratam a educação Jesuítica, simplesmente, como símbolo 

de atraso. No entanto, precisamos situar esse atraso diante do que havia disponível 

em torno da questão educacional no século XVIII, mais de 200 anos depois do 

domínio jesuítico no campo educacional, sem citar os outros campos sob sua égide. 

A companhia de Jesus quando iniciou suas atividades era o que havia de mais 

moderno naquele momento (séculos VI e VII), sua organização escolar era a mais 

eficiente e dirigiu a educação brasileira por mais de dois séculos. Para Nagel (1996) 

o projeto educacional jesuíta, destinado aos europeus sofreu alterações no Brasil, 

principalmente no que se refere à educação dos índios que contemplava rituais 

alegres, festas, músicas e teatro. Sua educação ia além das teorias escolásticas, 

exercendo uma prática criativa e inovadora. Mas com as mudanças políticas, sociais 

e econômicas no mundo ocidental, tudo indica que passou a evitar o que era novo, 

fechando-se para o que interpretava como uma ameaça. 

Assim, não sem motivos, o que em um tempo foi moderno em meados do 

século XVIII, já não correspondia às necessidades da nova racionalidade. Por 

exemplo, em 1746, o reitor do Colégio das Artes da Universidade de Coimbra baixou 

um edital proibindo a divulgação de opiniões novas pouco recebidas ou 

consideradas inúteis para o estudo das ciências maiores, idéias como as 

desenvolvidas por René Descartes, Isaac Newton e outros. Isso ilustra como os 

jesuítas eram influentes não só nas questões religiosas, mas também educacionais. 

Conservadores, negavam a inserção de novas formas de ver a realidade, inclusive 

nas demandas políticas (CARVALHO, 1952). 

Para reverter tal situação as reformas no âmbito da educação empreendidas 

por Pombal valorizavam o estudo das ciências aplicadas à hidráulica, arquitetura 

civil e militar, ênfase portanto, no estudo da matemática e da física, além de criar a 

primeira escola de comércio do mundo. Empreita uma reestruturação sistemática 

próxima aos ideais iluministas na Universidade de Coimbra, introduzindo uma 

perspectiva mais avançada, próxima aos ideais iluministas. Redirecionou o ensino 

de filosofia e letras, fazendo uso da língua materna e não mais do Latim. Atualizou 

os estudos jurídicos e inseriu o estudo das matemáticas e ciências modernas. 

Mudanças educacionais no propósito de renovar a mentalidade da sociedade. 
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Quanto à instituição religiosa, apesar do Marques de Pombal ter afastado a 

Companhia de Jesus, de Portugal e das suas colônias, ele recebeu auxílio de outras 

instituições ligadas ao catolicismo. Tal fato descartou a possibilidade de contar com 

o auxílio de outros grupos religiosos, até mesmo os ligados à Igreja Católica, mas 

que defendiam outra escola teológica. Os jansenistas e os galicanos, por exemplo, 

faziam parte do clero francês que aderiu à ideologia liberal e jurava fidelidade ao 

Estado, afastando-se das diretrizes pontifícias, embora ainda ligados à Sé Romana. 

O jansenismo era uma escola teológica que reagia ao protestantismo, embora 

muitos dos seus ensinamentos religiosos se aproximassem daqueles de João 

Calvino, em especial as questões que lidavam com a predestinação, a salvação da 

alma por meio de mudança de vida em estreita relação com Deus e a defesa da 

importância da leitura diária e popular da Bíblia. Defendiam também a fidelidade aos 

ensinamentos da doutrina da Igreja Católica, pois mesmo dentro do desejo de 

reformar a Igreja e combater os jesuítas, os fiéis não aceitavam a idéia da separação 

de Roma. 

No Brasil a teologia jansenista foi trazida por padres, bispos e arcebispos 

educados em Coimbra. A Universidade de Coimbra depois de reorganizada (1772) 

pelo Marques de Pombal tornou-se um importante centro de educação superior 

inclusive para os brasileiros tanto leigos como clérigos.  Alguns padres e bispos 

ligados ao pensamento pombalino estabelecido em Portugal e nas suas colônias 

tornaram-se cúmplices e difusores desse sistema católico liberal e inimigo do 

Papado. 

Em 1800, um desses bispos, Dom José Joaquim da Cunha Azeredo 

Coutinho, fundou o Seminário Episcopal de Nossa Senhora da Graça, na cidade de 

Olinda no Estado de Pernambuco, mais conhecido como o Seminário de Olinda. Era 

o terceiro seminário no Brasil e servia todo o Norte e Nordeste do país. Dom 

Azeredo Coutinho foi o idealizador e organizador desse seminário, tinha estudado 

em Coimbra e era, de fato, parente de Francisco de Lemos de Faria Pereira 

Coutinho, vinculado a Pombal e reitor de Coimbra durante sua reorganização 

(NOGUEIRA, 1985). Talvez devido este vínculo familiar, Dom Azeredo Coutinho 

mesmo sendo brasileiro de nascimento, possuía uma vontade incontestável de 

elevar Portugal à antiga glória e destinar ao Brasil um importante papel nesse intento 

recorrendo a educação, como se observa no discurso de inauguração do Seminário, 

proferido por um de seus professores o norte-rio-grandense Pe. Miguelinho. 
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Sim, senhores, he hoje que consumados em parte os grandes trabalhos do 
Sr. D. José Joaquim da Cunha de Azeredo Coutinho, nosso mui digno 
Pontífice, se levvantam das ruínas de um antigo edifício um novo Templo 
para as Sciencias, [...] hum eterno monumento para a sua gloria [...] 
oferesce hoje ao seu Bispado huma porta franca e comum para entrarem no 
Luminosos Pretório da Sciencias e das Artes. [...] afim de estabelecer a 
proveitosa cultura das Sciencias (CASTRO, 1941, p. 173). 

 

 

Assim, tanto em Coimbra como no Brasil, de 1780 a 1800, a Igreja Católica 

foi cada vez mais permeada por doutrinas liberais contrárias ao catolicismo 

ortodoxo, de natureza jansenista. Esse movimento liberal presente no interior da 

Igreja Católica no Brasil, enfraqueceu o seu poder político, dando autonomia aos 

padres para atuarem de acordo com sua consciência política sem prestar obediência 

a Roma. No começo do século XIX a influência da Igreja no Brasil, era questionada. 

Os padres por receberem uma educação melhor que a maioria da população, 

educação permeada por elementos do liberalismo, colaboraram para a formação de 

muitos padres revolucionários, que lutaram a favor da independência, mas agiam 

individualmente, e quase nunca em favor dos interesses institucionais da Igreja 

(ALVES, 2001). 

Muitos padres e bispos acabaram por se envolver nos vários movimentos de 

oposição política contra o governo português, se tornando membros da maçonaria e 

das sociedades secretas como a Academia de Suassuna e o Areópago de Itambé, 

que eram foco de oposição à Coroa Portuguesa. Participavam também de revoltas 

que visavam à implantação do regime republicano, como a abortada Revolução 

Pernambucana de 1817. Dentre os padres revolucionários podemos citar os 

envolvidos diretamente na chamada Revolução de 1817, Padre João Ribeiro, 

Tenório, Miguelinho, frei Joaquim do Amor Divino (frei Caneca) entre tantos 

seduzidos pelos ideais liberais (MOREIRA, 2005). 

Depois que a Independência do Brasil, em 1822, foi declarada pelo 

Imperador Pedro I, a Assembléia Constituinte funcionou sob a presidência do Bispo 

do Rio de Janeiro, dela fazendo parte dessa constituinte 15 clérigos, demonstrando 

com esse ato a permanência do envolvimento de religiosos nos assuntos políticos. 

A adoção de uma doutrina mais liberal por parte da Igreja Católica no Brasil 

tinha por intenção fortalecer o Estado Monárquico de Pedro II, pelo aspecto 
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renovador que ela abrigava. Além desse fator, a doutrina liberal praticada pelos 

jansenistas e galicanistas abria possibilidades para uma relação mais cordial com os 

grupos religiosos protestantes que iniciavam uma presença mais efetiva no cenário 

religioso brasileiro. 

Assistiu-se, como um sinal de boa convivência entre os grupos religiosos as 

manifestações de cordialidade e respeito na relação entre o padre Feijó e o 

reverendo metodista Kidder sendo extensivos a outros protestantes que se 

instalaram na Província de São Paulo. “Tais contatos amistosos, no entanto, 

dificilmente ocorreriam entre protestantes e ultramontanos” (VIEIRA, 1980, p.2), em 

razão da existência de diferenças cruciais de pontos de vista. Os pastores 

protestantes defendiam valores liberais, acreditavam na modernização da sociedade 

por intermédio do progresso, na separação da Igreja e o Estado, na implantação da 

democracia política; e na educação de caráter universal para propiciar a liberdade 

de consciência. 

Por outro lado, os ultramontanos formavam um grupo religioso dentro da 

Igreja Católica que apareceu como uma reação ao mundo moderno; eram 

ultraconservadores, procuravam confirmar a perenidade de seus princípios e 

redescobrir a essência divina, além de procurar firmar a infalibilidade papal, marcada 

pelo centralismo romano. Uma recusa deflagrada ao mundo moderno. 

Os ultramontanos surgem no momento em que a Igreja Católica receando 

perder mais espaço no campo político com as tendências liberais, tanto na 

circunvizinhança como também em seu interior, lança um projeto de recristianização, 

o denominado ultramontanismo. Esse movimento, tinha por objetivo confirmar e 

reafirmar a divindade do Papa e do poder espiritual da Igreja sobre o mundo. 

Portanto, pode-se dizer que o ultramontanismo do século XIX colocou-se, não 

apenas numa posição a favor de uma maior concentração do poder eclesiástico nas 

mãos do papado, mas também contra uma série de coisas, que eram consideradas 

erradas e perigosas para a Igreja. Entre os perigos estavam o galicanismo, o 

jansenismo, ambos dentro de seus muros, todos os tipos de liberalismos, o 

protestantismo, a maçonaria, o racionalismo, o socialismo e certas medidas liberais 

propostas pelo estado civil, tais como a liberdade de religião, o casamento civil, a 

liberdade de imprensa e outras mais (VIEIRA, 1980). 

Fortalecendo o movimento ultramontano o Papa Pio IX, em dezembro de 

1864 ordena O sillabus espécie de catálogo com uma coleção de oitenta 
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proposições em que estão contidos os principais erros modernos, já reprovados ou 

condenados nas maiores instâncias clericais. Essas providências da Igreja Católica 

evidenciavam as diferenças e acirravam os debates oposicionistas dos liberais, que 

entendiam ser a Santa Sé a representação da antítese do progresso, da liberdade e 

da civilização moderna. 

O final do século XVIII e o século XIX foram marcados por movimentos 

revolucionários eclodidos em diversas partes do mundo, como a Revolução 

Americana (1775-1783); a Revolução Francesa (1789-1799); a Revolução Industrial 

na Inglaterra (1760-1830); a Unificação Italiana (1848-1870), como respostas à 

mistura das idéias liberais e nacionalistas.  Diante de todo esse movimento o 

ultramontanismo foi uma reação da Igreja Católica para promover mudanças que 

visavam restaurar o catolicismo romano no Brasil, nos moldes da França, Itália e de 

outros países da Europa. Entretanto, se na França e na Itália a Igreja Católica 

conseguiu manter a unidade religiosa, o mesmo não ocorreu na Inglaterra.  

Isto por que o protestantismo obteve mais expressão em países como os da 

Grã-Bretanha, como um fato político-religioso bem estabelecido. Entretanto, o 

sucesso foi maior nas tradicionais comunidades aldeãs e nas cidades pequenas, 

cuja população, em sua maioria, era composta de trabalhadores rurais, mineiros e 

pescadores. Por outro lado, entre as classes de trabalhadores industriais, os 

protestantes eram minoria. A classe trabalhadora enquanto grupo, era resistente à 

religião organizada mais do que qualquer outro núcleo de pessoas pobres da história 

mundial (HOBSBAWM, 1990). 

Nos países como a Inglaterra, onde prevalecia uma tendência à 

secularização e uma crescente valorização da ciência e do espírito racional, houve 

um afastamento do catolicismo que representava princípios mais conservadores. 

Suas concepções doutrinais eram opostas às idéias progressistas e condenavam as 

práticas capitalistas. As igrejas protestantes, na direção oposta, ampliaram o número 

de congregados devido a sua identificação com o capitalismo. Apoiavam o espírito 

empresarial, estimulavam o trabalho e reconheciam o lucro e a poupança como 

resultado deste. Unia o espírito do capitalismo à ética protestante2.  

                                                           
2
 Weber (2002) traça o perfil de conduta religiosa que contribuiu decisivamente para o 

desenvolvimento do capitalismo. O ascetismo intramundano vivenciado pelos diversos segmentos do 
protestantismo. Não seria possível que outro ascetismo, como o catolicismo tivesse influenciado o 
capitalismo, pois a piedade popular católica, de forma resignada, espera a recompensa na vida após 
a morte. Coube aos puritanos que se consideravam eleitos, viver a santificação da vida cotidiana. A 
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A burguesia, em países como Alemanha, Suíça, Holanda, Inglaterra e 

Estados Unidos, adotou o protestantismo como religião, posto que se identificava 

com o liberalismo econômico e o capitalismo moderno. Nesses termos, a questão 

religiosa esteve presente nos debates não só na Europa, mas também no Brasil 

polarizando entre o liberalismo triunfante e o ultramontanismo conservador e 

intransigente. 

No Brasil, o catolicismo continuou sendo a religião oficial do Estado e, a 

partir da última metade do século XIX, a igreja empreendeu seu projeto de 

reformulação auxiliada pela política do padroado, que conseguiu de D.Pedro II o 

envio de seminaristas brasileiros para os seminários de ideais ultramontanos, na 

França e Itália. Os seminaristas foram estudar mesmo que o Imperador não 

simpatizasse com a participação da Igreja brasileira no movimento ultramontano, 

pois era meticuloso quanto a sua soberania e suspeitava que a Santa Sé fortalecida 

viesse interferir nos assuntos de Estado (BRUNEAU, 1974). 

Tal como aconteceu com os seminaristas oriundos do Seminário de Coimbra 

e suas idéias liberais, esses jovens ao voltarem ao Brasil, em pouco tempo 

conquistaram posições de liderança dentro da Igreja, só que agora com o referendo 

conservador. Assim, em 1870, os ultramontanos dominavam o clero brasileiro, 

tendo, há muito tempo, suplantado o jansenismo e o catolicismo liberal de todos os 

tipos (VIEIRA, 1980). 

No Brasil, a Igreja Católica só conheceu a adversidade ao final do século 

XIX, pois durante todo o reinado de D. Pedro II, ela se manteve como a religião 

oficial do Estado, sendo auxiliada pelo governo em seu trabalho missionário. 

Entretanto, a partir de 1870, com o crescimento das forças liberais, iniciou-se uma 

luta desfavorável à Igreja Católica que se intensificaria na implantação do regime 

republicano (1889) e do estabelecimento de uma nova Constituição (1891), que 

decretou a separação entre a Igreja e o Estado. Concedia também aos estrangeiros 

que professavam a religião protestante, a liberdade de realizarem seus cultos e 

constituírem suas igrejas. Foi nesse período que a Igreja Católica vinculou o campo 

pastoral ao do magistério, uma nova estratégia de manter sua força junto às 

                                                                                                                                                                                     

atividade do trabalho é para o puritanismo, um imperativo ético que todos crentes deveriam observar. 
Em suma, o ascetismo intramundano, praticado pelos puritanos com o seu elevado grau de 
racionalização, concebeu, segundo o autor, o espírito ao capitalismo, produzindo empresários e 
trabalhadores ideais para a consolidação de uma nova ordem social, que integrou pessoas com uma 
economia produtiva conforme a orientação política estabelecida.  
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lideranças políticas, sociais e culturais. Era redimir o povo da ignorância e, em seu 

discurso o caminho da salvação se dava ao conhecer a verdade. Era uma nova 

tentativa de chegar à sociedade unindo o ensino e o sacro. 

Assim, também iria se contrapor ao protestantismo no Brasil. Ao reformular 

seu modelo educacional, a Igreja Católica substituiu a tradicional formação luso-

brasileira por uma educação européia, mas de ideologia ultramontana em seus 

modelos e práticas de devoções e na concepção de natureza, de homem e 

sociedade. Esse modelo, para seus líderes, iria reconduzir os homens afastados da 

fé pela ciência e filosofia materialista moderna. 

Dessa forma, com o intuito de conservar seus valores e ideais humanistas, a 

Igreja Católica condenava as doutrinas de base materialista, empiricista e 

cientificista presentes na sociedade. Para combater as influências protestantes, 

edificaram Colégios próximos às colônias de imigrantes europeus, buscando atraí-

los para sua fé religiosa. No Rio Grande do Norte, como veremos mais adiante, duas 

escolas confessionais foram criadas incentivadas pelo objetivo de combater essa 

influência, nesse caso representada pelo Colégio Americano (1897) e seus tutores; 

em Mossoró, o Colégio Diocesano Santa Luzia (1903), em Natal, o Colégio 

Imaculada Conceição (1902), situado nas imediações do Colégio Americano 

(SOUZA, 2008).  

Essa tentativa de recuperar o antigo prestígio social e político levou a Igreja 

Católica a lutar em duas frentes. A primeira, para modificar a Constituição, tentando 

manter os privilégios no ensino religioso nas escolas públicas. A segunda, criava 

mais Colégios confessionais em locais considerados estratégicos para fazer frente à 

concorrência aos grandes Colégios confessionais protestantes: luteranos, 

presbiterianos, metodistas e batistas, constituído por missionários estrangeiros para 

atender aos chegados imigrantes protestantes que tinham vindo para o Brasil, 

inicialmente, mas estendendo-se também a toda a população. 
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2.3 REPÚBLICA, PROTESTANTES E EDUCAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DO NOVO 

NO BRASIL 

 

 

A presença efetiva de protestantes na América Latina, especificamente no 

Brasil, estava vinculada a uma nova ordem política e econômica do Ocidente, com a 

substituição dos países ibéricos no comércio e na navegação por países como a 

Inglaterra e posteriormente os Estados Unidos. Essa mudança provocou uma 

aproximação dos países da América Latina com outros países europeus e, mais 

tarde, com os Estados Unidos, intensificando os negócios internacionais. Essa 

situação permitiu a expansão capitalista na segunda metade do século XIX, trazendo 

conseqüências políticas, econômicas e sociais para a maioria dos países da 

América Latina. No âmbito cultural, esse intercâmbio difundiu o protestantismo, uma 

nova forma de cristianismo.  

Assim, a primeira fase de implantação do protestantismo no Brasil é voltada 

para o imigrante já protestante, inclusive com o uso da língua do país de origem. 

Uma forma de se manterem unidos étnica e culturalmente por meio da identidade 

religiosa. Na segunda fase de implantação, ocorreu o protestantismo de missão, 

resultado do trabalho das “Sociedades Bíblicas” e “Juntas Missionárias”, cuja 

preocupação era a expansão de fiéis através da conversão de brasileiros à fé 

protestante, quer por meio de pregações, quer pela instrução educacional em 

escolas dominicais e regulares. 

No Brasil, as Sociedades Bíblicas iniciaram seus trabalhos em 1804. A 

Sociedade Britânica, por exemplo, publicou e distribuiu, através de comerciantes e 

marinheiros, cerca de 20 mil exemplares do Novo Testamento em Português, até 

1807. Um dos pioneiros nessa empreitada foi Daniel P. Kidder, missionário da Igreja 

Metodista Episcopal dos Estados Unidos, e, ao mesmo tempo, agente da Sociedade 

Bíblica Norte-Americana, que chegou ao Brasil em 1837. O misssionário Kidder, até 

deixar o país três anos depois, vendeu milhares de Bíblias, visitou muitas cidades, 

onde organizou algumas “sociedades de temperança” (contra o alcoolismo). Suas 

anotações de viagem se constituíram num grande promotor de missões nos Estados 

Unidos (AZEVEDO, 1980). 

Outro pioneiro do trabalho missionário no Brasil foi Robert Kalley, professor 

e médico escocês, que em 1855 chegava ao Rio de Janeiro fugindo da perseguição 
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religiosa na Ilha da Madeira. Era um trabalho independente e não representava 

qualquer Junta missionária. No Brasil, onde começou trabalhando com duas famílias 

portuguesas também imigradas com ele. A Igreja Evangélica fundada por Kalley em 

1858, passou mais tarde a se chamar Igreja Congregacional. Um fato marcou esse 

período, a conversão de um brasileiro à fé protestante, pois o proselitismo era 

proibido pelo Império brasileiro; somente os estrangeiros podiam se converter à fé 

protestante. Por essa razão é que o trabalho de evangelização junto aos brasileiros, 

realizados por Kalley em Petrópolis, despertou a ira do clero da Igreja Católica. 

O missionário Robert Reid Kalley foi convidado a deter sua propaganda 

religiosa ou retirar-se de Petrópolis. Todavia obteve o apoio de três respeitados 

juristas: Nabuco, Urbano Pessoa de Melo e Caetano Alberto Soares, que deram 

parecer favorável provando que ele não havia violado as leis brasileiras. Um passo 

importante na conquista da liberdade de expressão e de propaganda. Somente em 

1890, um decreto do governo republicano consagraria a separação entre a Igreja e o 

Estado, assegurando aos protestantes pleno reconhecimento e proteção legal 

(RIBEIRO, 1991). 

Após os primeiros confrontos diretos entre católicos e protestantes chegam 

ao Brasil os missionários presbiterianos, sobre os quais nos deteremos por se 

tratarem dos responsáveis pelo Colégio Americano na cidade do Natal (RN), uma 

das escolas republicanas de nosso trabalho.  Em 12 de agosto de 1859, o reverendo 

norte-americano Ashbel Green Simonton desembarcou no Brasil, para a realização 

da sua missão religiosa enviado pela “Junta de Missões da Igreja Presbiteriana dos 

Estados Unidos”.  

Simonton encontrou-se com o missionário escocês Kalley e, na ocasião, 

tiveram uma longa conversa sobre o Brasil e seu povo. Kallley, devido os problemas 

que enfrentara com a Igreja Católica e algumas lideranças quanto à evangelização 

tentou convencer o colega americano que “teria boa proteção de seu país. 

Aconselha, não obstante, um trabalho velado, método que lhe parece mais 

conveniente em país católico” (FERREIRA, 1992, p.16). Entretanto, Simonton 

discordou dessa opinião, entusiasmado que estava em sua ação evangelística, 

dizendo que: “contava com a proteção do Senhor. Minha presença aqui e meus 

propósitos não podem ficar ocultos” (FERREIRA, 1992, p.16). 

Havia um grande interesse em Simonton aprender a língua portuguesa para 

melhor implementar seus planos de fundar uma escola. Para tal recorreu a várias 
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parcerias, inclusive como o Secretário da Instrução Pública Sr. Léon. Em sua 

maioria, ele ensinava a língua inglesa em troca do Português, mas havia também o 

ensino religioso, quando os envolvidos no ensino da língua eram as crianças. 

Quanto as suas preocupações com a organização de uma escola ele assim esboça 

em seu diário: “O plano de uma escola protestante aqui, de grau elevado, para 

ingleses e os brasileiros que quisessem frequentá-las, tem ocupado muito dos meus 

pensamentos ultimamente. O Sr. Eubank, diz ser possível e que muitos brasileiros 

apoiaria essa idéia [...]” (SIMONTON, 1982 apud CLARK, 2005, p.158). 

Os protestantes, em sua maioria, depositam na educação religiosa ou cristã 

sua expressão maior na divulgação do evangelho, quer nas Igrejas ou nas agências 

de ensino regular, o ensino bíblico sempre estará presente. Nesse sentido, a 

educação que Simonton pretendia implantar no Brasil possuía duas metas: uma de 

divulgar os ensinamentos bíblicos através da escola dominical para o povo em geral; 

e a educação escolar, desenvolvida em grandes Colégios confessionais, criados a 

partir de 1870, e dirigidos possivelmente à elite, posto que fossem escolas privadas, 

mas dentro da doutrina evangélica. 

No início das atividades de implantação do protestantismo no Brasil, o 

reverendo Simonton e outros missionários presbiterianos foram preceptores de filhos 

de norte-americanos ou de comerciantes ingleses fixados no Brasil, sendo essas 

aulas dadas em Inglês. Somente a partir de 1861, Simonton ministrou aulas em 

Português na escola dominical que ele fundara na Rua do Ouvidor no Rio de 

Janeiro, fato esse muito significativo e bastante comemorado por ele.  

Em 1860,Quando Simonton propôs ao Presbitério3  a implantação de uma 

escola, seu principal argumento foi justamente o de assegurar o futuro da igreja 

evangélica no Brasil e preparar os filhos dos membros da Igreja Presbiteriana, por 

meio dessa instituição pretendida. No entanto, Simonton, ao criar a escola, atraiu a 

atenção de vários brasileiros católicos. Mesmo com princípios religiosos diferentes 

do catolicismo, muitos pais solicitaram a permissão para que seus filhos pudessem 

freqüentá-la e ali receber instrução. 

A falta de investimentos na instrução pública elementar foi um dos fatores 

que favoreceu o interesse dos brasileiros pelas escolas protestantes. Outro fator 

estava na intolerância dos professores do clero católico que obrigava os alunos, 

cujos pais não professassem a religião oficial, a estudar o catecismo católico, dentro 
                                                           
33

 Reunião de Igrejas Presbiterianas de uma dada região em assembléia (BÍBLIA, 1999). 
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das instituições de ensino públicas, desrespeitando assim a Constituição Imperial de 

1824, que concedia aos acatólicos a liberdade de suas práticas religiosas e a 

tolerância de culto. Essa intransigência levou muitos pais a buscar alternativas para 

instruir seus filhos e a Escola Americana surgiu como uma possibilidade. Quanto ao 

curso da Escola Americana, compreendia de 20% do tempo para aula de Inglês e 

Francês para cada uma; 60% do tempo eram designados para as demais matérias 

em língua portuguesa. A escola logo ganhou notoriedade, pois admitia não só filhos 

dos evangélicos, mas também os filhos de republicanos e positivistas que se viam 

prejudicados com a intolerância nas escolas públicas (GARCEZ, 1970, p.15). 

 

 

  Figura 10: Mackenzie College [ 19--] 
  Fonte: Bíblia (1999) 

 

As escolas protestantes tinham como práticas pedagógicas o que era 

considerado de mais inovador, ou seja, o método intuitivo com suas “lições de 

coisas”, alicerçadas nas teorias de Pestalozzi e Froebel (apud VIEIRA, 2002, p.38). 

Consistia o núcleo principal da renovação pedagógica naquele momento, uma 

abordagem indutiva pela qual a aprendizagem ocorreria quando o aluno observasse 

o ensino do particular para o geral, do conhecido para o desconhecido, do concreto 

para o abstrato (SOUZA, 2000). Somados aqueles fundamentos à observação 

empírica e à experimentação em laboratórios, ficava explícita a diferença da 

educação confessional católica e da pública, até aquela data, cujo ensino baseava-

se no método dedutivo e na memorização como recurso de aprendizagem.  

A primeira Igreja Presbiteriana foi fundada em 1862, no Rio de Janeiro, e ao 

seu lado foi edificada uma escola, cujo intuito era tanto de instruir os novos 
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convertidos à fé cristã protestante, quanto os que nela se matriculassem sem o 

propósito de conversão à nova religião. Uma pequena taxa era cobrada aos alunos 

que podiam pagar, a fim de remunerar o corpo docente.  

Um grande desafio enfrentado pelos missionários era o analfabetismo do 

povo brasileiro que impedia a leitura da Bíblia, fundamento dessas missões 

religiosas. Para atender a essa necessidade básica, os missionários protestantes 

procuraram instalar, ao lado de cada igreja, uma escola paroquial. O objetivo dessas 

escolas era oferecer um mínimo de instrução que permitisse aos alunos a leitura da 

Bíblia. Essa estratégia de criar escolas próximas à igreja facilitava a divulgação do 

evangelho e atendia a população de menos recursos econômicos com a instrução. 

Essa atitude sensibilizou a sociedade tornando-a mais acessível à evangelização e 

consequentemente, à conversão ao protestantismo (BARBOSA, 2002). 

