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                                                   RESUMO 

 

 

Este estudo analisa a prática pedagógica do educador norte-rio-grandense Nestor 

dos Santos Lima, durante 1910 a 1930, período no qual se concentra seu maior número 

de publicações sobre as questões educacionais. Almejamos compreender de que forma 

este intelectual contribuiu para o desenvolvimento do sistema de ensino primário 

através de seus escritos sobre os princípios e métodos do ensino de leitura e escrita, 

aplicados nos Grupos Escolares do Estado. Nestor Lima desenvolveu uma ampla 

atuação na sociedade, frente a cargos como a presidência do Instituto Histórico e 

Geográfico do Rio Grande do Norte (IHGRN), direção da Escola Normal de Natal e do 

Departamento de Educação do Estado. Publicou diversas obras de cunho educacional, 

como os Regimentos Internos para os Grupos Escolares, Escolas Isoladas, Escolas 

Rudimentares e Conselho de Educação. Neste estudo destacamos as lições de 

metodologia para o ensino da leitura e escrita, direcionadas aos alunos da Escola 

Normal de Natal, publicadas na coluna Pedagogia do Jornal A República. Nestes 

materiais observamos que os aspectos que compunham a prática desenvolvida por 

Nestor Lima envolviam desde questões morais e cívicas, a preocupação com a formação 

docente na Escola Normal de Natal e o Celibato Pedagógico Feminino. Observamos que 

a preocupação com as práticas de leitura e escrita estão presentes na obra desse 

educador como legado importante para as gerações que se sucedem. Fica evidente em 

suas produções que ele buscou uma melhor qualificação dos professores para que assim 

o nível do ensino primário pudesse evoluir. 

 

Palavras-chave: História da Educação; Prática Pedagógica; Nestor Lima. 
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                                                  RÉSUMÉ 

 

Cette étude analyse La pratique pédagogique de l’éducateur norte-rio-grandense Nestor 

dos Santos Lima, de 1910 a 1930, période ou se concentre son plus grand nombre de 

publications sur lês questions scolaires. Nous désirons comprendre de quelle forme cet 

intelectuel a contribué au développement du systeème d’enseignement primaire à 

travers sés écrits sur lês principes et méthodes de l’enseignement de la lecture et à 

l’écriture, appliqués dans lês Groupes Scolaires de l’État. Nestor Lima a joué um grand 

role dans la sociaété, à la tetê de fonctoins comme celle de La présidence de l’Institut 

Historique  e Geographique du Rio Grande do Norte (IHGRN), directeur de lÉcole 

Normale de Natal et du Dápartament d’Education de État. Il a pulié de diverses oeuvres 

de caractere scolaire, comme lês Régiments Internes pour lês Groupes Scolaires, Écoles 

Isolées, Écoles Rudimentaires et Conseil d’Education. Dans cette étude, nous mettons 

em évidence lês leçons de métodologique pour l’enseignement de la lecture ET de 

évidence lês leçons de metodologie pour l’enseignement de la lecture et de l’ecriture, 

adresses aus eleves de lÉcole Normale de Natal, publiées dans la colonne Pádagogie du 

journal A República. Dans ces matièrs, nous observons que lês aspects qui composaient 

la pratique développe par Nestor Lima impliquaient lês questions Morales et civiques, la 

preocupation de la formation enseignante à l’École Normale de Natal et le Célibat 

Pédagogique Féminin. Nous observons que la preocupations dês pratiques de lecture et 

lécriture sont presentes dans l’oeuvre de cet éducateur comme legs important aux 

générations qui se succédent. Il est évident qu’ Il a cherché das sés productions une 

meilleure qualification dês enseignants pour que le niveau de l’enseignement primaire 

puísse ainsi évoluer. 

 

Mots-clés: Historie de l’Éducation; Pratique Pedagogique; Nestor Lima. 
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APRESENTAÇÃO 

 

A Prática Pedagógica de Nestor dos Santos Lima é o objeto desta pesquisa que 

ora apresentamos. Para ela voltou-se o nosso olhar com o intuito de investigá-la, 

desvendá-la, compreendê-la. Os escritos de Nestor dos Santos Lima nos inquietaram 

para que buscássemos mais sobre sua atuação na educação norte-rio-grandense, bem 

como o desempenhar de sua prática docente. 

Neste caminho as fontes nos conduziram a uma definição seqüencial de 

capítulos que traçam a trajetória empreendida nesta produção. Cada capítulo permite ao 

leitor, assim como nós, percorrer todas as etapas desde caminho trilhado. 

Inicialmente, descrevemos como se deu O nosso encontro com Nestor dos 

Santos Lima, que narra nossa relação com o objeto de pesquisa desde o seu surgimento 

em nossa vida. Apresenta aspectos da nossa trajetória acadêmica, bem como se 

fundiram neste trabalho pesquisa e história de vida, levando-nos a ideias para a 

construção desta dissertação. 

Após elucidarmos como chegamos a este objeto, apresentamos quem foi Nestor 

dos Santos Lima, o educador. Segundo capítulo que trata acerca da vida e obra deste 

intelectual, de sua formação inicial à sua atuação profissional. 

Para realizar a investigação percorremos uma Trajetória Metodológica que parte 

do encontro com as fontes, atenção ao que elas desejavam nos indicar, isto através da 

exploração de seus respectivos acervos. Este também é o capítulo no qual destacamos os 

autores que dialogaram conosco na construção deste estudo. 

Após apresentar Nestor dos Santos Lima e suas contribuições para a educação 

do estado, construímos um capítulo que versa sobre Natal entre os anos de 1920 a 1930. 

Nele, tratamos sobre a configuração da cidade, dentre os aspectos econômicos, políticos 

e culturais, com destaque para a educação. Aspectos estes que tornaram esta época um 

período peculiar para a análise. 

Uma vez sentido o ar de modernidade que respiravam os natalenses no início do 

século XX, investigamos as instituições educacionais nas quais Nestor Lima trabalhou. 

Trata-se do capítulo A Prática Pedagógica de Nestor dos Santos Lima. Nele, 

apresentamos as reformas educacionais e as suas respectivas mudanças, o surgimento do 
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Grupo Escolar Augusto Severo, a formação docente ministrada na Escola Normal de 

Natal, assim como os regimentos e relatórios datados deste período. 

No sexto e último capítulo, são expostos os ensinamentos Do Mestre ais 

Discípulos. Embasados nos escritos de Nestor Lima, dentre os artigos publicados no 

jornal A República e demais periódicos a exemplo da Revista Pedagogium, observamos 

sua prática pedagógica e os principais destaques de seu discurso e nossas categorias de 

análise: Moral e Civismo, Formação Docente e Prática de Leitura e Escrita, e Celibato 

Pedagógico. 

Por fim, desvelamos nossas Considerações Finais sobre o trabalho que 

desenvolvemos, a partir da experiência vivida no trato com a educação e a pesquisa 

histórica. 
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Uma Palavra é muitas vezes um mundo de ideias, 

como um gesto a expressão de decisões supremas. 

(LIMA, 1913, p.7) 
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1. O nosso encontro com Nestor dos Santos Lima 

 

 

Iniciamos este texto apresentando o vínculo estabelecido entre o nosso objeto de 

pesquisa e as razões que norteiam este estudo. Tratamos sobre o caminho percorrido, as 

experiências vivenciadas no decorrer da pesquisa e como foi delineado o objeto de 

estudo em meio a essa trajetória. Contexto que tem início no ano de 2004, a partir do 

ingresso no Curso de Pedagogia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN).  

Nas primeiras disciplinas oferecidas pelo curso, percebemos uma identificação 

peculiar com a educação e por tudo o que aprendíamos sobre ela; mas, o que chamava 

realmente atenção era conhecê-la por meio da busca e compreensão de sua história. No 

primeiro período cursamos Fundamentos Histórico-Filosóficos da Educação I. Nesta 

disciplina se inicia a nossa identificação com a história ao percebermos que as leituras 

propostas instigavam, cada vez mais, a busca por mais conhecimentos nesta área. 

Gostávamos dos textos que eram trabalhados na sala de aula. Isto fazia com que a nossa 

concepção sobre a disciplina de história começasse a mudar e o que antes tinha como 

enfadonho tornava-se interessante e motivador para estudos mais direcionados. A 

identificação então despertada prosseguiu nos períodos seguintes quando nos 

matriculamos nas disciplinas de Fundamentos Histórico-Filosóficos da Educação II e 

História da Educação Brasileira. Nestas disciplinas se consolidou nosso interesse pela 

área de estudos em História da Educação. 

Em 2005, surgiu a oportunidade de ingressarmos em uma Base de Pesquisa com 

estudos em História da Educação. Isto ocorreu com a candidatura às vagas de Bolsista 

de Iniciação Científica na Base de Pesquisa Gênero e Práticas Culturais: abordagens 

históricas, educativas e literárias, coordenada pela Professora Doutora Maria Arisnete 

Câmara de Morais, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte/UFRN.  Nesta 

Base de Pesquisa desenvolvia-se o projeto Gênero, Representações e Práticas de 

Leitura/CNPq. Após aprovação na seleção de bolsistas, começa uma jornada diária 

composta por uma série novos conhecimentos. Inicialmente aprendemos como 

funcionava a Base de Pesquisa e tivemos acesso a fontes bibliográficas como livros, 

jornais, revistas científicas e textos discutidos nas aulas da Pós-Graduação em 

Educação. A primeira disciplina que participamos, nesta Base de Pesquisa, intitulava-se 
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Ateliê de Pesquisa: Gênero, Educação e Literatura I. Esta disciplina nos proporcionou, 

por meio das discussões realizadas todas as quintas-feiras, o aprendizado sobre as 

relações sociais e de gênero, com ênfase nos aspectos históricos, educativos e literários. 

Os estudos tiveram continuidade com a disciplina Ateliê de Pesquisa: Gênero, 

Educação e Literatura II, uma vez que, assim como na disciplina anterior, participamos 

de discussões relevantes que nos ofereceram um leque de novos conhecimentos, os 

quais contribuíram na construção do referencial teórico do nosso estudo.  

No início, tudo parecia incompreensível. Sentíamos dificuldade em entender o 

que aqueles pesquisadores discutiam, o que tanto falavam sobre História Cultural, 

representações sociais, cultura, literatura; áreas que não havíamos ousado explorar. 

Certa vez, uma doutoranda da nossa Base atentou para o fato de que embora o caminho 

do aprendizado e da pesquisa parecesse por muitas vezes obscuro, tínhamos uma 

lanterna que clareava nosso percurso. Que nos mostrava a direção a seguir. Esta 

analogia é feita em relação à pessoa da orientadora, a figura que nos auxilia no 

entendimento das questões suscitadas no período de nossas atividades acadêmicas e nos 

situa em meio aos desencontros neste caminho. 

 O primeiro trabalho direto com esses conhecimentos deu-se quando 

apresentamos o seminário do texto de A dimensão da palavra: prática de escrita de 

mulheres (MACHADO, 2005). Este foi um momento de grande aprendizado, uma vez 

que como iniciantes na pesquisa historiográfica iríamos expor nosso entendimento 

acerca do tema em estudo. Para tanto, eram realizadas reuniões com discussão da 

temática e esclarecimento de dúvidas, o que para nós, tornou este momento bastante 

produtivo. Começávamos a estabelecer relações com o objeto que investigávamos. Na 

disciplina Educação, História e Práticas Culturais I, novamente o nosso grupo de 

bolsistas apresentou um texto para os demais componentes da Base de Pesquisa, dentre 

estes alunos especiais, mestrandos e doutorandos. 

Paralelamente às aulas na Pós-Graduação, iniciamos a pesquisa, com o estudo e 

aprofundamento do plano de trabalho intitulado O Professor Nestor dos Santos Lima e o 

Celibato Pedagógico. Nesse momento estávamos “aprendendo a pesquisar”, como 

sempre nos disse a professora Maria Arisnete, quando nos ensina a termos método, 

paciência e humildade diante do conhecimento. Começávamos a sistematizar nossas 

idéias por meio da escrita e o que parecia apenas organização dos dados de estudo, 

tornava-se, posteriormente, nosso primeiro trabalho de Iniciação Científica. Neste 
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momento, estávamos diante da difícil tarefa de escrever as três páginas solicitadas aos 

alunos de Iniciação Científica que representassem suas respectivas Bases de Pesquisa. 

Este foi o nosso primeiro artigo. Apresentado no XVII Congresso de Iniciação 

Científica, realizado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no ano de 2006.  

Após a participação neste evento, descobrimos quão minuciosa é a tarefa de 

escrever e neste processo a presença da orientadora se fez fundamental. Além das 

orientações sobre a escrita do trabalho, nos ensinava também que as dificuldades que 

sentíamos para organizar o conhecimento através da escrita eram naturais aos que 

começavam a pesquisar. 

A partir desta primeira experiência, desenvolvemos novos artigos a serem 

apresentados em outros eventos, como o XII Seminário de Pesquisa do Centro de 

Ciências Sociais Aplicadas, por exemplo. Neste seminário, apresentamos no Grupo de 

Trabalho de nº 30, o artigo Nestor dos Santos Lima e a Educação Norte-Rio-Grandense 

no período de 1910 a 1920. A presença neste grupo foi um momento de aprendizado 

enriquecedor. A discussão nos possibilitou o acréscimo de novas idéias na construção 

do estudo que desenvolvíamos. 

Ainda no ano de 2006, participamos do IV Seminário Regional de Política e 

Administração da Educação do Nordeste e V Encontro Estadual de Política e 

Administração da Educação/RN – ANPAE, com o texto O Professor Nestor dos Santos 

Lima e a Educação no Rio Grande do Norte (1910-1920), na forma de pôster. Uma 

apresentação diferenciada das demais, onde sintetizamos os pontos chaves da pesquisa 

para uma breve apresentação ao docente responsável pela avaliação. 

Neste mesmo ano fomos informadas de que um Congresso Internacional sobre 

História da Educação seria sediado no Brasil. Tratava-se do VI Congresso Luso-

Brasileiro de História da Educação, em Uberlândia/MG. De início pensávamos ser 

impossível nossa participação neste evento. Enviamos um resumo do nosso trabalho 

para ser submetido a avaliação. O resumo foi aprovado. Recebemos esta notícia, através 

da orientadora, na Noite de Natal de 24 de dezembro de 2006. 

Este foi um momento que nossa memória faz questão de recordar. Lembramos 

do imenso salão, os estandes abarrotados de livros, a movimentação intensa das pessoas 

e um fato peculiar: estarmos próximos aos autores que citávamos como referências 

bibliográficas; isto foi interessante naquele momento. Recordamos, ainda, que na sala 

em que apresentamos a comunicação oral havia alunos de Iniciação Científica, 
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Mestrado e Doutorado. Neste espaço apresentamos nosso estudo e acolhemos as 

contribuições dos demais pesquisadores. Por estes fatos destacamos que apresentar 

nossos estudos em um Congresso Internacional foi uma experiência singular. 

 Durante o evento, assistimos a palestras e discussões em Mesas Redondas 

compostas por autores reconhecidos na área da História da Educação e apresentamos o 

artigo Nestor dos Santos Lima e a Educação Norte-Rio-Grandense (1911-1923). Esta 

foi uma oportunidade que, infelizmente, apenas a minoria dos alunos da graduação 

chega a ter. Estarmos entre professores e alunos de diversas instituições do Brasil e de 

Portugal, em meio a troca de saberes em várias esferas do conhecimento, fez com que 

este momento ficasse gravado em nossas lembranças. 