Para que atos do ministério religioso, não católico, fossem suscetíveis de 

produzir efeitos civis, foi indispensável, sob pena de não produzirem tais efeitos, que 

a nomeação ou eleição dos ministros religiosos fossem registrada. Por isso, aos 15 

dias do mês de maio de 1863, a Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro foi 

organizada oficialmente conforme Ata da primeira Assembléia Geral para formular e 

assinar certidões declarativas de ser Alexander L. Blackford, Ashbel.G. Simonton, e 

Francis. J. Schneider pastores da Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro.  Diante da 

apresentação dessas certidões, os títulos dos mesmos pastores foram registrados 

pelo Governo e seus atos, na Secretaria do Império. A nomeação ou eleição foi 

apresentada ao chefe da Secretaria, o qual deu o visto, com a designação oficial do 

que o ministro religioso deveria fazer (RIBEIRO, 1991). Esse feito de conformidade 

com a lei civil garantia principalmente a validade do casamento de pessoas que não 

professassem a religião do Estado.  

O matrimônio, pela lei brasileira, só tinha efeito legal se fosse realizado sob 

a autorização da Igreja Católica. Essa normatização contribuiu para que muitos 

estrangeiros e brasileiros acatólicos optassem pela simples união conjugal sem 

passar pela oficialização do casamento e registravam seus filhos nos cartórios para 

garantir que a lei reconhecesse a legitimidade paterna.  

O crescimento da população brasileira trouxe uma alteração nessa lei do 

matrimônio, o que ocorreu em 1863, pelo Artigo nº 52, do Decreto nº3069 de 17 de 

abril de 1863 do Governo Brasileiro. Nesse Artigo, o governo passou a reconhecer 

outras práticas religiosas e os seus serviços, tais como casamentos e batizados. 
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Para usufruírem dessa legislação as igrejas tinham que ser registradas assim como 

os seus pastores. 

O casamento civil, como já citado anteriormente, provocou vários debates, 

embates e preocupação na Igreja Romana. Vejamos a notícia da Itália divulgada no 

Jornal presbiteriano “O Século”, norte-rio-grandense: “Diz um telegramma que o 

Papa publicou uma pastoral atacando a instituição do casamento civil, sem duvida 

alguma por ser prejudicial aos interesses da cúria [...]” (O SÉCULO, 1895e). Um mês 

depois, nesse mesmo jornal lemos a reportagem com o título: Sirva de exemplo, a 

seguinte matéria:  

 

 

Em janeiro deste anno casou-se nesta capital, pelo rito catholico, Manoel de 
Castro e Silva com Maria Alves do Carmo, e fallecendo no mez  findo, deixa 
pobre viúva privada de receber o soldo a que tinha direito, como reformado 
do exercito, por não se ter casado civilmente como preceitua a lei do nosso 
paiz (O SÉCULO, 1895c). 

 

 

O Decreto Lei nº 5105, de 3 de outubro de 1872, criava o Presbitério do Rio 

de Janeiro favorecendo o plano dos protestantes na oficialização de suas igrejas no 

Brasil.  O trabalho desenvolvido por esses missionários e a forma como conseguiram 

organizar a comunidade protestante em um país tradicionalmente católico, 

despertou o interesse de outros pastores norte-americanos, entre os quais 

destacamos o reverendo George Chamberlain que escolheu o Brasil, desde 

seminarista, para ser seu campo missionário, onde, a partir de outubro de 1869, 

assumiu o pastorado da Igreja em São Paulo.  

Em 1870, Chamberlain e sua esposa, Mary Ann Annesley, iniciaram na sala 

de sua residência a “Escola Americana” voltada para meninas que não podiam 

freqüentar as escolas públicas por causa da intolerância religiosa. No ano seguinte, 

a escola passou a ocupar as instalações da Igreja, sob a direção da missionária 

Mary P. Dascomb, que também lecionava matemática. Os outros professores eram 

Mary Ann Chamberlain que ensinava música e a língua Francesa; Harriet 

Greenman, Inglês, Caligrafia e Conhecimentos Gerais; Júlio Ribeiro, Português; 

Palmira Rodrigues, História e Adelaide Molina ensinava Geografia. Em 3 de 

setembro de 1876, a escola transferiu-se da rua Nova José, nº1 (hoje rua Libero 

Badaró) para a rua São João, esquina com Rua Ipiranga, onde também passou a 
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funcionar o internato para meninas e, dois anos depois, o jardim da infância, o 

Kindergarten (MATOS, 2004). 

O salão da Escola Americana abrigou, por vários anos, as atividades da 

Igreja, cujo templo foi inaugurado na rua 24 de maio, em 6 de janeiro de 1884. O 

reverendo Chamberlain conseguiu, em suas viagens com os irmãos norte-

americanos, os recursos necessários para a construção do templo e das instalações 

da Escola Americana, precursora do Mackenzie College. A partir de 1885, sob a 

direção do médico e educador Horace M. Lane a Escola Americana inaugurou o 

internato para meninos. Antes porém, em 1873, Os pioneiros George Nash Morton e 

Edward Lane criaram o Colégio Internacional, em Campinas.  

Em Natal (RN), teremos a primeira escola protestante do nordeste, O 

Colégio Americano criado em 1895, pelo casal de missionários William Calvin Porter 

e sua esposa, a responsável direta nessa empreitada, Mrs. Katherine Hall Porter. 

Essas e outras escolas se destacaram pela excelência do seu ensino e foram uma 

das grandes contribuições dos presbiterianos à sociedade brasileira.  

Além do cuidado evangelista, as igrejas mantenedoras enviaram ao Brasil 

várias educadoras profissionais como Mary Dascomb, Elmira Kuhl, Arianna 

Henderson, Charlotte Kemper, Eliza Moore Reed (que trabalhou no nordeste 

brasileiro, incluindo a cidade do Natal/ RN). 

Nas escolas protestantes ainda existia, de um modo geral, o ensino da 

língua inglesa, educação física, música, artes, laboratórios, material didático, 

assembléias religiosas. Havia também um cuidado extremado na localização 

geográfica e, sempre que possível, na arquitetura imponente de seus colégios. Tudo 

era cuidadosamente pensado para criar um novo e atraente espaço educativo, 

cultural e social atraente, que materializasse e seduzisse por meio da prática e 

cultura educativa, o modo de vida e a concepção de mundo, entendido como 

moderno do país de origem dos missionários. 

A preocupação com os espaços de atividades educativas se explica dado o 

zelo em se construir ou representar monumentos para inventar tradições a fim de 

legitimar uma intenção histórica (HOBSBAWM; TERENCE, 2002). O monumento é 

um documento produzido por um grupo que deseja se perpetuar na memória 

coletiva, resultado de uma correlação de forças entendidas como vitoriosas, naquele 

momento histórico, vitoriosa (LE GOFF, 1996; HALBAWACHS, 1990). Mobilização 

que se fundiu com as intenções dos idealizadores republicanos.  
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O professor Viñao Frago (1995) nos adverte que não se pode subestimar a 

dimensão espacial da atividade educativa, como não se deve fazer na relação 

temporal ou comunicativo-linguística. Ela não condiciona ou é condicionada, é sim 

parte da educação. O espaço onde acontece a educação é um discurso que vai 

marcar o aprendizado, integra a cultura escolar “[...] uma semântica que cobre 

diferentes símbolos estáticos, culturais e ainda ideológicos [...] uma forma silenciosa 

de ensino” (VIÑAO FRAGO, 1995, p.69). Toda mudança na disposição do lugar ou 

modo de se apresentar, irá mudar a natureza cultural e educativa pretendida. Essa 

força semântica estava presente no fazer dos educadores protestantes, confiantes 

na formação de uma nova tradição em um país que queria ser moderno. Mesmo 

quando não houve tempo para a edificação de um prédio próprio, houve o cuidado 

do espaço alugado se ater a aspectos, elementos que o diferenciassem de um 

espaço doméstico. 

Era uma educação, que segundo registros históricos, atendia aos filhos da 

elite liberal. Em nosso Estado, por exemplo, o Colégio Americano em Natal dirigido 

pelos presbiterianos participou na educação do ex-presidente da Repúbllica Café 

Filho (1954-1955), embora não pertencesse às elites locais. Um dos motivos de se 

dedicarem a esse grupo social seria a facilitação em divulgar os princípios 

protestantes e influenciar nos destinos do país, devido o caráter de liderança 

presente nesse grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 11: Presidente Café Filho 
Fonte: História... (2010)  
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A educação protestante contribuiu inclusive na educação pública, muitas das 

reformas na educação pública no início do período republicano tinham como 

inspiração os métodos pedagógicos utilizados nas Escolas Americanas. Opunha-se 

à pedagogia essencialmente mnemônica e repetitiva da tradição católica com a 

inovação curricular, cujo destaque era o aspecto científico e a experimentação. 

Grandes reformas iniciadas no estado de São Paulo, que serviam de norte para 

vários estados no Brasil, incluindo o Rio Grande do Norte, tomavam como referência 

o modelo de ensino transplantado pelas escolas protestantes.  

As marcas das escolas protestantes se verificam desde a gênese nas 

pretendidas mudanças educacionais republicanas, dentre elas as já mencionadas 

em São Paulo. quando os dirigentes das Escolas Americanas não só foram 

consultados, mas também participaram ativamente sugerindo e indicando pessoas 

para auxiliarem nas mudanças, recorrendo às próprias escolas para ser campo de 

experimentação, observação e aprendizagem das novas técnicas e atuação dos 

professores que se desejavam profissionalizar. Uma tentativa de apresentar ao povo 

por intermédio da educação a diferença entre a monarquia e a república (VIEIRA, 

2002). 

Os missionários protestantes, como podemos constatar, desenvolveram 

suas atividades educacionais por meio de dois tipos de escolas, os colégios e as 

escolas paroquiais. Os colégios protestantes tinham objetivos diferentes das escolas 

paroquiais. Estas tinham a função de dar suporte à pregação evangelística para 

conversão das almas, e os colégios a de introduzir a nova ideologia. Mas tanto o que 

era ensinado nas escolas paroquiais quanto nos cursos dos colégios distanciavam-

se muito dos currículos utilizados na escola tradicional (MENDONÇA, 2008).  
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3 A PRESENÇA PROTESTANTE NA FORMAÇÃO REPUBLICANA DO CIDADÃO 

NATALENSE 

 

 

Fora de Roma, dentro do cristianismo. (Eduardo Carlos Pereira, 1920). 

 

 

No último quartel do século XIX, o movimento republicano ampliava sua 

visibilidade e alguns setores da sociedade, entre eles a classe média urbana e parte 

da elite intelectual defendiam valores e idéias comuns ao protestantismo. Essa 

constatação aliada à necessidade de um modelo bem sucedido que servisse de 

referência às mudanças pretendidas, expurgando o obscurantismo português para 

uma condição de prosperidade e progresso, favoreceu a entrada dos protestantes 

norte-americanos no Brasil, e no Estado do Rio Grande do Norte, em especial. Os 

valores eram identificados com o país de origem que era considerado o modelo de 

modernidade que se almejava copiar. Apesar de ocorrer missões protestantes 

oriundas de outros países no Brasil, nesse mesmo período, nos deteremos nos 

missionários norte-americanos, que foram uma presença mais efetiva no Estado do 

Rio Grande do Norte. 

Os missionários protestantes, como já mencionamos, a partir de 1870, são 

incentivados a divulgarem sua crença e ideologia através do favorecimento de juntas 

missionárias e sociedades bíblicas. O ideal de civilização norte-americano abria 

portas aos que o considerava exemplo de um sistema político democrático, no 

Brasil, próximo ao advento da proclamação da República, as missões com sua 

cultura e educação de cunho liberal tornaram-se uma formação a mais nas 

aspirações democráticas. 

Assim, em 1879, foram enviados ao Rio Grande do Norte dois colportores4, 

Francisco Filadelfo de Souza Pontes e João Mendes Pereira Guerra. Depois em 

1889, chegou ao nosso Estado o Rev. metodista Hugh C. Tucker, acompanhado de 

outro colportor. O Rev. Tucker era pastor da Igreja Metodista Episcopal e trabalhava 

no Brasil como representante da Sociedade Bíblica Americana. Tendo sido muito 

                                                           
4
 “Colpotores eram pessoas que recebiam uma pequena formação de teologia bíblica e tinham o 

encargo de venda e distribuição de Bíblias e literatura evangélica. Também se ocupavam da leitura 
pública e explicações das escrituras nas residências ou em outros locais onde lhes era permitido 
fazer (XIMENES, 2005). 
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bem recebido em Natal, assumiu, por convite, o palco do teatro da cidade, ouvido 

por uma grande audiência (XIMENES, 2005). 

Essa difusão da Bíblia iniciada em todo o território brasileiro criava 

oportunidade para conversões e o início de pequenos grupos protestantes com a 

intervenção mais direta dos missionários estrangeiros. 

Outro líder de destaque no Rio Grande do Norte, Rev. Belmiro de Araujo 

César, estava entre os três primeiros ministros nacionais. Nesse mesmo período 

trabalhou na Igreja Presbiteriana da Paraíba do Norte (atualmente João Pessoa) e 

de Monte Alegre (RN). Em Natal pregava na casa do Dr. Hermógenes Joaquim 

Barbosa Tinoco, advogado formado na Universidade de Sorbonne, atuante membro 

do partido liberal da província, várias vezes eleito deputado provincial. Tempos 

depois participou da formação do partido republicano no Rio Grande do Norte e, 

após a proclamação da República foi nomeado Procurador Fiscal da Tesouraria da 

Fazenda. 

Proclamada a República, a urgência em viver o mundo que se diz novo, mas 

que ainda está criando e aprendendo a novidade (BERMAN, 1986), favorece o 

trabalho dos missionários americanos protestantes no Estado, vistos gentilmente 

pela classe média em construção como uma oportunidade de se fazerem próximos 

daqueles que viviam tão bem a democracia, a liberdade e a cultura republicana em 

seu país de origem.  Assim, em 7 de abril de 1895, o reverendo William Calvin Porter 

organizou a congregação presbiteriana que usou como espaço de atividades, o 

prédio que seria ocupado posteriormente e até os nossos dias pela Prefeitura 

Municipal da Cidade do Natal. O terreno ao lado dessa construção foi doado à 

congregação pelo diretor da estrada de ferro Natal-Nova Cruz, um canadense 

casado com uma norte-rio-grandense, o senhor Alexandre James O‟Grady. A 

doação ocorreu após a organização da associação evangélica em sociedade civil 

para se efetivar a doação em 11 de maio de 1895. E aos três dias do mês de 

fevereiro de 1896 ocorreu a certificação da Igreja Presbiteriana de Natal, cumprindo 

legalmente os tramites para seu devido funcionamento tendo como pastor o 

missionário norte americano William Calvin Porter responsável pelas atividades 

religiosas. 

A ênfase protestante na igualdade de acesso aos ministros, a leitura bíblica 

e sua interpretação pessoal chegava de forma bem atraente, pois trazia em seu 

cerne a idéia de maior liberdade individual, pressuposto que se coadunava com as 
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matrizes republicanas bem diferentes da rigidez doutrinária e do elitismo sacerdotal 

da Igreja Católica Romana. 

Essas diferenças entre o protestantismo e o catolicismo romano, destacadas 

pela propaganda missionária, marcavam uma vantagem para os protestantes 

representantes do progresso e da modernidade desejada na época, para a cidade (o 

Estado e o país). Assumiam a responsabilidade de substituir a perspectiva e a 

tradição da Igreja Católica Romana, considerada o motivo do atraso brasileiro, por 

um ethos protestante de cunho novo e liberal. 

A classe média norte-rio-grandense era formada de pequenos produtores e 

comerciantes que, próximos a chegada da República ampliaram-se em 

trabalhadores não manuais ligados à circulação de capital. Eram eles empregados 

do comércio, dos bancos, das agências de vendas, enfim os empregados do setor 

de serviços, somados aos funcionários públicos vinculados aos órgãos da estrutura 

burocrática do Estado; aos profissionais liberais – jornalistas, médicos, professores, 

advogados, e outros. Essa chamada classe média estava, portanto vinculada a 

economia agroexportadora que no Século XIX voltou-se para a atividade açucareira 

e da cera de carnaúba. Os setores mais desenvolvidos do comércio eram ligados à 

economia mundial e ao mercado externo; eram profissionais que trabalhavam 

ligados ao processo de desenvolvimento econômico e modernização das cidades do 

Estado, situação que ocorria nos diversos estados brasileiros alterando-se na 

intensificação dos números de negócios. 

Uma classe social que lutava por mudanças, mas dentro dos limites da 

ordem, de modo a se preservar de possíveis ameaças das classes populares. No 

projeto liberal buscava ampliar a participação dentro dos próprios grupos da classe 

dominante e que ainda não se encontrava representado no poder dirigente.  Esse 

grupo médio urbano não desenvolveu um projeto próprio para suas perspectivas 

ideológicas, mas permaneceu vinculado ao projeto das oligarquias e atuou durante o 

período da Primeira República na mediação da redefinição do jogo do poder 

(PINHEIRO, 1985). Assim: 

 

 

[...] a sombra do fortalecimento da economia agrárioexportadora, que no 
longo prazo, conformará o Estado à sua própria imagem, portanto a própria 
burocracia, o aparelho de Estado: a cidade também colabora na construção 
da dependência das classes médias ao projeto do bloco no poder sob a 
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hegemonia das classes dominantes agrário-exportadoras (PINHEIRO, 1985, 
p.23). 

 

Tendo como foco participar ou se manter no poder esses grupos 

supracitados passaram a ver na ênfase individualista da teologia missionária 

protestante, percebida na experiência pessoal de salvação e santificação, um meio 

de também contribuir para libertar o novo cidadão das práticas tradicionais e os 

arcaicos costumes da antiga sociedade dirigida pela tradição, que se almejava 

purgar. Nos embates utilizando o jornal “O Século”5 criado e impresso aqui no 

estado para divulgar a fé, auxiliar na formação e informar os fiéis, lemos vários 

artigos onde os redatores protestantes reforçam seus princípios contrapondo-se aos 

da tradicional Igreja Católica, antes inquestionável em seus ensinos, por exemplo, 

quanto à certeza da salvação e sua aceitação individual:  

 

 

[...] paz não é uma ficção nem o resultado de um cérebro enfermo, é o 
effeito da certeza de salvação que tem todos os que, pela fé, descansam na 
obra redemptora executada pelo Filho de Deus. [...] Voltando-nos para o 
romanismo em que, segundo os seus adeptos, acha-se o verdadeiro 
christianismo, o caso é mais diferente. Sirvam de prova estas palavras de 
Leão XIII, em sua poesia intitulada – A Morte- [...] „Senhor! ...Se teu favor 
concede-me tal palma, No teu reino bendicto acolhe est‟alma‟. Por muito 
que busquemos nas palavras do chefe do romanismo, não podemos 
encontrar a certesa de salvação [...] que enche o coração do verdadeiro 
crente em Jesus. E si o chefe do romanismo ainda vacila quanto ás suas 
esperanças no reino de Deus, o que será dos seus adeptos? [...] (O 
SÉCULO, 1895a). 

 

 

No Rio Grande do Norte, os divulgadores do protestantismo se 

apresentavam como defensores de reformas que trariam condições de 

modernização para o país dentro dos princípios de progresso econômico e moral, 

inseridos na tranqüilidade social. Nesse contexto de cuidado com a ordem e o 

progresso que melhor percebemos os valores relativos à família e à educação 

cultivada e propagada na comunidade protestante. No jornal “O Século” lemos sobre 

união desses ideais: “A base da educação é a família; a base da família - a 

educação. E a educação deve fundar-se nos rígidos princípios da mais sã moral” (O 

SÉCULO, 1895d). 

                                                           
5
 “O Século” foi criado pelo Rev.William Calvin Porter em 1895, na cidade do Natal (RN). 



80 

 

Havia no discurso dos protestantes presbiterianos a defesa da família 

nuclear, tendência de organização presente nos países que se encontravam em 

estágios mais avançados de progresso na industrialização e urbanização, tais como 

os Estados Unidos, país de origem dos missionários que aqui trabalhavam. 

Valorizavam como visto anteriormente, o casamento monogâmico e legalizado, isto 

é, as uniões matrimoniais deveriam ser oficializadas perante o poder civil. Esse 

aspecto era motivo de grande aceitação e colaboração dos propagandistas 

republicanos aos protestantes, pois o casamento civil auxiliava na quebra do 

monopólio que a Igreja Católica exercia sobre várias dimensões da vida brasileira, 

inclusive no casamento, alcançando grande parte da população enquanto só ela 

exercia a autoridade de validar as uniões. 

A identidade entre o discurso da classe média, dos intelectuais republicanos, 

as elites dirigentes e a mensagem protestante também se constata nos conceitos 

relativos ao trabalho, ao esforço e mérito individual como os pilares da civilização 

moderna e o verdadeiro caminho para a prosperidade e ascensão social: 

 

 

O trabalho – palavra de 3 sílabas que exprime honra e independência! 
Trabalhai, trabalhai, trabalhai e sereis felizes! [...] O trabalho nobilita o 
homem, enriquece-o e o torna útil à sociedade. Em geral o homem 
habituado ao trabalho honesto é sempre um bom cidadão, bom pai e bom 
amigo. [...] O trabalho honra o homem, qualquer que seja a profissão que 
adote. O trabalho afugenta a miséria, enriquece o espírito e produz 
felicidade (O SÉCULO, 1896). 

 

 

Era o discurso perfeito para uma classe que procurava ascensão social. 

Nele estava uma possibilidade para se construir um futuro na dependência de seus 

próprios méritos, esforços, individualmente e não por origem social ou 

favorecimento. A sociedade norte-rio-grandense estava atrelada a vínculos de 

subordinação e dependência, pela relação patriarcal, pelo compadrio e mesmo pelo 

clientelismo. A oportunidade aventada de que a posição social deveria ser 

conseqüência do empenho no trabalho, pela competência e esforço individual, era o 

incentivo para novos grupos urbanos distanciados do rígido mundo rural. 

Assim, quando especificamos a educação protestante no Brasil precisamos 

também lembrar que as últimas décadas que antecederam a proclamação da 

República Brasileira havia um cenário de transformações nos aspectos sócio-político 
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e econômico brasileiro. A circulação de idéias, experiências e modelos importados 

também se faziam presentes na instrução pública, que passou a ser concebida 

como um instrumento de apoio e divulgação da civilização moderna, somente 

possível pela disseminação das idéias liberais de democratização e obrigatoriedade 

do ensino público a todos os cidadãos. A educação dos novos cidadãos era a 

condição exigida para se participar dos novos rumos presentes nos países 

considerados modernos. 

Na obra missionária protestante a educação apresenta-se como um dos 

pilares importantes na evangelização e na efetivação das mudanças pretendidas 

pela sociedade brasileira. Tanto a evangelização quanto a modernização, para os 

protestantes, exigiria uma boa formação, pois uma população analfabeta e ignorante 

seria incapaz de ler e interpretar os evangelhos, a Bíblia e, muito menos usufruir 

seus direitos de cidadão republicano. 

A educação escolar também era uma estratégia para quebrar a hegemonia 

da Igreja Católica Romana, não só porque se defendia uma nova fé e esta precisava 

de pessoas com discernimento nas letras, mas também se acreditava que o povo 

brasileiro mantinha-se sob o domínio da Igreja devido a sua situação de ignorância e 

controle do sistema educacional. Sobre essa situação o missionário William Calvin 

Porter, que atuou aqui no Estado do Rio Grande do Norte, na cidade do Natal, entre 

o final do século XIX e início do século XX, ao fazer os relatórios de suas missões, 

escreve sobre essa condição da população, inclusive destaca que mesmo em 

países onde o catolicismo está presente, sua influência é relativizada devido à 

formação da população à qual ele se vincula. Há uma crença na educação para 

libertar o homem da insciência e obscurantismo que a falta de instrução traz. 

Vejamos o relato do Rev. Porter: 

 
 

O poder dos jesuítas por mais de trezentos anos os tem deixado em 
degradação intelectual e moral. A igreja romana se opõe frontalmente à 
educação, pois somente mantendo as pessoas na mais grosseira ignorância 
ela pode escravizar a alma humana com suas infames superstições e sua 
idolatria. Quando eu falo do catolicismo tenho em vista aquele catolicismo 
em países onde ele tem tido supremacia, e não suas formas modificadas na 
Inglaterra e nos Estados Unidos, onde a opinião pública obriga Roma a 
admitir a Bíblia. O Brasil, com seus quatorze milhões, está muito atrás em 
educação no mundo por causa da influência clerical. As estatísticas, que 
são em todo caso muito imprecisas, atestam que o quatro quintos da 
população não sabem ler. O clero, ele próprio um corpo muito corrompido, 
não tem ensinado moralidade ao povo; e em sua cegueira e ignorância ele 
tem seguido seus sacerdotes. Mas há sempre um momento de reação, e o 
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povo a despeito de sua tirânica orientação jesuítica, tem sido tocado com a 
brilhante centelha do Evangelho, e, agora desperto, está procurando a luz e 
a vida. Eles têm rejeitado a igreja oficial. Agora, mais do que nunca, é hora 
do povo de Deus entrar e tomar posse, antes que a infidelidade, como na 
França, se apodere das pessoas. Eles são como ovelhas sem pastor, e 
seguirão o primeiro que os chamar (COSTA, 1995, p.18). 
 
 
 

A questão educativa impunha-se de modo totalizante. Os missionários não 

consideravam que sua atuação deveria ser restrita à evangelização e salvação das 

almas; era preciso fazer mais para o homem enquanto cidadão deste mundo. Por 

isso a ação evangelizadora tinha seu foco na educação de indivíduos, imbuída de 

princípios morais, éticos e na construção de valores que favorecessem a 

convivência social, a coletividade, conhecimentos importantes no percurso de quem 

almeja a ascensão social. Essa concepção de vida era divulgada aos brasileiros, 

tendo como suporte a crença inabalável na educação como mediadora dos valores 

sociais, entre eles: liberdade, democracia, solidariedade e responsabilidade 

individual. Assumiam uma postura de superioridade que deveria ser absorvida pelo 

povo considerado atrasado e impregnado pela áurea clerical. Por este mesmo 

motivo, havia uma desconfiança por parte da população em aceitar a ideologia 

protestante, com valores já consagrados por um sistema capitalista avançado e tão 

distante da realidade e do modo de ser dos brasileiros. Mesmo desconfiados 

inicialmente muitos brasileiros de todas as classes sociais se convertiam à nova 

religião, havendo inclusive um aumento considerável de ministros nacionais 

(ALMEIDA, 2000). 

Nesse contexto, onde os conceitos teológicos, os valores morais, a 

concepção de vida dos missionários protestantes estavam em consonância com o 

que pretendiam determinados setores das elites dirigentes e das camadas médias 

urbana, compreendemos o empenho dos missionários em estreitarem essa relação 

efetivando a criação de Colégios onde pudessem direcionar a educação dos 

brasileiros. Não foi diferente no Rio Grande do Norte, a escola evangélica serviu de 

elo entre grupo protestante e a sociedade. Sua ideologia e princípios que 

acompanhavam a propaganda protestante atraíram indivíduos que embora não 

fossem protestantes, aspiravam aos mesmos valores e ideais comuns ao país de 

origem dos missionários e os fundamentos de sua fé. Fora o ritual litúrgico que 

despertou atenção de pessoas influentes da sociedade local, levando-a se 

converterem. 
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As escolas protestantes, passado algum tempo, foram sendo aceitas pelas 

famílias mais importantes em todo país, homens de influência social não só 

matriculavam seus filhos como aderiam às práticas e atividades religiosas: “[...] 

homens de projeção na vida social da cidade” (FERREIRA, 1992, p.386). Era 

através desses que os missionários pretendiam chegar à população, formando 

líderes dentro da formação cristã protestante para atuarem na sociedade. Mesmo 

aqueles que não se convertessem teriam a educação pautada na instrução 

evangélica em suas vidas o que futuramente faria diferença ao ocuparem cargos de 

importância no país, no estado e nas cidades. Eles poderiam divulgar, compreender 

e favorecer a expansão do protestantismo e seus princípios.  

O representante mais conhecido, cujo nome aparece em quase todos os 

relatos sobre a história protestante no país foi o político potiguar e depois o 

Presidente da República João Fernandes Campos Café Filho. Sua passagem pelo 

Colégio Americano tem, inclusive, o registro fotográfico. Era filho de um dono de 

engenho falido, estudou no Colégio onde obteve formação liberal e cristã, e cursou 

direito na Academia de Ciências Jurídicas e Comerciais em Recife. Tornou-se um 

político de esquerda e ficou no mandato presidencial por pouco mais de um ano, 

após o suicídio do Presidente Getúlio Vargas em agosto de 1954. Convém ressaltar 

que, segundo Ferreira (1959), Café Filho era crente freqüentador da 1ª Igreja 

Presbiteriana de Natal. 