Além dos XIII Seminário de Pesquisa do CCSA e XVII Congresso de Iniciação 

Científica, destacamos o IV Colóquio Nacional de Epistemologia das Ciências da 

Educação – AFIRSE – realizado em setembro de 2007, na UFRN. Ainda no mês de 

setembro, participamos do I Seminário de Gênero e Práticas Culturais, sediado no 

Centro de Educação da Universidade Federal da Paraíba/UFPB. Nestes eventos 

aprendemos muito, a cada exposição da nossa pesquisa.  

Escrevemos então, pela primeira vez na vida, um artigo para ser publicado. 

Tratava-se do livro Os Escritores 10. Décimo volume dos livros que compõem o projeto 

Os Escritores, desenvolvido pela professora Maria Arisnete Câmara de Morais junto 

aos alunos do Curso de Pedagogia, matriculados na disciplina Aquisição e 

Desenvolvimento da Linguagem. Em 2007, ocorreu mais uma edição dessa coletânea, 

que chegou ao décimo volume em 2009. 

Este é um projeto que consideramos relevante, pois abre espaço aos alunos da 

graduação para duas experiências distintas. A primeira é a de resgatar suas memórias de 

leitura e perceber o que os influenciou na sua formação de leitor. A segunda é poder, 

ainda na graduação, participar da escrita de um livro. Este tipo de atividade nos 

possibilitou aprender sobre o processo de leitura e escrita, bem como conhecermos um 

pouco mais acerca de nós mesmos ao analisarmos como nos formamos leitores. 

 A nossa participação neste volume se deu com a produção do capítulo A leitura 

na minha vida, texto sobre a importância das memórias de leitura. Para tanto, 

destacamos as obras que influenciaram na constituição da nossa trajetória de leitora. 

Esta foi uma experiência que não havíamos cogitado vivenciar. Participar de todas as 

etapas da construção de um livro, desde a organização ao lançamento foi muito 
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importante. Por meio deste trabalho, aprendemos um pouco do que é ser um escritor. 

Parafraseando Morais (2003), vivenciamos o desnudamento que a escrita é capaz de 

proporcionar. Expressamos nossas emoções através das memórias de leituras relatadas e 

na noite de lançamento realizada no Núcleo de Arte e Cultura - NAC/UFRN se percebia 

no olhar de cada escritor e de seus familiares o orgulho pelo trabalho concluído. 

Estas foram algumas das experiências que a Iniciação Científica nos 

proporcionou. Uma vez citadas estas experiências, não poderíamos deixar de mencionar 

outro momento dentre os muitos que permeiam nossa memória durante a escrita deste 

texto. Este momento é o dia do lançamento do livro Chicuta Nolasco Fernandes, 

intelectual de mérito. Nesta noite, a autora Maria Arisnete Câmara de Morais celebra a 

concretização de mais um trabalho. A Escola Doméstica se faz o cenário ideal para este 

lançamento. Momento inesquecível aos que o presenciaram. Enquanto em seu silêncio, 

a instituição nos contava sobre sua história, por outro lado a autora em sua apresentação 

discorria sobre quem foi Francisca Nolasco Fernandes de Oliveira. Essa relação 

constituiu a magia desta noite. 

Destacamos de grande importância para a construção deste estudo, as pesquisas 

nas bibliotecas e acervos públicos, tais como o acervo do Instituto Histórico e 

Geográfico do Rio Grande do Norte/IHGRN, do Arquivo Público do Estado/APE, da 

Biblioteca Central Zila Mamede/BCZM e da Base de Pesquisa Gênero e Práticas 

Culturais. A cada estudo, descobríamos sempre mais do que esperávamos encontrar, o 

que colaborava para as diretrizes que direcionavam a construção da pesquisa. Segundo 

Bourdieu (2004, p.134) “a condição preliminar de toda construção do objeto é controle 

da relação muitas vezes inconsciente, obscura com o objeto a ser construído”. A relação 

com o objeto a ser construído, dava-se por meio das leituras dos textos de e sobre o 

professor Nestor dos Santos Lima, que revelam sua participação na educação do Estado, 

nas primeiras décadas do século XX. 

Nesses locais consultamos materiais como os jornais A Ordem, A República, 

assim como as revistas Pedagogium (1921-1925) e A Educação (1922). Escritos de 

Nestor dos Santos Lima de várias épocas e também materiais sobre o trabalho deste 

educador, fruto do reconhecimento dos contemporâneos à sua atuação na sociedade 

norte-rio-grandense. 

A atuação de Nestor dos Santos Lima na educação norte-rio-grandense foi o 

enfoque central do nosso estudo o que, por fim, culminou no trabalho monográfico no 
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Curso de Pedagogia na UFRN, intitulado Nestor dos Santos Lima e a Educação Norte-

Rio-Grandense (1910-1930). Este trabalho se constituiu como mais uma etapa de 

aprofundamento no objeto pesquisado, na metodologia utilizada, assim como nas 

leituras que proporcionaram a discussão com as fontes que compunham o estudo. 

A busca nos arquivos na busca por fontes de pesquisa compõe uma etapa 

importante na produção deste trabalho. O respeito ao manusear estas fontes e o cuidado 

para não danificá-las, foram importantes para realizar o estudo e também permitir que 

outros pesquisadores pudessem também dispor do mesmo material que utilizamos. 

Nestes arquivos buscamos escritos de autoria de Nestor dos Santos Lima e de outros 

autores que abordam aspectos pertinentes ao período de 1910 a 1930. Algumas obras de 

Nestor Lima foram selecionadas para a compreensão de sua atuação na educação da 

sociedade norte-rio-grandense, dentre estas o livro Um século de ensino primário 

(1927a) e a revista Pedagogium (1921), na qual está publicada a primeira edição do 

artigo O Celibato Pedagógico. 

As respostas encontradas nas pesquisas durante a construção da monografia só 

suscitaram mais questões acerca das propostas educacionais sugeridas por Nestor dos 

Santos Lima. Neste sentido, as direções da Escola Normal de Natal e do Departamento 

de Educação do Estado chamaram nossa atenção. Através das leituras realizadas, 

observamos que Nestor Lima foi Diretor da Escola Normal de Natal de 1911 a 1923 e 

Diretor do Departamento de Educação do Estado nos anos de 1924 a 1928. De posse 

destes cargos, escreveu relatórios, os quais são analisados em busca de indícios de seu 

ideário pedagógico no que concerne a sua atuação como educador. 

A partir destas informações questionamos sobre as idéias que moviam sua 

atuação nestas instituições. Com estas informações, iniciamos a construção do projeto 

de Dissertação. Este projeto foi um dos pré-requisitos necessários à candidatura ao 

Programa de Pós-Graduação em Educação/UFRN. 

A proposta deste estudo é a análise da prática pedagógica de Nestor dos Santos 

Lima no período de 1910 a 1930. Deste modo, buscamos evidenciar de que forma os 

ideais de educação propostos por este educador contribuíram para a educação no Rio 

Grande do Norte. Dentre os anos que constituem este recorte histórico, destacamos dois 

períodos: 1911 a 1923 quando ele atuou na Direção da Escola Normal de Natal; 1924 a 

1928, enquanto esteve como Diretor do Departamento de Educação do Estado. Além 



19 

 

destes aspectos, é neste período que se concentra o maior número de publicações – de 

cunho educacional – produzidas por Nestor dos Santos Lima. 

A pesquisa historiográfica é a forma pela qual realizamos esta investigação. 

Buscamos, neste trabalho, investigar os fatores constituintes da época em estudo para a 

compreensão do contexto histórico que ora analisamos. 

 

 

Uma vez que somos todos sujeitos dela, de uma maneira ou de outra, 

freqüentando ou não a escola, nos cultos, nas igrejas, nas festas, na 

família, nas ruas, na roça, na cidade, com amigos... Para nós, 
historiadores da educação, uma constatação evidente é a de que 

investigar os processos do aprender é fundamental para ampliarmos a 

compreensão das formas de como em tempos e espaços distintos, 
homens e mulheres organizaram sua vida, seus fazeres e suas idéias, 

enfim, seu modo de ser e estar no mundo. (VEIGA e FONSECA, 

2003, p.8). 

 

 

As autoras acima retratam o papel do historiador como sujeito da história e como 

produtor da historiografia, utilizando por base o conhecimento de um contexto social. 

Dessa forma, nos referimos a este estudo. Uma procura pelos fatores que determinaram 

a construção dos ideais pedagógicos de um educador norte-rio-grandense, lembrado nos 

dias atuais por seu trabalho na área educacional. 

Almejamos compreender a prática pedagógica de Nestor dos Santos Lima e de 

que forma seu trabalho interferiu na educação norte-rio-grandense do início do século 

XX. Cenário de importantes reformas educacionais e momento no qual Nestor Lima 

participou ativamente na educação do Estado. 
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Eu também vim cumprir um dever. Ele não se acha 

instituído nos códigos nem nas leis extravagantes. 

Consta nas decretais do coração, é um imperativo do 

sentimento que sempre deve unir mestres e 

discípulos. (LIMA, 1939, p.3)  
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2. Nestor dos Santos Lima, o educador 

 

 

Nascido em 01 de agosto de 1887, natural de Açu, município do Rio Grande do 

Norte, Nestor dos Santos Lima é o sexto filho, dentre os dez do coronel Galdino 

Apolônio dos Santos Lima e Ana Souto Lima. Quando criança Nestor Lima fez os 

estudos primários com a sua mãe e, desde cedo, denota interesse pelas letras. De acordo 

com Souza (1987) apesar da pouca idade, aos onze anos já auxiliava nas redações dos 

jornais locais da cidade de Açu, intitulados O trabalho e A luz. 

 

 

Galdino Apolônio dos Santos Lima 

Fonte: acervo do IHGRN 
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Sua formação deu-se, inicialmente, no Atheneu Rio-Grandense, quando aos 

treze anos de idade, ingressou no Curso Secundário, concluído no Liceu Paraibano, em 

1904. Posteriormente, matriculou-se na Faculdade de Direito do Recife, pela qual 

recebeu o título de Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, em 16 de março de 1909. 

Quando voltou a Natal exerceu a profissão de advogado em sua casa, localizada na Rua 

da Conceição, nº 573, no bairro da Cidade Alta. Atualmente, neste lugar funciona a 

Assembléia Legislativa do Rio Grande do Norte. 

Ana Souto Lima 

Fonte: acervo do IHGRN 
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Com a formação de Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, prestou concurso 

para o ingresso na Escola Normal de Natal. Com sua aprovação, substituiu o professor 

Ezequiel Benigno de Vasconcelos Júnior que encerrava seu contrato neste ano e, 

assumiu em 1909, a cadeira de Pedagogia. Em 14 de março de 1911 foi nomeado, pelo 

Governador Alberto Maranhão, para exercer o cargo de Diretor desta instituição de 

ensino, permanecendo nesta função até 1923. Intelectual atuante exercia várias funções 

no campo educacional. Assumiu a direção do Grupo Escolar Modelo Augusto Severo de 

1911 a 1923. Em 1911 assumiu também as cadeiras de Pedologia – ciência que 

investiga as leis e fenômenos aplicáveis às crianças e enfoca a visão acerca dos aspectos 

de diferenças e individualidade – e Psicologia Infantil. 

Nos Governos de José Augusto Bezerra de Medeiros (1924-1928) e parte do 

Governo de Juvenal Lamartine de Faria (1928-1930), Nestor Lima assumiu o cargo de 

Diretor do Departamento de Educação do Estado. Em seguida, nos governos dos 

Interventores Federais Irineu Jofili – novembro de 1930 a janeiro de 1931 – e Aluízio 

Andrade Moura – janeiro a julho de 1931– respondeu pela Secretaria Geral do Estado. 

No ano de 1949, foi o primeiro Diretor da Faculdade de Direito do Natal, criada em 15 

Diploma da Faculdade de Direito do Recife 

Fonte: acervo do IHGRN 
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de agosto de 1949, na qual foi professor das disciplinas Direito Internacional Público e 

Direito Penitenciário. 

Atentamos para as produções resultantes destes anos de atuação, uma vez que o 

período que ora pesquisamos faz referência a época de maior número de publicações de 

Nestor dos Santos Lima, em se tratando de questões educacionais no Brasil e, 

especialmente, no Rio Grande do Norte. Publicou diversas obras de cunho educacional, 

como os Regimentos Internos para os Grupos Escolares (1925), Escolas Isoladas 

(1925), Escolas Rudimentares (1925) e Conselho de Educação (1925). As problemáticas 

educacionais são discutidas por Nestor Lima através de diversos veículos de 

informação. São livros, jornais, revistas, relatórios de funcionamento da Escola Normal 

e do Departamento de Educação, assim como relatórios de viagens. 

É vasta a sua produção intelectual. Escreveu ensaios sobre a História do Brasil e 

do Rio Grande do Norte a exemplo de: A matriz de Natal (1909), O Quartel Militar de 

Natal (1916); Qual é o Rio Grande? (1926); Preciosa relíquia colonial (1927); Assu 

(1929); Ruas de Natal (1930); Monumentos do Rio Grande do Norte (1933); Municípios 

do Rio Grande do Norte (1937 e 1942); As raízes do Brasil no conflito mundial (1942); 

Sobre a Fortaleza dos Reis Magos (1946); As ruas de Natal (1946). 

Ainda produziu obras que destacam as personalidades e elementos culturais do 

Estado como Tobias Monteiro (1953); Amaro Cavalcante (1950); O doutor Souto 

(1941); Desembargador Manoel André da Rocha (1944); O dia de Augusto Severo 

(1943); Em memória do índio potiguar − Dom Antônio Felipe Camarão (1943); 

Primeiro centenário do Barão Rio Branco (1945) e algumas lendas e tradições 

potiguares (1952). 

Destacamos, neste estudo algumas produções, principalmente às relativas ao 

período que elegemos para análise. Foi colaborador de diversos periódicos, a exemplo 

da Revista Ensino, Revista Educação, Revista Brasileira de Educação, Boletim de 

Educação, Revista Pedagogium e Revista do Instituto Histórico, periódicos dos quais 

ele foi colaborador. 

Nestor Lima escreve a coluna Pedagogia, no Jornal A República, durante os 

meses de julho a setembro de 1911. Os assuntos discutidos nas matérias têm relação, na 

maioria das vezes, com a metodologia do ensino. Estes se intitulam: A escrita, seus 

princípios e processos. A caligrafia (1911a); A leitura, suas espécies, métodos e 

processos (1911b); Ensino do desenho, sua importância e métodos (1911c); Trabalho 
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manual. Canto. Exercícios físicos, sua importância, métodos e processos (1911d); 

Trabalho Manual. Canto. Exercícios Físicos, sua importância, métodos e processos 

(conclusão) (1911e); Língua materna, importância, exercícios e processo (1911f); 

Aritmética, sua importância e processo. Morfologia. Geometria (1911g); Lições de 

coisas, sua importância, princípio e método (1911h); Geografia, importância, métodos 

e processos (1911i); História, sua importância, métodos e processos (1911j); Instrução 

moral e cívica e economia doméstica. Métodos e processos (1911l); O grupo modelo 

(1911m). 