 

 

Figura 12: Colégio Americano em Natal e o futuro Presidente da República João Café Filho 
(sentado na primeira fila, no centro, com gravata) 
Fonte: Bíblia (1999) 
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Percebe-se nas ações dos missionários protestantes a intenção de 

reproduzir no Brasil o considerado êxito americano atribuído, em grande parte, a sua 

colonização por grupos protestantes. O Brasil, então, poderia ser colocado no 

mesmo caminho por meio de um transplante cultural nos mais diversos aspectos. 

Se nas congregações locais e principalmente nas rurais, era preciso 

alfabetizar para tornar possível a realização das práticas religiosas nos cultos e 

devoções pessoais, nas cidades consideradas pólos era preciso educar as elites 

para que ocorresse uma mudança de mentalidade, presente nos objetivos da ação 

missionária. As altas taxas de analfabetismo popular e a falta de preparo dos grupos 

dirigentes eram calamitosas para o desenvolvimento dos ideais republicanos e 

democráticos. Os presbiterianos entendiam serem essas deficiências elementos que 

não só dificultavam o desenvolvimento das atividades eclesiásticas, que dentro de 

sua ideologia já era o fazer de uma prática política esclarecida, democrática, mas 

impediam até mesmo de exercerem suas próprias leis e demais funções 

republicanas. As expressões “lugar de destaque na sociedade”, “melhores famílias 

da sociedade”, “famílias importantes da cidade”, “o ilustre e honrado”, “o inteligente e 

honrado”, entre outras, são constantemente encontradas nos relatórios oficiais e nos 

estudos historiográficos presbiterianos, batistas e metodistas, indicando não só a 

receptividade da educação protestante, mas principalmente o registro de que os 

objetivos centrais estavam sendo alcançados pelas missões (MENDONÇA, 2008). 

A educação liberal em consonância com os ideais norte-americanos, 

atrelada aos interesses do capitalismo, atraiu as classes dominantes e os setores 

mais progressistas da sociedade brasileira induzidos por métodos pedagógicos e 

estilo de vida considerados modernos e adequados à República, de tal modo que 

foram os mesmo usados na efetivação dos Grupos Escolares tempo depois, não só 

em nossa cidade (Natal) , como no Estado e demais entes federados. Os Colégios 

esperavam que essa aliança fizesse prosperar os seus ideais e servissem de 

orientadores do novo modo se ser e viver da elite brasileira e por meio dela chegar a 

toda população.  Esse foi o desejo acalentado e explicitado pelos missionários em 

suas intenções democráticas e universalizantes, visto anteriormente. 

A estratégia de visitar as casas oferecendo a Bíblia gratuitamente, ensinar 

versículos bíblicos, orações e cânticos seduzia a simpatia da população talvez 

cansada da insistência dos padres e da obrigatoriedade oficial do ensino religioso 

nas escolas. Mesmo presos à tradição católica, sem abandonar em definitivo as 
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crenças e ritos a possibilidade de se alfabetizarem e lerem a Bíblia individualmente 

para estudá-la atraiu a população provinciana ao protestantismo.   

A implantação de escolas e a diminuição da resistência ao protestantismo 

aconteceram simultaneamente à divulgação do ideário republicano que nos idos de 

1880, passaram a exercer presença constante na intelectualidade brasileira, fazendo 

com que os ideais liberais e progressistas chegassem aos setores da classe média e 

esta percebesse no ensino protestante um novo horizonte para seus filhos, bem 

distante em objetivos e métodos, da tradicional educação católica. 

 

 

3.1 MATRIZES DA EDUCAÇÃO REPUBLICANA: O COLÉGIO AMERICANO EM 

NATAL 

 

 

As escolas são necessárias para imbuir as crianças com verdades sadias 
[...]. (THE MISSSIONARY, 1873). 

 

 

Quando os missionários Willian e Katherine Porter fixaram residência em 

Natal por volta dos anos de 1890, iniciaram de modo mais intensivo o trabalho na 

área da educação, pois as escolas públicas eram precárias quanto à estrutura e ao 

ensino, além de estarem sobre a guarda da Igreja Católica Romana. Alguns 

membros da Primeira Igreja Presbiteriana solicitaram à Sra. Katherine Porter uma 

escola onde seus filhos pudessem estudar e sendo a educação um dos objetivos 

dos missionários protestantes no Brasil, a Sra. Porter inicia as raízes de uma das 

primeiras escolas do norte6, contando com apenas 6 alunos que mais tarde atraíram 

outros intensificando e ampliando o trabalho. 

Os missionários sentiram a necessidade de uma professora para trabalhar 

diretamente nessa obra e solicitaram ao Comitê Executivo da Missão mantenedora 

que enviassem uma professora para desenvolver as atividades educativas. O 

trabalho missionário em Natal estava iniciando um campo novo, cujas perspectivas 

ainda eram muito obscuras para a Junta de Missões Estrangeiras; por isso o Comitê 

Executivo tardou em sinalizar positivamente. 

                                                           
6
 Assim denominada nesta época (FERREIRA, 1959). 
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A Sra. Katherine enviou ao Comitê um requerimento, justificando a 

necessidade de uma professora idônea devido à criação da escola. Pediu a 

autorização para contratar alguém com a capacidade para dirigir a escola, pelo que 

receberia um salário. Indicou a Srta. Mary Hall de Sta. Bárbara no Estado de São 

Paulo. A Srta. Hall tinha sido educada em Colégios da Missão do Sul do Brasil, e 

concluiu seus estudos em Lavras com a renomada educadora Miss Eliza Reed que 

posteriormente assumiu a direção do Colégio Americano. 

O próprio reverendo Porter, conhecido como o missionário de cabelos 

brancos (XIMENES, 2005), confeccionou mesinhas para jardim de infância, bancos 

e quadros-negros, suprindo a escola com os recursos necessários. Enquanto 

aguardavam a resposta do Comitê receberam dois alunos internos, filhos de um dos 

membros da Igreja que havia se mudado para Pernambuco mas, sabendo da 

existência da escola não poupou esforços para lhes proporcionar a educação na 

doutrina protestante e no conhecimento da língua inglesa. 

Antes de concluir o segundo semestre de 1896 a Missão dos Estados 

Unidos nomeava a professora Miss Rebecca Morrisette para trabalhar no Colégio e 

determinou que fosse registrado – Colégio Americano em Natal.  

A Srta. Rebecca T. Morrisette tinha ascendência francesa e era natural de 

Newbern, no Estado do Alabama, EUA. Sua formação a credenciava a ensinar nos 

cursos: primário, secundário, música e desenho. Passou a estudar a língua 

portuguesa e desembarcou em Natal no vapor vindo dos portos do norte no dia 18 

de outubro de 1896. 

O Colégio Americano em Natal foi oficialmente fundado e instalado no dia 11 

de janeiro de 1897. Já possuía quarenta e seis alunos com Rebecca Morrisette na 

direção. 

A sociedade natalense recebeu a divulgação do Colégio por meio das 

colunas do jornal “O Século”, na edição de quarta-feira de 13 de janeiro de 1897. O 

informe trazia detalhadamente em 12 itens ordenados, o funcionamento, as 

atividades gerais, os cursos, a dinâmica do Colégio e as condições para se fazer 

parte desse grupo. Diversos aspectos que contemplavam a instituição e que iremos 

discorrer em seguida. 

Trazia explícito o propósito do Colégio que era proporcionar a instrução nos 

conteúdos seculares, que contribuem para uma formação sólida e liberal, e dar uma 

educação dentro da doutrina evangélica, com base nas “Sagradas Escrituras”. Na 
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educação religiosa estava previsto estudo da Palavra de Deus e de um sintético 

doutrinamento para todos os alunos cujos pais ou responsáveis aceitassem essas 

condições e permitissem que seus filhos usufruissem das vantagens que a escola 

oferecia. O Colégio receberia crianças pequenas, nas mesmas condições, sob o 

empenho de serem bem comportadas. 

Quanto ao corpo docente estava previsto o cuidado na sua seleção, tanto no 

sentido moral quanto nas habilidades intelectuais. A imprensa local, por exemplo, 

estampava a competência dos mestres que fizeram parte do corpo docente da 

escola, entre eles o próprio reverendo Porter e sua esposa Katherine, o professor 

João Tibúrcio7 , Miss Hobbs e a senhorita Sidrônia de Carvalho8. 

Os cursos seriam divididos em primário e secundário e, para desenvolvê-los, 

seriam usados métodos que se preocupariam com o desenvolvimento das 

faculdades individuais no intuito de preparar o aluno para ser autônomo na busca 

pelo conhecimento mesmo depois de concluir seus estudos no Colégio. 

O curso primário teria a duração de 4 anos, destinado às crianças de 5 a 10 

anos. Os conteúdos: primeiras letras, leitura, caligrafia, noções de história pátria e 

de gramática da língua nacional, inglês prático, geografia elementar, lições de 

coisas, desenho elementar, música vocal e as quatro operações fundamentais de 

aritmética. As disciplinas de leitura, caligrafia e aritmética entrariam nessa etapa de 

estudo e receberiam maior atenção. As demais elencadas anteriormente seriam 

complementares. 

O curso secundário também seria de 4 anos e aprofundaria os conteúdos 

estudados no curso primário. Haveria um estudo sistemático da gramática 

portuguesa, um curso prático de Inglês e Francês, noções de ciências naturais, um 

estudo de aritmética mais aprimorado pelo livro “Aritmética Progressiva de Trajano” 

e pelos “cadernos” da Escola Americana de São Paulo, iniciando pelo estudo de 

álgebra até as quatro operações. Quando fosse necessário classificar o aluno isso 

se faria por meio do conhecimento em aritmética. 

 

                                                           
7
 “O professor João Tibúrcio da Cunha Pinheiro (1845-1927) foi um grande vulto da história das letras 

no Rio Grande do Norte, ensinou português e latim durante décadas. Grande parte desse tempo foi 
no Atheneu Norte-Rio-Grandense, o 1º colégio mais antigo em atividade no país, mas também foi 
deputado provincial. Em Natal temos praça, ruas e escola com seu nome, além de um busto na frente 
do Atheneu norte-rio-grandense” (SOUZA, 2008, p. 159,575)  
8
 “A professora Sidrônia de Carvalho fez seus estudos no Curso Normal do Colégio Americano em 

Natal, foi professora nele e depois foi ensinar no renomado Colégio Pedro II no Rio de Janeiro, à 
época capital da República” (XIMENES, 2005, p. 91; COSTA, 1995, p.19, 22). 
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Figura 13: Escola Americana, São Paulo 
Fonte: Bíblia (1999) 

 

 

Os livros de aritmética do professor Antonio Trajano eram o que havia de 

mais moderno na área, foram adotados oficialmente pela família Real Brasileira, pela 

Escola Militar, escolas normais, liceus privados e pelas escolas americanas. O 

professor Trajano era de origem portuguesa, chegou ao Brasil por volta de 1859, foi 

um dos fundadores da Igreja Presbiteriana em São Paulo e presidiu o Supremo 

Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil entre 1881-1882 e 1894-1896. Participou 

da Comissão Tradutora da Bíblia e foi professor de matemática na Escola 

Americana de São Paulo, referência para as demais. Seus livros se tornaram 

verdadeiros Best Sellers, apresentavam um texto extremamente didático em sua 

abordagem do assunto, a cada teoria exposta apresentava exemplos e um conjunto 

de exercícios com respostas ao final e outra série sem respostas. Mesmo após sua 

morte seus livros continuaram sendo editados. Sua Aritmética elementar ilustrada 

destinada ao ensino primário teve sua 1ª edição em 1879 e circulou até 1958. Na 

136ª edição, o livro mencionado acima para o ensino secundário, Aritmética 

Progressiva da 1ª edição em 1880 chegou a 84ª em 1954 (VALENTE, 1999). 
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Estudariam ainda o Latim, de modo mais breve que as escolas católicas, 

completando as declinações e conjugações verbais. Toda escola faria exercícios 

calistênicos e trabalhos manuais de agulhas para todas as alunas. 

As atividades físicas faziam parte do trabalho escolar e tinham como 

princípios parte daqueles formulados e divulgados por Herbert Spencer em sua obra: 

Educação Intellectual, moral e Physica, publicada em 18619. No Brasil em 1886, era 

um livro que orientava pais e professores sobre a missão de instruir os jovens contra 

a apatia que existia no ensino e (segundo ele) dificultava a formação do homem do 

futuro para enfrentar as lutas na consolidação da república, do liberalismo e do 

capitalismo. A educação também era vista como meio de suprir as necessidades da 

sociedade moderna. Defendia a correspondência entre a lei da evolução biológica e 

o progresso social; compreendendo como natural a evolução da sociedade e a 

ciência como o conhecimento importante e útil para o trabalho; e a arte como 

destaque na vida social diária. Isto é, preparar o jovem para prover o seu sustento, 

educar a família, formar o bom cidadão e usufruir, com civilidade, os prazeres da 

vida (BARBOSA, 1947; MACHADO, 2004). 

 

 

 

 

                                                           
9
 A primeira edição inglesa data de 1861, entretanto os artigos que compõem o livro já tinham sido 

publicados em revistas inglesas, entre maio de 1854 e julho de 1859 (NETO, 1997).  
 

 
Figura 14: Antônio Bandeira 
de Trajano [entre 1843 e 1921] 

Fonte: Antônio... (2011) 
 

 
Figura 15: Imagem do livro 
Aritmética Progressiva 

Fonte: Antônio... (2011)  



90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Herbert Spencer 
Fonte: Pence... (2010) 

 

Nessa concepção integradora, a educação seguiria as leis da natureza e a 

ciência seria o melhor meio de disciplinar a mente (o aspecto intelectual do corpo) e 

a moral, vertentes tão estimadas pelos educadores protestantes além dos aspectos 

físicos vinculados à concepção de saúde e higiene. 

As atividades físicas já eram uma realidade nos currículos das escolas de 

vários países desenvolvidas com vistas a sua função moralizadora, higiênica e 

patriótica. Corpos saudáveis, fortes e vigorosos eram responsáveis pela moralização 

de hábitos e costumes avalizadores dos valores cívicos e patrióticos imprescindíveis 

à construção e defesa da pátria. Havia uma proposta diferenciada para os sexos10: 

para as alunas, destinavam-se os exercícios da calistenia, que era uma combinação 

de exercícios e movimentos expostos por Adolfo Spiess, a fim de produzirem um 

desenvolvimento harmônico muscular sem trazer prejuízo a feminilidade, graça e 

elegância das formas femininas. Aos alunos do sexo masculino eram acrescidos os 

exercícios militares para a educação do caráter, respaldados em todos os países 

considerados modernos (MACHADO, 2004). 

A avaliação seria durante todo o período letivo. Ela se realizaria como 

resultado de um trabalho ao longo das atividades escolares e “não meros 

espetáculos de pontos preparados, em prejuízo do ensino regular, durante algumas 

semanas anteriores” (O SÉCULO, 1897). 

                                                           
10

 A calistênia no Brasil, em nossos estudos, aparece inicialmente no parecer de Rui Barbosa para a 
Reforma do Ensino em 1883 (BARBOSA, 1947). 
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O período letivo iniciaria na primeira segunda-feira de fevereiro, concluindo 

na última sexta-feira de novembro. Quanto ao horário, as aulas iniciariam às 9 horas 

da manhã e seriam concluídas às 2 horas da tarde. Exceção feita para as crianças 

do primeiro ano que concluiriam suas atividades a 1 hora da tarde. O intervalo 

(recreio) seria monitorado como as horas de estudo sob a direção de uma das 

professoras, no intuito de manter a disciplina para o bem dos alunos.  

O período de férias era defendido recorrendo a argumentos baseados na 

experiência de ensino adotada pelos protestantes: segundo eles, estava provado 

que só podia exigir do aluno dez meses de estudo por ano, com proveito. Os 

períodos de descanso eram sustentados por serem considerados tão importantes 

quanto os meses de trabalho escolar. Assim, haveria dois meses de descanso 

durante o período de maior calor, os meses de dezembro e janeiro e 15 dias de 

férias no mês de junho. Não haveria aulas aos sábados e os dias de 24 de fevereiro 

(promulgação da Constituição da República), 21 de abril (comemoração dos 

precursores da Independência brasileira), 3 e 13 de maio (comemoração da 

descoberta do Brasil e fraternidade dos brasileiros, respectivamente), 7 de setembro 

(independência do Brasil), 12 de outubro (descoberta da América) e 15 de novembro 

(Pátria brasileira) seriam feriados. Nos demais dias, marcados no calendário 

ocorreriam aulas normalmente.  

Os feriados do calendário do Colégio Americano eram, em grande parte, os 

considerados feriados oficiais decretados pelo governo republicano de cunho 

positivista cujo propósito era demarcar de modo explícito a separação entre o 

Estado e a Igreja Católica. Assumiam essa distancia ao não decretar nenhum 

feriado religioso, mantendo apenas o dia 2 de novembro (não seria feriado para o 

Colégio), dia de finados, por sua tradição popular/cultural enraizada na população 

brasileira, o que não ia muito de encontro com os positivistas que também cultuavam 

seus mortos e mártires para uma nova ordem civil (LEAL, 2006). Dessa forma, o 

Colégio Americano afirmava-se em consonância com as tradições que a República 

queria construir no imaginário do povo brasileiro. É o momento no Brasil em que os 

modelos político-filosóficos (ou as utopias republicanas) são postos a prova e se 

embatem nessa época da construção do imaginário (e dos símbolos) da República 

do Brasil. Assim, o passado palpável se perde para dar espaço às suas 

representações (CARVALHO, 1990). No dizer de Escolano (2001, p. 46): 
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[...] a escola, em suas diferentes concretizações, é um produto de cada 
tempo, e sua formas construtivas são, além dos suportes da memória 
coletiva cultural, a expressão simbólica dos valores dominantes nas 
diferentes épocas. Pode ser inclusive que a escola, do mesmo modo que a 
casa conserve cumulativamente todos os significados e estruturas, sob a 
dominante cultural mais recente.  
 
 
 

A pontualidade quanto à hora e dias de freqüência era solicitada sob o 

argumento de que alunos precisavam desenvolver a boa disciplina, empenho e 

aproveitamento das aulas. Havia um apelo aos pais e responsáveis no sentido de 

auxiliar e participar da formação de seus filhos, mandando-os à escola regularmente 

e à hora marcada. 

Os pais e responsáveis são convidados a visitar seus filhos no Colégio, para 

compreenderem os métodos de ensino empregados e os resultados obtidos. Há um 

destaque a essas visitas como de máxima importância e utilidade para manter os 

vínculos entre a escola e as famílias. As visitas seriam recebidas de bom grado sem 

que houvesse interrupção das aulas. 

Quanto às mensalidades, o curso primário custava: 7$000; e o curso 

secundário: 12$000 Contos de Réis. Quando houvesse três ou mais alunos da 

mesma família, se faria o desconto de 50% sobre o terceiro e excedentes. Os 

pagamentos deveriam ser adiantados. Não haveria desconto por ausências e férias 

durante o ano letivo. Esses preços e condições ficariam subordinados a reajustes 

que poderiam ser promovidos diante da experiência e o tempo, próprios ao 

crescimento da escola.  

Outro aspecto abordado era a saúde dos alunos, que precisavam estar 

vacinados ao serem matriculados para freqüentarem as aulas regularmente. Quando 

algum aluno estivesse infectado por qualquer moléstia contagiosa, deveria 

permanecer em casa por absoluta necessidade, até que estivesse são. 

Para finalizar a proposta do Colégio, havia algumas observações quanto à 

comunicação entre os pais e a diretora: a fim de evitar desentendimentos ou 

problemas, a comunicação deveria ser direta, pessoalmente ou por escrito. Não se 

aceitaria, sob qualquer hipótese, comunicados por intermédio das professoras ou 

outros intermediários; toda e qualquer informação deveria ser dada ou solicitada à 

diretora. 
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O Colégio Americano, por ser declaradamente confessional, com instrução 

bíblica diária e estudo do Breve Catecismo11, despertou dúvidas e suspeitas. 

Entretanto, elas não chegaram ao ponto de impedir que os filhos de alguns católicos 

romanos fossem matriculados, pois o apelo à modernidade que seu currículo 

apresentava, pautando-se nos modelos progressistas norte-americanos, diluía toda 

e qualquer dúvida. 

As dúvidas relacionadas à instrução religiosa protestante se dissipariam 

logo, porque, em 1898, a escola precisou recusar alunos por falta de espaço nas 

salas de aula. Em 1901 passou de cinqüenta para setenta e nove, o número de 

alunos que ocupavam as três salas de aula disponíveis no imóvel. Ao concluir o ano 

letivo de 1901 o Colégio Americano transferiu-se para uma casa com cinco salas, 

favorecendo a organização de novas turmas (THE MISSIONARY, 1901a). Mas 

infelizmente as fontes de que dispomos não nos permitem detalhar em que parte da 

cidade esse imóvel estava localizado. 

As festas de repercussão pública foram um dos expedientes muito utilizados 

nas escolas para afirmarem seu potencial educativo e renovador em conformidade 

com a República que se desejava afirmar. As festas de encerramento das aulas 

faziam parte desse movimento que geralmente envolvia pessoas e personalidades 

ilustres da sociedade, representantes da República. No encerramento do período 

letivo do Colégio Americano no ano de 1897, podíamos ler nos jornais que o 

comandante do Batalhão de Segurança Pública, identificado como o inteligente e 

honrado tenente coronel Manuel Lins Caldas Sobrinho, havia espontaneamente 

enviado a banda de música do seu Batalhão para tocar no salão do Colégio e 

abrilhantar a festa. Nela havia ainda o exame público dos alunos em diferentes 

matérias, inclusive no piano e outros exercícios. Os convidados também verificavam 

os trabalhos de agulhas e desenhos expostos à visitação.  

Outra festa de repercussão nos jornais da época foi o encerramento do ano 

letivo de 1902, que contou com os resultados dos exames finais. Nessa 

oportunidade, os alunos apresentaram os conhecimentos adquiridos, com preleções 

históricas e artísticas; houve apresentações referentes à literatura e à ciência; foram 

recitadas poesias em Português, Francês e Inglês; e execuções de músicas ao 

piano e canto. Houve execução de marchas e demonstrações de exercícios 

                                                           
11

 Breve Catecismo de doutrina cristã era um livreto adotado pelo Sínodo Presbiteriano do Brasil. 
1906. Natal: Tip. d‟ “O Século” (livreto). 
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calistênicos. Discursos e agradecimentos a presença do Exmo. Governador do 

Estado, às famílias e demais cidadãos presentes prestigiando o evento que em 

seguida foi encerrado pela execução da banda de música do Batalhão de 

Segurança. Convém destacar que, tanto o Governador Alberto Frederico de 

Albuquerque Maranhão quanto o comandante do Batalhão de Segurança Pública, o 

tenente-coronel Manuel Lins Caldas Sobrinho, tinham filhos no Colégio Americano. 

O primeiro dera impulso significativo à educação na 1ª República no Estado do Rio 

Grande do Norte com o início da implantação dos Grupos Escolares. Esses Grupos 

se tornaram modelos republicanos da instrução pública, muito semelhantes em seus 

métodos e regulamentos aos das escolas protestantes e em nosso caso, ao 

programa do Colégio Americano, pois ambos eram inspirados nos ideais educativos 

republicanos dos Estados Unidos. (MOREIRA, 1997). 

A prática dessas festas e cerimônias escolares ficou presente durante muito 

tempo nas escolas republicanas. Verificamos sua constância nos Grupos Escolares 

que se seguiram, ícones da educação pública republicana e permanecem nas 

escolas de educação básica de hoje, na forma de feiras de ciências, de arte e 

cultura, no encerramento de projetos educativos e em outras atividades realizadas 

de modo bem mais discreto e arrefecido. Aqueles que nasceram até por volta do ano 

de 1970, participaram do canto dos hinos pátrios com turmas perfiladas, muitas 

vezes,sob sol quente para aprender o civismo e o patriotismo. Ainda hoje temos por 

força da Lei nº 5956 de agosto de 2009, alterando já a Lei de 5142/99 a obrigação 

de se entoar o Hino Nacional nos estabelecimentos de ensino público municipal:  

 

 

Art.1º da Lei 5142, de novembro de 1999, passa a viger conforme segue: 
Art.1º As escolas pública da rede municipal de ensino promoverão 
cerimônias cívicas nas manhãs e tardes de segundas-feiras que incluirão 
obrigatoriamente a execução do Hino Nacional Brasileiro e do Município, 
por aluno e professores (NATAL, 2009). 

 

 

As festas escolares muito mais que um momento de lazer, confraternização 

e prazer, eram momentos ímpares para o aprendizado de conteúdos, socialização 

de conhecimentos, normas e valores legitimados pela escola com autorização da 

sociedade, que pretendia ser moderna. Atendiam o caráter de ser um agente 
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pedagógico e político dando visibilidade à cultura escolar e ao fazer próprio do 

cidadão republicano em construção. 

O conceito de cultura escolar expressa bem o que representaram as festas e 

comemorações escolares para ensinar condutas e inculcar práticas que 

favorecessem a transmissão dos conhecimentos responsáveis por definir o que é 

próprio da escola e se opõe à cultura da família, neste contexto, e o que se 

diferencia de outros contextos (JULIA, 2001). Escolano (2001) também indica que a 

cultura da escola se organiza em três vertentes: a empírica, produzida pelos 

professores em sua prática profissional diária; a científica ou pedagógica elaborada 

pelas ciências da educação; e a cultura política ou normativa, que diz respeito à 

organização da escola em seu conjunto de regras de funcionamento.  

Portanto, como nos esclarece Vidal (2005), ao utilizarmos o conceito de 

cultura escolar, não podemos nos restringir à instituição de ensino isoladamente, 

mas às festas, aos modos de se festejar e seus significados. Apesar das festas e 

outras cerimônias escolares iniciarem no interior da escola, elas foram adquirindo 

um caráter legal (com regulamentação por decretos e leis educacionais 

regulamentando); tinham instruções de como deveriam ser realizadas; eram 

publicadas em periódicos e relatórios de toda espécie, tornando-as públicas; e suas 

práticas foram apropriadas de formas diferenciadas pelos atores escolares e seu 

público em geral, pais, responsáveis e a sociedade. (CHARTIER, 1990). 

O Colégio estava a cada ano fazendo novas matrículas e parte da vida 

social e cultural da sociedade natalense, quando a Diretora a Srta Rebecca 

Morissette, casou-se com João Leopoldo Raposo da Câmara12, presbítero da igreja 

presbiteriana, no ano de 1898. Solicitou então seu desligamento da direção do 

Colégio e da missão. O Sr.João Leopoldo era proprietário de terras na zona 

canavieira do Estado, no vale do Ceará-Mirim e por isso após o casamento foram 

morar no Engenho Alabama. A Srta. Rebecca Morissette deixou o Colégio sob a 

direção da Sra. Katherine Porter até a chegada da nova professora, Miss Elisa M. 

Reed. A Srta, Reed já estava no Brasil, desde 1894, e ensinava no Colégio 

Americano em Lavras (MG), com reconhecida capacidade intelectual e 

administrativa. Chegou em Natal no primeiro semestre de 1899 para dar 

continuidade ao trabalho de Morissete.  

                                                           
12

 O Sr. João Leopoldo Câmara era tio do Dr. Mário Câmara, ex-interventor do Rio Grande do Norte e 
Secretário do Tesouro Nacional em Nova York (XIMENES, 2005). 
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A escola crescia em número de alunos e já era preciso mais professores 

para atender a demanda das novas classes que eram organizadas. Para resolver 

esse problema, concomitante ao ensino com as crianças, Miss Reed estabeleceu o 

curso normal, com o objetivo de formar professoras brasileiras que atenderiam não 

só a demanda do Colégio como seriam divulgadoras dos novos métodos de ensino 

trazidos pelos missionários protestantes. Em 1901 essa turma era constituída pelas 

seguintes normalistas Sidrônia de Carvalho, Maria Magalhães, Edelbertina Filgueira 

e Silva, Arminda de Faria Caldas e Amélia Benevides. Em pouco tempo tendo um 

treinamento intensivo junto às turmas de crianças do próprio Colégio, estavam aptas 

a assumirem sozinhas as várias turmas do Colégio Americano e de outros 

estabelecimentos de ensino no estado e fora deste, como fez a profª Sidrônia de 

Carvalho. 

Há de se destacar que mesmo havendo professoras nas escolas do Império, 

na República a presença feminina no corpo docente foi intensificada sob o 

argumento de serem mais indicadas para educar a infância nos termos positivistas e 

republicanos, tão próximos na 1ª República Brasileira, e numa perspectiva 

pragmatista e utilitarista. Diferenciando-se das escolas católicas, as professoras 

ensinavam a crianças de ambos os sexos, era a co-educação. No modelo romano 

os professores ensinariam para os alunos do mesmo sexo que o seu. Outro 

diferencial foi a valorização do trabalho, inclusive o feminino, novidade numa 

sociedade de origem escravocrata, cujo trabalho não compunha o fazer da elite e 

sim de pessoas consideradas de menor nível social. 

O pragmatismo presente nas escolas americanas era percebido claramente 

a partir dos próprios professores que realizavam junto a seus alunos as atividades 

de trabalho manual. Em algumas escolas, esse trabalho ajudava os alunos a 

custearem parte dos custos de seus estudos, além de ser item obrigatório do 

currículo escolar. Conforme nos aponta Mendonça (2008), o pragmatismo americano 

era parte do fazer eclesiástico protestante no Brasil. As próprias reuniões religiosas 

eram denominadas de trabalho, o que ocorre ainda hoje, com exceção da Escola 

Bíblica Dominical que abriga pessoas de todas as idades, cujo objetivo é aprender. 

Na defesa de que se aprende durante toda vida os fiéis, que nasceram no 

protestantismo passarão toda sua vida fazendo parte dessa escola. Podemos 

referenciar essa valorização do trabalho, presente em vários espaços e impressos 
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dos fiéis protestante, com a letra deste hino13: “Mãos ao trabalho, crentes, com 

incessante ardor; vamos, enquanto temos nossa vida em flor. Vamos enquanto é 

dia, com força trabalhar, pois, quando chega a noite, já não há lidar” (HINÁRIO..., 

1997). 

As atividades do Colégio se expandiam e os resultados do trabalho 

ganhavam divulgação nas cerimônias escolares supracitadas e também nas 

aprovações até em outros estabelecimentos de ensino. As alunas Maria Magalhães, 

Arminda Caldas, Albertina Avelino, Edilbertina Figueira e Sidrônia de Carvalho 

fizeram seus exames no Atheneu e foram aprovadas com distinção, tornando-se 

propaganda da eficácia do ensino do Colégio Americano e de seus métodos 

inovadores. Confirmavam o fato de que a substituição do sistema de cantarolar 

sílabas e a tabuada, pelo método intuitivo, havia feito a diferença. Este método mais 

racional perfazia-se dentro de uma concepção segundo a qual a aprendizagem 

advinha pelos sentidos por meio da observação: uma racionalização que se 

coadunava com a racionalização da economia e da vida social, que os republicanos 

desejavam implementar naquele momento histórico.  

A questão da disciplina também fazia parte dos relatos como um diferencial 

das escolas protestantes. Vários são os registros que apontam a disciplina como 

amiga e segura, favorecendo a permanência das crianças nas escolas, distante do 

ríspido rigor dos professores das escolas tradicionais. O relato transcrito por Agláia 

Ximenes (2005, p.93) no encerramento das aulas em 1902, ilustra essa constatação 

quanto às escolas tradicionais, “[...] o mais áspero rigor, impele as crianças a odiar 

as aulas, sendo pouco freqüente às escolas”, destacando uma diferença, entre 

outras, para o sucesso do ensino no Colégio Americano em Natal. 

Os alunos que após concluir o curso elementar não quisessem seguir no 

Curso Normal eram obrigados a deixar o Colégio. Em 1903, já havia um 

considerável número de alunos nessa situação. Nesse período, chega a Natal o 

Rev. Jerônimo Gueiros, um jovem recém-ordenado ao ministério pastoral transferido 

para trabalhar junto ao missionário Porter nas missões no Rio Grande do Norte e à 

frente da Igreja Presbiteriana na capital do Estado. Ao se deparar com essa situação 

dos alunos mais velhos, o pastor Jerônimo Gueiros tem a iniciativa de criar e dirigir o 

                                                           
13

 Este hino foi escrito em 1854 na língua inglesa e em 1898 foi traduzido para o português 
(HINÁRIO..., 1997). 
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Externato Natalense, outra instituição de ensino nos mesmos moldes e diretrizes do 

Colégio Americano. 

Ao concluírem seus cursos no Colégio Americano, os alunos já poderiam 

continuar seus estudos sob a mesma orientação imprimida por seu entusiástico 

diretor, teólogo e professor Jerônimo Gueiros, junto com outros mestres, o Rev. 

Porter, o prof. Manuel Garcia e Clementino da Silva Câmara. A escola funcionava na 

região central da Cidade Alta, Rua Ulisses Caldas, nº 14. Muitos alunos, filhos da 

elite do Estado, fizeram parte do Colégio. Podemos citar: Dora Duarte (irmã do Dr. 

Dioclésio Dantas Duarte, político brasileiro); Beatriz Dantas (filha do jornalista 

potiguar Dr. Manuel Dantas e irmã dos jornalistas Garibaldi, Colombo e Cristóvam 

Dantas); os filhos do Dr. Augusto Raposo da Câmara; do coronel Luís Caldas e os 

do coronel Estevão Marinho. (THE MISSIONARY, 1904a; O SÈCULO, 1903, 1904). 

O aluno mais conhecido foi sem dúvida o pequeno aluno na foto em frente 

ao edifício do Colégio Americano no ano de 1904, o Sr. João Café Filho. Ali 

certamente iniciou sua formação liberal. Por vários, anos deputado federal e chegou 

à presidência da República. Faz menção ao seu primeiro professor, o Rev. Porter, 

que ensinou suas primeiras letras, e à escola, que oportunizou sua formação 

escolar, científica e religiosa. A respeito do professor Porter (CAFÉ FILHO apud 

COSTA, 1995, p 21), disse ter sido ele um grande referencial em sua vida, visto que 

procurava “inculcar a idéia de democracia entre os estudantes”; quanto ao Colégio 

destacou que “lá se devem encontrar as raízes, as origens, a fonte distante, porém 

inspiradora, de muitas decisões de minha carreira de homem público”. 

O trabalho no Colégio Americano cresceu de tal forma que duas escolas 

católicas foram criadas para conter o avanço que sua filosofia e método de ensino 

estavam alcançando na sociedade norte-rio-grandense. Souza (2008, p. 481) em 

suas pesquisas históricas escreve que: 

 

 

Diante desta penetração protestante, a reação da Igreja Católica veio 
incontinenti. Naquela época, Natal, e todo o Estado do Rio Grande do Norte, 
pertenciam eclesiasticamente à jurisdição da Diocese da Paraíba, cujo 
Bispo era D. Adauto Aurélio de Miranda Henriques. Em 1895, ele veio fazer 
uma visita pastoral em Natal e, ao constatar o alcance da obra dos 
protestantes, começou a trabalhar no sentido de criar dois Colégios 
católicos [...]. 
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Criaram-se então essas duas escolas sob a direção da cultura e religião 

católica: o Colégio Imaculada Conceição, sob a responsabilidade das irmãs 

Dorotéias, em 1902, e o Colégio Diocesano Santa Luzia, na cidade de Mossoró para 

meninos, em 1903. Encontra-se nos arquivos, na pasta 37 do Colégio da Imaculada 

Conceição, esta declaração sobre a necessidade de conter o trabalho protestante 

também por meio da instrução:  

 

A seita protestante, ávida de sequazes e adeptos para sua falsa doutrina, 
vendo que a colheita em terreno inculto como é o Rio Grande do Norte, 
seria a mais abundante, para ali deitar seus lances, a fim de apanhar as 
almas, as quais iludidas com suas insinuações afluíssem a seus cultos, a 
fim de abandonarem a Religião de Cristo e receberem batismo segundo seu 
rito, o benemérito D. Adauto de Miranda Henriques encontrava dificuldades 
em deter esta corrente de males em sua diocese, vendo que o único meio 
de ir contra ela seria a educação da infância em Colégios católicos, dirigiu-
se para a Madre Luíza Lucenti, nossa provincial, rogando-a quisesse 
auxiliá-lo abrindo em Natal um Colégio externo, cuja direção fosse confiada 
às suas religiosas (SOUZA, 2008, p.481). 

 

 

As referências aos filhos de pessoas de destaque na sociedade potiguar 

dava a visibilidade necessária para o Colégio Americano e confirmava a convicção 

missionária de que as atividades pedagógicas e o ensino seriam o caminho mais 

assertivo para trazer a renovação da mentes. Percebe-se que, mesmo tendo “o 

perfeito conhecimento de que a escola era parte da propaganda protestante e que 

todos os alunos deviam estudar a Bíblia e o Breve Catecismo” (THE MISSIONARY, 

Nov. 1901b), os pais continuavam enviando seus filhos para o Colégio protestante, 

como os já citados de Alberto Maranhão (governador do Estado), o Tenente coronel 

comandante do Batalhão de Segurança Pública, Manuel Lins Caldas Sobrinho, um 

senador e um cônsul dos Estados Unidos. 

 

 

3.2 O INÍCIO DO FIM E O FIM NO COMEÇO DE UMA TRADIÇÃO: O COLÉGIO 

AMERICANO E A REPÚBLICA  

 

 

O número de alunos a cada ano crescia apesar das dificuldades que se 

avolumavam e dos ataques dos líderes religiosos católicos. Ataques constantes não 

só por meio da imprensa, mas também junto aos fiéis protestantes e agora também 
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concorrentes através da matrícula de alunas no Colégio Imaculada Conceição. 

Desmereciam as atividades e idéias difundidas pelos missionários, ao ponto de 

ocorrer até um atentado contra um convertido à fé protestante. No jornal “O Século” 

lemos a resposta do missionário Rev. Calvim Porter:  

 

 

A lei é de todos e para todos! A consciência, a crença religiosa é livre no 
Estado livre, diz a Carta Constitucional do Paiz e a libérrima lei que separou 
Egreja do Estado. A República Federativa assim o quer, embora contra Ella 
se levante essa gente de roupeta que tem Deus nos lábios e o diabo no 
coração (O SÈCULO, 1895, p.4). 

 

 

A falta de recursos financeiros era uma ameaça constante na manutenção 

do Colégio Americano em Natal. Muitos alunos pagavam mensalidades com 

descontos, outros tinham o ensino gratuito, sobrando uma minoria que pagava a 

mensalidade integral. Eram recursos insuficientes para auto-manutenção; por isso 

dependia das doações advindas do Comitê Missionário. A falta de recursos também 

ameaça um importante impresso na divulgação da fé e dos ideais protestantes, o 

jornal “O Século”. Lemos na Ata da Igreja Presbiteriana em Natal, o seguinte pedido 

de ajuda: “Torna-se urgente necessidade a continuação da publicação do “Século”, 

porque, não nos sendo sempre possível mandar aos vastos campos do sertão a 

palavra talhada, como mais poderemos mandar a palavra escrita!” (ATAS, 1916).  

Em 1904 a diretora Eliza Reed foi transferida pela missão para trabalhar na 

Escola Americana na cidade do Recife e ainda levou consigo ex-alunas que mais se 

destacaram no Curso Normal e que faziam parte do corpo docente no Colégio 

Americano em Natal. Entre elas figuravam Sidrônia Carvalho e Cecília Rodrigues. 

A Sra. Katherine Porter assumiu a direção do Colégio mais uma vez e agora 

com mais problemas, além dos elencados até aqui, pois a instituição não tinha mais 

espaço para acomodar o total de alunos que procuravam matrícula. Além disso, no 

ano de 1905, ela estava com a saúde comprometida por um reumatismo que a 

impediu de andar por vários dias. Diante de tamanho desafio que se apresentava, 

reuniu forças diante de tamanho desafio que se apresentava e solicitou ao Comitê 

Missionário um aumento no envio dos recursos financeiros para dar continuidade ao 

trabalho do Colégio e melhorar o salário dos professores. Aproveitou a solicitação 

para sugerir a aquisição de um novo  imóvel para melhor acomodar o aumentado 
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número de alunos. O apelo veio após decisão em sessão na Igreja Presbiteriana de 

Natal, que diante das dificuldades achou por bem fazer uma solicitação à Missão, 

ficando registrado em Ata os encaminhamentos devidos em linhas gerais. Vejamos: 

 

 

A sessão interpretando os sentimentos da congregação a respeito do 
Collegio Americano e, considerando os fructos que a causa do Evangelho 
tem colhido d‟esta acha-se ameaçada em vista das suas condições 
financeiras e que sua extinção importa em uma denota moral para a causa 
do evangelho, considerando finalmente que a creação aqui de dois colégios 
Catholico-Romanos é devido, exclusivamente, a existência dos Collegios 
Protestantes dos quaes um, por falta de recursos pecuniários, fecham 
d‟esde o anno passado as suas portas, (a que já foi uma Victoria para os 
nossos inimigos) e que a ter o outro a mesma sorte; vem a ser o nosso 
estado peor que o de então; resolve diregir um appello a Missão Norte 
Americana, no sentido de saber Ella as suas vistas por si creado, afim de 
que continue elle a existir para o bem da humanidade, desenvolvimento da 
causa Evangelica e honra e glória ao Santissimo nome de Deus e do 
Bendito Redemptor, Jesus (ATAS, 1916). 

 

 

O Comitê Missionário não atendeu às solicitações, os problemas não foram 

solucionados, mas o ano letivo de 1906 teve início, contando com 64 alunos 

matriculados na primeira semana de aula. Foram dispensados 12 pretendentes que 

não puderam ser matriculados por falta de acomodações. E esse foi o último ano de 

funcionamento do Colégio Americano em Natal que concluiu suas atividades com 72 

alunos matriculados. Ao lermos a Ata n.136 acima, entendemos que o Externato 

Natalense seja a referência do outro colégio protestante que encerrou suas 

atividades dois anos antes, em 1904. 

O Colégio Americano mesmo fechando suas portas em tão curto espaço de 

tempo não pode ter sua existência desconsiderada quanto ao seu alcance na obra 

protestante em nosso Rio Grande do Norte. 

Os missionários protestantes viam no colégio uma oportunidade de 

evangelização indireta de seus alunos, familiares e sociedade. O colégio seria um 

instrumento para fazer chegar o evangelho aos alunos. Diariamente, tinha a 

instrução bíblica e o ensino do Breve Catecismo, com lições sobre os hábitos e os 

valores que deveriam ser partes do fazer do verdadeiro cristão. Estavam sob a 

responsabilidade da diretora da escola e do corpo docente cujos professores eram 

membros participantes da Igreja local. Dos impressos protestantes, os catecismos 

funcionaram como um instrumento importante na inculcação de princípios e práticas 
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que deveriam ser externados através de atitudes e comportamentos, demonstrando 

o caráter cristão (NASCIMENTO, 2002). 

Quando falamos de impressos, neste caso a Bíblia e o Breve Catecismo, 

mas poderíamos incluir também o jornal “O Século”, criado pelo Rev. Porter, 

estamos nos reportando à produção do sentido e às práticas de leitura que eles 

encerram. Tratamos do mundo do texto e do mundo do leitor; da ordem dos 

discursos; de formas, sentidos e a apropriação da mensagem contida neles. Os 

impressos representam uma ordem: na sua escolha, na sua decodificação, na 

autoridade de quem o encomendou, permitiu sua publicação. Manuscritos ou 

impressos são “objetos cujas formas comandam se não a imposição de um sentido 

ao texto que carregam, ao menos os usos de que podem ser investidos e as 

apropriações às quais são suscetíveis” (CHARTIER, 1996, p. 8). 

E desse modo, os resultados do Colégio quanto a sua função doutrinária não 

estão muito claros, ou no mínimo são contraditórios, pois nos relatos do Rev. Porter 

enviados à Missão indicam que o Colégio usufruía de um bom influxo no trabalho da 

missão presbiteriana. No entanto, são raras as referências quanto aos números de 

convertidos por esta influência educativa. A professora Sidrônia de Carvalho, por 

exemplo, que participou das atividades do Colégio desde o início, como aluna e 

depois professora, em um artigo escrito para a revista The Missionary, se refere a 

somente duas moças que acreditava serem realmente convertidas a nova fé cristã. 

E a missionária Sra. Katherine Porter relata a conversão de Arminda Caldas, que 

aprendeu o Evangelho na escola protestante e, posteriormente, fez sua declaração 

de fé na Igreja Presbiteriana de Natal (THE MISSIONARY, 1905, 1906, 1901a, 

1904b). 

Agora, se o Colégio não foi um meio efetivo para converter novos membros, 

o mesmo não aconteceu quanto à transmissão dos valores enraizados na cultura 

protestante,o que foge da mensuração e das estatísticas, porque os vemos 

presentes nos registros das ações e  atos oficiais, que se sucederam, e na busca do 

ser novo dentro da sociedade norte-rio-grandense e em especial natalense, foco de 

nosso trabalho. 

O Colégio Americano em Natal, no seu trabalho pedagógico diário, abriu a 

possibilidade de formar o homem novo, racional, que a nova sociedade republicana 

precisava para forjar uma nova cultura dominante. Formação essa que não seria 

pela coerção social, mas por meio do conhecimento e de um modelo de referência 
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bem sucedido, que pudesse libertar o Brasil dos grilhões de um passado atrasado e 

sob a júdice da cultura tradicional da Igreja Católica. 

Os missionários presbiterianos à frente do projeto educacional 

representavam esse modelo por seus princípios como: o individualismo, a liberdade, 

a igualdade de oportunidade, inclusive quanto à ascensão social e a 

responsabilidade pessoal, “um estilo de vida normativo, baseado e revestido de uma 

ética” (WEBER, 2002, p.37).  

Um dos pilares do trabalho educativo era a necessidade de inserir na 

sociedade esses valores morais considerados cristãos, significando na prática, o 

transplante do que conheciam e viviam em seu país de origem, os Estados Unidos, 

modelo de república democrática naquele momento histórico, o que de certo modo 

favorecia a simpatia da sociedade ao Colégio. A inserção na sociedade seria maior e 

mais efetiva quanto mais pessoas das camadas dirigentes fossem conquistadas 

para esse projeto. Por isso o cuidado de referenciar a presença de nomes 

conhecidos em toda a sociedade, fazendo parte da propaganda e alcançando mais 

espaço, sensibilizando a população. O Rev. Calvin Porter em seus relatórios 

afirmava que se fosse possível a escola deveria ter um prédio próprio, pois uma 

forma de ensinar e se manter princípios também está no espaço físico:  

 

 

A aceitação da necessidade de um espaço e de um edifício próprios, 
especialmente escolhidos e construídos para ser uma escola, foi 
historicamente o resultado da confluência de diversas forças ou tendências. 
[...] Também sua identificação arquitetônica enquanto tal. Alguns signos 
próprios. E, no fundo, recolocar as relações entre o interno e o externo, 
aquilo que se situava fora. [...] Enquanto lugar situado num espaço, a escola 
possui uma determinada dimensão espacial [...]o espaço escolar educa, 
possui uma dimensão educativa [...] O espaço não é neutro. Sempre educa 
(VIÑAO FRAGO; ESCOLANO, 2001, p. 73-75, 77). 

 

 

Segundo o Rev. Porter, um prédio próprio e um corpo docente adequado 

seriam o ideal para manter o Colégio cheio de alunos das famílias mais influentes da 

cidade e das regiões circunvizinhas. O que seria um lastro firme para manutenção e 

difusão da fé protestante, de sua igreja numa sociedade que, em boa parte, ainda 

era reticente, quando não hostil ao protestantismo, aqui representado no trabalho 

dos missionários presbiterianos (COSTA, 1995). 
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A maior contribuição da presença do Colégio Americano em Natal foi de 

servir para a divulgação, fortalecimento e o incremento da cultura e dos princípios 

progressistas através do uso de métodos inspirados nos modelos adotados nas 

escolas americanas. Essa opção foi acolhida pela sociedade que a considerava 

moderna, distante do ensino tradicional do cantarolar de sílabas e da tabuada, 

debaixo de uma severa disciplina que incluía até punições físicas. Conforme 

Cascudo (1947), as instituições de ensino existentes nesse período funcionavam por 

meio de aulas, sabatinas, exames, cantigas religiosas, orações, beliscões e 

palmatórias aos futuros chefes políticos, padres, militares e grandes fazendeiros. Os 

métodos trazidos e ensinados no Curso Normal do Colégio, advindos dos Estados 

Unidos, eram mais intuitivos, silenciosos, recorriam à observação e experimentação, 

com o uso reduzido da memorização. A disciplina se efetivava sem o reforço da 

agressão e o sentimento de perseguição. Uma pedagogia que defendia o equilíbrio, 

a harmonia, natural própria dos ensinamentos pestalozzianos era uma 

demonstração prática de progresso, em um meio que até a palmatória possuía artigo 

disciplinando seu uso, Regimento n.º 21 (09/12/1865). Os métodos empregados no 

Colégio Americano chamava atenção porque: 

 

 

[...] provocaram um choque em nosso mundo pedagógico por implicarem 
uma ruptura com a tradição escolar do país. Onde imperava a intolerância 
religiosa, ergueu-se o princípio de liberdade de consciência: as escolas 
estariam abertas a todos sem discriminação de crenças e de culto. Em lugar 
de separação de meninos e meninas por classes, quando não por escolas 
diferentes, o que se procurou estabelecer, foi o regime da co-educação. 
Métodos que faziam mais apelo à inteligência do que à memória, tomavam 
o lugar às práticas habituais de estudo em voz alta e da decoração que 
convidavam ao sono nas escolas. [...] Em vez de uma organização rígida 
baseada na autoridade e na disciplina, uma organização fundada no 
princípio de liberdade, de compreensão mútua e de colaboração. 
(AZEVEDO, 1997, p.13). 

 

 

Esses métodos e boa parte dos princípios e da organização didática foram 

também usados nos Grupos Escolares quando houve um movimento de renovação 

da educação pública, concretizado no governo de Alberto Maranhão, cujos filhos 

foram alunos do Colégio Americano. Mas, poucos são os trabalhos que mencionam 

essa aproximação na escolha dos métodos, que ocorreu em todo o país: o silêncio é 

grande principalmente em nosso Estado. Esse silêncio nos faz lembrar um texto de 
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Vilas-Bôas (2010), onde ela faz uma analogia entre uma pauta musical e as fontes 

históricas. A escrita musical é feita de vários símbolos, como as notas musicais, que 

representam os sons que cantamos ou ouvimos, mas também de notações musicais 

que indicam pausas, sinais do silêncio dentro de uma mesma melodia. Ambos fazem 

parte da música (as notas e as pausas), como na História, o silêncio também precisa 

ser lido e interpretado porque faz parte da mesma História. 

O currículo como vimos ao longo do trabalho, não só do Colégio Americano 

em Natal, mas em todas as escolas missionárias eram novos e considerados 

modernos, porque era o que de mais avançado existia: 

 

 

O que era ensinado nas escolas paroquiais e nos cursos elementares dos 
colégios divergia dos currículos em voga na escola tradicional. Nota-se a 
introdução de várias novidades no ensino elementar, como regras de arte 
literária, ciências, recitação de poesias em português, francês e inglês, 
execuções musicais, canto ao piano, exercícios calistênicos etc. 
(MENDONÇA, 2008, p. 151) 

 

 

Outro elemento de conotação progressista da educação protestante é a 

visão da mulher na sociedade, que se manifesta na idéia de parceira e auxiliadora 

do homem, e não só objeto de decoração, exploração, sem direito e subjugada pelo 

seu pai ou cônjuge. O missionário Porter declarava que “a condição da mulher 

desenvolvida nesta escola até aqui tem sido uma revelação no Brasil, e dado uma 

nova idéia da condição cristã da mulher para aqueles que têm entrado em contato 

com os que recebem educação ali” (THE MISSIONARY, 1905, p.219). 

O relato de uma das alunas do Colégio Americano confirma essa diferença e 

a influência desse pensamento em relação à posição da mulher na sociedade. Ela 

explica que, por meio da escola, fez vários amigos e mudou o pensamento dos pais 

brasileiros em relação à vida de suas filhas, quando passam a permitir que elas 

escolham o que querem para suas vidas sem obrigá-las a se casarem tão cedo. 

Sabemos que a declaração entusiástica da aluna pode não significar uma mudança 

em grande escala, mas anuncia uma possibilidade em que alguns já ousam pensar 

sobre o que se ouve e se ensina no Colégio. Ela ilustra esse surgimento de uma 

nova postura familiar citando um fato:  
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Outro dia o governador felicitou uma jovem aluna pelo fato da senhorita 
Reed tê-la escolhido para a classe normal. Ela tem treze anos de idade e 
seu pai não a fará casar-se agora – só casará quando quiser – embora 
muitas pessoas critiquem por causa de suas novas idéias (CARVALHO, 
1901, p.558). 

 

 

A Missão do Norte em 1913, reconheceu a importância do trabalho da Srtª 

Reed ao criar e dirigir a Escola Normal feminina na cidade do Natal. O empenho na 

formação das jovens rendeu elogios do governador, de senadores e de outras 

pessoas de destaque na sociedade exaltando a nova referência de mulher que a 

escola trazia e que não era conhecida na região (COSTA, 1995). 

Embora já houvesse presença feminina no ensino desde o Império, foram as 

escolas protestantes as pioneiras em vários aspectos dessa presença. Primeiro, ao 

trazerem dezenas de professoras missionárias no final do século XIX para o Brasil, 

quando na época prevalecia o professorado masculino. Em segundo lugar, porque 

trouxeram um caráter maternal e ao mesmo tempo profissional na disciplina que, 

apesar de firme, procedia-se sem agressões físicas. E terceiro lugar, mencionam-se 

os métodos empregados e ensinados nas escolas elementares em que as mulheres 

trabalharam ou nas salas do curso normal, em cuja criação empreitaram ou 

auxiliaram, tanto no âmbito protestante, como na reforma Caetano de Campos 

(1890) do ensino normal em São Paulo (MENDONÇA, 2008). Aqui no Estado 

podemos citar professoras protestantes em sua formação e fé convidadas a 

trabalhar em funções importantes no período de organização e formação de um 

sistema escolar no Rio Grande do Norte. Entre elas podemos citar Sidrônia de 

Carvalho e Clotilde Fernandes de Oliveira, que dirigiram o Grupo Escolar Modelo 

Augusto Severo, de natureza pública, e a atuação de Leora James que, durante 

muito tempo, atuou na direção da Escola Doméstica de Natal, na gênese da rede 

privada de ensino.  

Podemos inferir que a educação proposta e desenvolvida pelos missionários 

presbiterianos, trouxe para o Brasil: uma nova forma de pensar, mais pragmatista, 

utilitarista, individualista; o magistério qualificado feminino; a co-educação; novos 

métodos pedagógicos e disciplinares; uma mudança na educação literária e 

enciclopédica, baseada no Latim e na Retórica para uma perspectiva mais científica; 

a valorização do trabalho e a prática de exercícios físicos como parte do currículo. 
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Essa nova mentalidade orientada pelos protestantes seguia no encontro do 

pensamento de muitos intelectuais brasileiros que desejavam e sentiam a 

necessidade de um novo sistema de ensino, ou melhor, um sistema de ensino que 

formasse cidadãos úteis, um homem novo para uma nova realidade, a República. 

Grupos que defendiam as mesmas doutrinas com objetivos políticos, o 

individualismo, estado secular, e outros elementos próprios da ideologia da 

modernidade e encontraram eco nos princípios protestantes. Por isso, o Colégio 

Americano em Natal mesmo em meio às dificuldades a cada dia chegava com sua 

mensagem renovadora abrindo portas na sociedade, mudando a forma de pensar e 

e agir de alguns.  

A ideologia do protestantismo norte-americano, no Estado do Rio Grande do 

Norte, foi então, bem recebida pelas elites dirigentes, que não apenas matriculavam 

seus filhos, como participavam também das festividades e eventos promovidos pela 

escola. Começaram a surgir novos valores que, aos poucos, foram incorporados à 

República brasileira e se constituindo em cultura não só escolar, mas numa tradição 

por serem perpetuadas no tempo.  

Valores sociais tais como pais investindo nas escolas ao pagarem a 

educação de seus filhos, ajudando na manutenção das mesmas, a presença dos 

pais na escola, a valorização do trabalho das mulheres como educadoras 

profissionais, a implantação da co-educação dos sexos, entre outros aspectos eram 

veiculados e efetivados no positivismo republicano. Marcas que se fizeram 

presentes na formação do imaginário de toda a 1ª República brasileira. 
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4 O GRUPO ESCOLAR NA FORMAÇÃO DA TRADIÇÃO REPUBLICANA 

 

 

Toda a possibilidade de inovação pedagógica exige, assim, que sejam 
elucidadas e trabalhadas as determinações fortes da ação. Inversamente, 
encontrar-se-á o que retoma com frescor renovado a análise sobre o 
começo de inovação pedagógicas que foram ou rejeitadas, digeridas e 
pervertidas pela instituição escolar, ou, ao contrário, integradas nas suas 
formas variáveis, orgânicas ou marginais, institucionais ou militantes. 