Evidenciamos os demais escritos de Nestor dos Santos Lima. São livros, artigos 

e teses publicados em revistas educacionais sob os títulos: Lição de metodologia 

(1911n); Metodologia do ensino primário e normal (1913); O culto da pátria e a missão 

dos mestres (1913); Síntese do nosso movimento pedagógico (1921a); As modas e a 

educação (1921c); Pelas Repúblicas do Prata e sul do país (1923); Pela unidade do 

magistério nacional (1923);  A questão educativa (1923); O ensino público (1924); Um 

século de ensino primário (1927a); As razões deste centenário (1927); O grande dever 

(1938). Publicou, ainda, O Celibato Pedagógico Feminino (1921b; 1927b) e A 

Unificação do Magistério Nacional (1927), texto apresentados na I Conferencia 

Nacional de Educação, que se realizou na cidade de Curitiba, em 1927. 

Foi compositor de canções, poesias e crônicas disseminadas pela Revista SOM. 

Em 1910, escreveu seis canções: Céu; Terra; Árvores; Flores; Aves; Borboletas do 

Brasil. (LIMA, 2007, p.15). Sua autoria não se restringe somente a músicas e poesias. 

No ano de 1918 escreveu Florial (1918), peça teatral de caráter lírico dedicada a 

atuação de crianças. Outra peça de sua autoria foi produzida em 1943, intitulada de 

Simbolismo da Nossa Bandeira, apresentada por crianças de uma escola do município 

de Lages, interior do Rio Grande do Norte. São de sua autoria as letras do primeiro 

Hino do Rio Grande do Norte e do Hino do Centenário da Independência do Brasil; 

este último dedicado ao Governador Antônio José de Melo e Souza. Compôs a poesia 

Aos Heróis da Independência, dedicada aos alunos do Grupo Escolar Augusto Severo, 

no ano de 1922. 

No Hino do Centenário da Independência do Brasil, Nestor dos Santos Lima 

descreve a Proclamação da Independência como um grito de redenção. Emancipação 

que, de acordo com o autor, deve ser celebrada e relembrada com sincero amor ao 

Brasil: 



26 

 
Lá do cimo alcantilado/Da serra do Cubatão/Vem, no século passado/ 

Um grito de Redenção. 

É que, em prélio de gigantes/Em prol da Separação/Saem forte 

triunfantes/ Os brios desta Nação! 

Já cessará a luta ingente/Vencido o batavio algoz/Quando ergueu-se 

audaz torrente/Que o luso ceptro depôs! 

Do Ypiranga, eis que um rugido/De peito ousado e viril/Vem vibrar 
repercutido/Do Norte ao Sul do Brasil! 

Vivam sempre na memória/Nos halos da gratidão/Os heróis dessa 

vitória/Negreiros e Camarões/ Tiradentes, Miguelinho/  

Da glória nos arrebóis/ Vão das nuvens sob o arminho/ 

Transfigurados em Soes! 

Bela e grande essa cruzada/Dos Templos Universais/ 

É Gonçalves Lêdo, é Andrada/Brilhando cada vez mais/ 

São ministros do calvário/Pregando o credo civil/ 

Tendo a destra um Breviário/De amor sincero ao Brasil.  

Brisas pátrias feiticeiras/Correi por todo esse Azul/ 

Sobre as plagas brasileiras/Moraé, Cruzeiro do Sul/ 

Honra ao povo altivo e nobre/Que vive aqui tão feliz/ 

É a Bandeira linda cobre/Com auriverde matiz! 

Vibre um Hino extraordinário/Do fundo dos corações/ 

Celebrando o centenário/De tais reivindicações/ 

Exultemos de alegria/Cantemos vitórias mil/ 

Relembrando o augusto DIA/Em que foi livre o BRASIL! 

Almas exús cantem hinos/De amor, de veneração/Glória! Glória! 

Aos paladinos/Da pátria emancipação. (NESTOR LIMA, 1922, p. 

129-131). 

 

 

Nestor Lima trata de uma questão de abrangência nacional ao sugerir a data de 

15 de outubro para a comemoração do Dia do Professor. Este texto foi apresentado no 

VIII Congresso Brasileiro de Geografia, que aconteceu na cidade de Vitória/ES, em 

1926.  Nestor Lima assinala que a escolha deste dia faz menção à data de aprovação da 

Lei que reorganizou o ensino primário no Brasil. Trata-se da Lei Imperial de 15 de 

outubro de 1827, assinada por D. Pedro I e referendada pelo Visconde de São Leopoldo, 

ministro do Império. Sua proposta obteve êxito. Foi aprovada e referendada no governo 

de Washington Luís Pereira dos Santos (1926-1930). 
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A partir de 1927, ano de comemoração do centenário desta Lei, a data 15 de 

outubro passa a ser comemorada em escala nacional. Nestor dos Santos Lima publica 

então Um século de ensino primário (1927), livro que condensa textos nos quais o autor 

salienta a importância da Lei Imperial para a educação no Brasil. 

 

 

  

 

 

Esta produção deu-se, inicialmente, na forma de artigos semanais e depois 

diários, publicados durante os meses de julho a outubro de 1927 no jornal A República. 

Juntos, estes artigos formaram o livro já mencionado. 

Capa do livro Um século de Ensino Primário (1927) 

Fonte: acervo do IGHRN 
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Em 1936, em conjunto com Henrique Castriciano e Luís da Câmara Cascudo, 

Nestor Lima fundou a Academia Norte-Rio-Grandense de Letras, da qual foi Secretário 

Geral e ocupante da cadeira nº9, cujo patrono intitula-se Almino Afonso. 

Sua atuação na sociedade norte-rio-grandense não se restringe somente ao 

campo educacional. Em 16 de outubro de 1910, Nestor Lima passa a fazer parte do 

Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte. Posteriormente, em 1927 

tornou-se presidente desta Casa da Memória, cargo no qual permaneceu até o ano de 

1959, ano de seu falecimento.  

Nestor Lima, aos 57 anos de idade, casou-se com Helena Cicco dos Santos 

Lima, em 14 de outubro de 1944, na cidade do Rio de Janeiro. Quinze anos depois, em 

26 de fevereiro de 1959, antes de completar seus 72 anos faleceu em um apartamento 

situado no pavilhão sul do Hospital Miguel Couto, hoje denominado Hospital 

Universitário Onofre Lopes, em Natal. 

Através de seu testamento doou todo seu acervo bibliográfico ao IHGRN. Seus 

escritos que hoje se localizam na “Sala C” da instituição. Durante as festividades dos 

cinqüenta anos de criação desta Casa da Memória, escreveu o artigo O jubileu de ouro 

do instituto histórico, em 1953. 

 

 

Sala “C” Biblioteca Dr. Nestor Lima 

Fonte: acervo do IHGRN 



29 

 

 

 

No espaço que está situada a biblioteca Dr. Nestor lima observamos quadros 

com as fotografias de seus familiares, estantes repletas de seu acervo bibliográfico, bem 

como, uma estante com publicações e homenagens dos contemporâneos a esse 

educador. 

Além das homenagens que encontramos no acervo do IHGRN, identificamos 

uma homenagem póstuma, prestada pelo governador Aluísio Alves (1961-1964), por 

meio do Decreto nº 4.251 de agosto de 1964, quando o então governador nomeou uma 

instituição educacional da Natal como Escola Estadual Nestor dos Santos Lima. Esta 

escola situa-se na rua São José, s/n, no bairro Dix-Sept-Rosado. 

 

 

 

 

 

Dada a sua importância Nestor Lima é objeto de estudo de pesquisadores e 

alunos da Pós-Graduação e Iniciação Científica. Estes trabalhos contemplam aspectos 

Escola Estadual Nestor Lima 

Fonte: acervo das autoras 
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da vida e desempenho profissional do educador e têm colaborado com a construção da 

nossa pesquisa. 

 

 

 

 

Dentre esses estudos, destacamos a Tese de Doutorado do Professor Antônio 

Basílio Novaes Thomaz de Menezes (2003), intitulada Nestor dos Santos Lima e a 

Modernidade Educacional: uma história do discurso. Organizada em seis capítulos, 

discute questões como: O autor e a construção de uma história do discurso; A 

biblioteca e a ordem dos saberes; O registro da Escola Normal: relatórios e as matrizes 

do discurso; A formação da matriz didático-pedagógica; O deslocamento da ordem 

discursiva e o esboço da nova matriz; O registro do Departamento de Educação e a 

matriz político-educacional. 

Menezes (2003) apresenta as atividades de Nestor dos Santos Lima na 

sociedade norte-rio-grandense no início do século XX, destacando a concepção de 

modernidade divulgada nas suas propostas. Analisa o espaço de produção do discurso 

pedagógico-educacional em Nestor Lima, compreendido entre o período de sua direção 

Publicações de e sobre Nestor dos Santos Lima 

Fonte: acervo do IHGRN 
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na Escola Normal de Natal (1911-1923) e no Departamento de Educação do Estado 

(1924-1928).  

O autor também destaca a existência de duas matrizes teóricas entre os anos de 

1911 e 1928. A primeira que emerge da massa de documentos produzidos por Nestor 

Lima durante o período de sua direção na Escola Normal de Natal é denominada de 

matriz didático-pedagógica. A segunda, produzida enquanto o educador ocupava o 

cargo Diretor do Departamento de Educação do Estado, intitula-se matriz político-

educacional, e é o resultado de suas reflexões acerca da educação a luz de aspectos 

políticos e administrativos.  

Para compreender como foram formadas estas matrizes, Menezes (2003) 

recorre ao referencial teórico que constituiu o discurso em Nestor Lima. Além dos 

escritos produzidos por ele em sua época de atuação, o pesquisador analisa também as 

obras contidas na Biblioteca Nestor Lima, situada na sede do Instituto Histórico e 

Geográfico do Rio Grande do Norte. 

Outro trabalho que versa sobre a atuação do professor Nestor dos Santos Lima 

na educação Norte-Rio-Grandense é a monografia Nestor dos Santos Lima: educador 

do Movimento da Pedagogia Nova (Rio Grande do Norte, 1911-1923), de Thaís 

Christina Mendes de Lima (2007). Este estudo tem como foco a compreensão da 

concepção de educação escolar pensada e implementada por Nestor Lima no Rio 

Grande do Norte segundo preceitos, métodos, procedimentos e repertórios da Pedagogia 

Nova. 

Em sua pesquisa a autora apresenta a produção acadêmica e intelectual de 

Nestor dos Santos Lima. Destaca seu engajamento em instituições culturais como o 

Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte e a Academia Norte-Rio-

Grandense de Letras, assim como o seu trabalho pedagógico durante a direção do Grupo 

Escolar Modelo Augusto Severo e da Escola Normal de Natal.  

Como fontes para sua investigação, Lima (2007) analisa os Relatórios da Escola 

Normal de Natal no período de 1911 a 1915 e os Relatórios das viagens de 1913 e 1923, 

sob os títulos Melhoramentos Técnicos do Ensino Primário e Normal (1913) e Da 

Organização do Ensino Normal, Profissional e Primário no Sul do Brasil e no Rio da 

Prata (1923). Com base nestes materiais a autora destaca as impressões educacionais de 

Nestor Lima a partir de suas visitas a outras localidades, com a finalidade de contribuir 
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para o aperfeiçoamento do sistema de ensino do Rio Grande do Norte. Evidencia a 

materialização do movimento educacional na década de 1920, por meio das apreciações 

resultantes das visitas às instituições educativas paulistas e de sua visita ás escolas-

modelo de Belo Horizonte e do Rio de Janeiro visitadas por Nestor Lima. 

No âmbito internacional, destaca as inovações educacionais em consonância 

com o Movimento Internacional da Pedagogia Nova, registradas por Nestor Lima no 

seu relatório de visitas às instituições educacionais de Montevidéu e Buenos Aires.   

Dentre as pesquisa sobre a atuação de Nestor lima que foram estudadas para 

fazer parte de construção do nosso estudo, citamos o Dicionário de Educadores do 

Brasil: da colônia aos dias atuais . Este livro apresenta o verbete Nestor dos Santos 

Lima, no qual Paiva(2002, p. 838),trata sobre a influência desse educador na 

constituição de um novo sistema de ensino no século xx. Em meio as definições que 

fazem referência ao educador estudado, a autora descreve-o como um historiador 

minucioso e responsável, que não se limitava a pesquisar nos arquivos, mas se 

deslocava a outros lugares, verificando, in loco, as temáticas pesquisadoras. 

De modo semelhante, Enélio Petrovich (1988, p. 70) organiza a coletânea 

Nestor dos Santos Lima: aspectos de sua vida e obra .Este texto é composto por escritos 

de intelectuais que tratam sobre características diversas relacionadas á vida do docente. 

Dentre os pontos abordados, há espaço inclusive para  descrição de sua personalidade. 

Itamar de Souza acentua que Nestor Lima era um homem de feição diversificada, 

múltipla, inquietante, revestida de seriedade e de toques admiráveis de originalidade. 

Nessa coletânea, os escritores enfocam também aspectos da vida profissional 

de Nestor Lima. José lldefonso Emerenciano, membro de instituto Histórico e 

Geográfico do Rio Grande do Norte, descreve-o como um advogado competente e 

zeloso, como educador emérito (PETROVICH, 1988, p. 70). Corrobora com essa ideia a 

apreciação proferida por Raimundo Nonato. Segundo ele, ``Nestor dos Santos Lima foi 

o próprio Instituto Histórico numa larga faixa da sua vida, pois, há homens que são 

instituições.” (NONATO, 1982, p. 21). 

Na visão de Manoel Rodrigues de Melo, então presidente da Academia Norte-

Rio-Grandense de Letras, o educador era dotado de um singular espírito de organização 

e possuía uma extraordinária capacidade de trabalho que era nele um predicado 

admirável, era homem metódico , organizado, conservador nos seus hábitos e amizades.  
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Em Patronos e Acadêmicos – Academia Norte-Rio-Grandense de Letras: 

antologia e biografia, Veríssimo de Melo (1974, p.56) registra que Nestor dos Santos 

Lima foi, sobretudo, professor, advogado, administrador e historiador. Como Presidente 

perpétuo do Instituto Histórico do Rio Grande do Norte, o representou nas Conferências 

Nacionais. Fez parte também dos demamos o ais Institutos Históricos e Geográficos do 

país; foi sócio honorário dos Institutos do Amazonas, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, 

Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Espírito, São Paulo, Minas Gerais, 

Paraná e Rio de Janeiro. 

Como historiador era escrupuloso, minucioso na cronologia dos fatos devendo-

se ao seu trabalho persistente o levantamento de dados preciosos sobre fatos e figuras da 

história do Rio Grande do Norte. “Sua administração foi das mais construtivas, 

mantendo em dia a publicação da Revista, promovendo reuniões e zelando pelo 

patrimônio da instituição”. (MELO, 1974, p.72).  

Dentre os estudos acadêmicos a respeito de Nestor dos Santos Lima, 

observamos desde a análise do seu discurso pedagógico- educacional (MENEZES, 

2003), sua atuação em meio ao Movimento da Pedagogia Nova (LIMA, 2007), a 

descrição de suas atividades profissionais e aspectos característicos de sua 

personalidade (PAIVA, 2002; PETROVICH, 1988),  

Em entrevista realizada com Enélio Petrovich, sobrinho-neto de Nestor dos 

Santo Lima e presidente do IHGRN, ouvimos sobre suas impressões acerca da 

personalidade de Nestor Lima. Em sua fala, destaca aspectos do trabalho 

desenvolvimento por Nestor Lima, dentre os percebidos em sua atuação profissional na 

Casa da memória. 

Ao falar sobre a influência de Nestor Lima em sua vida, assinala: 

 

 

Realmente eu me espelho em  meu tio Nestor – ele era meu tio-avô – e 

no que ele realmente realizava pelo Instituto. Foi um trabalho 
hercúleo, foi uma trabalho árduo e que no falecimento dele fui 

conduzido a ser presidente do Instituto Histórico e Geográfico. O 

IHGRN é uma entidade sem fins lucrativos e que presta serviço a 
coletividade no campo da pesquisa (ENÉLIO PETROVICH). 
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No momento da entrevista, Enélio Lima Petrovich nos presenteou com uma 

revista do Instituto Histórico, datada de 1987 e produzida em homenagem ao centenário 

de nascimento Nestor Lima. Nessa revista, Enélio Petrovich refere-se aspectos da vida 

de Nestor Lima. O primeiro texto, de sua autoria, intitula-se Nestor dos Santos Lima, 

aspectos de sua vida e obra, no qual traça o perfil de Nestor Lima com precisão e 

carinho. 

 

 

Eis a sua imagem. O perfil de Nestor dos Santos Lima ou, apenas 

Nestor Lima de baixa estatura, franzino, fronte larga, sóbrio, modesto. 

Meu tio-avô e padrinho duas vezes (batismo e casamento). [...] Ainda 

jovem, dele aprendi as mais perfeitas lições de Direito ouvindo seus 
conselhos e ensinamentos. Tinha-o como pai e como mestre. Pai pela 

bondade de seu coração e mestre pela inteligência e personalidade 

incomparáveis. Era simples sem ser apático, perspicaz sem ser 
arrogante, severo sem ser exagerado e culto sem ser orgulhoso 

(PETROVICH, 1987 ,p.1). 

 

 

São vários os depoimentos acerca do intelectual Nestor Lima que a Revista 

registra: 

 

Dom Eugênio de Araújo Sales 

 

 

A sua vida metódica, seu gosto pelo trabalho, inclusive intelectual, sua 
capacidade profissional, a seriedade com que enfrentava os problemas 

são características de sua personalidade que conservo; 

 

 

Nilo pereira  

Nem todos se apercebem da importância que tem o instituto 

.silenciosamente,silenciosamente, alguns homens ali se reúnem para 

cuidar  de nosso passado, de nossas tradições, das relíquias históricas, 

que não morrer com o tempo e suas vicissitudes. É lá que revejo 
Nestor Lima, na distância do tempo. Era o seu refugio. A sua solidão. 

Ali ele meditava sobre as coisas eternas, que as gerações conservam 

como legado de um povo. Assim, revendo-o como um monge na sua 
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cela,louvo a sua tenacidade, o amor que teve ao Rio Grande do 

Norte,que tanto engrandeceu; 

 

 

Olavo de Medeiros filho  

 

Seria ate uma falta de bom senso, passar ao logo daquele 

impressionante volume de informações colhidas pelo Dr. Nestor, em 
muitos e muitos anos de pesquisas pacientes, objetiva e, sobretudo, 

fidedignas; 

 

 

Túlio Fernandes 

 

Quase sempre, no final das tardes estávamos juntos á frente da 
Livraria Fortunato Aranha na velha e amorável Ribeira. Ele honrou-

me com sua amizade. 
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Apesar desses estudos contemplarem aspectos diversos da vida e atuação 

profissional de Nestor dos Santos Lima,nenhum dos trabalhos elencados analisa sua 

prática pedagógica. Este é por tanto, o enfoque da nossa investigação. Trabalhamos com 

a análise da prática pedagógica de Nestor dos Santos Lima, no período de 1910 a 1930, 

Para a realização desta analise recorremos aos Relatórios, Regimento e Regulamentos 

que esse intelectual produziu,como também artigos publicados em jornais e revistas. 

Desse modo, investigamos sua pratica pedagógica nas instituições educacionais norte-

rio-grandenses. 

 

Revista do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte 

Fonte: acervo da Base de Pesquisa Gênero e Práticas Culturais 
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Estou cada vez mais convencido de que a 

origem de todos os males é a ignorância; 

mas, a ignorância das normas de educação 

na família, na carência de escolas, o pouco 

caso da sociedade na obra que é sua base, o 

seu fundamental indispensável. (LIMA, 

1913, p.23). 
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3. Trajetória Metodológica 

 

 

Para compreender o contexto histórico no qual Nestor Lima exercia suas práticas 

educacionais, utilizamos fontes como livros, revistas, entrevistas publicadas, artigos e 

jornais. Selecionamos fontes que signifiquem algo relacionado à vida deste docente. 

Neste percurso, buscamos pistas que evidenciem sua vida, suas atividades, a sociedade 

na qual vivia, dentre outros aspectos discutidos ao longo do texto. 

Trabalhar com fontes que não se restringem somente a documentos oficiais 

remete à influência que a História Cultural exerce sobre a História da Educação. Esta 

abordagem oferece espaço para a introdução de novos métodos e novas fontes na 

pesquisa historiográfica. O aparecimento da História Cultural suscita, também, a 

emergência de novos objetos no seio das questões históricas. 

 

 

 As atitudes perante a vida e a morte, as crenças, e os comportamentos 

religiosos, os sistemas de parentesco e as relações familiares, os 

rituais, as formas de sociabilidade, as modalidades de funcionamento 
escolar, etc. [...] Uma História Cultural que tome por objeto a 

compreensão das formas e dos motivos – ou, por outras palavras, das 

representações do mundo social – que, à revelia dos atores sociais, 
traduzem as suas posições e interesses objetivamente confrontados e 

que, paralelamente, descrevem a sociedade tal como pensam que ela é, 

ou como gostariam que fosse. (CHARTIER, 1990, pp. 14-19). 

 

 

A investigação de novos objetos na pesquisa historiográfica faz menção a 

utilização de fontes que retratem o cotidiano de uma determinada sociedade, não apenas 

empregando o uso de documentos oficiais mas, também, fontes que indiquem vestígios 

do contexto social referente ao período abordado. 

 

 

 

 

Os valores, as crenças e atitudes presentes na cultura escolar, no 
ensino de determinadas disciplinas, em procedimentos pedagógicos, 

entre outros aspectos, são parte integrante do imaginário e sua 

compreensão que constituem os diversos objetos de investigação do 
historiador da educação. (FONSECA, 2003, p.65). 
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Na educação, a ampliação do campo documental pode revelar aspectos fundamentais do 

processo educacional do passado, contribuindo na tarefa de captar em outros níveis, a 

diversidade social. 

 

 

Ao lado da ampliação do campo historiador, a nova historia alargou 
também o tipo do passado, e o uso das fontes. A dilatação do campo 

do historiador de educação, com o crescente interesse pela 

investigação da vida cotidiana leva, necessariamente, à busca por 

novos tipos de fontes, capazes de revelar aspectos das sociedades 
passadas pouco explorados nos documentos oficiais escritos. 

(FONSECA, 2003, p.30) 

 

 

Deste modo, foram levadas em consideração, as formas de viver, de pensar, de 

sentir, significando a proposição de novos objetos de investigação.  

Dada essa ampliação do campo documental, a procura por fontes diferentes das 

utilizadas pelos chamados historiadores tradicionais seria inevitável, o que suscita 

também novas reflexões metodológicas acerca do tempo e de suas múltiplas dimensões. 

As atividades cotidianas, as notícias da época e os espaços de atuação dos 

sujeitos, quando reunidos, constituem um cenário que representa a vida de uma 

determinada sociedade. O cotidiano, que não era visto nos documentos oficiais 

produzidos pelo Governo, passa a ser retratado seja por meio da literatura, das imagens 

ou da investigação acerca da cultura dos indivíduos. 

Novos objetos são destacados e, junto a estes, novos procedimentos 

metodológicos que os designam como objetos de uma história. Nesta pesquisa, 

evidenciamos a prática pedagógica de Nestor dos Santos Lima no período de 1910 a 

1930. Analisamos suas publicações sobre a educação e a sua prática docente. Analisar 

os seus escritos significa compreender os mecanismos que ele utilizava para 

desempenhar sua função de educador na Escola Normal de Natal e no Departamento de 

Educação do Estado. A metodologia que utilizava como suporte a essa prática 

pedagógica é o nosso foco central. 

Buscamos a compreensão do ideário pedagógico de Nestor dos Santos Lima 

através da análise dos documentos que ele produziu, como também, em documentos 

oficiais referentes à Educação do Estado, tais como: Leis, Decretos, atas de 

funcionamento de instituições, relatórios, além de materiais essenciais à pesquisa 

historiográfica a exemplo do jornal A República (edições de 1911 e 1914) e os relatórios 
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de viagens. Estas viagens tinham como objetivo principal a observação de outros 

espaços educativos em outros Estados do país e no exterior. Utilizamos, também, 

revistas da época e livros que evidenciem a participação de Nestor dos Santos Lima na 

sociedade norte-rio-grandense. 

Na busca em arquivos, nos deparamos com escritos caracterizadores de um 

contexto. Registros que compreendem em si a ótica de quem os produziu. Para 

configurar um determinado espaço a ser investigado contrapomos as fontes em análise, 

para que desta forma, nos aproximemos mais da sociedade que buscamos analisar. 

 

 

A história lida sempre com indícios, com apostas, com o 

imponderável, com o lacunar, com o vestígio, com discursos, com a 
dispersão, com a impossibilidade. A escrita nada mais é (embora seja 

quase tudo no processo de produção do conhecimento histórico) do 

que a tentativa, feita pelos pesquisadores, em dar uma idéia de 
coerência e síntese àquilo que é na verdade disperso. (GALVÃO E 

BATISTA, 2003, p.56). 

 

 

A análise dos indícios fornecidos pelos materiais pesquisados, a exemplo dos 

jornais que tratavam acerca da vida pública de Nestor Lima, revela aspectos de seu 

cotidiano. Através destas publicações, observamos registros de suas atividades na 

Associação dos Advogados do Rio Grande do Norte e na Escola Normal de Natal, como 

também notícias sobre sua vida social. Dentre estas encontramos notas sobre 

homenagens promovidas por parte de seus alunos, tal como a noticia da caminhada que 

realizaram até a sua residência para homenageá-lo na data de seu aniversário. 

De acordo com Certeau (2006), fazer história significa extrair do passado o que 

interessa, a partir de questões postas pelo historiador, para construir em relato, em texto, 

um discurso. 

Em busca de tais indícios, realizamos pesquisas em fontes pertencentes aos 

acervos do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte/IHGRN, Arquivo 

Público do Estado/APE, Biblioteca Central Zila Mamede/UFRN, Biblioteca Setorial do 

Centro de Ciências Sociais Aplicadas/CCSA e da Base de Pesquisa Gênero e Práticas 

Culturais. Enfim, esses indícios evidenciam a diversidade de fontes e o cuidado para 

considerá-las em suas especificidades conforme as suas condições de produção. 
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Utilizar diversas fontes sem também considerar que, mais do que 

simples vestígios de uma época, são fruto de certas condições de 

produção e de conservação: são fabricadas tanto pelo passado quanto 

pelo pesquisador, que as coloca em um determinado conjunto de 
outros discursos e faz dizer o que ele, seu método, suas perguntas, o 

lugar onde se situa para produzir o conhecimento histórico, sua 

escrita, querem que diga. (GALVÃO E BATISTA, 2003, p.170). 

 

 

As condições de conservação das fontes nem sempre são favoráveis a quem se 

debruça sobre elas. O jornal A República (1911), por exemplo, já está bastante 

desgastado devido ao constante manuseio por parte dos pesquisadores. Mas, mesmo 

assim, no acervo do IHGRN, tivemos acesso a diversas edições desse mesmo jornal, 

onde encontramos vestígios que dão significados ao recorte histórico estudado. 

Sabemos que as fontes em História da Educação permitem o conhecimento total 

ou parcial do universo escolar, dentre as práticas docentes, os processos de 

escolarização, as práticas educativas e ideias pedagógicas. Desse modo, definem, em 

grande parte, os limites e as possibilidades do trabalho do historiador, no conhecimento 

e configuração de uma determinada época. 

 

 

O trabalho do pesquisador começa quando a partir desse campo já 

produzido, opera novos recortes, alocamentos e redistribuição dos 
documentos a partir das relações que visam estabelecer ‘suas fontes’ e 

criar a configuração de um espaço específico de investigação, a partir 

de uma redefinição epistemológica que inclui o trabalho com os 
conceitos e o tratamento e a interpretação documental. (NUNES e 

CARVALHO, 2005, p. 33). 

 

 

As relações instituídas através do cruzamento de fontes corroboram com a 

interpretação do pesquisador quando tornam possível uma representação parcial de um 

contexto. Na pesquisa em História da Educação “Os valores educacionais de um 

período histórico são muito instrutivos, já que não só se revelam os tipos de pessoas que 

são aí criadas, como também, os próprios valores daquela cultura”. (FONSECA, 2003, 

p. 53). 

Chartier (1990) assinala que a junção dos indícios, retratados em cada fonte 

investigada, produz uma representação da realidade, uma vez que nenhum texto mantém 

uma relação transparente com a realidade que apreende. Dessa forma, o pesquisador 
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recorre a fontes de natureza diferentes que retratem o mundo social por meio de uma 

representação. 

 

 

A riqueza do diálogo das fontes com as teorias é, portanto, a 

possibilidade de, além de problematizar a ambas, alterar as 

representações que temos não só delas, mas também da própria 

pesquisa histórica. É evidente que tais representações não são apenas 
criações do espírito, mas produtos da mentalidade de uma certa época, 

de certas categorias sociais e de determinados grupos.(NUNES e 

CARVALHO, 2005, p. 37) 

 

 

Relacionar fontes e teorias, na análise dos documentos ligados ao estudo 

enriquece o sentido que desejamos construir, principalmente, quando estes documentos 

são lidos à luz do cruzamento com outras fontes. Fonseca (2003, p. 66) destaca essa 

prática como um método difícil e exigente, no qual o historiador “seria [...] por 

excelência, um pesquisador de evidências periféricas, aparentemente banais, incertas, 

porém capazes, se reunidas em uma trama lógica, de reconstruir a estrutura e dinâmica 

de seus objetos”. 

Para a construção da pesquisa, a leitura crítica das fontes junto as teorias que 

norteiam o estudo é o exercício no qual buscamos identificar não só o que dizem as 

palavras, mas o que se diz entre elas. 

Buscamos nos informar sobre o que há nos arquivos e suas lacunas. Realizamos 

uma leitura crítica dos documentos com o intuito de perceber os aspectos que não são 

tratados diretamente. Com o mapeamento das fontes, preparamos terreno para possíveis 

críticas que constituem novos problemas, novos objetos e novas abordagens. Nesse 

contexto pressupomos inúmeras ações, entre censuras, inclusões, exclusões, partilhas, 

recusas, desvios, empréstimos, aproximações, afastamentos, comentários, associações, 

recriações, análises e sínteses. 

Enfrentamos os mais diversos obstáculos: a cristalização das matrizes 

interpretativas, o das fontes de pesquisa, o da reconstrução das categorias analíticas, o 

da sua narração. Nesse sentido, a teorização nos auxilia não somente a responder aos 

desafios que nos lança o objeto, mas, sobretudo, para interrogar a própria cultura da 

pesquisa. 

A análise dos documentos produzidos por Nestor dos Santos Lima nos remete ao 

universo educacional no qual ela foi desenvolvida: a Escola Normal de Natal e o 
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Departamento de Educação do Estado. Para compreendê-la, não tomamos por base as 

informações que os documentos nos trazem isoladamente, mas os consideramos na 

relação dialógica com as demais fontes utilizadas neste estudo. 