Anne-Marie Chartier 

 

 

 

4.1 A REFORMA DA INSTRUÇÃO PÚBLICA: UMA NECESSIDADE 

 

 

Para a consolidação da República, os processos, representações e práticas 

próprias do mundo moderno, precisavam se difundir através da ordem social: era o 

que pensavam os positivistas republicanos brasileiros. A trajetória da organização 

social moderna necessitava se distinguir do chamado mundo da tradição, incidindo, 

renovando processos, representações e práticas sociais, especializando e tornando 

científicos os saberes. As escolas protestantes presbiterianas iniciaram essa 

formação no Estado do Rio Grande do Norte, mas não foram suficientes para 

instaurar uma nova ordem, pois primeiro eram de iniciativa privada, não alcançariam 

toda a população, e em segundo lugar não resistiram às dificuldades quanto aos 

recursos para sua manutenção encerrando suas atividades antes mesmo de concluir 

o ciclo da 1ª República. Assim, podemos afirmar que as escolas protestantes fizeram 

parte das primeiras iniciativas de uma escola moderna, no entanto, era preciso 

ações mais contundentes para reverter à situação da educação no Estado e com ela 

formar e ascender o nível do cidadão republicano. 

Desta forma, a Instrução Pública foi apresentada como uma dessas práticas 

sociais ordenadoras devendo voltar-se, sobretudo, para a formação do homem novo, 

moderno, através de uma organização escolar renovadora, orientadora de novas 

metas para uma sociedade em modernização. 

A primeira organização da instrução pública do Estado do Rio Grande do 

Norte sob a égide do novo regime acontece no governo de Pedro Velho de 
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Albuquerque Maranhão no período de 1892 a 1895, quase três anos depois da 

instalação da República, e do Governo Provisório do qual se investiu e foi destituído 

como vimos no capítulo anterior. Através de decreto regulamenta a instrução pública 

no primeiro ano do mandato (que assumiu eleito) junto às iniciativas de organização 

político-jurídica orquestradas por esse governante.  

Logo, para marcar esse novo tempo, a educação primária deveria ampliar 

seu programa de ensino, pois antes nas escolas de primeiras letras se restringia às 

habilidades de ler, escrever, contar e rezar. No decreto nº 18 de 30 de setembro de 

1892, podemos identificar essa preocupação em se elevar o nível do ensino 

existente no Estado:  

 

 

O Governador do Estado, considerando que é urgente necessidade 
reorganisar a Instrucção Publica, elevando moral e materialmente o nível do 
ensino entre nós; 
 
Considerando que o vigente Regulamento n.32 de 11de janeiro de 1887, 
pelo qual se rege a Directoria Geral da Instrucção Publica não satisfaz às 
necessidades, nem se harmonisa com os progressos da pedagogia 
moderna; resolve mandar que pelo Regulamento que com este baixa se 
dirijam todos os estabelecimentos de instrucção primaria secundaria ou 
profissional do mesmo Estado (BRASIL, 1892)  

 

 

Quanto ao elenco das disciplinas no Título II do ensino primário, capítulo I da 

organização do Ensino Primário em seu Art. 36 estabelecia que seria ensinado: 

leitura e escrita, gramática nacional, aritmética elementar, geometria elementar e 

desenho linear, lições de coisas, noções de geografia e história, especialmente do 

Brasil, educação moral e cívica, elementos de música, ginástica e trabalhos 

manuais, incluindo os trabalhos com agulha para o sexo feminino. 

No entanto, não ocorreram mudanças significativas. As escolas, por 

exemplo, em sua maioria permaneciam funcionando na casa do professor, que tinha 

acrescentado ao seu salário o valor do aluguel por uma das dependências de sua 

casa, conforme aconteceu ainda no regime político anterior (LIMA, 1927). Então, em 

seguida, na primeira década do século XX, o Rio Grande do Norte, ainda sob o 

domínio da chamada oligarquia Pedrovelhista ou Maranhão, ao final do curto 

Governo do Dr. Antônio José de Mello de Souza (23/02/1907 a 25/03/1908), 

verificamos o surgimento de uma nova e mais abrangente reformulação da Instrução 
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Pública. A reforma começou a ser esboçada e materializada através da autorização 

de 22/11/1907:  

 

 

Art.1 - É o governo auctorizado a reformar a instrução pública, dando 
especialmente ao ensino primário moldes mais amplos e garantidores da 
sua proficuidade devendo opportunamente accomodar ao que dispuzer a 
legislação federal os respectivos regulamentos, que poderão ser expedidos 
á proporção da mais urgentes necessidades do serviço (RN,1907). 

 

 

Essa autorização foi regulamentada pelo Decreto nº 178, de Abril de 1908, 

discriminando um programa de organização do ensino, que se iniciava com a 

construção de uma rede de grupos escolares, a partir da capital do Estado. E 

representou um modelo superior de organização da instrução primária, que permitiu 

a constituição de esboços, signos e uma interpretação para a escrita da sua história. 

 

 

O Governador do Estado do Rio Grande do Norte: Considerando que é 
urgente a reorganização da Instrucção Publica, para adaptal-a ás novas 
condições sociaes e interesses respeitáveis do povo no governo 
republicano;Considerando que o estudo das questões didacticas e as 
providencias administrativas desse importante ramo do publico serviço [...] 
Art.4º - O governo estabelecerá, pelo menos um grupo escolar em cada 
séde de comarca [...] (RN, 1909a). 

 

 

Os Grupos Escolares já existiam como parte da educação em outros países, 

obtendo êxito na Espanha, França, Inglaterra e Estados Unidos. No Brasil, surgiram 

na última década do século XIX, como Escolas Modelo, geralmente tendo como 

anexo uma Escola Normal. Os Grupos Escolares recorriam a uma organização 

presente em outras escolas privadas do Brasil nessa época, e em Natal, 

representada pelo Colégio Americano, fundado em um ideal de racionalização 

dominante nos Estados Unidos, país de origem de seus mentores. Apresentaram-se 

como padrão de ensino organizado em consonância com a filosofia positivista que 

se estabeleceu fortemente no final do século XIX. Ainda de acordo com Araújo e 

Moreira (2006), a criação dos Grupos Escolares significava a concretização do 

capitalismo nas sociedades ocidentais rumo ao movimento de modernização. 
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A construção desses Grupos estava incluída na ordem das prioridades do 

projeto da modernidade, esboçado pelas elites dirigentes, em todo o Brasil. Iniciou-

se a construção de grupos escolares primeiramente em São Paulo, em 1894, quatro 

anos após a mudança do regime político, criado pelo decreto nº 248, de 26 de julho, 

considerado o modelo mais adequado às novas condições urbanas de concentração 

da população e desenvolvimento econômico e político (REIS FILHO, 1995). A 

organização se fazia pela reunião em um só prédio de quatro a dez escolas com um 

diretor e tantos professores quantos fossem necessários para a provisão das 

escolas ou classes como será chamado posteriormente. 

Em São Paulo a criação dos grupos escolares foi identificada como um dos 

melhores serviços públicos oferecidos ao cidadão. Os grupos escolares possuíam 

edifícios próprios, vastas salas de aula, oficinas para trabalhos manuais, locais para 

exercícios físicos, móveis adaptados às funções educativas e às faixas etárias dos 

alunos, disciplina e instrução rigorosa e consideradas modernas. 

Destacamos a experiência paulista porque esta passou a ser adotada em 

todo o país. Atentamos para o fato de que essa implantação ocorreu de forma 

diferenciada, atendendo as necessidades peculiares de cada estado nos âmbitos 

sociais, políticos e econômicos, mas unidos no desejo de criar novas tradições que 

confirmassem, mesmo que contraditoriamente, a modernidade republicana. Quando 

dizemos contraditoriamente nos referimos às diferenças que separavam as 

condições da pródiga cidade de São Paulo, em franco processo de desenvolvimento 

industrial e social, das condições em que se encontrava a maioria das cidades 

brasileiras afastadas dos grandes centros urbanos, como a cidade do Natal, já 

mencionada no início deste trabalho. 

Em Minas Gerais, o Grupo Barão do Rio Branco, o primeiro da capital, 

acompanhou o processo de urbanização da recém-criada capital do estado, 

construída para dar visibilidade à modernidade republicana e em 1906, o grupo 

escolar configurava-se em mais um esforço para entrar no mundo moderno (FARIA 

FILHO, 2000). 

No Estado do Espírito Santo, o 1º grupo escolar foi instituído em Vitória no 

ano de 1908, mesmo ano de inauguração do grupo escolar em nosso estado Rio 

Grande do Norte,e  recebeu como a maioria dos grupos, o nome de um senhor 

ilustre da cidade, Gomes Cardim, o próprio secretário da Instrução Pública, na 

época. Surgiu dentro do empenho em promover a industrialização do estado, em 
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tempos onde a economia era prioritariamente, sustentada na monocultura do café. 

(FERREIRA, 2010). 

Na Paraíba, a idéia de criar grupos escolares surgiu da necessidade de se 

fazer a reforma na Instrução pública, desde 1908, confiando nessas instituições a 

entrada na educação moderna e a participação nessa inovação escolar, uma 

realidade presente em outros estados. No entanto, de fato a implantação dos grupos 

escolares na Paraíba só se configurou mais de dez anos após o primeiro grupo 

escolar ser inaugurado no Brasil (PINHEIRO, 2002). 

Podemos visualizar no quadro abaixo um demonstrativo das datas que 

inauguram a política educacional pública em alguns estados brasileiros, em torno 

dos grupos escolares: 

 

 

Estados 
Ano de institucionalização dos 

grupos escolares 

São Paulo 
Rio de Janeiro 
Maranhão 
Paraná 
Minas Gerais 
Bahia  
Rio Grande do Norte 
Espírito Santo 
Mato Grosso 
Paraíba  
Santa Catarina 
Sergipe  
Goiás  
Piauí  

1894 
1897 
1903 
1903 
1906 
1908 
1908 
1908 
1910 
1916 
1911 
1911 
1918 
1922 

Quadro 1: A política estadual em torno dos grupos escolares e ano de 
institucionalização em alguns estados 

Fonte: Araújo (2007, p.97) 

 

 

Percebemos neste quadro que essa política educacional foi praticamente 

instaurada em todo Brasil republicano, a partir da última década do século XIX, e 

aconteceu sob a direção do ideário ético-político republicano tendo no foco a 

formação política e cultural dos cidadãos: 

 

 

Extrair todo o sentido da escola graduada como templo de civilização requer 
um olhar atento para as múltiplas dimensões da pedagogia política 
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implementada pelo Estado republicano. A democratização do ensino, a 
construção da nacionalidade, a formação do cidadão, a educação moral 
fundada na perspectiva política e social, bem como a estatização da escola 
e a renovação pedagógica são faces de um mesmo processo político e 
cultural. [...] (SOUZA, 1998, p.284). 

 

 

Aqui no Rio Grande do Norte a urgência em modernizar a instrução pública 

estava na ordem do dia das elites potiguares desde a primeira década novecentista 

(CASCUDO,1965b). A partir de então, as pautas, no tocante às construções urbano-

culturais, contemplavam a construção de edifícios escolares. 

Os jornais pesquisados dessa época, que contam sua versão sobre esse 

período como A República e O Diário de Natal, atentos às discussões sob o tema da 

modernidade e à divulgação da inserção do Estado nesse movimento, identificado 

como universal de progresso, civilidade e urbanidade. Traziam em suas colunas, em 

estilo de perplexidade positiva, as edificações escolares como símbolo do progresso 

em que se adentrava a bela capital potiguar, exclamando: “Quereis de antemão a 

grandeza moral de um povo? Pedi que vos mostrem seus templos e suas escholas” 

(A REPÚBLICA, 1908, p.1). 

A reforma da instrução primária potiguar é notícia sempre presente, 

comentada, debatida e propagada nos jornais em circulação no Estado, 

principalmente porque chega em meio aos debates no Congresso Nacional sobre o 

projeto de Reforma Geral da Instrução Pública de autoria do Ministro da Justiça e 

Negócios Interiores, o norte-rio-grandense Augusto Tavares de Lyra (ARAÚJO, 

1995). 

Entendemos ser importante destacar sob que compreensão o termo reforma 

é usado neste trabalho, e para tal recorremos à definição dada por Viñao Frago e 

Escolano (2001), onde reforma de ensino é uma alteração fundamental das políticas 

educativas que podem afetar um governo e sua administração no sistema educativo; 

escolar; sua estrutura; financiamento; currículo em seu conteúdo e metodologias; 

seus professores desde sua formação e seleção para o sistema educativo. 

Usamos essa designação de reforma, porque ela contém uma compreensão 

de mudança nas políticas educacionais que se constitui em projeções realizadas 

com objetivo de transformar e melhorar as práticas, mediante leis e decretos, que se 

articulam com os ideais políticos predominantes em dado momento histórico para a 



114 

 

organização do tempo e dos espaços escolares, dos saberes a ensinar, das 

metodologias, das avaliações que devem ser aplicadas, dos recursos e usos. 

As reformas produzidas, nesse tempo da Primeira República, partiram da 

premissa de que sua implementação contribuiria para a melhoria do estado de 

degradação em que se encontrava o ensino. Reformar a Instrução Pública era para 

a maioria dos lideres republicanos, sinônimo e certeza de melhoria da educação e 

do ensino. Para estes, isso poderia estar bastante claro, mas não para todos, 

principalmente os que vivenciavam o cotidiano da escola e os que se queriam 

integrar ao novo fazer do regime. Por isso, vale esclarecer não apenas aquilo que 

está em tal discurso, mas também fazer emergir, nesse caso, o que “o discurso 

supõe conhecido sem o dizer” (CHARTIER, 1990, p.158).  

Assim, a noção de cultura escolar, enquanto conhecimentos a ensinar e 

condutas a inculcar por meio de práticas que favoreçam a transmissão dos saberes 

e comportamentos (JULIA, 2001), contribuiu para o entendimento da relação entre 

as reformas e legislações de ensino propostas e as práticas escolares que se deram 

no cotidiano da escola primária.  

A compreensão do que se faz e de como acontece a educação dentro e fora 

da escola é uma condição indispensável para conhecer a história das instituições de 

ensino e as tradições que se fizeram nesse espaço público. Pois, pensar a cultura 

escolar é entendê-la como constituída por um conjunto de teorias, ideais, princípios, 

normas, rituais, inércias, hábitos, práticas, comportamentos, formas de fazer e 

pensar que são feitas, construídas e consagradas com o tempo, em formas de 

tradições. Criadas nas regularidades, nas regras impostas e/ou geradas no convívio 

e consolidadas por seus atores no centro das instituições educativas. É pensar a 

cultura escolar como algo que permanece e dura um tempo histórico (VIÑAO 

FRAGO; ESCOLANO, 2001).  

Contudo, não fechamos a possibilidade de que as mudanças que ocorreram 

nas práticas educativas não resultaram necessariamente das reformas, mas que “os 

fazeres escolares também não saem ilesos dos câmbios impostos pelos dispositivos 

reformistas” (VIDAL; FARIA FILHO; GONÇALVES; PAULILO, 2004, p. 16). Dessa 

forma, entendo que, no estabelecimento de uma ou de outra reforma, algumas 

práticas são modificadas, outras não. E há ainda aquelas que são apenas 

arranhadas. Toda a inovação pedagógica para se tornar uma possibilidade de ação 

precisa ter trabalhada as formas de determinar sua atuação. E mesmo assim, esta 
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será sujeita as reações de rejeição, alteração, adaptação ou mesmo de se integrar 

de forma militante ou estrutural pela instituição escolar. 

 

 

4.2 O GRUPO ESCOLAR E A CIDADE COMO SÍMBOLOS REPUBLICANOS 

 

 

O grupo escolar é visto como símbolo republicano, diferenciando-se da velha 

escola tradicional. Trazia em si o significado de solidez inovadora e promotora da 

grandeza do povo. José M. Carvalho (1989, p. 23), ressalta esse aspecto ao se 

referir às edificações escolares republicanas no Estado de São Paulo: “A escola foi 

[...] o emblema da instauração da nova ordem, o sinal da diferença que se pretendia 

instituir entre um passado de trevas [...] e um futuro luminoso em que o saber e a 

cidadania se entrelaçariam trazendo o Progresso”. Os edifícios eram lidos como a 

instauração dos ideais republicanos de “ordem e progresso”, retratados no artigo de 

Contente (1908, p.1), ao se referir a inauguração do Grupo Escolar Augusto Severo: 

 

 

[...] Todas as administrações do Rio Grande do Norte republicano tem agido 
em conformidade com os altos interesses do Estado, tendo cada qual uma 
parte preponderante na construção do grande edifício social e político, que 
se não tem bellezas de archieteturas que deslumbrem, apresenta solidez 
bastante para afrontar a ação do tempo. 

 

 

A iniciativa da reforma da Instrução Pública coube ao Governador Antônio de 

Souza, por meio da autorização de 22/11/1907, mas foi no Governo de Alberto 

Maranhão que ocorreu a elaboração de um programa de inovações sócio-culturais 

de diversas áreas/especialidades, a começar pela Instrução Pública e toda a 

remodelação da cidade. Nossa pesquisa encontrou nos registros historiográficos que 

o segundo governo de Alberto Maranhão, pela quantidade e qualidade das reformas 

empreendidas, colocou a cidade do Natal no século XX. Para Souza (2008, p. 239), 

“[...] a cidade do Natal não passava de um burgo, uma cidade a margem do 

desenvolvimento das cidades do sul do país, semelhante, em quase tudo, às 

pequenas cidades do interior potiguar”. 
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A produção de novas necessidades, sob as representações dos ideais de 

progresso, civilidade, urbanidade foi fundamental para a remodelação do perfil da 

cidade e de todos os serviços públicos. A execução do projeto de construção da 

modernidade ampliava-se, renovando com ele os serviços públicos no setor de 

saúde e higiene. Há renovação na polícia urbana, no setor de transporte e instrução. 

Todo esse movimento firmava o intuito de favorecer uma nova racionalidade das 

práticas sociais existentes e modernas, bem representado no artigo Americanismo e 

Fordismo do livro: Maquiavel, a política e o Estado Moderno (GRAMSCI, 1985, p. 32) 

“[...] a racionalização determinou a necessidade de elaborar um novo tipo humano, 

conforme ao novo tipo de trabalho e de produção”.  

 

 

Figura 17: Alberto Frederico de Albuquerque Maranhão 
Fonte: História... (2010) 

 

O Grupo Escolar Augusto Severo representou a concretização da reforma da 

Instrução pública no Estado do Rio Grande do Norte, iniciada em 1907, 

contemplando a construção de prédios escolares que correspondessem à 

racionalidade da época, inserida num amplo programa de investimentos na vida 

sócio-cultural da cidade do Natal. Assistiu-se, portanto, à remodelação do teatro 

Carlos Gomes, hoje denominado Alberto Maranhão, reinaugurado em 1912, com 

acréscimo de um pavimento superior, com portões e grades de ferro vindas da 

França, assim como balcões e obras de artes na fachada; à inauguração do primeiro 

cinema, o luxuoso Politeama com espelhos de cristal, em dezembro de 1912: à 
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instalação da Escola de Música14; em 1908, nas dependências do Grupo Escolar 

Augusto Severo; e ao funcionamento da escola normal, funcionando em um primeiro 

momento nas dependências do Atheneu Norte-Rio-Grandense e, posteriormente no 

espaço do Grupo Escolar Augusto Severo, que já era espaço da prática pedagógica 

de suas normalistas.  

 

 

Figura 18: Construção do Teatro Carlos Gomes 
Fonte: História... (2010) 

 

 

Figura 19: Cinema Politeama ao lado do Magazine Paris em Natal [19--] 
Fonte: Natal (2009, p.28). 

 

                                                           
14

 Criada pelo Decreto n.176, de 31 de março de 1908, era destinada ao ensino da arte e as noções 
de Estética, História e Literatura da música e outras Belas Artes. Funcionou por determinação desse 
Decreto, art, 1º, no prédio do Grupo Escolar Augusto Severo, até a construção do Liceu de Artes e 
Ofícios.  
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Na área de saúde, a preocupação sanitarista e higienista do final do século 

XIX e início do Século XX, permaneceu e ganhou ênfase com a Proclamação da 

República. As ações se afirmariam como medicina social, associando-se com um 

projeto mais amplo de modernidade e progresso. Nesse pensamento é promovido o 

aperfeiçoamento do abastecimento de água; sistema de esgotos com depuração 

biológica, aeróbia e anaeróbia, das águas; fornos de incineração; a criação do 

Hospital Jovino Barreto (hoje Onofre Lopes) e melhoramentos no Lazareto da 

Piedade, com uma seção para deficientes mentais. É a implantação de cuidados 

presentes em uma nova modalidade da medicina, a de participação na vida social, a 

medicina se torna social. Seu objeto de preocupação se desloca da doença para a 

saúde, isto implica em não somente curar o paciente, mas impedir que a doença se 

instale: “[...] a medicina situa as causas da doença não no próprio corpo doente, mas 

naquilo que o cercam em sua circunvizinhança, no meio ambiente” (MACHADO et al, 

1978, p.248). 

Outras benfeitorias foram dirigidas ao Asilo de mendicidade Pe. João Maria, 

à rede de telefonia e de bondes elétricos, à casa de Detenção no Monte Petrópolis 

(hoje Centro de Turismo), adaptando a cidade a espaços reguladores, salubres e 

higienicamente projetados. Um empreendimento que, de forma enfática, ressalta a 

ciência e o progresso para confrontar e eliminar as práticas tradicionais e 

retrógradas, sob o influxo de apropriações modernas e civilizadas. É o que 

entusiasticamente revela Gentil de Alencar na coluna Impressões do jornal A 

República: 

 

 

Natal desperta ao som festivo do hynno do progresso: sente nas veias o 
influxo de um sangue novo, que lhe revigora a existência, para ser, de 
futuro, senão a primeira, uma das mais importantes cidades das plagas do 
Norte; - nada lhe falta para conseguir o logar proeminente que de direito 
compete-lhe – Nos vastos horizontes desta terra de bellas praias e collinas 
verdejantes, rasgam-se extensas avenidas, constroem-se escholas, 
parques e jardins, notando-se a comunicativa alegria até mesmo os 
habitantes das choupanas que de boamente vão cedendo o campo por 
onde passa o arado da civilização e do progresso (ALENCAR, 1908, p.2). 

 

 

A cidade em modelação e a reforma da Instrução Pública entrelaçam-se no 

firme propósito, destacado na obra de Veiga (1997), “de reinventar os sujeitos 

sociais”. Para a autora, não é uma postura nova no mundo ocidental, desde o século 
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XVI, a função social da escola começa a ser definida junto à sua ação na cidade em 

remodelação. É no Brasil Republicano que a ação educativa da cidade, aliada à 

nova função social da instrução pública, da medicina e engenharia, incorpora 

princípios científicos, perspectivados como esforço inovador, às atividades 

desenvolvidas nas repartições, residências, hospitais, etc. 

As reformas no perfil da cidade e na instrução pública se aliaram para 

produzir novas formas de vida e relações sociais que pudessem atender à solicitude 

da modernidade, vislumbrando unir os avanços materiais ao desenvolvimento das 

mentalidades tensionadas pela explosão de inovações nas técnicas, no 

conhecimento científico, inferências e interferências conjugadas pela nova estrutura 

política – social (HERSCHMANN; KROPF, 1996). 

Dentro do diverso estado material e cultural da cidade objetivava-se 

homogeneizar culturalmente homens e mulheres na perspectiva de adequá-los ao 

movimento da modernidade para fazê-los civilizados/educados/racionais. Para tanto 

nada melhor do que a organização da instrução escolar com ênfase na formação do 

indivíduo e nas suas responsabilidades com a ordem e o progresso. 

Percebe-se um cuidado detalhado, nesse momento nacional, com a 

remodelação da instrução e dos espaços urbanos, que seriam materializados por 

meio do projeto de modernidade que se quer introjetar na subjetividade e no fazer de 

uma população vista como incapaz ou de menoridade intelectual (MONARCHA, 

1997). A população no seu todo e a criança em especial deveriam ser iniciadas no 

novo modo de se conceber as práticas urbanas, sociais, culturais. Essas novas 

tradições se consubstanciavam no fazer dos dirigentes, com seus projetos e na 

disposição da legislação.  

Para esse feito as elites dirigentes brasileiras e potiguares, defendiam e 

buscavam formas de substituir tudo o que se considerava que estava incorreto, o 

tradicional, por novas regras em consonância com a harmonia, coerência e 

homogeneidade próprias de um novo tempo, tendo na cidade redimensionada, 

referencias e apropriações de experiências educativas. A escola, especialmente o 

grupo escolar, torna-se o lugar propício por sua condição de agrupamento, à 

implementação de práticas culturais dinâmicas, metodológicas e promissoras da 

disseminação de valores modernos e racionais. 

A remodelação da cidade sob a direção da ciência moderna configura-se 

através de um planejamento cuidadoso em abrir e calçar ruas e avenidas uniformes, 
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amplas e retas, com um efeito moral e educativo no cidadão, com a autoridade de 

orientar novos hábitos e atitudes inovadoras. As ruas e avenidas trazem o elemento 

da urbanização aos olhares da cidade, que as tem como artéria ou esqueleto 

(HERSCHMANN; KROPF, 1996). São lugares privilegiados para constatação das 

mudanças sociais que estavam ocorrendo em toda vida pública da sociedade, em 

nosso caso, a natalense. 

A cidade e suas ruas, avenidas, praças, monumentos, são referências para 

os promotores da reforma urbana e social. É uma verdadeira pedagogia do olhar, 

em que a encenação, a aula se fazia na observação da cidade palco e cenário, 

mesmo que isolada dentro de uma vasta complexidade espacial, temporal, cultural, 

distante e resistente. Era uma pedagogia responsável por dominar e civilizar tudo a 

sua volta, aquela que antes catequizava agora educava pelo olhar (FARIA FILHO, 

2000). 

Nessa época, as cidades brasileiras, assim como Natal, assistem à 

instalação e aos melhoramentos de amplas avenidas, como, em nosso caso, o 

calçamento da Junqueira Aires e a iluminação antes de gás acetileno, hoje elétrica, 

da Avenida Hermes da Fonseca, trazida pela firma Vale Miranda & Domingos 

Barros, com seus bondes também elétricos tornando-se a sensação dessa época. 

(CASCUDO, 1965b); (Mensagens ao Congresso, 1908-1913).  

 

 

Figura 20: Chegada do bonde elétrico 
Fonte: História... (2010). 

 

O planejamento da organização dos espaços públicos brasileiros procurava 

instituir ambientes arejados, salubres e ordenados, a fim de se evitar aglomerações, 
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multidões e os riscos de propagação de pestes. As praças figuravam como um lugar 

identificado como belo e adequado à socialização de conversas, namoros, flertes e 

divulgação de monumentos redentores da República. Outrora, a praça divulgava o 

poder espiritual através da igreja, a orientação da cidade pela evangelização, mas 

em tempos de renovação, o poder temporal é o que marca sua presença e para 

tanto usa a cidade para dominar e civilizar (MONARCHA, 1997). 

Para acompanhar essa pedagogia do olhar, em Natal, praças são 

construídas e reformadas com atenção especial ao seu embelezamento na 

jardinagem, nos bancos, estátuas e limites. Teremos, portanto, a organização dos 

jardins públicos, a construção do Square Pedro Velho na Avenida Junqueira Aires 

(hoje Praça das Mães), a organização e decoração da Praça André de Albuquerque 

contando com dez candelabros elétricos, cujo relógio e o gradil decorado foram 

encomendados em Paris (SOUZA, 2008). Aliás, em frente à Praça Augusto Severo e 

ao monumento do próprio Augusto Severo, no então famoso Bairro da Ribeira, 

ergueu-se um importante edifício ponto representante do poder sobre a população 

de menoridade intelectual, o Grupo Escolar Augusto Severo. Em frente a essa 

mesma praça encontrava-se o Teatro Carlos Gomes e posteriormente a Escola 

Doméstica (1914), também com prédio próprio, criada com intuito de preparar a 

mulher moderna, as futuras donas de casa prontas a gerir filhos dentro do processo 

civilizatório, preparadas para educarem os futuros cidadãos (RODRIGUES, 2005). 

 

 

Figura 21: Vista parcial da Praça Augusto Severo junto aos gradis do 
Grupo que leva o mesmo nome. Momento de festa escolar [19- ]. 
Fonte: Natal (2009, p.80). 
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Esse Grupo, instalado na Praça Augusto Severo, carregado de simbolismo, 

torna-se local adequado para ser um centro divulgador da nova moral e 

intelectualidade, no intuito de concretizar o lema vitorioso republicano, ordem e 

progresso. Na referida praça, lugar de encontros, de ver e ser visto, as pessoas se 

encontrariam em suas roupas dominicais para compartilharem, permutarem, 

coletivizarem, divulgarem práticas culturais tidas como modernas, nesse espaço 

cívico (VEIGA, 1997). 

 

 

4.3 O BELO PALACETE E A PEDAGOGIA DO OLHAR 

 

 

[...] a decoração da escola deve ter um caráter definido e próprio. Não é 
igual à ornamentação de um teatro, de um templo, de uma estação de trem, 
de um café ou de uma sala de conferências ou de concertos: cada lugar 
exige sempre sua decoração diferente e adequada [...]com um caráter 
inconfundível, pois a escola tem, também na vida, seu nítido temperamento 
diferencial.  

Pedro Chico 

 

 

A reforma da instrução pública em questão contemplava também a 

construção de prédios apropriados às novas práticas pedagógicas que, como vimos, 

faziam parte de um movimento maior de organização dos espaços sociais. Para 

executar o programa de construções urbano-cultural, incluindo os edifícios 

apropriados para uma organização eficiente da instrução primária, foi convidado o 

architeto mineiro Herculano Ramos, para a construção do belo edifício que custou 

aos cofres públicos 201$508 contos de réis (LIMA, 1927, p. 50). O Diretor Geral da 

Instrução Pública Dr. Francisco Pinto de Abreu referiu-se ao Grupo Escolar Augusto 

Severo como o belo palacete, o representante do arquétipo de inovação 

socioeducacional em seus traços e linhas arquitetônicos e sua atividade funcional. 
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Figura 22: Grupo Escolar Augusto Severo[19 - ] 
Fonte: História... (2010) 

 

A iniciativa do governador Dr. Antônio José de Mello e Souza de contratar o 

arquiteto responsável pela construção do primeiro grupo escolar na cidade do Natal, 

deixava clara uma atitude política para dinamizar e concretizar a remodelação da 

instrução primária. A implantação dos grupos escolares ia além do desejo de se 

trazer inovações pedagógicas, pois era uma política republicana de intervenção nos 

problemas sociais e educativos, presentes desde o período imperial, por meio de 

legislações específicas e locação de recursos. Essa era uma intervenção que 

presumia integrar às necessidades de modernização das cidades, um modo político 

de ver e agir através das políticas públicas, via escolarização. 

 

 

Figura 23: Grupo Escolar Augusto Severo [19--]. 
Fonte: Natal (2009, p.71). 



124 

 

Os problemas do desenvolvimento e crescimento econômico do Brasil, o 

trabalho livre, a construção de uma identidade nacional, a modernidade e o 

progresso da nação estavam na pauta de discussões no final do século XIX.  Um 

amplo projeto de bases liberais e positivistas foi gestado, e nele a educação era uma 

questão de eficiência para civilizar, formar o cidadão como um indivíduo participante 

do processo produtivo e da organização social e política do país. Era o ideal de 

progresso presente na elite republicana brasileira no final do século XIX, quando 

elegia a educação como instrumento de consolidação do novo regime e regeneração 

da nação.   

Com a construção de uma rede de grupos escolares, pretendia-se compor 

as exigências, não tão novas, mas fecundas da época, ou seja, elevar o Estado do 

Rio Grande do Norte a estado desenvolvido e integrado à modernidade, 

principalmente quando comparado ao contexto europeu onde a escolarização 

primária já se efetivava em diferentes países e nos estados brasileiros, que haviam 

avançado na oferta da educação moderna. Era a urgência em por fim as escolas de 

primeiras letras, funcionando em uma dependência da casa do professor ou mesmo 

em locais não adaptados para esse fim e aposentar os professores destituídos de 

uma prática pedagógica moderna, condizente com as exigências desse novo tempo. 

Por meio do uso da Lei a criação desse novo modelo educativo objetivava 

ultrapassar a pedagogia tradicional, propondo-se erguê-lo dentro dos parâmetros 

dirigidos por novas finalidades educacionais. Para a efetivação de uma pedagogia 

moderna, eram necessários espaços arejados, iluminados, atraentes, agradáveis e 

amplamente visíveis aos olhos da população, além da fiscalização interna, como 

veremos adiante, das rotinas escolares agrupando professores, diretores, inspetores 

e alunos sob processos e práticas dessa pedagogia moderna. 

Na apropriação e consubstanciação dos novos ideais republicanos políticos, 

culturais e sociais, sob os quais vivia a nação brasileira e o Rio Grande do Norte, o 

grupo escolar propunha-se a substituir as representações do mundo doméstico e 

religioso, presentes na tradição e no regime imperial, e aproximar-se de uma cultura 

urbana a fim de reinventar a escola e o homem público para uma sociedade 

moderna. 

Ao se pensar na reforma da instrução primária (22/11/1907), um dos 

obstáculos à consolidação de uma nova cultura escolar era a consecução de um 

espaço físico adequado às exigências da chamada pedagogia moderna que geraria 
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uma nova cultura escolar15. Para os intelectuais brasileiros e potiguares 

republicanos, tratados em seus estudos por Araújo (1995), Monarcha (1997), 

Moreira (1997); Souza (1998); Faria Filho (1996, 2000), Pinheiro (2002), Nascimento 

(2006) entre outros, as suas concepções reformadoras pressupunham o 

planejamento e a construção de novos espaços apropriados às práticas 

pedagógicas e sociais pretendidas para fazerem parte do universo de alunos, 

professores, inspetores, diretores, enfim, de todos os que iriam conviver sob essa 

nova cultura escolar, não só como receptores, mas também tecedores dos fazeres 

ali desenvolvidos. 

Era um momento, em muitos aspectos, diferente do vivido em praticamente 

todo século XIX onde, atrelada aos espaços dos grupos escolares e seus aparatos 

legais e circunstanciais que acompanhou toda a reforma do ensino potiguar, as 

culturas escolares encontraram densidade e complexidade para se confirmarem em 

espaço de divulgação do novo. É um tempo propício para se reproduzir, expandir 

cotidianamente a legitimidade da forma escolar de socialização e, junto a ela, o 

próprio processo de escolarização (FARIA FILHO, 2007). 

A edificação do Grupo Escolar teve suas instruções contidas no seu 

Regimento e nos Códigos de Ensino, que se seguiram ao longo da Primeira 

República, quanto ao emprego detalhado das técnicas construtivas em curso, 

alvenaria de tijolo, telhas de cerâmica, janelas amplas, vidros lapidados. As 

construções deveriam ainda obedecer a critérios de salubridade e higiene, por 

exemplo, com orientação para construção de esgotos, fossas ou reservatórios os 

quais seriam esvaziados e desinfetados regularmente. 

 

 

Art.50º Em falta de esgottos públicos, as latrinas constarão de uma fossa 
séptica ou reservatório estanque, onde as matérias organicas purifiquem-se 
pelos próprios micróbios. Na falta destas, serão contruidas fossas 
ordinárias, com paredes impenetraveis aos liquidos, os quaes se deve 
esvasiar e desenfectar frequentemente (RN, 1911, p.97). 

 

 

                                                           
15

 Convém lembrar que usamos no nosso trabalho o conceito de cultura escolar no sentido dado por 
Julia (2001, p.10) que a entende “[...] como um conjunto de „normas‟ que definem conhecimentos a 
ensinar e condutas a inculcar, e um conjunto de „práticas‟ que permitem a transmissão desses 
conhecimentos e a incorporação desses comportamentos; normas e práticas coordenados a 
finalidades que podem variar segundo as épocas (finalidades religiosas, sociopolítcas ou 
simplesmente de socialização)”. 
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Medidas como estas eram deliberadas no intuito de se evitar o contágio de 

pestes e outras doenças infecto-contagiosas, comuns naquele momento histórico e 

incompatíveis com uma sociedade urbana e moderna. Os ambientes escolares 

deveriam, portanto, ser amplos, arejados, permitindo a entrada de muito ar, luz e 

calor, favorecendo o desenvolvimento saudável aos professores, inspetores, 

diretores e alunos que ali transitavam. 

Na transição para o século XX, a saúde passou a ser associada à educação 

como um modo de se alcançar o tão almejado progresso do país:  

 
 

[...] juntamente com ela [a educação] e, principalmente, por meio dela, surge 
a idéia de saúde e de como ser saudável. Para alcançar este “ser” saudável 
seria necessário recorrer à Higiene e, sobretudo, acentuar a sua 
importância na escola. Higiene e educação juntas poderiam mudar a face 
do país, promover o seu desenvolvimento, viabilizar o progresso. Higiene e 
educação passam a ser remédios adequados para “curar” as doenças do 
povo e do país. Dessa união bem conduzida nasceria um outro Brasil. 
(SOARES, 1994, p. 89).  

 

 

O objetivo era formar alunos para uma vida civilizada, procurando 

condicionar toda a sociedade, a partir dos hábitos, asseio e ordem. A escola, então, 

deveria ser um lugar higienizado, funcionando como exemplo a ser seguido. Por isso 

a relevância dada às instalações físicas dos estabelecimentos escolares, ao 

mobiliário, às condições de iluminação, ventilação, entre outras coisas. O higienismo 

ideologia científica que antecede o século XX vai ganhar contornos mais definidos e 

presentes a cada reforma de ensino chegando a seu ápice a partir dos anos de 

1920. Foi usado na afirmação de uma memória e na utilização dela para a imposição 

de novos valores, normas ou hábitos na formação de uma tradição para a população 

que assistia o movimento pelo novo. 

O lugar para construção do grupo escolar também cabia grande 

preocupação, pois as orientações legais relativas à localização do prédio previa sua 

posição em relação ao sol e ao terreno em que seria erguido. Este deveria ser 

elevado, para evitar alagamentos e umidade, isolado de outros prédios, afastado dos 

centros onde se desenvolvia muita atividade industrial, de pântanos, e ainda, 

segundo as prescrições dos Códigos de Ensino de 1911, afastados de logares 

suspeitos:  
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Art.44º Os edifícios das escolas serão situados em terreno elevado e secco, 
isolados de outros predios, afastados dos centros de grande actividade 
industrial, de pântanos e logares suspeitos. 
Art. 45º Os predios, elegantes, modestos, bem arejados e banhados pelo 
sol, terão salas de aula, para quarenta alumnos no maximo, sob a forma 
rectangular, medindo, pelo menos, seis metros de largura por sete de 
comprimento, com um pé direito de quatro metros, ou sejam de mais de 
quatro metros cúbicos para cada alumno. 
Art. 46º Haverá no edifício as aberturas necessárias para que as classes 
recebam a luz de maneira mais conveniente (RN, 1911, p.96-97). 

 

 

Os códigos definiam também as cores que seriam usadas nas pinturas dos 

prédios escolares, assim, deveriam ser consideradas as neutras, preferindo-se as 

que estariam, entre o azul ou verde claro, para se adequarem ao Regimento Interno 

do Augusto Severo. Cabe destacar que essas orientações legais visavam manter o 

padrão para criar e consolidar a nova tradição republicana na escola. Portanto, eram 

deliberações a serem seguidas não só para os demais grupos que seriam criados 

como também para as escolas isoladas ou noturnas, que com eles conviviam e 

deveriam ter seus planos e plantas aprovados pelo Conselho de Instrução Pública 

antes e depois de executada a obra. 

 

 

Art. 52º A plantas e projectos para construção de escolas, serão 
previamente remettidas ao Conselho de Instrucção para as devidas 
correcções e approvação. 
Art. 53º Nenhum estabelecimento de instrucção poderá ser inaugurado sem 
o parecer de respectivo inspector de ensino, depois de rigorosa verificação.  
(RN, 1911, p.97). 

 

 

A reforma com seus códigos e regulamentos, ofereceu uma gama de 

estratégias de consecução de um modelo escolar por iniciativa do Poder Público, 

dirigindo uma série de aspectos relacionados não só ao espaço físico, mas ao tempo 

destinado às práticas escolares, às matérias que iriam compor o programa de 

ensino, à disciplina, aos atores envolvidos nessa escolarização, à materialidade e ao 

acesso a esse fazer escolar.  

Sob toda essa égide foi construído o primeiro grupo escolar da cidade do 

Natal, no Bairro da Ribeira, espaço de prestígio por centralizar as representações de 

poder, através das edificações das repartições públicas, Palácio do governo, lojas, 

comércio ativo, além das belas paisagens naturais do Rio Potengi e do mar. 
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Dentro do ideário modernista arquitetônico as escolas deviam ser 
construídas no centro da vida pública, resguardando o cuidado de estarem 
em um lugar arejado, agradável, de confluência com a dinâmica da cidade 
[...] A partir dessa localização nuclear, a escola projetaria seu exemplo e 
influência geral sobre toda sociedade, como um edifício estrategicamente 
situado e dotado de uma inteligência invisível que informaria culturalmente o 
meio humano-social que o rodeia (ESCOLANO, 2001, p. 33). 

 

 

No âmbito desse conjunto de considerações, tem-se claro que o projeto 

republicano de reforma da instrução pública concebia a arquitetura escolar como um 

elemento cultural e pedagógico não só pelos condicionamentos que sua estrutura e 

divisões induzem, mas também pelo papel de simbolização que desempenha na 

vida social e que se queria incutir nos novos cidadãos. Tal como outras construções, 

templos, palácios, câmaras municipais, quartéis, hospitais, o edifício escolar possui 

uma aparência que comporta determinada força semântica através dos signos e 

símbolos que exibe como peculiaridades da chamada arquitetura institucional. Essas 

peculiaridades são preservadas a tal ponto que ao visitarmos uma determinada 

comunidade pela primeira vez podemos reconhecer e identificar nos detalhes de 

certas construções quais são as atividades que elas comportam e diferenciá-las, 

mesmo não a conhecendo anteriormente, pois sua localização, o traço, o volume, as 

ilustrações presentes, os símbolos que se internalizam, tornam fácil seu propósito de 

criação e sua identificação.  

Viñao Frago e Escolano (2001) acrescentam-nos nessa compreensão de 

que a construção de um local destinado ao ensino possui uma independência 

espacial, porque ao ser identificado arquitetonicamente como um local específico, 

sinaliza que a instituição adquiriu uma autonomia ou poder, em relação às outras 

instituições. Esse é o propósito dos idealizadores da Reforma da Instrução Pública 

criar um lugar onde se identifiquem os símbolos diferenciado-os do que havia ao seu 

redor que estava distante dos ideais republicanos. 

No que se refere às instituições escolares, como os nossos grupos, não 

eram fáceis de se identificar, antes de sua implantação, pois não havia dentro da 

ordem espacial a convenção de uma arquitetura escolar. A escola praticamente não 

existia, enquanto prédio próprio, construído para esse fim; a maioria das aulas, como 

já mencionado neste trabalho, ocorriam na casa do professor, nos espaços livres 

das Igrejas, nas salas das fazendas. Tal situação não permitia que nenhum signo 
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externo pudesse identificar esses espaços, tão diferentes entre si, com um lugar 

especializado no ensino: 

 

 

Nesse sentido, pode-se assegurar, pois, que o esforço levado a cabo pelos 
políticos e técnicos [...] – por definir o modelo (ou os modelos) de arquitetura 
escolar – cumpriu não só uma função pedagógica, mas também um objetivo 
cultural de primeira magnitude, ao criar um dos símbolos que melhor 
aglutinam a consciência coletiva das populações e sua própria identidade. 
Não deve nos surpreender, a esse respeito, que foram precisamente [...] a 
criação e a difusão desses símbolos que transmitem um certo ethos em 
favor da modernização nacional.[...] (ESCOLANO, 2001, p 34). 

 

 

A edificação do Grupo Escolar „‟Augusto Severo‟‟ e dos que a ele se 

seguiram, apresentava uma riqueza de detalhes: divisões internas com salas 

espaçosas, inicialmente para vinte alunos (Regimento do grupo 05/03/1908) e, 

posteriormente, para 40 alunos (RN, 1911); retangulares; sala destinada para um 

museu utilizada nas lições de coisas; carteiras de madeira de elevação móvel 

adequando-se à estrutura dos alunos de forma a garantir a saúde, a postura 

elegante e favorecer a vigilância aos mesmos.  

Em se tratando do primeiro grupo escolar, seu mobiliário, antes adquirido no 

próprio Estado, em 1911 foi substituído por outro adquirido na Alemanha com verbas 

provenientes do empréstimo feito pelo Governador Alberto Maranhão, de vinte mil 

contos de réis aos banqueiros Perles Fréres, Eugène Vasseur e ao Banco Sindical 

Francês (SOUZA, 2008). A cada sala de aula compreendia um vestiário e, no 

espaço escolar, um local de arquivo e um salão para a diretoria, ponto possível à 

visão do movimento de todas as atividades escolares. Havia também uma sala para 

o gabinete dos professores, uma biblioteca, um pátio para o recreio e uma área 

aberta para aula de ginástica. 

A definição dos espaços pressupõe um projeto que contemple uma 

educação escolar que pretende realizar a homogeneização dos indivíduos 

utilizando-se de mecanismos que tornem explícitas e exerçam controle sobre as 

diferenças, inclusive quanto ao gênero. Nesse aspecto destacamos, por exemplo, a 

entrada do Grupo Escolar Augusto Severo, no topo da escada que marcava a 

entrada principal, estava posicionada uma estátua de criança, uma menina e no lado 

oposto um menino, indicando a iniciação na vida letrada. Com os grupos escolares, 
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a dimensão pedagógica do espaço toma corpo, visibilidade e uma materialidade, de 

uma forma bem contundente nunca antes vista na instrução pública primária em 

nosso Estado. 

 

 

Figura 24: Estátuas do Grupo Escolar Augusto Severo 
Fonte: Moreira (2010).  

 

o podemos, pois, negligenciar a dimensão espacial da nova forma escolar 

que se impunha, pois, conforme Viñao Frago e Escolano (2001, p. 69) nos alerta: 

 

 

A dimensão espacial da atividade educativa não é um aspecto tangencial ou 
anedótico da mesma. [...] Não é que a condicione e que seja condicionada 
por ela, mas sim que é parte integrante da mesma; é educação. O espaço 
escolar não é, pois, um "contenedor", nem um "cenário", mas sim "uma 
espécie de discurso que institui em sua materialidade um sistema de 
valores, [...] uns marcos para o aprendizado sensorial e motor e toda uma 
semântica que cobre diferentes símbolos estáticos, culturais e, ainda, 
ideológicos". É, em suma, como a cultura escolar, da qual forma parte, "uma 
forma silenciosa de ensino".  

 

 

Ao admirarmos a aparência estética do prédio, era possível observar 

claramente, símbolos da inovação e vitalidade republicana, agrupando imagens, 

produções, representações, criações artísticas, símbolos e arquitetura identificados 

no mundo moderno como a divisão social do trabalho e a produção de novas 

necessidades, novas práticas, para a realização do ato educativo. É o movimento 
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para o predomínio da razão científica sobre a fé, organização física e social dos 

espaços sobre a considerada inoperância do mundo da tradição (MONARCHA, 

1997). 

Sobre essas representações vejamos sua visibilidade no Grupo Augusto 

Severo: as estátuas de crianças, simbolizando a iniciação na vida cotidiana do saber 

letrado, exposto anteriormente; no vértice do frontão, uma mulher, figurando a 

ciência pelo seu poder em meio a condores dos Andes na posição de alçar vôo, 

como símbolo da ciência em sua força e no seu poder de ir a campos longínquos, 

inexploráveis do conhecimento para levá-lo ao território potiguar (A REPÚBLICA, 

1908, p.3). Essas alegorias das artes e ciências, cuja simbologia é de origem 

européia, vem confirmar os princípios do mundo moderno em que a laicidade, 

igualdade, cidadania, ciência, técnica e democracia entrelaçam-se pela forma e 

conteúdo na representação da escola moderna, no nosso caso, o Grupo Escolar 

Augusto Severo. 

 

  

Figura 25: Fachada Principal do Grupo Escolar Augusto Severo 
Fonte: Moreira (2010) 

 

 

Dessa forma, o grupo escolar se afirma em organização e práticas como de 

uma cultura escolar diferenciada das Escolas de Primeiras Letras, da família e de 
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práticas ruaceiras. Os muros à volta do edifício escolar, com belos gradis separa os 

jardins, a escola, o pátio de circulação e o espaço das atividades físicas, do 

movimento da rua e seus vícios considerados não civilizados. Esse novo elemento, 

o muro, figura como mais um aspecto da especialidade que se quer dar à nova 

maneira de conhecer a instrução primária. Assim, traz visibilidade às atribuições, 

especializações escolares, não só selando a diferença entre a escola, a casa e a 

rua, mas legitima as funções especializadas dentro de seus próprios espaços, 

diferenciando o que se faz nas salas de aula, no pátio cercado, na biblioteca, na sala 

do museu de lições de coisas, na diretoria. 

Devido esses cuidados e especificações, o Augusto Severo, pelo Decreto n.º 

198, de 10 de maio de 1909, tornou-se modelo para os que se seguissem tanto na 

capital quanto no interior do Estado: 

 

 

O Grupo Escolar „‟Augusto Severo‟‟ que funciona no bairro baixo desta 
cidade, à praça do mesmo nome, será a eschola modelo para servir te typo 
ao ensino público elementar em todo o Estado, devendo os regimentos 
internos dos diversos grupos e escholas já inaugurados e a inaugurarem-se 
n‟este e em outros municípios, modelar-se pelo regulamento e regimento 
interno do „‟Augusto Severo‟‟ (RN, 1909b). 

 

 

Difunde-se a criação de grupos escolares que, ao final do Governo de 

Alberto Maranhão, perfaziam um total de vinte e cinco. Destes, dois estavam em 

Natal. Dentre eles, o Grupo Escolar Modelo Augusto Severo, que hoje tem o prédio 

tombado como patrimônio histórico. Funcionou em suas instalações a Faculdade de 

Direito e abrigou até pouco tempo a Secretaria de Segurança Pública. E o Grupo 

Escolar „‟Frei Miguelinho‟‟, criado em 28/11/1912, pelo Decreto n.º 277b, inaugurado 

aos vinte e um dias do mês de abril de 1913, no bairro do Alecrim, no término do 

Governo Alberto Maranhão. Nele Funcionavam três escolas: duas elementares e 

uma mista infantil. Seu prédio, que correspondia às orientações do Código de 

Ensino, foi demolido no ano de 1962, pelo Governador Aluizio Alves, para 

construção da atual Escola Estadual “Padre Miguelinho‟‟.  

Uma curiosidade, a diferença na nomeação de Miguelinho de frei para padre 

ocorre pelo fato de Miguelinho ter iniciado sua vida religiosa na ordem dos 

carmelitas, então frei carmelita. Mas ao estudar em Portugal obteve da pessoa do 
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Papa Pio VII, a mudança de sua ordenação de frei para padre. Com a alteração de 

Grupo Escolar para Instituto Padre Miguelinho se corrigiu esse equívoco na 

designação, pois quando se nomeou o Grupo Escolar, o Mártir republicano já havia 

deixara de ser Frei (MOREIRA, 2005). 

 

 

 

Figura 26: Grupo Escolar Frei Miguelinho 
Fonte: História... (2010) 

 

 

A maioria dos grupos escolares inaugurados nesse período da Primeira 

República funcionava nos salões das Prefeituras até a construção de prédios 

próprios para abrigá-los, conforme orientava o Regimento Interno do Grupo Escolar 

Augusto Severo e o Código de Ensino. Olhando um pouco mais à frente na História 

de nossos grupos, constatamos que no Governo de José Augusto Bezerra de 

Medeiros (1924-1927), foi definido um amplo programa priorizando a construção 

desses grupos que ainda não dispunham de prédios próprios. O movimento contou 

com recursos do Estado e incentivos ao aumento da matrícula.  
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4.4 FESTAS, HERÓIS E RITOS NA CONSTRUÇÃO DA TRADIÇÃO POR MEIO DO 

GRUPO ESCOLAR 

 

 

O patriota não morre: vive além da eternidade; sua glória, sem renome, são 
troféus da humanidade.  

Frei Caneca 

 

 

Coube aos políticos e técnicos de nosso Estado tomar posse dessa 

configuração de fazer o povo compreender esse novo tempo, também observando o 

lugar que separava o saber comum do saber científico realização do moderno por 

meio do símbolo arquitetônico do prédio escolar. Assim, o primeiro grupo recebeu a 

denominação de Augusto Severo, homenagem ao intelectual, matemático e 

deputado federal Augusto Severo de Albuquerque Maranhão (1892 a 1902), 

pertencente à oligarquia Maranhão. Ligado às artes da aeronáutica, morreu em 

Paris, em 12 de maio de 1902, quando conduzia seu balão PAX, em companhia de 

seu mecânico, George Sachet. No dizer do historiador Itamar de Souza, Augusto 

Severo de Albuquerque Maranhão, teve sua aclamada genialidade reconhecida 

como símbolo a ser preservado, lembrado e homenageado nos meios educacionais 

e de produção de saber. Não sem motivos, ficou a cargo de seu irmão Governador 

Alberto Maranhão a inauguração do grupo escolar que levou seu nome, em 

12/07/1908. 
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Figura 27: Augusto Severo (ao centro) 
Fonte: História... (2010) 

 

 

 

Figura 28: Pax e Augusto Severo e seu mecânico Sachet 
Fonte: História... (2010)  

 

 

Dentre as práticas incluídas no fazer das novas tradições e culturas, estava 

o cuidado em nomear essas instituições escolares com personalidades políticas e 

intelectuais. Seria construído o sentimento patriótico, cívico, a partir da reverência 

aos heróis símbolos republicanos para serem admirados, respeitados e seguidos 

como exemplos. O deputado republicano Augusto Severo, muito bem se enquadrava 

nessa preocupação como também Frei Miguelinho que nomeou o segundo grupo 
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escolar na capital norte-rio-grandense (1912), símbolo da resistência ao regime 

colonial, nascido na Ribeira e referência nacional como herói pátrio da Revolução de 

1817, conhecida também, como a República dos 75 dias: 

 

 

Miguelinho entra para o registro histórico, principalmente, no final do século 
XIX e particularmente toda a primeira metade do século XX, quando da 
necessidade de se inventar tradições que reafirmem o governo republicano. 
É o período da história tradicional positivista, a “história oficial celebrativa” 
que recorre aos heróis e aos “estereótipos oficiais” para a manutenção de 
seu status quo (MOREIRA, 2005, p.145).  

 

 

Toda mudança de regime político implica em se criar um conjunto de 

símbolos cívicos e destacar figuras que sirvam de imagem e modelo para a 

sociedade. Os heróis eram entendidos como figuras mitológicas, mas nos tempos 

modernos, o deixam de ser para se tornarem pessoas reais que sofrem um processo 

de “heroificação”, transformando-se de indivíduos reais para arquétipo de valores 

e/ou aspirações coletivas. Segundo Carvalho (1990, p.14): “Por ser parte real, parte 

construído, por ser fruto de um processo de elaboração coletiva, o herói nos diz 

menos sobre si mesmo do que sobre a sociedade que o produz.”. E esse expediente 

de fazer heróis ou acrescentar datas importantes ao calendário republicano e usá-

los como símbolos poderosos para a configuração de ideais, aspirações e 

identificação coletiva, foi recurso dos republicanos para sua propaganda não só nos 

grupos escolares da cidade do Natal, mas de várias outras cidades no Estado do Rio 

Grande do Norte e no Brasil. Assim, por exemplo, em nosso Estado, os grupos 

escolares do interior receberam também essa denominação, teremos na cidade de 

Caicó o Grupo „‟Senador Guerra‟‟; em Pedro Velho, „‟Fabrício Maranhão‟‟; em Nova 

Cruz, „‟Alberto Maranhão‟‟; em Acari, “Tomaz de Araújo”; em Caraúbas, “Antonio 

Carlos”; em Currais Novos; “Capitão-Môr Galvão”, Ceará Mirim; “Felipe Camarão”, 

Papari (hoje Nísia floresta); “Nísia Floresta”, Açu; “Tenente-Cel. José Correia”, São 

Gonçalo; “Dr. Otaviano”; Mossoró, “Trinta de Setembro”; em Macau, “Duque de 

Caxias”. São modelos que comprovam que desenvolver a cultura da cidade 

conciliada com a cultura de cidadania correspondia a educar, desenvolver a cultura 

escolar. 
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 Figura 29: Inauguração do Grupo Escolar Frei Miguelinho 
 Fonte: A Revolução... (1999). 