Segundo Lopes (1994, p.20), fazer história é um trabalho que exige um olho no 

presente e outro no que o passado reservou para a realização do trabalho. “Tanto as 

fontes, quanto a própria história são uma construção, uma representação do passado”. A 

partir de elementos como a teoria que o pesquisador adota para a obtenção de respostas, 

da problematização elaborada e das fontes, o historiador constrói as possíveis respostas 

para os questionamentos que se propôs a responder. 

Para compreender a prática pedagógica de Nestor dos Santos Lima, 

categorizamos as fontes que dispomos e, a partir da leitura desses materiais, emergiam 

as categorias de análise que permeiam a discussão que empreendemos são estas: Moral 

e Civismo, Formação Docente e Celibato Pedagógico Feminino. “Categorizar é, 

portanto, a tarefa de organizar o material coletado a partir de perguntas, para dar 

inteligibilidade ao problema posto”. (LOPES, 1994, p.21). 

Essas categorias percebidas em nosso estudo se relacionam de maneira a quase 

confundir-se, visto quão interligadas são. Estão presentes em todas as produções de 

Nestor Lima que nos propomos a investigar para a realização deste trabalho. Ora 

discutidas isoladamente e ora profundamente interligadas, caracterizam o discurso do 

educador, expresso através de seus escritos. 
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A história da nossa instrução é, por 

assim dizer, dos nossos dias. Dantes, 

houve apenas tentativas que só merecem 

registro como objeto de simples 

curiosidade. (LIMA, 1921, p.6). 
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4. Natal entre os anos de 1910 a 1930 

 

 

A análise da prática pedagógica do professor Nestor dos Santos Lima, suscita a 

necessidade de contextualizá-la em meio ao cenário no qual foi concebida. Este capítulo 

constitui-se por uma breve configuração da sociedade, dentre os aspectos econômicos, 

políticos e culturais, com destaque para a educação. 

Cascudo (1999, p.37) nos adverte que a cidade é um ser vivente. Segundo ele 

“Nós sentimos essa vida na Cidade. Uma vida a que emprestamos os valores pessoais 

do tempo e da cultura de cada um”. Nesse sentido, construímos a configuração da 

cidade de Natal nos anos iniciais do século XX, explorando os aspectos que o tornam 

uma época peculiar para a análise. 

As inovações no campo da sociedade norte-rio-grandense não se davam de modo 

isolado, e eram parte do movimento de modernização dos anos iniciais do período 

republicano que se ampliava a diversos setores sociais, dentre estes urbanização, saúde, 

educação comércio e indústria. Estas inovações refletiam-se ainda na literatura, na 

política e nos movimentos sociais. 

No corpo deste movimento estava a renovação das cidades através de novos 

estilos de construções de prédios, ruas planejadas, como também áreas de convívio 

social, de lazer e meios de transporte. Em se tratando dos meios de transporte, 

destacamos os ônibus, autorizados a trafegar na cidade, pelo Decreto n. 415, de 24 de 

janeiro de 1929.  

Natal passou por mudanças na sua estrutura de seu espaço urbano a partir do 

governo de Alberto Maranhão (1900-1904). Neste período foram contratados o 

agrimensor italiano Antonio Polidrelli e o arquiteto Herculano Ramos para a ampliação 

e embelezamento da Cidade.  

O desenvolvimento econômico e educacional, bem como o crescimento 

populacional de Natal, resultou na formação de novos bairros, como por exemplo, o 

bairro de Cidade Nova. Área que, atualmente, abrange as mediações de Tirol e 

Petrópolis. Nesta localidade foram construídos o Teatro Carlos Gomes, atual Teatro 

Alberto Maranhão, e as praças André de Albuquerque e Augusto Severo. 
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Dentre os bairros que compunham esta paisagem, Ribeira e Cidade Alta foram 

os cenários precursores do desenvolvimento da cidade de Natal. Na Ribeira 

concentravam-se a maioria dos serviços, lojas, repartições públicas e escolas da capital. 

No governo do doutor Antônio de Souza, este foi o bairro escolhido para a construção 

do Primeiro Grupo Escolar do Rio Grande do Norte, o Grupo Escolar Modelo “Augusto 

Severo”, em 1908. 

 

Construção do Teatro Carlos Gomes 

Fonte: acervo do IPHAN 
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O Edifício do Grupo Escolar Augusto Severo aproximava-se do padrão dos 

demais prédios públicos implantados na época, caracterizados pela utilização de 

materiais nobres nos tijolos revestidos de ornamentos e técnicas importadas da Europa. 

De acordo com Sales (2000, p.62) “subjacente a muitos prédios escolares, há uma 

intenção simbólica de seus idealizadores”. 

Os prédios escolares públicos, com edificações suntuosas localizadas em bairros 

de elite, ou sem centros comerciais e de serviços, nas primeiras décadas do século XX, 

passaram a servir de instrumento de divulgação do poder das oligarquias. Esses 

edifícios marcaram a cidade, com uma nova feição urbana, e serviram também para 

embelezar a cidade e dar-lhe um ar de modernidade. 

Com a estrutura arquitetônica condizente com os ideais da sociedade 

republicana, o prédio escolar tornou-se um instrumento de propaganda política dos 

governos estaduais, cujas ações inspiradas no movimento higienista, buscavam, além de 

divulgar noções de saúde pública, imprimir o espírito de cordialidade, combater a 

apatia, a morosidade e os vícios como o alcoolismo. A educação escolar era encarada 

pelos dirigentes como um veículo de mudança comportamental. A escola seria o lugar 

Fachada do Grupo Escolar Modelo Augusto Severo 

Fonte: Acervo do IPHAN 
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onde Além de ensinar os conhecimentos eruditos, se ensinava, também, os modos 

urbanos e higiênicos de viver, imprescindíveis ao homem moderno. 

Essa era a configuração do bairro da Ribeira, com seus prédios e serviços. 

Diferente desse bairro, a Cidade Alta caracterizava-se, em sua maioria, como um espaço 

residencial. Apesar desta característica, no bairro também estavam estabelecidos o 

Palácio do Governo, o Prédio do Tesouro, as Repartições de Instrução Pública e de 

Higiene, a Biblioteca Pública, o Atheneu Norte-Rio-Grandense, assim como a 

Associação de Professores do Rio Grande do Norte/APRN, edificada na Av. Rio 

Branco, n.640. 

No tocante às construções erguidas nesse período, destacamos a construção da 

praça Sete de Setembro, em 1914. Posteriormente, em 1928 foram inaugurados o 

estádio de futebol Juvenal Lamartine, com capacidade para 5.000 pessoas e o Aero 

Clube do Rio Grande do Norte, campo de aviação que possuía também escola de 

pilotagem. No âmbito religioso, destaca-se nesse período a construção da Igreja de São 

Pedro do Alecrim, edificada em 1919, foi a primeira que se estabelecer no século XX.  

Cascudo (1999) registra grande parte das transformações ocorridas nos anos 

iniciais do século XX em Natal. Dentre suas observações, faz alusão ao início da 

iluminação da cidade ocorrido inicialmente nos bairros centrais no ano de 1905, sendo 

disseminado aos demais bairros em 1911. 

 

 

A Empresa de Iluminação transformou-se na Empresa de 

Melhoramentos do Natal [...] A Empresa trouxe os bondes 

elétricos e a luz que se obtém torcendo o interruptor. Num 

aniversário do governador, 2 de outubro de 1911, os bondes 

correram com lanças nos fios e as primeiras lâmpadas brilharam 

nas ruas e residências da Ribeira e Cidade Alta. [...] Depois de 

1911 as lâmpadas foram conquistando os arrabaldes pobres, as 

ruas tristes, os bairros distantes. (CASCUDO, 1999, pp.301-

302). 

 

 

Na política de modernização dos setores básicos da população natalense, o 

governador Dr. Antônio de Souza implantou o sistema de abastecimento de água em 

1920, mas a regularização desse sistema só ocorreu em 1939. 

Na década de 1920, Natal foi considerada pela aviação mundial como de 

posicionamento estratégico. Devido a sua disposição geográfica em sua proximidade 



49 

 

com a Europa e o continente africano, serviu de base para a realização de para vôos 

internacionais, por essa razão foi denominada de Ninho de ases de todas as bandeiras. O 

movimento aéreo foi intensificado de 1926 em diante com a chegada de aviadores do 

mundo inteiro, que aqui eram recebidos com grandes manifestações pela população 

natalense.  

No que se relaciona ao espaço aéreo, Melo (1976, p.48) descreve que em 23 de 

maio de 1930 Aconteceu o primeiro desastre de aviação em Natal. Em 1931, o Dox, 

maior hidroavião do mundo (na época) amerissa no Rio Potengi. Ainda no ano de 1931 

foi inaugurada a coluna Capitolina, doação do governo italiano à cidade de Natal, para 

assinalar o primeiro vôo direto de Roma a Natal, no savoia, pilotado por Ferrerin e Del 

Prete. 

Além do aspecto da urbanização e ampliação da economia, as modificações na 

estrutura das cidades, incluíam a construção de um projeto de infra-estrutura voltado 

para a saúde pública. Com base nas reformas médico-sanitárias realizadas no Rio de 

Janeiro e em São Paulo, os governos de Antônio José de Souza e Melo (1920-1923) e 

José Augusto Bezerra de Medeiros (1924-1927), voltam a atenção para a prevenção e o 

combate de doenças que atingiam a população. 

No que se refere a educação, além da construção de prédios escolares, Cascudo 

assinala sobre as tentativas de instalação da Escola Normal em Natal. O decreto 239 de 

15 de dezembro de 1910, estabelecendo o Código do Ensino, criou o diretor da Escola 

Normal. “O primeiro, nesse posto, foi Nestor dos Santos Lima, vida da casa em vinte 

anos de defesa e obstinação ideológica”. (CASCUDO, 1999, p.198).  

Nesse contexto de mudanças sociais, a educação passou por transformações 

decisivas com base na reforma do ensino. O século XX, graças a reforma educacional 

de 1908, se diferenciou em relação às praticas educativas empreendidas no século XIX. 

Desta antiga estrutura educacional foi reconhecido apenas o Atheneu Norte-Rio-

Grandense. 
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A imagem da fotografia retrata o espaço no qual funcionou o Atheneu Norte-

Rio-Grandense até o ano de 1954, antes da sua demolição. Esse segundo prédio 

diferenciava-se das demais estruturas educacionais do estado, por ter a sua construção 

em forma de “x”. Ele foi inaugurado em 11 de março de 1954; neste ano, havia o 

governador do Rio Grande do Norte, Sylvio Pedroza, baixado o Decreto n. 832 de 1954, 

que destinava-se à abertura de um crédito direcionado à compre do terreno que abrigaria 

o Instituto de Educação, que compreenderia o colégio Atheneu e a Escola Normal de 

Natal. 

 

Prédio de funcionamento inicial do Atheneu Norte-Rio-Grandense  

Fonte: acervo do IPHAN 
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No livro Calendário Cultural do Rio Grande do Norte(1976), Veríssimo de Melo 

registra não somente as construções que emergiam dos anos iniciais do período 

republicano, mas, também, destaca homens e mulheres que de algum modo se 

destacaram na história do estado do Rio Grande do Norte. Justifica o motivo pelo qual 

cita poucos nomes de contemporâneos vivos, vinculados a algum fato memorável da 

terra. Neste seu calendário, os mortos são sempre dignos de veneração. 

 

 
A nossa intenção, porém, é apenas assinalar os traços mais relevantes 
ou característicos de cada figura humana, assim, como indicar a 

fundação de nossas principais instituições. Certamente haverá 

omissões. Seria difícil resumir a vida de um Estado em poucas 
páginas. Mas, não estamos escrevendo história. Apenas. Organizamos 

um calendário. (MELO, 1976, p.9). 

 

 

Em seu trabalho, o autor destaca personalidades como Augusto Severo D’ 

Albuqueque Maranhão, Dinarte de Medeiros Mariz, Djalma Maranhão, Francisco Pinto 

de Abreu, Isabel Gondim, Nísia Floresta Brasileira Augusta e também Nestor dos 

Santos Lima, dentre muitos outros por ele registrados. 

Segundo prédio de funcionamento do Atheneu Note-Rio-Grandense 

Fonte: HTTP://1bb.blogspot.com 
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Dentre os fatos que marcaram as décadas de 1910 a 1930 destaca em 1910 a 

criação da Diocese de Natal, pelas letras apostólicas, também em nossa cidade foi 

inaugurado em 1911 foi inaugurado O Polietama, primeiro cinema de Natal, em um 

prédio da praça Augusto Severo. Em 1913, era inaugurado outro cinema, denominado 

Royal Cinema, tradicional casa de espetáculos da cidade Alta que teve seu auge de 

público nas décadas de vinte e trinta.  

Melo (1976, p.66) assinala a fundação da Escola Domestica de Natal em 01 de 

setembro de 1914, por iniciativa de Henrique Castriciano de Souza, mantida pela Liga 

de Ensino do Rio Grande do Norte.  Em 1919 foi inaugurada a Escola de Comércio de 

Natal, sob a iniciativa da Congregação Mariana da Catedral de Natal, sob a presidência 

do professor Ulisses de Gois. 

Outra instituição que destaca a instalação é o Colégio Pedro II, do professor 

Severino Bezerra de Melo, instalado em 1928 que funcionava com os cursos de 

externato e internato no bairro da Ribeira.  

Dentre os fatos que considera como marcantes em nossa história, narra que em 

1927, o Governador Juvenal Lamartine de Faria promulga a Lei n. 660, regulando o 

serviço eleitoral, na qual o artigo 77 inclui o voto feminino. Outro fato que registrou em 

sua produção foi o ocorrido em 1930, quando um dirigível com o nome “Graf Zeppelin” 

sobrevoou a cidade de Natal, deixando cair uma coroa de flores sobre a estátua de 

August Severo, na Ribeira. 

Em 1932 é criada a Paróquia Bom Jesus das Dores na Ribeira, a qual foi de 

responsabilidade do padre Frederico Pastors, da Congregação Sagrada Família. 
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Ao analisar as fontes bibliográficas e iconográficas do período, percebemos 

Natal como cenário de significativas modificações. Mudanças que estão interligadas e 

possuem significados semelhantes seja no âmbito da cultura religiosa, econômica, 

educacional, ou política. Essa era a tônica da sociedade, a áurea de modernidade que 

envolvia a cidade de Natal no início do regime republicano. 

Neste contexto, Natal é o espaço de implementação de novas construções, dentre 

as tantas edificadas destacamos as instituições educacionais e religiosas permeadas por 

novos ideais, que redimensionavam seus métodos de atuação nessa mesma sociedade. 

 Compreendemos que o cenário que reconstituímos desta etapa da pesquisa, 

condiz com nossas impressões sobre a atuação de Nestor dos Santos Lima. Em 

consonância com o desenvolvimento da cidade em seus distintos campos, este 

intelectual que empreendeu discussões sobre questões educacionais em vigor e que 

retratavam os interesses dessa sociedade. Dentre esses interesses, destacamos a 

formação educacional do cidadão republicano, com base em novos métodos de ensino, 

ministrados por profissionais devidamente qualificados nas novas estruturas dos 

estabelecimentos educacionais. 