  

Concluídas as obras de construção de um grupo escolar, seguia-se sua 

inauguração com o caráter de grande festa pública, tal era a importância de sua 

função instituidora no seio da república, tanto da festa quanto da criação do grupo 

escolar. A festa contava com a presença das principais lideranças locais tanto 

políticas, e religiosas, professores de outras instituições de ensino, os alunos e o 

povo. Todos que precisavam estar sob essa função pedagógica e unificadora, 

minimizando as diferenças existentes entre eles. A imprensa, como o que lemos no 

jornal A República (1908, p. 1) dá destaque em letras grandes à inauguração do 

Grupo Escolar Augusto Severo: “Teve lugar hontem a inauguração do grupo 

escholar „‟Augusto Severo‟‟ com muito brilhantismo e assistida pelo exm. Governador 

do Estado, altas authoridades representantes do coronel Febronio de Britto, Atheneu 

Rio-Grandense, Escola Normal, muitas famílias e cavalheiros.” 

O grupo Escolar Augusto Severo foi inaugurado, inclusive em data de 

grande importância para o Estado Republicano, dia 12 de junho, data da morte 

daquele considerado herói, mártir da revolução republicana de 1817, o potiguar 

Padre Miguelinho. Essa vinculação da educação ao civismo para fortalecer a criação 

de uma cultura escolar aliada a formação da nacionalidade era comum e ocorreu na 

inauguração de outros grupos não só no Estado do Rio Grande do Norte como em 

outros da federação brasileira. Exemplo disso foi a inauguração do Grupo Escolar 

Barão de Maroim, no Estado de Sergipe, que ocorreu no dia 08 de julho, data da 

emancipação política de Sergipe (NASCIMENTO, 2006). 
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Figura 30:Momento cívico[Ca.1920] 
Fonte: Moreira (2010). 

 

A Festa, divulgada pelos jornais criando uma enorme expectativa para o 

evento, foi abrilhantada pela orquestra entoando valsas e os Hinos da Proclamação 

da República, da Bandeira Nacional e o do Estado do Rio Grande do Norte, tendo 

para os hinos o acompanhamento das alunas da Escola Normal e a recitação de 

diversas poesias interpretadas por alunos de outros estabelecimentos de ensino. O 

cântico de hinos pátrios seguia a orientação da educação cívica presente em todas 

as cerimônias públicas, e nos estabelecimentos de ensino, que contemplavam essa 

prática como mais um rito de diferenciação não apenas nas escolas já instituídas e 

adaptadas à nova ordem, mas principalmente nos grupos escolares monumentos 

desse novo tempo republicano. 

A solenidade contou com o discurso do Diretor Geral da Instrução Pública, 

Dr. Francisco Pinto de Abreu, paraibano de nascimento, que veio para o Rio Grande 

do Norte em 1895, e exerceu várias funções públicas de destaque. Na oportunidade, 

discursou também o Diretor do Grupo, Ezequiel Benigno de Vasconcelos Júnior, 

proveniente do Distrito Federal, Rio de Janeiro, que fora convidado especialmente 

para dirigir a inovadora concepção de organização escolar no Estado do Rio Grande 

do Norte, o Grupo Augusto Severo e a Escola Normal que seria anexa ao mesmo. O 

convite para assumir um cargo de tamanha envergadura aconteceu devido a sua 

larga experiência educacional na capital do país. 
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A participação dos alunos em festas públicas de cunho cívico era 

incentivada, e fazia parte da instrução do Grupo, modelo para as outras escolas. A 

própria organização pedagógica do Grupo Escolar observava eventos públicos, 

como aqueles para premiar alunos e professores.  

Fazem parte da invenção das tradições a criação e execução dos hinos e o 

culto à bandeira, fornecendo um sentido de identidade, legitimidade nacional, no 

dizer de Hobsbawn e Terence (2002, p. 20): “[...] a maioria das ocasiões em que as 

pessoas tomam consciência da cidadania como tal permanecem associadas a 

símbolos e práticas semi-rituais (por exemplo, as eleições), que em sua maior parte 

são historicamente originais e livremente inventadas: bandeiras, imagens, 

cerimônias e músicas [...].” 

Assim, o novo regime apela para constituição de sua memória coletiva 

através das festas de caráter nacional, cuja participação da escola no evento ou 

como matéria estudada era uma condição sine quo non . Por meio de decretos a 

República mandou guardar as datas que não deveriam ser esquecidas. Em 1890, o 

Decreto n. 155-B, de 14 de janeiro, determina como dias de festa nacional as 

seguintes datas: 1º de janeiro (fraternidade universal); 21 de abril (precursores da 

independência do Brasil, reunidos em Tiradentes); 03 de maio16 (descoberta do 

Brasil); 13 de maio (fraternidade dos brasileiros); 14 de julho (república, liberdade e 

independência dos povos americanos); 7 de setembro (Independência do Brasil); 12 

de outubro (descoberta da América); 2 de novembro (mortos); 15 de novembro 

(comemoração da pátria brasileira). Aos quais os Decretos n. 3, de 28 de fevereiro 

de 1891, n.4.497, de 19 de janeiro de 1922, e n.4.859, de 26 de setembro de 1924, 

acrescentaram respectivamente, os dias 24 de fevereiro (promulgação da 

Constituição da República); 25 de dezembro e 1º de maio.  Sob a seguinte 

consideração: 

 

 

[...] que o regime republicano se baseia no profundo sentimento de 
fraternidade universal; que esse sentimento não se pode desenvolver 
convenientemente sem um sistema de festas públicas, destinadas a 
comemorar a continuidade e a solidariedade de todas as gerações humanas 
que cada pátria deve instituir tais festas segundo os laços especiais que 
prendem os seus destinos aos de todos os povos [...] (BRASIL, 1891). 

                                                           
16

 O significado da festa de 3 de maio, ser a festa do descobrimento do Brasil é expressa como a 
festa do nascimento da pátria; é o dia em que o Brasil passou a figurar no quadro das nações 
civilizadas; foi considerado o primeiro dia de impulso na existência das nações (LEAL, 2006). 
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Todas as festas são relatadas com destaque nos jornais da época, outro 

instrumento de divulgação das realizações republicanas, embora houvesse apenas 

uma pequena parcela que tinha acesso a esse recurso, pois como observamos 

anteriormente, os índices de analfabetismo no país eram de 75% em 1900, segundo 

o Anuário Estatístico do Brasil, do Instituto Nacional de Estatística. O Rio Grande do 

Norte a situação não se apresentava muito diferente, por isso, a democratização do 

ensino aparece como plataforma dos discursos republicanos, e a criação dos grupos 

escolares, entre as iniciativas nesse sentido. 

 

 

4.5 A ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA E ADMINISTRATIVA 

 

 

Com o Grupo se consegue [...] o estímulo dos professores, a execução 
uniforme do programa de ensino, a atração do aluno para a escola, a 
freqüência assídua, o hábito das crianças viverem em sociedade, 
corrigindo-se, modificando-se, aperfeiçoando-se, de modo que o ideal 
republicano da igualdade pode ser atingido naturalmente no trato de poucas 
gerações (CARVALHO BRITTO; 1907) 

 

 

Os grupos escolares desenvolviam sua educação por meio do ensino 

graduado por série. O professor era responsável por uma classe, e deveria ser, 

preferencialmente, diplomado pela Escola Normal. Essas características eram 

apropriações extremamente urbanas e locais, importantes ao cultivo e cumprimento 

do projeto da modernidade, cujas funções estritas em seus diversos cômodos, nas 

pessoas envolvidas (alunos, professores, inspetores, diretores, etc.) e em seu 

deliberado distanciamento da casa e da rua foram produtos de concepções 

pedagógicas republicanas, as quais produziram, presenciaram e estimularam 

apropriações a partir de si próprio, sua arquitetura, representando um modelo 

cultural de organização superior da Instrução Primária Moderna.  

Conforme o Regimento do “Augusto Severo‟‟, e os Códigos de Ensino que a 

eles seguiram (1910 e 1911), o ensino ministrado no estabelecimento e nas demais 

escolas deveria ser leigo e gratuito: “art.8º O ensino é leigo e gratuito. A nenhum 

mestre é permitido o doutrinamento religioso de qualquer natureza, ainda mesmo 

solicitado pelos Paes e responsável de alumnos, nem a percepção de gratificações 
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por motivo de ensino publico”(RN, 1911, p.120). Fica clara nessas legislações de 

ensino a determinação em separar as ciências do ensino religioso, da Igreja, 

símbolo da tradição. 

No Código de Ensino (1911) não temos registro do cuidado com a população 

carente pois, mesmo declarando o ensino gratuito, a escola cobrava taxas que 

somavam ao Fundo Escolar para sua manutenção: “Art.150º O fundo escolar será 

constituído: [...] 6º Pela importância das taxas de matricula, exames e outros 

emolumentos cobrados nos estabelecimentos de instrucção” (RN, 1911, p.139). 

Entretanto, no Regimento do Grupo Escolar “Augusto Severo” há um destaque 

nesse sentido ao dizer que deve ter seu atendimento voltado às crianças pobres e 

apontar como seria essa atenção. Dessa feita, aos alunos pobres o governo 

ampararia os alunos pobres, com doação de cadernos, lápis, livros e outros 

materiais úteis ao ensino, mas os alunos não poderiam levar esses recursos para 

casa, ficando aos cuidados do professor. Mas segundo as pesquisas nas 

Mensagens Oficiais de Governo, nas estatísticas da época e informações nos 

jornais, quanto à entrada de alunos carentes na escola, possivelmente poucos foram 

os alunos que fizeram uso desse recurso, face à clientela de classe média 

rigorosamente selecionada pela escola.  

As orientações para admissão desse aluno de baixa renda já o excluíam no 

ato da matrícula pois, mesmo sendo dispensados das taxas, só eram admitidas a 

matricula na escola as crianças que: comprovassem a idade por documento 

assinado pelo pai; apresentassem atestado médico isentando-se de qualquer 

doença contagiosa; e atestado de idoneidade escolar, caso fosse egresso de outra 

escola. Documentos que muitos passariam a vida sem nunca terem tido acesso. 

Tendo o ensino, nos grupos escolares, sua organização graduada em quatro 

classes, o professor era pressionado a desenvolver a arte de bem ensinar a grupos 

de alunos de um mesmo nível de ensino; pois essa disposição representava as 

condições ideais ao ensino simultâneo e homogêneo, considerado um grande 

avanço em relação às antigas Escolas de Primeiras Letras com seu ensino 

multiseriado. 

 

 

Os meninos saem da escola com certas dose de cultura e prática  - 
intelectual e moral – são os homens que amanhã terão necessariamente de 
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fundar uma sociedade sobre os novos alicerces, cuidando do 
desenvolvimento das forças vitaes do paiz (CLÁUDIO, 1908, p.4). 

 

 

Esse comentário do jornalista Cláudio (1908), expressa as esperanças,com 

as novas concepções pedagógicas decretadas através da Reforma Pinto de Abreu. 

Francisco Pinto de Abreu foi autor intelectual da Reforma da Instrução Pública, 

inspirada na reforma Benjamim Constant para o setor educacional, contemplando 

também a preocupação com a formação do professor. Sobre esse assunto comenta 

João Cláudio, no jornal A República, em seu artigo “Educação moderna”, onde trata 

especificamente sobre expectativas e preocupações relativas ao corpo docente do 

Grupo Escolar Augusto Severo: “O essencial é formar professores modernos, 

completamente aparelhados para o ensino prático e intuitivo, tal como nos Estados 

Unidos da América e como se está fazendo em São Paulo.” (CLÁUDIO, 1908, p.4). 

A República trouxe, de maneira impetuosa, a reforma da instrução primária, 

mas não sem antes preparar o terreno. Para tanto, promoveu cursos, seminários, 

debates, não apenas para disciplinar e informar sobre o que ensinar, mas como 

ensinar, com base em pedagogias adotadas em países europeus e nos Estados 

Unidos da América, efeitos do movimento modernizador de reorientação da ordem 

político-social-cultural. O Regimento Interno do Grupo Escolar Augusto Severo trata 

de apresentar, objetivando a homogeneização da instrução primária, o Método 

Intuitivo como capaz de representar a aplicação mais adequada ao desenvolvimento 

do ensino que se defendia, dentro deste novo espaço, numa nova configuração 

política: 

 

 

Se novos espaços escolares foram necessários para acolher o ensino 
seriado, permitir os ditames higiênicos do fim do século XX, facilitar a 
inspeção escolar, favorecer a introdução do método intuitivo e disseminar a 
ideologia republicana, novos tempos também se impunham (VIDAL; FARIA 
FILHO; GONÇALVES; PAULILO, 2000, p.25) 

 

 

O Método Intuitivo foi adotado naquele momento para expressar a nova 

racionalidade para a ordem escolar, propunha a exploração dos sentidos, o 

desenvolvimento das faculdades intelectuais do educando, devendo o processo 

ensino/aprendizagem partir do simples para chegar ao complexo: “O ensino será 
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proporcional ao desenvolvimento das faculdades do educando. Estimule-se 

criteriosamente esse desenvolvimento, afim de que o alumno apodere-se da 

verdade por meio de suas investigações, livre de coação de qualquer natureza” (RN, 

1909a, p.83-84). Nele se negava toda espécie de memorização pela ênfase não 

mais na lição de palavras, mas nas lições de coisas, propondo-se iniciar a criança à 

observação direta do mundo cotidiano, e a manipulação de objetos naturais e 

industrializados, contribuindo para a elaboração de conceitos e imagens e formas de 

intervenção social. As apropriações do método intuitivo sistematizadas por João 

Henrique Pestalozzi, pedagogo do século XIX, cujas referências foram adotadas 

com diversas interpretações em diferentes Estados brasileiros como o norte-rio-

grandense, eram identificadas como uma das versões da pedagogia moderna. A 

determinação na disseminação/aplicação de alguns dos princípios pestalozzianos, 

como a “Pedagogia do Amor”, rendeu ao Diretor Geral da Instrução Pública Dr. 

Francisco Pinto de Abreu a alcunha de Pestalozzi Potiguar (ARAÚJO, 1988). Essa 

premissa do ensino com afeto estava presente no Regimento do Grupo Escolar 

“Augusto Severo”: 

 

 

[...] de uma afeição recíproca dos mestres e dos discípulos. Que ele se faça 
estimar, em vez de se fazer temer, porque assim ganhará a confiança dos 
alumnos e será respeitado. A persuasão e o conselho podem conseguir 
hoje o que o temor das punições não conseguiu nunca. Serão abolidos os 
castigos físicos, que pervertem o caráter das crianças e tornam odiosa a 
função do mestre (RN, 1909b, p.89). 

 

 

Tendo como referência as formulações teóricas de Pestalozzi, aliou-se 

educação integral com a aplicação do método intuitivo e para realizar essa união os 

professores deveriam estar aptos a “[...] tornar o estudo agradável, preparando 

judiciosamente suas lições, que deviam ser variadas, concretas, concisas e 

acessíveis à inteligência infantil, terminando antes que os alunos apresentassem 

sinais de fadiga” (RN, 1909a, p. 83-84). 

Nas classes, o método intuitivo despertaria os sentidos, a observação, a 

curiosidade, a percepção, a abstração, a imaginação e no aprender ao fazer, a 

criança se desenvolveria naturalmente ia adquirindo o conhecimento por meio do 

exercício natural de suas potencialidades. Uma das estratégias para a efetivação do 
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método era o ensino das lições de coisas que servia de laboratório preparando para 

o estudo das disciplinas regulares. Esse ensino deveria se desenvolver em um 

espaço específico chamado de museu, mas as lições de coisas não se restringiam a 

esse lugar. Nessas aulas introduzia-se, na forma de exercícios práticos, um reforço à 

educação científica, no intuito de superar uma mentalidade metafísica e escolástica, 

presente na escola tradicional. Enfim, fortalecia hábitos e atitudes da experiência, 

observação, afirmadora do método científico e do espírito positivo de cunho 

conteano: “trabalho sério, methodico e intelligente – estas creanças amanhã terão 

uma melhor noção de vida e, abandonando o mysticismo doentio que tanto nos está 

estragando as energias, organisarão a família sob os moldes mais compativeis com 

a existência de hoje” (INSTRUÇÃO PÚBLICA, 1908, p.3). O importante não é 

apenas o resultado da aprendizagem, mas as atividades de construção da 

experiência (FARIA FILHO, 2000). 

A organização pedagógica elaborada por Pinto de Abreu compreendia cinco 

escolas graduadas de ensino primário, sendo uma infantil, mista, pois admitia 

meninos e meninas, e quatro outras elementares, duas para cada sexo. A instrução 

primária, infantil e elementar, desenvolvida deveria obedecer “ [...] às condições 

physio-psychologicas do educando, com o tríplice fim intellectual, moral e physico, 

consoante à pedagogia experimental e processos da pedagogia” (RN, 1909a, p.63). 

No programa de ensino do Grupo Escolar “Augusto Severo”, as disciplinas 

eram distribuídas aparentemente em blocos de conhecimento. Assim tínhamos: 

Educação Intelectual que compreendia o ensino da leitura e escrita, contabilidade, 

lições de coisas, língua nacional, noções de geografia e de história pátria; Educação 

Moral e Cívica para o preparo do bom cidadão; e a Educação Física orientando os 

princípios de higiene, conservação de saúde, recreação e departamento dos 

sentidos, além do ensino de economia doméstica, desenho, artes escolares e 

trabalhos manuais e ensino do canto. 

Na Educação Intelectual foi dado destaque às matérias referentes ao estudo 

da língua nacional e ao ensino da leitura e escrita, e continua a ênfase a lições de 

coisas. Apesar desta ser sugerida no Parecer e Projeto de Rui Barbosa, bem como o 

método intuitivo em 1882, só na República as reformas implantadas nos Estados 

brasileiros, como o Rio Grande do Norte, é que vão se efetivar, ao menos na 

legislação, as lições de coisas. Ela seria responsável por iniciar o aluno na 

observação direta de mundo, no contato com objetos naturais e industriais, para a 
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elaboração de “idéias claras e exatas”, dirigindo e fortalecendo o hábito de observar, 

necessário ao estudo das ciências. A relação de atividades que deveriam ser 

desenvolvidas nessa matéria ocupava duas páginas do programa de ensino dos 

grupos escolares, pressupunha “constantes exercícios para cultivar os sentidos 

acerca de: a) denominação dos objetos percebidos, b) seus aspectos gerais e c) 

distinguir suas peculiaridades”. (RN, 1909a, p. 52-54). Essas etapas deveriam ser 

consideradas para desenvolver os exercícios para os sentidos; palestras sobre 

descrição de objetos, animais e vegetais; exercícios e noções práticas de higiene 

pessoal e de vestuário; “passeios e exercícios recreativos, no campo de 

experiências”. 

A língua nacional compreendia os estudos da matéria de leitura e escrita da 

língua materna e como em todas as matérias elencadas, o programa apresentava os 

rudimentos do conhecimento de cada área para a 1ª e 2ª classe de cada curso. Nas 

classes infantis a primeira matéria (leitura e escrita) compreendia a forma como 

aprender a ler e escrever pelo método analítico, decomposição e composição das 

sentenças. Desenvolvia-se a alfabetização fazendo o aluno ouvir os sons que as 

letras representavam para em seguida compor as sílabas, sendo terminantemente 

proibido o método de soletração. Tinha no uso da ardósia um recurso educativo no 

desempenho simultâneo da leitura e escrita. Nos cursos elementares aplicava-se o 

exercício de ler e escrever o qual se adotava como recurso de aprendizagem, em 

ambos os cursos, além de trechos morais e instrutivos e cadernos de caligrafia com 

gradação nos níveis de exigências. A matéria de língua materna consistia no 

exercício prático de seu uso oral como escrito. Também de modo gradual, a escrita 

dava-se da confecção de um cartão à redação sobre festas e passeios. Na 

aprendizagem da linguagem oral, partia-se da declaração de cada aluno, sobre os 

nomes das pessoas de sua família, a correção de expressões populares erradas ou 

declamação de poesias. 

A matéria da educação moral e cívica versava sobre o respeito, a 

obediência, o tratamento, a delicadeza, não só no ambiente escolar, mas em todos 

os espaços públicos incluindo o conhecimento, o respeito e acatamento das 

autoridades constituídas nas diversas alçadas. Era preparar o cidadão, não um 

cidadão qualquer, mas um cidadão útil à sociedade, que exercitaria as funções que 

dirigem “[...] os atos ordinários de educando que são a vontade e a sensibilidade”. O 

professor deveria instruir o aluno nas noções sobre a moral social e individual, na 
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relação quanto a seus direitos e deveres e desenvolver o sentimento cívico (RN, 

1909a, p. 54). 

Quanto à matéria educação física, da qual faziam parte também os trabalhos 

manuais e o ensino do canto, Nestor Lima, muitas vezes Diretor e professor da 

Cadeira de Pedologia da Escola Normal de Natal, conhecedor dos processos de 

recepção e apropriações no ensino, recomenda na coluna pedagogia, do jornal A 

República, em 1911, a utilidade da matéria em questão:  

 

 

O exercício physico tem pois seus efeitos: esthético, hygiênico, moral e 
economico ou melhor: Belleza, saúde, virilidade e direção [...] o trabalho 
manual atende a vários fins: á educação  intellectual, á educação esthética 
e a educação physica, [...] inspirando gosto e amor ao trabalho que respeite 
às ocupações rude e grosseiras [...] e o ensino do canto tem na escola, uma 
quádrupla utilidade: 1º física, porque fortifica os pulmões; 2º intellectual, 
porque contribui poderosamente por desenvolver o conhecimento e o 
sentido do belo; 3º moral, porque o gosto pelo canto, oferecendo às 
crianças uma fonte de prazeres elevados e delicados, 4º disciplinar, porque 
sendo um excelente meio de regular a entrada e saída, assegura mais 
silencio nas classes, danto por outro lado e em certas horas, satisfação á 
necessidade do ruído e do movimento tão natural nas crianças (LIMA, 1911, 
p. 6-9). 

 

 

As atividades da educação física tinham também o princípio de civilizar e 

servir ao exercício da cidadania, posto que manter o corpo sadio e desenvolver 

relações sadias no exercício da convivência na prática dos exercícios eram formas 

práticas de desenvolver os princípios mencionados. Dentre as atividades físicas 

estavam presentes os exercícios de conjunto, movimentos preparatórios e 

fundamentais, corridas, saltos sempre se observando a inserção gradativa dos 

esforços para favorecer o desenvolvimento natural do aluno. Os exercícios 

calistênicos faziam parte das atividades dos cursos elementares. Com origem na 

ginástica sueca apresenta uma divisão de oito grupos de exercícios localizados, 

associando música ao ritmo dos exercícios que são feitos para fins corretivos, 

fisiológicos e pedagógicos (GHIRALDELLI JÚNIOR, 2004). As sessões iniciavam e 

culminavam com a marcha, prática muito presente e útil nas apresentações públicas. 

Havia também a orientação de que as atividades físicas deveriam ser realizadas nos 

passeios escolares, no recreio e nos horários regulares de aula não ultrapassando 

vinte minutos (RN, 1909a, p. 55). 
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No ensino do canto ressaltaremos sua importância no âmbito da formação 

moral e cívica, pois estava presente no programa de ensino a aprendizagem não só 

os cânticos infantis, mas e principalmente dos cânticos que forneciam uma noção de 

organização do tempo, como músicas para iniciar e para encerrar as aulas, para 

acompanhar as marchas e os exercícios calistênicos, como todos os hinos 

patrióticos, incluindo o hino do grupo, além de outras canções cívicas (RN, 1909a, p. 

48). De modo bem claro, o Diretor Geral da Instrução Pública destaca a diferença do 

ensino, recorrendo à lembrança do método anteriormente adotado na escola 

considerada tradicional: 

 

 

[...] Ser bom discípulo é permanecer calado no banco, em atitude humilde 
ou circunspeta. Nem um riso, nem uma mostra de prazer, que qualquer 
expansão d‟alma ou do corpo infantil será levada à conta de mal 
procedimento ou incorrigibilidade [...] Nem se cogitava a educação física, 
onde até proibia-se os livres jogos recreativos, tão salutares ao crescimento 
da primeira idade. Que direi do canto e do desenho, se até pareceria um 

caso de punição entoar um hino ou riscar uma gravura (RN, 1909a, p.5).  

 

 

Essas práticas culturais defendidas nos programas de ensino do grupo 

entravam na ordem da formação dos ritos e da tradição das escolas republicanas e 

chegavam à rua por meio da participação ativa dos alunos dos grupos escolares nos 

eventos públicos, quer marchando ou entoando os hinos que melhor se adequassem 

aos eventos, que de imediato merecia registro nos jornais. Essas aparições eram 

defendidas sob a alegação de que se fortalecia o civismo nos alunos e ensinava a 

população o espírito republicano cívico e patriótico, além de divulgar as novas 

práticas culturais da escola e sua importância nesse momento. 

A tríplice finalidade, intelectual, moral e física estava consoante com a 

pedagogia experimental e o processo da pedagogia, isto é, estudo natural e integral 

da criança, respeitando seus aspectos biológicos, psicológicos e antropológicos (RN, 

1909b). Permeava o entendimento de todas as práticas pensadas para acontecerem 

no grupo, demarcando a diferença entre a antiga escola da monarquia e a escola 

republicana que acreditava estar preparando os cidadãos do futuro: “São esses 

meninos que saem da escola com certa dose de cultura e prática – intelectual e 

moral – são os homens que amanhã terão necessariamente de fundar uma 
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sociedade sobre os novos alicerces, cuidando do desenvolvimento das forças vitais 

do país.” (CLAUDIO, 1908, p. 4). 

 

 

4.6 O TEMPO PARA CONSTRUIR UM NOVO TEMPO 

 

 

Acreditamos, às vezes, que nos conhecemos no tempo, quando na 
realidade só se conhece uma série de fixações em espaços da estabilidade 
do ser, de um ser que não quer acabar, que no próprio passado vai em 
busca do tempo perdido, que quer „suspender‟ o vôo do tempo. Em seus mil 
alvéolos, o espaço conserva tempo comprimido. O espaço serve para isso 
[...]. BACHELARD 

 

 

O Regimento do Grupo Escolar Augusto Severo prescrevia o início do ano 

letivo para os primeiros dezesseis dias do mês de janeiro de cada ano e estipulava 

seu encerramento aos quatorze dias do mês de novembro. Mas depois o Decreto 

n.214 de 26 de janeiro de 1910 estabeleceu em seu Art. 1º que “As aulas dos grupos 

escolares serão abertas a 2 de janeiro e encerradas a 30 de novembro de cada 

ano”, realizava-se em novembro os exames e as férias. Dessa maneira, o grupo se 

impunha em sua especificidade não só em relação a seus espaços físicos, sociais, 

como também, na definição do seu tempo dentro do ano secular. Isto porque as 

demais instituições de ensino iniciavam suas aulas no 1º dia de fevereiro e as 

encerravam no último dia de outubro, deixando para o mês de novembro os exames 

e promoções e em janeiro de cada ano os exames de 2ª época, os de admissão e as 

matrículas. O tempo que unia todos os estabelecimentos de ensino eram as férias 

nos meses de junho e dezembro, e a não existência de aula nos domingos e nos 

dias de festas nacionais, estaduais, a semana santa e as festas de carnaval.  

O horário das classes ou das aulas de escola, no Grupo Modelo, iniciava às 

7h. e concluia às 11 horas, no turno matutino e das 13 às 17 horas, no turno 

vespertino com intervalo de meia hora para o recreio e 20min. para as aulas de cada 

matéria distribuídos dentro do horário de aula. Nesse sistema vinte faltas não 

justificadas levavam o educando a perder o direito de frequentar às aulas.  

O tempo de cada curso ficou estabelecido desta maneira pelos 

organizadores da estrutura pedagógica do Grupo Escolar Modelo, dois anos para o 



149 

 

curso infantil e de quatro anos para os cursos elementares, sob a alegação que 

estes períodos eram compatíveis com o desenvolvimento natural dos estudantes. 

Nesse período deveria ser observada a formação do caráter e do coração do aluno, 

unindo-a a um maior conhecimento intelectual, moral, cívico e físico dentro de uma 

perspectiva de instruir o indivíduo republicano de modo harmônico e integral. 

 

 

4.7 VIGIAR PARA MANTER A PEDAGOGIA DO OLHAR 

 

 

Com o Grupo se consegue a divisão do trabalho escolar, a 
fiscalização permanente[...].  Carvalho Britto, 1907 

 

 

Dentro das preocupações que inferiam na construção de prédios escolares 

ideais, estavam as que permitiriam a instauração da Pedagogia do olhar (FARIA 

FILHO, 2000), em que não só a beleza arquitetônica do edifício e as atividades 

escolares desenvolvidas fossem observadas, mas também onde professores e 

alunos estivessem sujeitos a uma melhor fiscalização, quanto aos valores positivos 

de ordem, disciplina e uma organização nacional. A vigilância é uma constante 

nesse sistema, delegados escolares fiscalizavam diretores, que fiscalizavam 

professores, e estes, os alunos. Muitos relatórios das autoridades escolares 

defendiam que aí estava a razão pela qual a qualidade do ensino nos grupos seria 

superior à das Escolas de Primeiras Letras (LIMA, 1997). O próprio Diretor Geral da 

Instrução Pública do Estado do Rio Grande do Norte, Pinto de Abreu apresentava 

em seus relatórios, que um sistema único de fiscalização e inspeção era a garantia 

de que os grupos escolares correspondessem às exigências e às necessidades de 

suas comunidades assistidas. E dentro do edifício escolar, a inspeção tratava de 

manter que o ensino fosse de acordo com a pedagogia e o regimento, sua Lei, para 

conservar os princípios e impulsionar o saber (RN, 1909b, p.7). 