Paróquia do Bom Jesus das Dores – Ribeira 

Fonte: http://www.guiadenatal.com/fotos 
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Um mandato carinhoso exige do meu 

paraninfado nesta cerimônia, quando tenho, 

por força das minhas funções de investir do 

honroso título de PROFESSOR 

PRIMÀRIO aos alunos que ora concluem o 

seu tirocínio com ilustre e dignidade. 

(LIMA, 1913, p.6). 
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5. A Prática Pedagógica de Nestor dos Santos Lima 

 

 

Para compreendermos a prática pedagógica de Nestor dos Santos Lima, 

analisamos as instruções nas quais atuou, assim como os documentos produzidos entre 

os anos de 1910 a 1930, tempo de fervor intelectual. Época em que Nestor Lima esteve 

nas direções da Escola Normal do Estado e do Departamento de Educação do Estado. 

Este é o período no qual encontramos o maior número de publicações de Nestor Lima 

sobre as questões educacionais. 

A aplicação dos ideais educacionais para a Instrução Pública Primária, propostos 

por Nestor dos Santos Lima, tornou-se possível a partir da reforma Pinto de Abreu, 

implementada pela Lei nº 249, de 22 de novembro de 1907, autorizada pelo decreto nº 

178 de 29 de abril de 1908. Esta reforma reorganizou o Ensino Normal no período 

republicano, com a reabertura da Escola Normal de Natal e o restabelecimento da 

Diretoria Geral da Instrução Pública. 

A reforma constituiu uma estrutura de organização e distribuição das disciplinas, 

ressaltando a necessidade de aperfeiçoamento e de novas metodologias para o ensino, 

através da introdução do método intuitivo.  

No artigo Métodos Gerais de ensino, seu valor, regras, requisitos e divisões 

(1921d), Nestor Lima apresenta o que considera como etapas necessárias para a 

obtenção de um bom  de ensino, de acordo com a natureza de cada matéria e a aplicação 

de um método para cada uma dessas matérias. Segundo Lima, o ensino deve ser 

educativo e não apenas instrutivo. Assinala que é necessário que o método não dê 

somente o saber, mas ponha em jogo e exercite as faculdades mentais. “Ser completo 

porque tudo aquilo que se transmite por fragmentos não pode produzir os mesmo efeitos 

do que dado completo e integralmente”. (LIM A, 1921d, p.2). 

Nesse contexto os professores eram instruídos para dar às suas lições um caráter 

intuitivo, prático e dedutivo. O ensino era ministrado por meio práticos e experimentais. 

(RIO GRANDE DO NORTE, 1918, p.6). De acordo com o Regimento Interno dos 

Grupos Escolares, para o ensino ser proveitoso, deveria ser concreto: “O mestre não 

obrigará seu discípulo a decorar mecanicamente e inconscientemente as regras, antes 

que ele conheça os fatos particulares que elas resumem.” (RIO GRANDE DO NORTE, 

1908, p.83-84). 
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Nestor dos Santos lima afirma que deveria ser criada em torno da criança “uma 

atmosfera de sinceridade, confiança e afetividade” (LIMA, 1920a, p.3). A disciplina 

escolar é um principio cordial do trabalho educativo e as atividades de moral na escola 

deveriam acontecer com base na relação harmônica entre mestres e discípulos. Essas 

discussões tiveram base na renovação proposta  através da fundação do primeiro Grupo 

Escolar do Estado, o Grupo Escola Modelo Augusto Severo (1908), o que possibilitou a 

renovação proposta pelo projeto educacional republicano, como também a implantação 

de seus ideais de modernidade educacional. 

No relatório do Departamento de Educação do Estado (1926), Nestor Lima 

escreve Sínteses das Leis de Ensino. O intelectual disserta sobre o Decreto 178 de 29 de 

abril de 1908, através do qual o Governador Alberto Maranhão restaurou a Diretoria 

Geral da Instrução Pública, criou a Escola Normal de Natal e eliminou as Escolas 

Isoladas do estado. 

 

 

Fora realizada pela Lei 249 de 22 de dezembro de 1907 ainda na 

administração do Dr. Antônio de Souza. Este criou o primeiro Grupo 

Escolar do Estado denominado Augusto Severo, por decreto em 05 de 
março de 1908. Coube ao seu sucessor, acima referido, a tarefa de 

realizar a reforma integral do ensino e instalar o primeiro Grupo 

Escolar, como padrão que deveria ser da reforma quanto ao primário. 
(RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, 1926, p.1). 

 

 

As idéias pedagógicas de Pinto de Abreu, preconizadas por meio da reforma da 

educação, encontram-se sinteticamente apresentadas no Regimento do Grupo Escolar 

Augusto Severo, baixado no dia 08 de abril de 1908.  De acordo com Araújo (1982, 

p.120), o intelectual Pinto de Abreu era contrário à prática dos castigos físicos e, em 

contrapartida, instituiu “um sistema de prêmios como forma de motivação e uma 

sistemática de punições para serem aplicadas quando os meios persuasivos estivesses 

esgotados”. 

Com base no pensamento de seu idealizador, a reforma tratou de aspectos 

referentes à organização do ensino, desde o aperfeiçoamento das novas metodologias ao 

cuidado na preparação dos mestres. A formação destes profissionais era fundamentada 

na organização dos novos saberes e práticas, propostos nos anos iniciais da República. 

A Reforma Pinto de Abreu imprimiu novos caminhos à Instrução Pública. Em 

sua realização foram extintas as cadeiras primárias mantidas pelo Estado, substituídas 
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pelos Grupos Escolares com novos professores escolhidos para a materialização dos 

ideais reformistas. 

A administração pública empenhava-se principalmente nas áreas urbanas, para 

isso, eram construídos novos prédios, com o objetivo de reunir as chamadas Escolas 

Isoladas em Grupos Escolares, em busca de viabilizar o ensino intuitivo e ampliar o 

Ensino Público. Tratava-se de um esforço dos governos republicanos estaduais para 

construir prédios escolares.  

 

 

Neste período, esforçavam-se os governos republicanos estaduais para 
construir prédios escolares, conformando os primeiros Grupos 

Escolares. A reunião das Escolas Isoladas em grupos permitia, por um 

lado, um maior controle do trabalho docente, pela introdução da figura 
do diretor. Prestava-se por outro, ao desenvolvimento do ensino por 

classes graduadas, substituindo o ensino multisseriado. (VIDAL, 

2003, p.499). 

 

 

No Rio Grande do Norte, os intelectuais que implementaram o projeto de 

modernidade social e educacional no estado, priorizaram um setor urbano-cultural de 

edificações, especialmente escolares, eficientes e universalmente adotadas, no que diz 

respeito à organização da Instrução Primária. 

A rede de grupos escolares no estado representou um novo modelo de cultura 

escolar e urbana moderna. Os grupos escolares possuíam um código de práticas 

inovadoras para a transmissão da cultura como meio de inovação educacional ao mesmo 

tempo em que moldavam a sociedade norte-rio-grandense republicana. 

A Instrução Pública voltava-se para a formação do cidadão moderno, que se 

constituía também através da organização escolar a qual estava submetido. Neste 

sentido, a construção dos Grupos Escolares estava incluída na ordem das prioridades do 

projeto de modernidade, esboçado pelas elites dirigentes. 

No desafio da afirmação e incorporação de diversas experiências sociais para 

formar o homem republicano moderno e civilizado, o Grupo Escolar sintetizava em sua 

prática não somente as leis e decretos que o regiam, mas também, os ideais de sociedade 

em contexto social de modernização. 

Com os Grupos Escolares, pretendia-se atender as exigências e finalizar o 

funcionamento das chamadas Escolas de Primeiras Letras, que funcionavam na casa dos 

professores ou em locais não adaptados para esta prática. 
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A escola, especialmente o Grupo Escolar, era um lugar propício, por sua 

condição de agrupamento, à implementação de práticas culturais dinâmicas e à 

disseminação de valores modernos. 

Esse processo de modernização é implementado por meio de novos métodos de 

ensino que a República traz consigo através da reforma da Instrução Primária, 

promovendo cursos, seminários, debates, não apenas para disciplinar o que ensinar, mas 

como ensinar. O Regimento Interno do Grupo Escolar Augusto Severo trata de 

apresentar, objetivando a homogeneização da Instrução Primária, o método intuitivo. 

Este método mencionava o novo pensamento para a ordem escolar, propunha a 

exploração dos sentidos e o desenvolvimento das faculdades intelectuais do educando. 

O processo de ensino-aprendizagem dava-se a partir das lições de coisas, propondo à 

criança a observação direta do mundo cotidiano, e a manipulação de objetos naturais e 

industrializados contribuindo para a elaboração de conceitos e imagens de intervenção 

social. 

As apropriações do método intuitivo, sistematizadas por João Henrique 

Pestalozzi, cujas referências foram adotadas em diferentes estados brasileiros, assim 

como no Rio Grande do Norte. A disseminação e aplicação de princípios 

pestalozzianos, renderam a Pinto de Abreu o título de Pestalozzi Potiguar 

Nas classes, introduzia-se, na forma de exercícios práticos, fortalecedores de 

hábitos e atitudes da experiência, observação, afirmadora do método científico e do 

espírito positivo de cunho cotidiano. O importante não era somente o resultado da 

aprendizagem, mas as atividades de construção da experiência. 

A organização pedagógica elaborada por Pinto de Abreu, compreendia três 

escolas graduadas. Uma infantil, uma mista e duas outras, uma para cada sexo. A 

instrução era primária, infantil e elementar, desenvolvida obedecendo às condições de 

cada aluno. As disciplinas eram distribuídas em: Educação Intelectual – 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; Educação Física orientando 

os princípios de higiene, conservação de saúde, recreação e departamento dos sentidos, 

além do ensino de economia doméstica, desenho, artes escolares, trabalhos manuais e 

ensino de canto. 

Para atuar nesta organização, novos métodos de ensino fizeram-se necessários à 

Instrução Primária. Dividia-se em quatro classes distintas, buscando dessa forma, o 
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desenvolvimento integral do aluno, como pode ser observado no conjunto de normas 

publicadas no Regimento Interno dos Grupos Escolares de 1908: 

 

 

Art 3º - O Ensino será proporcional ao desenvolvimento das 

faculdades do educando. Estimule-se criteriosamente esse 

desenvolvimento, a fim de que o aluno apodere-se da verdade por 

meio de suas próprias investigações, livre de coação de qualquer 
natureza. (RIO GRANDE DO NORTE, 1908, p.83). 

 

 

Apesar das novas instalações e novos métodos de ensino, Nestor Lima afirmava 

que para que a reforma tivesse êxito, era necessário formar professores qualificados, 

capazes de atuar nessa nova proposta do ensino primário.  

Para atender às necessidades suscitadas a partir da reforma do ensino no Estado 

é criada uma instituição destinada à formação de educadores no Rio Grande do Norte. 

Trata-se da Escola Normal de Natal, inaugurada solenemente em 13 de maio de 1908 

pelo governador Alberto Frederico de Albuquerque Maranhão. Essa instituição instalou-

se, provisoriamente, no prédio do Atheneu Norte-Rio-Grandense, situado na Avenida 

Campos Sales, bairro de Tirol.  

Por meio do Decreto n. 124 de 26 de janeiro de 1910, foi criado o Código de 

Ensino, elemento legislativo de controle das atividades do ensino e da formação 

docente. Desse modo, as atividades acadêmicas e sociais da Escola Normal de Natal 

eram planejadas e sistematizadas em articulação com as atividades do Grupo Escolar 

Augusto Severo. 

Através do Decreto n. 239 de 15 de dezembro de 1910, instituiu-se o cargo de 

Diretor da Escola Normal de Natal - ato oficial do governo Alberto Maranhão que 

designou um responsável para o cargo que até então era exercido pelo Diretor Geral da 

Instrução Pública. Após aprovação do Código de Ensino, este estabelecimento de ensino 

esteve, entre 1910 a 1923, sob a direção dos professores Theodulo Soares Raposo da 

Câmara, Alfredo de Souza Barros e Nestor dos Santos Lima. 

Nestor dos Santos Lima fez parte, inicialmente, do quadro de professores da 

Escola Normal de Natal e, em 02 de Janeiro de 1911, foi designado para o cargo de 

diretor. Tomou posse nesta ocasião do cargo que ocupou até o ano de 1923. Como 

responsável por um importante setor na educação norte-rio-grandense, interferiu 
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diretamente nas problemáticas e obteve a possibilidade de iniciar modificações neste 

setor, com o intuito da evolução da qualidade do ensino primário ministrado no Estado. 

Ao Diretor da Escola Normal de Natal eram atribuídas diversas funções. 

Destacamos algumas: superintender e fiscalizar os trabalhos escolares; presidir os 

trabalhos da secretaria; requisitar o material escolar necessário; representar o governo 

na posse dos professores e demais funcionários; servir de intermédio entre os indivíduos 

que constituem a Escola Normal e o governo e, ser membro nato do Conselho da 

Instrução Pública. 

O trabalho desempenhado por Nestor Lima foi registrado por meio dos relatórios 

elaborados no período de sua administração. De acordo com Menezes (2003, p.55) são 

verdadeiros inventários do funcionamento da Escola Normal: 

 

 

Exibem uma divisão interna em tópicos como Diretoria, Corpo 
Docente, Congregação, Aulas e Freqüências, Programas de Ensino, 

Regime Didático, Promoções e Diplomação, Material de Ensino, 

Pessoal Administrativo, Secretaria, Expediente e Considerações 
Gerais. Revelando uma dinâmica de reorganização a cada novo 

relatório, acrescido de outros anexos como Mapas de Matrícula e 

Horário de Aulas. 

 

 

Durante o período em que esteve como diretor da Escola Normal de Natal 

escreveu relatórios produzidos em cumprimento a um dever legal prescrito no artigo nº 

123 do Código de Ensino.  Estes escritos que descreviam o Ensino Normal eram 

destinados ao Dr. Manoel Dantas, Diretor Geral da Instrução Pública, e datam de 

setembro de 1911, setembro de 1912, outubro de 1913, setembro de 1914 e setembro de 

1915. Não há registro de qualquer tipo de documento desta natureza após o ano de 

1915.  

Os relatórios descreviam as atividades desenvolvidas no interior da Escola 

Normal, o trabalho dos funcionários, dentre outros aspectos que caracterizavam o 

funcionamento desta instituição de ensino: 

 

 

Neles estão presentes os elementos de caracterização da modernidade, 

a experiência histórica, a modernização técnica e o modelo disciplinar, 
implícitos na sua futura distribuição pelos registros, antecipando nos 
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arquivos pedagógico-científico, médico-higienista, pragmático-

metodológico e sócio-educacional. (MENEZES, 2003, p.54). 

 

 

O primeiro relatório data de 1911, e reúne observações sobre a prática 

pedagógica, dispostas nos itens Matrícula e Frequência e Considerações Finais. São 

abordadas questões como a redução do número de alunos matriculados, a distribuição 

do quadro de professores e as possíveis mudanças nesse quadro. Nesse mesmo relatório, 

Nestor Lima discute as ocupações de cadeiras pelos professores da Escola Normal de 

Natal e suas respectivas disciplinas. 

No que se refere às disciplinas, o educador recomenda quais destas deveriam ser 

ministradas por homens ou por mulheres. Exemplifica com base na disciplina de 

economia doméstica, que não poderia ser ministrada por homens, por ser “de 

conhecimentos teóricos e práticos das senhoras donas de casa.” (RIO GRANDE DO 

NORTE, 1911B, p.7). 