A forma escolar de organização dos grupos também apelava para o zelo na 

fiscalização dos que neles atuavam, onde até os móveis eram confeccionados e/ ou 

adquiridos de forma a facilitar a vigilância, o disciplinamento cívico e moral do aluno. 

“A construcção do utensis escolares deve cingir-se ao modelo que facilitem a 
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vigilancia do professor, a responsabilidade individual do alumno e a satisfação dos 

preceitos hygyenicos e pedagógicos” (RN, 1909a). Ao se referir à responsabilidade 

individual do aluno, os Códigos de Ensino, regulamentavam a função destinada aos 

grupos escolares na cidade, que era promover a formação de um indivíduo 

autônomo, moralmente independente, diferenciado em seus gestos, hábitos, 

posturas, individualidade necessária à vida material e cultural necessárias na 

construção da nação. 

O controle não limitava às disposições físicas e mobiliares do grupo. Os 

professores também dispunham de um diário de classe, proposto pelo Diretor do 

grupo, prof. Ezequiel Benigno de Vasconcelos Júnior. O próprio Diretor orientou o 

uso do diário, esclarecendo de imediato ser ele uma invenção suíça utilizada desde 

o início do século XX, no Rio de Janeiro. Possuía o registro das médias de 

aproveitamento e o proceder dos alunos, também as notificações das lições que 

seriam ministradas e as questões a serem propostas, evitando segundo o prof. 

Ezequiel, as intoleráveis aulas improvisadas. O diário serviria tanto à supervisão dos 

alunos quanto a dos professores do grupo, além da organização do tempo, para 

cada matéria eram destinados 20 min., do conteúdo trabalhado e como este se 

apresentou na prática. Esperava-se que esse recurso promovesse a ordem, 

indispensável ao bom desempenho escolar. No jornal A República, o prof. Ezequiel 

Vasconcelos Júnior esclareceu e socializou as intenções de seu uso:  

 

 

[...] os professores preparam as lições que vão dar e escrevem suas notas 
no „‟Diário‟‟. Terminados os trabalhos escholares os diários são entregues 
ao diretor do grupo para serem remetidos á diretoria de Instrução e ficarem 
archivados para por elles se julgar o zelo, o esforço e até a aptidão 
pedagógica do professor (Vasconcelos Júnior, 1908, p.3). 

 

 

Nessa forma de organização escolar, o aproveitamento do aluno era 

classificado da seguinte forma: ótimo, igual a zero; bom igual a um; sofrível igual a 

dois; mau igual a três e péssimo igual a quatro. Seriam aprovados, para o ano 

seguinte os alunos que obtivessem até a média sofrível referente a dois. Os últimos 

exames compreendiam provas escritas, orais e práticas, em conformidade com os 

programas dos cursos. Os últimos exames ficavam a cargo da Presidência do 

Diretor Geral da Instrução Pública ou de pessoa por ele indicada em face da 
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importância dada a esse momento verificador da eficiência da construção educativa, 

uma nova prática, um novo rito escolar para a Instrução Pública, que além de 

ensinar a ler, escrever e contar educaria dando visibilidade dos seus feitos na 

população em uma nova ordem social (FARIA FILHO, 2000).  

O ensino gradual se fazia notório também na distribuição dos estudantes nos 

cursos por sua faixa etária, que podia variar um pouco de uma escola para outra 

devido seus próprios regimentos, mas não nos grupos, que atenderiam a mesma 

clientela. A classe infantil mista, matriculava meninos e meninas de cinco a dez anos 

de idade. A classe elementar masculina recebia meninos de seis a doze anos; e a 

classe feminina, alunas de seis a quatorze anos. A organização do grupo e os que o 

seguissem eram responsáveis por oferecer o Curso Primário dividido em classe ou 

escola infantil e elementar, depois também denominados no Código de Ensino de 

1911 de Curso Primário, 1º graduado dividido em infantil e elementar. Com a 

mudança da Escola Normal para as dependências do Grupo Escolar Modelo, onde 

seus alunos já realizavam a instrução prática, esse Grupo passa a oferecer também 

o 2º isolado com o Curso Normal. As classes também recebiam a denominação de 

escolas. Assim, o Grupo Escolar Modelo abrigava cinco escolas.  

 

 

4.8 PRÁTICAS ESCOLARES: PRÊMIOS E PUNIÇÕES 

 

 

À função de formar o cidadão moral e cívico, aliando premissas de uma 

Instrução primária eminentemente prática, a idealização do exemplo é um recurso 

extremamente requisitado no grupo. Para tanto, o Regimento recomendava aos 

professores o uso de prêmios e penas morais enumerando uma lista inicial dos 

prêmios que seriam admitidos desde o elogio perante a classe, à medalha de 

distinção em reunião solene, com autoridades temporais e familiares, mas 

ressalvava o cuidado nessa distribuição de prêmios, para não fomentar rivalidades 

entre os alunos. Uma bela ilustração desse momento de destaque ao aluno exemplo 

é a matéria do jornal A República, relatando a bela solenidade de entrega de 

prêmios:  
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Realizou-se hontem com uma assistência numerosa do mundo official, 
distintas famílias a festa solene da distribuição de prêmios aos alumnos dos 
diversos cursos do Grupo Escholar „‟Augusto Severo‟‟. Comparecendo o 
Exmo. Governador do Estado que se dignara aceitar a presidência dessa 
sympathica festa de ensino [...] Acreditamos que todos compartilham 
conosco á ideia lisongeira que se ficou formando a respeito da organização 
e do aproveitamento dos alumnos do grupo, sendo muito merecidas as 
felicitações dirigidas a seu digno Diretor prof. Benigno Vasconcelos 
(INSTRUÇÃO PÚBLICA, 1908, p.3). 

 

 

Mas do mesmo modo que se dava visibilidade ao elogio também àqueles 

alunos que infligiam os códigos de boa conduta e, após esgotados os meios 

persuasivos, as penas que se submeteriam também constavam de listagem no 

Regimento e estas seguiam de repreensão perante a classe reunida até a exclusão 

do grupo. 

A palmatória, por exemplo, tem o seu uso substituído pela disciplina sem o 

reforço da agressão e o sentimento de perseguição. Havia um movimento por uma 

pedagogia que defendia o equilíbrio e a harmonia natural próprio dos ensinamentos 

pestalozzianos: era a demonstração do progresso, mesmo levando em consideração 

a defesa de Ramos (1994), que os castigos morais tinham e tem conseqüências tão 

negativas e danosas quanto os físicos. A eliminação da palmatória, que 

anteriormente contava com artigo disciplinando seu uso, Regimento n.º 21 

(09/12/1865), contava com a glória de ser inovador. 

Mas a substituição da palmatória por castigos morais não foi aceita de modo 

tão tranqüilo, deveria ter sido motivo de muitas discussões e reclamações aos que 

faziam parte da formação deste novo aluno. Prova disso é essa mudança ter se 

tornado foco de debates na imprensa, até com defesas irônicas sobre a manutenção 

da palmatória :  

 

 

Dizem os senhores modernistas que a palmatória hoje é uma coisa 
infamante, um martyrio ou supplicio para os roseos dedos de uma creança 
[...] que a função do professor nos tempos actuais é ensinar ao menino 
brincando [...] Isso não deixa de ser muito bonito [...] mas lá para a 
Alemanha, Suissa, Estados Unidos, onde não se conhece a arapuca, nem o 
pião. Da banda de cá, o scenário é outro [...] No Brasil a palmatória  e o 
cascudo (com c maiúsculo, Sr. Typographo) são tão nescessário como o ar 
que se respira (NOTAS D‟ UM VADIO,1909, p.2). 
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Quanto ao corpo docente o Regimento do Grupo Modelo dispunha que seu 

provimento seria por concurso de títulos. Era previsto que entre os melhores títulos 

se considerasse a publicação em livros didáticos ou a descoberta de novos métodos 

de ensino e recursos didáticos com reconhecimento oficial. O grupo comportaria um 

professor por classe e tantos adjuntos quanto fossem as classes de vinte alunos 

excedentes. Os professores deveriam ser formados pela Escola Normal, mas na 

falta seriam contratados mestres provisórios por tempo determinado. Para admissão 

desses mestres, também havia uma lista de preferências quanto à contratação que 

ia de professores diplomados por cursos normais de outros estados, até os leigos 

que apresentassem certificado de conclusão do curso primário em escolas 

estaduais. Mesmo assim, ainda previa que o processo referente ao concurso de 

títulos e habilitação dos mestres provisórios seriam detalhados e regularizados pela 

Diretoria Geral.  

Descrevia minuciosamente, os deveres e as punições a que os professores, 

os adjuntos e os mestres provisórios deveriam se submeter. Os professores 

poderiam ser punidos, por exemplo, quando infringissem propositadamente, as leis 

regulamentos e instruções, por negligência no cumprimento do dever e por mau 

procedimento na sociedade. As penas iam da repreensão oral até a perda da 

cadeira. 

Aos professores que se distinguissem por sua dedicação e competência na 

aplicação dos princípios do Método Intuitivo ao ensino, eram concedidos prêmios. O 

Conselho de Instrução então concederia viagens para fora do Estado, aos 

professores que se destacavam no exercício de sua profissão no intuito de observar 

os progressos do ensino em outras cidades. Outro prêmio era a concessão da 

medalha Pestalozzi ou Froebel, constando de uma esfinge de um ou outro. Tal como 

acontecia aos alunos, as premiações aos professores deveriam ser públicas para 

materializar a pedagogia do olhar na construção da cultura escolar e na formação do 

povo que desses eventos participava. 

Desfrutavam de direitos, alguns semelhantes a um plano de carreira. 

Vejamos: cargos vitalícios após cinco anos de exercício; acréscimo de cinco 

porcento de gratificação adicional sobre seus salários após quinze anos de exercício 

e dez porcento depois de trinta anos, o que posteriormente o Código de Ensino de 

1910 determina anuência de um porcento após cinco anos de trabalho; montepio 

(espécie de previdência social); abono de faltas e licenças. São recursos 
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considerados de valorização, melhoria, renovação e modelo a ser seguido no 

controle e disciplinamento da carreira do magistério. 

A direção dos grupos escolares de até cinco escolas cabia a professores 

indicados pelo Diretor Geral de Instrução Pública. Aqueles grupos acima de cinco 

escolas seriam dirigidos por professores diplomados sem obrigação de regência de 

classe. Todos os vencimentos do corpo de funcionários eram estabelecidos 

previamente em tabela fixa integrando-se a todo ordenamento disciplinar proposto 

na íntegra pelo Regimento do Grupo Escolar Augusto Severo. 

O Grupo Escolar era concebido como uma  “[...]  federação de escholas sob 

um plano uniforme e direcção commum, mantendo cada uma sua economia interna” 

(RN, 1911, p.122). Tornou-se uma referência conforme a deliberação das políticas 

governamentais reformistas instituídas pelos intelectuais dirigentes locais, então 

responsáveis pela concepção, reformulação e organização da Instrução Pública em 

nível estadual. Uma tentativa de garantir uma uniformidade pedagógica, foi exigir o 

cumprimento do Regimento Interno do Augusto Severo, grupo modelo e campo para 

estágio dos alunos da Escola Normal, permitindo somente alterações que 

comportassem as diferenças locais, isto no caso dos demais grupos que foram 

criados e que deveriam se pautar no Regimento do Grupo Modelo. 

O modelo cultural de organização dos grupos escolares entrecruza-se com 

símbolos de criações artísticas, estéticas, arquitetônicas, com produções industriais 

pedagógicas e disciplinares, cindindo o conhecimento, espaço, tempo e corpo, 

desdobrando-se nas formas de organização cultural individual e coletiva em geral. 

Sua importância política e educacional esteve presente em quase meio século e 

representava um elemento de poder que disseminava um ideal de educação que 

prometia o alcance do progresso, a modernidade, a redenção. 
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ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

  

 

A capacidade de sobrevivência desta sociedade depende, evidentemente, 
de configurações estruturais na sociedade mais ampla. Pode-se dizer com 
certeza que um certo grau de pluralismo é uma condição necessária 
(PETER; LUCKMANN) 

 

 

Ao longo deste trabalho defendemos que ao ser proclamada a República no 

Brasil, seus idealizadores iniciaram um processo de divulgação vinculando o novo 

regime ao símbolo da modernização e de novos tempos. Para romper com as 

representações do antigo regime, era preciso formar um novo cidadão, nesse 

sentido, a escola foi pensada como meio pelo qual os objetivos civilizatórios, pátrios, 

modernos seriam concretizados e incorporados à Nação.  

Essa exigência vincula-se ao fato que desde a segunda metade do século 

XIX, o debate em torno da política educacional esteve presente no ocidente. A 

discussão sobre a organização didático-pedagógica e administrativa direcionava os 

meios e as finalidades que deveriam compor a escola primária, em especial, e sua 

universalização. A questão da educação trouxe à baila as querelas sobre a 

democratização da cultura e a função política da escola nas sociedades modernas e 

oscilou de acordo com os diferentes interesses políticos, ideológicos, religiosos, 

sociais, econômicos e culturais presentes em cada grupo, fossem estados ou nação. 

Dentro das discussões sobre a necessidade de se efetivar políticas para 

educação observamos que mesmo quando o ideário iluminista se fez presente no 

Brasil (antes da proclamação da República), ainda se convivia com aspectos 

considerados conservadores para aquele momento de renovação. Dentre elas, 

destacam-se: o ensino católico nas instituições escolares promovidas pela própria 

igreja e nas parcas escolas públicas cujo catolicismo como religião oficial, mantinha 

forte o pensar tradicional, atrasado; o papel dirigido as mulheres como subalternas à 

figura masculina e o ensino para poucos. Alguns esforços legais foram empreitados 

para uma formação mais moderna por meio da escola, aliando a família e a saúde, 

principalmente no Município da Corte (Rio de Janeiro), que representava a 

referência a ser copiada, ao menos em parte, pelas províncias. 

As reformas no campo da educação, a título de ilustração, e sem muito 

sucesso efetivo, mudaram, sobretudo os currículos, permanece o paradigma 
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educação física-higienista e intelectual proposta presente na Reforma de Couto 

Ferraz de 1854, para o Município da Corte. Nas legislações a partir de 1890, iremos 

ver incluída a instrução moral e cívica (influência do positivismo militar), elementos 

de música, ginástica e exercícios militares, trabalhos manuais para os meninos e 

trabalhos de agulha para as meninas, noções de direito pátrio perfazendo a marca 

do fazer republicano à instrução, intensificada a partir dos anos 20 do século XX.  

Assim, a modernidade escolar, esteve entre os imperativos na formação da 

República brasileira. Na construção dessa modernidade, os métodos e as formas de 

ensino desempenharam um papel de destaque, pois a educação foi considerada, 

nesse momento, a responsável por divulgar e formar o novo homem universalizando 

e assemelhando práticas adjudicadas ao universo simbólico. Mas incluía as práticas 

vinculadas ao corpo, ao espaço, ao tempo e ao fazer escolar, associando-os ao 

espaço e ao tempo social, no zelo em preparar os cidadãos para uma elite que 

exigia e valorizava o pensamento racional, objetivo. 

A formação de uma cultura escolar vinculada à construção de uma tradição 

republicana esteve presente na rápida existência do Colégio Americano, de 

orientação protestante, e na criação do grupo escolar e sua política de expansão, 

cujo princípio era laico e público. Essas instituições construíram e procuraram 

interpretar as novas representações coletivas capazes de fazer o indivíduo 

incorporar as configurações do mundo social. Além de identificar, classificar e agir 

compreendendo as imagens, ritos e tradições, que concretizavam a identidade e o 

poder que se pretendia difundir na população brasileira. Para isso, recorrendo não 

só a instrução, mas por intermédio dela também, para se fazer perene e estável. 

As instituições escolares estudadas fizeram parte do apelo unificador de se 

criar tradições para melhor identificar e consolidar essa transição pretendida entre o 

arcaico e o novo. O Colégio Americano por meio de sua aceitação, enquanto 

representante da modernidade escolar americana e o Grupo Escolar através de sua 

implantação pensada e requerida para democratizar o novo. Um Estado que se 

deseja moderno tinha que estar reafirmando sua legitimidade, sua ordem para 

representar o seu poder. E essas representações situam-se na organização dos 

discursos, dos signos e das cerimônias, elementos propícios ao âmbito escolar e 

sua cultura.  

O que de fato constatamos no fazer da cultura escolar nas duas instituições 

abordadas, em suas normas e no conjunto de práticas coordenadas para atender a 
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modernidade, foi primeiramente, no Grupo Escolar ter como pilar o ensino laico e 

cumprir com os fins sociopolíticos ou de socialização, que se desenvolviam não só 

dentro da sala de aula, mas em todos os espaços onde essas escolas se impuseram 

dentro ou fora de seus limites físicos, demonstrando sua diferença em relação às 

culturas familiares. 

Em segundo lugar a pedagogia desenvolvida no Colégio Americano 

alicerçada na ideologia liberal cujo foco era o sucesso individual, que somado aos 

outros de igual modo exitosos promoveriam o progresso da nação, veio endossar o 

marco ideológico para os republicanos que vislumbravam na educação os 

pressupostos necessários para a implantação e a preservação de suas idéias. 

Diante do que foi expresso, observamos a imitação do uso de bens culturais, 

bem como o uso de estratégias de distinção. Essa tensão possibilita o emprego 

diverso e contrastante dos mesmos bens culturais, comportamentos sociais e idéias. 

Nesse sentido, na implantação das escolas protestantes verificamos os mesmos 

usos e exigências transplantadas da república já considerada modelo, os Estados 

Unidos e presentes no discurso, até mesmo reificada na legislação brasileira desde 

o Império e adaptadas às práticas da República Brasileira em formação.  

Lemos nos princípios do Colégio Americano, criado em Natal ao romper da 

República, os mesmos cuidados com a higiene, não só no cotidiano, mas também 

nas práticas esportivas e físicas; a exigência da participação ativa dos pais em 

vacinar seus filhos para terem direito à matrícula, e no acompanhamento das 

atividades festivas ou cotidianas, são representações da importância que a 

educação apresentava no projeto de difundir e formar a sociedade para os novos 

moldes exigidos. O Grupo escolar, em seguida17, trouxe também para seus espaços, 

cuidadosamente pensados a mesma cultura escolar, marcando a diferença entre o 

antigo e o novo, formalizando tradições que se pretendiam cristalizar nessa 

mudança de regime e no desejo de mudar também o agir e o pensar. Embora 

mantendo praticamente a mesma organização didático-pedagógica, diferenciou-se 

em outros aspectos principalmente devido a natureza administrativa e mantenedora, 

por ser uma escola pública. 

                                                           
17

 Dizemos em seguida porque em nosso Estado o Colégio Americano encerrou suas atividades 
antes do Grupo Escolar Modelo Augusto Severo ser inaugurado, mas em outros estados do Brasil, 
ocorreu a co-existência, como em São Paulo, que diretamente foi beneficiado pela experiência do 
Colégio Americano para a implantação da reforma da educação primária configurados na criação dos 
grupos escolares (VIEIRA, 2002).  
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Dentro dessa perspectiva verificamos que ações, ou no mínimo, projetos 

para se efetivar as mudanças estavam presentes no Colégio Americano e nos 

Grupos Escolares da primeira década republicana. Em nosso estudo, no Grupo 

Escolar Modelo Augusto Severo. Nos currículos de ambos observamos a inserção 

dos exercícios físicos com a função moralizadora, higiênica e patriótica; as práticas 

de trabalhos manuais para meninos e meninas de forma diferenciada, mas com a 

mesma ênfase pragmática de teor científico-tecnológico. Os objetivos permeavam a 

idéia de fazer os alunos aceitarem uma nova forma de ver a realidade por meio da 

valorização da natureza e do trabalho. Quanto a esse aspecto destacamos o Colégio 

Americano que tinha como um dos seus pilares justamente ensinar não só pelo falar, 

ou fazer na escola, mas no ser. A prática educativa liberal era percebida e 

perseguida pelos professores não só na escola; junto com as suas atividades 

domésticas, era um mundo novo que em muito diferia do vivido pelos alunos. Uma 

organização que fornecia o respaldo ideológico para os republicanos que 

vislumbraram na educação os fundamentos necessários para a implantação e 

preservação de suas idéias. Uma educação capaz de revelar as fragilidades do 

sistema imperial e agregar a sociedade em torno dos ideais republicanos de 

liberdade e progresso. 

Nesse mesmo período inicia o processo de institucionalização da escola 

pública primária no Brasil, tendo como marco a criação dos grupos escolares. Em 

Natal/ RN, iniciou com o Grupo Escolar Modelo Augusto Severo que figurou como 

parâmetro não só para os demais grupos escolares, que fossem construídos ou 

criados, mas para todas as escolas que fossem instituídas ou já fizessem parte da 

instrução pública estatal. O Grupo Escolar significou a implantação de uma nova 

modalidade escolar, isto é, o estabelecimento de uma organização administrativa e 

didático-pedagógica cujos desdobramentos institucionais e históricos suscitaram e 

suscitam a discussão sobre os problemas da inovação educacional, a importação de 

modelos educacionais e sua articulação com a democratização do ensino no país e 

a própria participação na formação do cidadão para essa República democrática. 

A renovação propagada pelos novos métodos pedagógicos em 

contraposição a instrução pouco estimulante, monótona, sob rígida disciplina 

desenvolvida até aquele momento na maioria das vezes, estava presente na nova 

escola pública, em que se priorizou o mesmo método pedagógico já desenvolvido no 

colégio protestante, com grande aceitação por alunos e pais, o método intuitivo, que 
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mesmo que proposto pela reforma Leôncio de Carvalho de 1879 e no parecer de Rui 

Barbosa em 1883, no Estado do Rio Grande do Norte, no âmbito de nossa pesquisa, 

só foi conhecido por meio da implantação do Colégio Americano. Modelo de 

educação trazido pelo casal de missionários protestantes norte-americanos William 

Calvin e Katherine Hall Porter, para o Colégio Americano em Natal, e que fazia parte 

de seu universo sócio-cultural. Tinha como referência as experiências de Pestalozzi, 

que propunham na atividade educativa uma renovação dos métodos tradicionais, 

utilizados pelas escolas, entendidas como atraso ao desenvolvimento de qualquer 

nação. Método que ganhou notoriedade nos Estados Unidos, e por intermédio dos 

protestantes, foi transplantado para o Brasil com as mesmas estruturas na tentativa 

de inferir conjuntamente suas idéias religiosas e pedagógicas.  

Às instituições escolares imbuídas do ideário republicano caberiam formar 

classes educadas, cuja abrangência no Estado, e não diferente no Brasil, foi 

exercida sobre as elites que se unindo às tradições que se tornariam populares, no 

sentido de conhecidas pela população, construíram o que perdurou do imaginário 

republicano.  

A instrução deveria servir de suporte não só ao pensamento, mas ao estilo 

de vida, à visão de mundo, à postura ética, inserida na ideologia de caráter liberal. O 

Colégio Americano e o Grupo Escolar tinham o propósito de se aperfeiçoar sempre 

na intenção de livrar o homem de suas misérias e males, servindo de cura para a 

tirania, a superstição e ao poder sacerdotal. Por meio da escolarização, se 

transformariam as crenças, valores, tradições e utopias na superação do 

obscurantismo para a modernidade.  

Na perfeição para ser moderno, se cria toda uma variedade de utensilagens 

mentais, tradições e ações próprias ao novo estado. A modernidade tem na 

cidadania a referência para dar sustentação, tanto à eliminação do suposto atraso 

como para equacionar as distâncias e as desigualdades. E as instituições escolares 

foram as agências de formação desse cidadão. 

A educação republicana construiu uma cultura escolar não só para se fazer 

prática, mas para ser vista, admirada, desejada pela elite e para a sociedade em 

formação parte desse novo regime. As escolas trarão para esse homem novo, 

primeiramente com o Colégio Americano e depois com o Grupo Escolar Augusto 

Severo, e os que a ele seguiram, a introdução da co-educação, contra o legado 

católico de separação rigorosa de sexos; dignidade na educação do sexo feminino; 



160 

 

inovação curricular, com destaque ao aspecto científico, contra um currículo 

essencialmente clássico sem o uso de laboratórios, museus e experimentação; 

momentos públicos dos resultados pedagógicos com características de grande 

evento para demarcar perante toda a sociedade essas diferenças que agora se 

faziam no interior da escola. 

Satisfizeram, de certa forma, como explica Hobsbawn e Terece (2002), a 

necessidade de construir ou representar a modernidade em seu fazer pedagógico, 

inventando tradições para legitimar uma intenção histórica dos republicanos norte-

rio-grandenses, brasileiros. 

As ações educacionais, no Estado do Rio Grande do Norte, fossem via 

escola protestante ou grupo escolar pretenderam fazer a passagem para a 

modernidade desejada pelo Estado, por motivações diferentes. Essas instituições 

escolares serviram ao Estado para com elas responsabilizarem o indivíduo por esse 

novo, por meio da instrução da família formada nesse molde de uma nova ordem, a 

partir de novas visões e idéias políticas pensadas na constituição desse Estado 

moderno. 

Sabemos dos muitos limites impostos a essa formação, não só de caráter 

pedagógico, mas políticos, econômicos e sociais. Entre estes, o atendimento apenas 

aos alunos das camadas elitistas, deixando os pobres, os negros e os miseráveis 

excluídos. Mesmo havendo, no caso do Grupo Escolar, previsto em seu regimento 

formas de acolhimento aos alunos que fossem despossuídos de condições básicas 

para freqüentar as aulas, estes permaneceram de fora. A dificuldade dos 

professores cumprirem os programas e a permanência de práticas tradicionais de 

ensino, como o recorrente uso da memória e o formalismo na transmissão dos 

conteúdos, são resultados de professores mal preparados e investimentos 

insuficientes. A democratização da cultura escolar esbarrou não raros momentos, 

em limites impostos por interesses políticos ou mesmo econômicos locais.  

O expediente de usar a escola como divulgadora do novo não foi suficiente 

para que o ideal republicano fosse materializado na Primeira República, pois apesar 

de inovarem em alguns aspectos, ainda representavam a velha estrutura de ensino. 

Essas dificuldades na consolidação e expansão estabeleceram a dicotomia velho e 

novo, arcaico e moderno, próprio do caminho para a modernidade que vive o 

paradoxo de um mundo que se diz novo, mas que ainda está criando e aprendendo 

a novidade, ligado às tradições consideradas arcaicas e condições que se 
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conhecem tão bem. No entanto, essas contradições são necessárias e impossíveis 

de serem excluídas repentinamente, pois contribuem para selecionar o que 

realmente se quer perdurar. 

Mesmo em meio a obstáculos convém novamente destacar que os saberes 

escolares, vinculados às habilidades, códigos, valores e símbolos, representantes de 

um projeto político e cultural, incluindo seus processos de transmissão, associados a 

expedientes de legitimação do poder do Estado, a escola constituída na República e 

para servir a República ajudou a construir o valor social da escola, colaborou na 

formação do imaginário sociopolítico do novo regime e participou da instituição da 

memória e tradição republicana nacional. Seja na materialidade de seus prédios, ou 

na representação do espaço escolar, símbolo da importância que a educação 

deveria ter; nos símbolos sociais e morais representados pelos nomes dados aos 

estabelecimentos de ensino; na presença da bandeira nacional; até nos rituais 

escolares, tais como os exames públicos, nas festas de encerramento do ano letivo 

e nas comemorações cívicas. 

Assim, esperamos que as questões e os silêncios aqui percebidos e 

levantados possam contribuir para o avanço de outras pesquisas, que tenham como 

objetivo, estudar os impactos da construção de uma cultura escolar que se perpetua 

por um tempo enquanto tradição de um regime ou governo, na formação do cidadão. 

E sua inserção nas relações sociais e políticas, no quanto ela é produto e produtora 

de cultura, conhecimento, no processo de renovação do pensamento educacional 

brasileiro ao longo de nossa História. 
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