Na discussão sobre a Disciplina e Regime Didático, o intelectual enfatiza que as 

lições na Instrução Primária eram realizadas semanalmente através de chamadas orais e 

sabatinas uma vez por mês. Acentua que a formação oferecida pela Escola Normal de 

Natal era singular para os jovens daquele período, quando afirma que “os moções e as 

moças que frequentam a Escola Normal, distinguem-se em geral pela sua aplicação, 

amor à ordem e respeito à autoridade.” (RIO GRANDE DO NORTE, 1911B, p.4). 

No relatório de 1912, Nestor Lima trata acerca de questões higiênicas, por meio 

da solicitação de um mobiliário higiênico e completo no item Prédio e Material. 

Solicita, ainda, um gabinete de física e química, justificando que este se faz necessário 

visando a eficiência didática no auxílio à prática dos mestres. Menezes, (2003, p.63) se 

refere a este relatório com particularmente importante, por se tratar da “consolidação do 

ensino profissional após 1911, e consubstancia a mudança da Escola Normal e seu 

funcionamento no edifício do Grupo Escolar”. Nesse material estão expostas as dúvidas 

sobre a consolidação do ensino normal como também reconhecimento dessa escola 

perante a sociedade norte-rio-grandense. 

A solicitação do gabinete de física e química iniciada em 1912 prossegue nos 

anos de 1913 e 1914. Nestor Lima alerta ao governo sobre a necessidade de apoio, uma 

vez que a aquisição era importante para o instituto de ensino profissional e para o 

progresso do ensino primário no Rio Grande do Norte. 
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No conteúdo dos relatórios, enfatiza sempre a importância do apoio familiar 

necessário à instrução. No tópico Considerações Finais, parte do relatório de 1913, 

discute os resultados referentes à Reforma da Instrução Pública, assinalando que 

reformas como esta, que havia sido realizada no Ensino Primário do Rio Grande do 

Norte, exige muitos anos para produzir efeitos completos. Segundo ele, “é necessário 

que haja a simultaneidade da ação da família para a disciplina, da escola, pelos métodos 

e da sociedade pelo estímulo”. (RIO GRANDE DO NORTE, 1913B, p.59). 

O mais extenso dos relatórios data de 1914. Nele, são acrescentados rês novos 

itens: Dificuldades, Colaboração dos Pais e Mestres e Relevância do Ensino Primário 

na Educação. Nestes itens o educador referencia a bibliografia e os instrumentos que o 

auxiliam na análise das questões educacionais, diferenciando-as nos planos nacional, 

regional e local. Ele reforça ainda a necessidade da colaboração entre pais e mestres já 

exposta nos relatórios anteriores, uma vez que a considerava necessária no tocante à 

formação do senso moral dos indivíduos. 

 

 

Em 1909, no Boletim Pedagógico, já eu sustentava a necessidade de 

uma cooperação dos esforços entre os pais e os mestres sob pena de 

inutilidade da ação educativa da escola, especialmente no aspecto 
disciplina. Hoje, mais convencido ainda, devo lembrar e defender a 

necessidade desta colaboração para a consecução dos nossos 

desideratos. (RIO GRANDE DO NORTE, 1914b, p.62). 

 

 

Nestor Lima propõe uma associação de pais e mestres fundamentada, 

inicialmente, em uma campanha de divulgação do progresso do professorado, seguido 

da aproximação de pais e professores. Esta parceria tinha por objetivo a melhoria da 

educação destinada às crianças, o que, posteriormente, acarretaria em uma modificação 

na conduta das famílias, orientadas pela escola quanto q formação moral da criança. 

No relatório de 1915, observamos a continuidade no que diz respeito ao trato de 

questões sobre o corpo docente, aulas, frequências, programas de ensino, regime 

didático. São expressos, também, nesse material, os mecanismos disciplinares utilizados 

na formação do aluno. A exemplo, Nestor Lima afirma que: “consiste em considerar-se 

em falta o aluno que, chamado a lição oral, não tiver preparado e assim o declarar”. 

(RIO GRANDE DO NORTE, 1915, p.97). 
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Conforme já registramos, após, 1915 não há indícios da produção de relatórios 

dessa natureza. 

Suas impressões sobre o ensino propagam-se através de artigos, nos quais 

disserta acerca da discussão de questões educacionais. Um exemplo é o artigo Síntese 

do Nosso Movimento Pedagógico (1921a), no qual escreve sobre as mudanças 

proporcionadas pela instauração do novo sistema educacional a partir da reforma 

educacional de 1908. Assinala que a Reforma da Instrução Pública “foi um golpe de 

morte no medieval e carcomido sistema de ensino ainda praticado pelo velho mestre 

escola”. De acordo com este intelectual, podemos observar a estrutura na qual o ensino 

primário era concebido e suas deficiências. Ele discute também aspectos relacionados a 

formação docente, uma das questões centrais discutidas em seus escritos. Adverte quem 

em geral, antes da reforma o pessoal docente era “a nora, a irmã, o genro ou o sobrinho 

do mandão local, o que sendo, aliás, boas pessoas não passavam, porém, de mestres in 

nomine, por isso que de ensino e educação nada entendiam”. (LIMA, 1921a, p.11). 

No decorrer de seu artigo, faz alusão a um fato que presenciou e relata suas 

impressões sobre o método utilizado por um mestre-escola: 

 

 

Ainda há poucos anos, em plena vigência da reforma houve ensejos de 

horrorizarem-me os olhos afeitos a métodos sistemáticos de instrução. 
[...] Presenciei a classe de um mestre-escola de antanho, tipo completo 

da rotina e da ignorância profissional, que entre nós já reinaram. [...] 

O pobre professor, se assim o podemos chamar, falando só pelas 
narinas quase obstruídas pelo abuso do rapé, fazia o seu argumento 

semanal, e por mais que lhe perguntasse, batendo com o pé, o valor de 

um p, um h, um a, um o, um til, ninguém lhe respondia, senão em 
consumada asnice. Ele, porém todo cheio de si, quando esgotou a 

roda, soletrando aquilo tudo, rematava com um tremendo pê-o-til-e-

phão, que me fez despregar as bandeiras do riso, muito embora 

quebrando a compostura de visita e de moço do agreste, segundo lhe 
fora apresentado. (LIMA, 1921a, p. 12). 

 

 

Em 19 de novembro de 1913, como paraninfo da Colação de Grau dos ‘novos’ 

professores da Escola Normal de Natal, proferiu um texto na sessão solene da 

Congregação dos Lentes, sob o título O Culto da Pátria e a missão dos Mestres (1913). 

Nele, Nestor Lima explana sua concepção sobre a importância da ação dos mestres para 

o desenvolvimento da educação e do país. Assevera como pode uma pátria se fazer 

consolidar e engrandecer por meio da missão dos mestres. 
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Os abnegados servidores obscuros, mas conscientes, que numa 

preparação modesta, ininterrupta e sólida, argamassam no coração da 
infância os germes que a tornarão grande e forte e patriota [...] Assim 

entendida, a Pátria deixa de ser essa abstração fria e que tende a 

desaparecer, porque ela deve existir no ânimo fecundo dos mestres, e 
infiltrando-se no coração moldável da criança, crescer e se avolumar, 

numa constante persecução dos seus gloriosos destinos. (LIMA, 1913, 

pp.23-27). 

 

 

 

Sobre a eficiência do ensino na formação dos futuros cidadãos, Nestor Lima 

afirma que está cada vez mais convencido de que a origem de todos os males é a 

ignorância, mas, a ignorância das normas de educação na família, na carência de 

escolas, o pouco caso da sociedade na obra que é sua base, a educação. Em seu 

pronunciamento, reforça a crença na formação concedida pela Escola Normal quando 

pronuncia ter fé que da Escola Normal de Natal saiam as grandes legiões que, segundo 

ele, hão de transformar os filhos deste pequeno trecho da terra brasileira numa gente 

varonil e educada. 

 

 

Armados dessa couraça impenetrável que a Escola vos deu, num curso 

de longos quatro anos, quando honra só lhes destes e a vós proveito 

enorme, eu confio que combatereis denodadamente os males já de vós 
bem conhecidos: a ausência da educação, o analfabetismo e os 

prejuízos sociais que pretendem deturpar o nosso esforço e 

anquilosam o caráter nacional. Dedicai-vos ao vosso mister, ao 
desempenho do vosso sacerdócio com o mesmo amor e o mesmo zelo 

que provastes no tirocínio hoje encerrado e eu ficarei tranqüilo porque 

sei que a vitória será unicamente vossa. (LIMA, 1913, p.28). 

 

 

Nestor Lima incentivou aos formandos da Escola Normal a enfrentarem os 

prejuízos sociais causados pela ausência de educação com base na formação recebida no 

Curso Normal.  

Com sua prática pedagógica na Escola Normal do Estado introduziu novos 

métodos didático-pedagógicos, por meio dos Regimentos Internos para Grupos 

Escolares, Escolas Isoladas, Escolas Rudimentares e Conselho de Educação. Esses 

regimentos abrangiam desde a organização do espaço físico da sala de aula até os 

procedimentos dos funcionários da instituição.  
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Com sua prática pedagógica na Escola Normal do Estado, introduziu novos 

métodos didático-pedagógicos por meio dos Regimentos Internos para Grupos 

Escolares, Escolas Isoladas, Escolas Rudimentares e Conselho de Educação. Esses 

regimentos abrangiam desde a organização do espaço físico da sala de aula até os 

procedimentos dos funcionários da Instituição. 

No governo José Augusto de Medeiros, pelo Decreto nº 239 de 30 de junho de 

1934, foi criado o Departamento de Educação do Estado. Este departamento substituiu a 

então Diretoria Geral da Instrução Pública e teve por objetivo “sistematizar, 

superintender e coordenar o serviço do ensino e as instituições particulares de fins 

educativos em todo o território do Rio Grande do Norte” (RIO GRANDE DO NORTE, 

1925d, p.4). 

A primeira direção deste Departamento foi presidida por Nestor dos Santos Lima 

e datou de 1924 a 1928. O Departamento era composto pelo Diretor Geral do 

Departamento de Educação; Conselho de Educação, Inspetoria de Ensino; Secretário, 

funcionários da Secretaria e Conselhos Escolares. 

Integravam também este Departamento os diretores e funcionários da Escola de 

Farmácia e Odontologia, Atheneu Norte-Rio-Grandense, Escola Normal de Natal, 

Escola Normal Primária de Mossoró, Escolas Profissionais, Grupos Escolares e 

professores das Escolas Isoladas e Rudimentares. Além desses, faziam parte do grupo e 

o diretor e funcionários do Teatro Carlos Gomes, bem como o corpo administrativos das 

escolas, colégios, instituições e sociedades subvencionadas pelo Estado. 

Nestor Lima atuou como Diretor do Departamento de Educação do Estado. A 

este cargo eram atribuídos os papéis de superintender o ensino no estado em todos os 

seus graus, organizando-o e uniformizando-o. Em reuniões, conferências ou festas 

escolares que o governador não estivesse presente, era sua incumbência representá-lo. 

No acervo do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional/IPHAN 

encontramos várias fotografias, imagens que ao mesmo tempo em que contam sua 

história, colaboram para a composição do nosso estudo. 
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Em 02 de dezembro de 1925, Nestor dos Santos Lima prestigiou a inauguração 

do monumento em homenagem a D. Pedro II e, nesta ocasião além de representar o 

governador do Estado, representou, também, o Instituto Histórico e Geográfico do Rio 

Grande do Norte realizando o discurso como orador oficial. 

Cabia ao diretor do Departamento de Educação representar o governador em 

eventos sociais, como também nomear, dispensar ou remover inspetores de ensino e 

diretores dos Grupos Escolares; criar, transferir e suprimir ou restabelecer escolas; 

nomear, promover ou demitir professores efetivos ou provisórios (RIO GRANDE DO 

NORTE, 1925a). 

A produção dos Regimentos Internos fazia parte das responsabilidades desse 

Departamento. Pelo diretor, eram expedidas as instruções pedagógicas sobre os 

programas e horários organizados pelo Conselho de Educação. Dentre as suas funções, 

assinalamos a seleção do material escolar que seria utilizado nas instituições 

educacionais do Rio Grande do Norte, a abertura de concursos públicos ou promoções 

de cadeiras ou escolas, como também o estabelecimento do itinerário dos inspetores de 

ensino e das instituições para o exercício da função desses profissionais. 

Inauguração do Monumento em homenagem a D. Pedro II 

Fonte: acervo do IPHAN 
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Diversos documentos foram produzidos entre os anos de 1924 a 1928. A 

natureza dessas produções varia em relação aos conteúdos e demarca o registro deste 

Departamento, descrevendo suas aspirações. 

 

 

Divididos entre os de caráter autoral, documentos com a rubrica 
pessoal de Nestor Lima, e aqueles de crivo institucional que o autor 

avaliza na condição de Diretor Geral do Departamento de Educação, 

os documentos reúnem entrevistas, monografia, teses congressuais, 

relatórios, atas administrativas e regimentos oficiais publicados no 
período. (MENEZES, 2003, p. 140). 

 

 

O Regimento Interno dos Grupos Escolares (1925a) é composto por oito 

capítulos sob os títulos Da Organização e plano dos graduados; do tempo letivo; da 

matrícula e frequência; do regime didático; do regime disciplinar; das promoções e 

exames; dos cursos complementares; dos professores; do diretor do grupo; da 

escrituração escolar; do material escolar, do porteiro e do zelador e das disposições 

gerais. 
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Publicado em 15 de março de 1925, este documento aperfeiçoou a organização 

da educação infantil do Rio Grande do Norte. Nele, Nestor Lima reuniu os programas 

de ensino, horários e livros recomendados para o ensino primário completo. Ministrado 

nos Grupos Escolares do estado, o ensino primário constituía-se pelo Curso Infantil 

Misto e Cursos Elementares e Complementares. 

Capa do Regimento Interno dos Grupos Escolares 

Fonte: acervo do IHGRN 
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A estrutura do curso graduado compunha-se em seis anos. Dois anos infantis ou 

de iniciação, dois anos de cursos elementares ou de integração (ambos divididos em 

duas classes) e dois anos de cursos complementares. 

No curso Infantil Misto, eram ministradas as disciplinas de canto, leitura e 

escrita, língua materna, aritmética, lições de coisas, geografia, história pátria, moral e 

civismo, desenho natural, trabalhos manuais e exercícios físicos. Nos cursos 

Elementares, além destas disciplinas havia o acréscimo de morfologia geométrica e 

economia doméstica, sendo esta última estritamente direcionada para as classes 

femininas. Por fim, nos Cursos Complementares, ao programa era acrescida a disciplina 

prendas manuais, também voltada ao aprendizado das meninas. Esses cursos eram 

também considerados como pré-profissionalizantes, na medida em que ministravam o 

ensino das disciplinas de ensino especial de línguas estrangeiras, datilografia, 

escrituração mercantil, zootecnia, veterinária, mecânica, eletricidade e artes manuais. 

Em 03 de abril de 1925, o ensino primário rudimentar é regulamentado através 

da publicação do Regimento Interno das Escolas Rudimentares (1925c), que atribui a 

este ensino uma condição de ensino mínimo para as populações rurais e trabalhadoras. 

Desenvolvia-se a partir de “programas reduzidos, material escolar e pedagógico 

diminutos nas escolas que poderiam ser fixas ou ambulantes”. (RIO GRANDE DO 

NORTE, 1925c, p.5). 
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As Escolas Rudimentares caracterizavam um nível de ensino básico com 

programas de ensino organizados pelo Conselho de Educação, para que no período de 

dois anos o aluno tivesse aprendido as disciplinas propostas nesses programas. A 

criação dessas escolas, fixas ou ambulantes, e de escolas noturnas para adultos, dava-se 

em bairros, povoados ou fazendas com número superior a cinquenta analfabetos. 

Capa do Regimento Interno das Escolas Rudimentares 

Fonte: acervo do IHGRN 
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Nestor Lima destacou a importância da uniformidade entre as lições ministradas 

em conformidade com as circunstâncias do meio local e a capacidade do professor em 

exercício. A divisão do tempo dava-se de acordo com a hora que fosse conveniente ao 

clima e ao meio local. A distribuição dos alunos seria estabelecida de acordo com o 

sexo, no caso de escola mista, ou conforme o nível e aprendizagem dos alunos, ou 

ainda, pela distância da localidade na qual residiam. 

Ainda no mês de abril, precisamente em 18 de abril de 1925, é publicado o 

Regimento Interno das Escolas Isoladas (1925b), que designa como Escola Isolada os 

estabelecimentos de Ensino Primário, criados e mantidos pelo governo do estado assim 

coo os Grupos Escolares, entretanto, sem depender de outras escolas. 

O ensino isolado era composto pelos cursos infantil e elementar, e dividido em 

disciplinas fundamentais e disciplinas acessórias. As disciplinas fundamentais eram 

caracterizadas por conteúdos como leitura, escrita, língua materna e aritmética. As 

disciplinas de conteúdos mais amplos compreendiam o ensino de desenho, geografia, 

história pátria, lições de coisas, moral e civismo, morfologia geométrica, canto e 

exercícios físicos. 

O método geral utilizado nas Escolas Isoladas era o de indução. Nesse 

Regimento, Nestor Lima atentou para o cuidado que os mestres deveriam ter para que 

os alunos não decorassem mecanicamente o conhecimento. 

 

 

Art. 27 – O ensino isolado Serpa, sobretudo prático e concreto, 
baseado em programas que despertem o interesse infantil; devendo os 

professores encaminharem lições de modo a incitar as faculdades 

mentais do aluno para um desenvolvimento gradual e harmônico, 
principalmente da observação, que se exercita por meios ou processos 

intuitivos. (art. 42 da lei 405). (RIO GRANDE DO NORTE, 1925b, 

p.13). 

 

 

O regime disciplinar que regia o cotidiano dos alunos era caracterizado pelo 

controle integral dos alunos, desse modo, os professores atentavam diariamente para o 

comportamento dos alunos e atribuíam-lhes notas que estavam registradas na caderneta 

diária. 
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Art. 40  - as notas de comportamento e aproveitamento diário dos 

alunos terão a significação numérica seguinte, nos termos do art. 95 da 

lei 405: 1 significa ótima, 2 boa, 3 sofrível, 4 má e 5 péssima. Para os 

efeitos das médias mensais e de notas de classificação final do ano, 
consideram-se: 1 a 1,50 ótima, 1,51 a 2,25 boa e 2,26 a 3 sofrível, 

correspondentes a distinção, plenamente e simplesmente. A média, 

além de 3 reprova, ou inabilita. (RIO GRANDE DO NORTE, 1925b, 
p.17). 

 

 

Na caderneta diária, além das notas, o professor no último dia de aula registrava 

um resumo referente ao número de alunos matriculados, número de dias letivos, total de 

faltas e de comparecimento dos alunos. 

Não somente através da publicação dos Regimentos Internos, o Departamento de 

Educação organizava a educação no Rio Grande do Norte. Esse órgão organizava 

atividades que reuniam alunos e professores nas discussões das temáticas mais atuais 

em torno das questões educacionais. No acervo do Arquivo Público do Estado, 

consultamos o livro do Curso de Férias, promovido pelo Departamento de Educação 

em 1925. 

No termo de abertura, Nestor dos Santos Lima escreve e assina: 

 

 

Servirá este livro para assinaturas de presença e atas dos Cursos de 
Férias promovidos por este Departamento ele no fim do termo de 

encerramento. Diretoria Geral do Departamento de Educação em 

Natal, 02 de janeiro de 1925. (RIO GRANDE DO NORTE, 1925-
1926, p.1) 

 

 

Este curso foi realizado no salão da Escola Normal de Natal e teve início no dia 

03 de janeiro de 1925. Era uma iniciativa do Departamento de Educação. A abertura 

solene foi intitulada Quinzena Pedagógica. Nela estavam presentes o Governador do 

estado, José Augusto Bezerra de Medeiros, Nestor dos Santos Lima, Diretor do 

Departamento de Educação, dentre outros intelectuais. Nesse momento, o Governador 

destacou a finalidade do curso, cedendo a palavra ao professor Nestor Lima que proferiu 

a primeira conferência sob o título Orientação Geral do ensino e os Cursos de Férias. 
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No ano seguinte, a realização do Curso de Férias aconteceu no salão do Teatro 

Carlos Gomes. Nesta ocasião faziam-se presentes o Governador do estado, José 

Augusto de Medeiros, Dr. Nestor dos Santos Lima, Diretor do Departamento de 

Educação, dentre outros participantes que compunham o público que organizava ou ao 

qual era destinada esta atividade. 

As palestras tiveram como temas Disciplina Escolar, proferida por Nestor Lima; 

O ensino da Geometria na Escola Primária por Dr. Francisco Ivo Cavalcante; O ensino 

de Geografia na Escola Primária, por Antônio Gomes da Rocha Fagundes e O 

exercício físico e o trabalho mental, pela qual ficou responsável Dr. Alfredo Lyra. 

Com base na análise desses materiais, percebemos que a prática pedagógica de 

Nestor dos Santos Lima se enquadra nos moldes e ideais de modernidade educacional 

Livro de presenças e atas dos Cursos de Férias (1925) 

Fonte: acervo do Arquivo Público do Estado 
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propostos com a implantação da Escola Normal de Natal. Menezes (2003) destaca que é 

símbolo de entrelace da modernização educacional no Rio Grande do Norte e o 

envolvimento de Nestor Lima com a Educação e que a Escola Normal constitui o marco 

da construção do seu discurso pedagógico. 

Em sua atuação, Nestor Lima se preocupou com a formação dos educandos nos 

âmbitos intelectual, físico, moral e cívico, o que designava como educação completa. O 

educador buscava construir uma estrutura de educação primária que viabilizasse às 

crianças do Rio Grande do Norte um desenvolvimento integral e a preocupação com o 

desenvolvimento dos sentidos e das faculdades intelectuais.  

De acordo com Menezes (2003, p.37): 

 

 

A noção de educação completa traduz o seu significado a partir da 

consideração metodológica do autor em termos de um ensino 

completo [...] modelo ideal para o método pedagógico, cujo 

entendimento da integralidade deste revela-se como um critério 
essencial, estendido à totalidade da compreensão dos vários aspectos 

educacionais através da acepção de uma formação completa. 

 

 

Para o desempenho de um modelo pedagógico eficaz, era necessário um espaço 

organizar o espaço disciplinar a partir de uma articulação dos seus elementos 

construtivos. O objetivo da produção dos Regimentos Internos dos Grupos Escolares era 

a organização da instrução infantil e elementar. Recomendava-se que as lições deveriam 

ser práticas e concretas e cabia aos professores encaminhá-las de modo que as 

faculdades da alma fossem incitadas a “um desenvolvimento gradual e harmônico, 

cumprindo ter em vista o desenvolvimento da faculdade de observação, empregando-se 

para isto processos intuitivos”. (RIO GRANDE DO NORTE, 1925a, p10). 

Nestor dos Santos Lima chamou a atenção não somente da categoria docente, 

pois ao mesmo tempo informava a população sobre as questões educacionais, 

problematizando-as. Destacava o que necessitava ser melhorado no ensino do Estado, 

bem como informava a sociedade norte-rio-grandense sobre os eventos promovidos 

pelo público estudantil. Um exemplo é a nota publicada, no jornal A República. Em seu 

texto, alerta a comunidade norte-rio-grandense para o início do ano letivo e para as 

matrículas nos os cursos primários.  
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O educador advertiu sobre a importância da participação incentivadora dos pais, 

apresentando os seus filhos no início do ano letivo. Informa, ainda, o horário de 

funcionamento nas seis Escolas Primárias, dividido em dois períodos. Pela manhã das 

06:30 as 10:30h  e o horário intermediário das 11:00 as 15:00h. Nestas instituições o 

ingresso de meninos era permitido desde os 06 até os 14 anos e, para as meninas dos 06 

aos 15 anos.  

A formação profissional do educador da criança suscitava que a arte de ensinar 

fosse desenvolvida por meios demonstrativos e práticos, mediante os preceitos da 

pedagogia nova e os novos métodos de ensino propostos pelo sistema educacional. À 

Escola Normal de Natal foi atribuída a tarefa de habilitar o normalista a desempenhar 

com emprenho e profissionalismo a missão de educar o povo para a vida em sociedade, 

no contexto rural ou urbano. A formação do educador era referenciada por um conjunto 

de saberes, repertórios, métodos e técnicas da pedagogia escolanovista junto à dinâmica 

de organização dos Grupos Escolares. 

Dentre os pré-requisitos para ingresso na Escola Normal de Natal, o candidato 

deveria ter entre 14 e 25 anos, ter sido vacinado com proveito, ou já ter tido varíola e 

não sofrer de doença contagiosa, mediante atestado médico; haver  pago vinte mil réis 

ao tesouro nacional e ter estudos primários completos em estabelecimentos do Estado, 

comprovado por certificado. Este foi um informe publicado por Nestor Lima no jornal 

A República de 15 de janeiro de 1911. 

Informava que a avaliação escrita constituía-se em um exercício de redação, com 

o objetivo de observar a caligrafia, ortografia e linguagem do candidato. Já a avaliação 

oral dava-se por meio de um sorteio de temas relacionados ao programa de ensino sem 

envolver questões teóricas, tratando sobre leitura corrente e expressiva, exercícios de 

língua nacional, aritmética primária, lições de coisas, morfologia geométrica, geografia 

física, história do Brasil, instrução moral e cívica e economia doméstica. 

Desempenhavam ainda um exame prático, com a execução de um trabalho manual que 

lhes fosse proposto. 
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Essas notícias informavam aos interessados acerca dos concursos e novidades da 

instituição. Neste mesmo jornal, havia artigos que tratavam sobre os problemas gerais 

do ensino norte-rio-grandense, porém, sem autoria. Um exemplo disso é o texto A 

mensagem e o ensino, encontrado no dia 19 de janeiro do mesmo ano. Neste texto, o 

autor trata sobre a importância do papel do governador na questão do combate ao 

analfabetismo, e que esta luta fosse independente das condições do tempo e do lugar. 

Disserta sobre a instauração do prédio suntuoso e a inscrição na sua fachada Grupo 

Escolar, assim como a diplomação dos professores pela Escola Normal, contrapondo 

estes fatos ao contraste do ofício do mestre-escola em sua casa sertaneja, ensinando o 

máximo que sabe a crianças humildes. 

Foram encontradas também publicações de cunho educacional de vários autores, 

a exemplo de A Escola (1911), de autoria de Coelho Netto. Em seu texto o autor exalta 

a escola, citando que “fundar uma escola é construir um futuro”. Afirma que é na escola 

que o povo se transforma em nação, que a escola é como uma terra alta, a que se sobe 

por escalada fulgida de degrau em degrau, e mais a vista alcança, descortinando “o 

mundo, universo, desde os horizontes rasos da terra até as nebulosas suspensas em 

colgaduras rutilas”. Para ele, “A letra é a voz, o número é a pena, a palavra é o verbo, 

emanação divina: o cálculo é asa que triunfa no espaço. Com estas forças chega-se até 

onde pode chegar o espírito” (COELHO NETTO, 1911, p.2). 

O jornal, um dos veículos de divulgação de informações educacionais na 

sociedade norte-rio-grandense, era bastante utilizado por Nestor Lima. Nele, divulgava 

e instruía os normalistas acerca do desenvolvimento de sua prática pedagógica. Um 

exemplo é a coluna Pedagogia, publicada no jornal A República, sob sua autoria e que 

será utilizada em nossa análise no capítulo seguinte. 
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Dedicai-vos ao vosso mister, ao 

desempenho do vosso sacerdócio com o 

mesmo amor e mesmo zelo que provastes 

no tirocínio hoje encerrado e eu ficarei 

tranquilo porque sei que a vitória será 

unicamente vossa. (LIMA, 1913, p.28) 
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6. Do mestre aos Discípulos 

 

 

A Cultura escolar, ou mais precisamente a vida na instituição, constitui-se em 

um agrupamento de mentes e corpos, objetos e condutas, modos de pensar e fazer que, 

reunidos, resultam em sua definição. É regida por regras e normas expressas nos 

Regimentos, Leis e demais documentos normativos. 

Essas normas, que definem conhecimentos e condutas, aliados a um conjunto de 

práticas que permitem “a transmissão desses conhecimentos e a incorporação desses 

comportamentos; normas e práticas coordenadas a finalidades que podem variar 

segundo as épocas”. (JULIA, 2010, p.10) 

Na sua época, do início do século XX, Nestor Lima discutia questões 

educacionais que muitas vezes diziam respeito aos que compunham a Escola Normal de 

Natal. Através das publicações em periódicos, ele divulgou desde os princípios que 

regiam as disciplinas, até o modo como deveria ser aplicados os conhecimentos 

adquiridos. 

Após a configuração da Escola Normal de Natal dentre os aspectos que 

conceberam sua organização e funcionamento, apresentamos a transformação deste 

conjunto de normas em práticas pedagógicas. Entendemos que a apreensão deste 

universo escolar nos permite ter a dimensão do trabalho empreendido nesta instituição, 

assim como a dinâmica de desenvolvimento e relações estabelecidas com a sociedade.  

Para compreender a prática pedagógica de Nestor dos Santos Lima no contexto 

da cultura escolar na Escola Normal de Natal, utilizamos os artigos por ele publicados 

na coluna Pedagogia do jornal A República (1911). São ensaios sobre metodologia 

direcionados aos alunos da Escola Normal de Natal. Encontramos no Instituto Histórico 

e Geográfico do Rio Grande do Norte onze artigos desse período intitulados A escrita, 

seus princípios e processos. A caligrafia (1911a); A leitura, suas espécies, métodos e 

processos (1911b); Ensino do desenho, sua importância e métodos (1911c); Trabalho 

manual. Canto. Exercícios físicos, sua importância, métodos e processos (1911d); 

Trabalho Manual. Canto. Exercícios Físicos, sua importância, métodos e processos 

(conclusão) (1911e); Língua materna, importância, exercícios e processo (1911f); 

Aritmética, sua importância e processo. Morfologia. Geometria (1911g); Lições de 

coisas, sua importância, princípio e método (1911h); Geografia, importância, métodos 
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e processos (1911i); História, sua importância, métodos e processos (1911j); Instrução 

moral e cívica e economia doméstica. Métodos e processos (1911l); O grupo modelo 

(1911m).  

Nestes artigos o autor trata sobre os princípios, processos e métodos de aplicação 

de todas as disciplinas ministradas aos alunos do Ensino Primário pelos docentes 

formados pela Escola Normal de Natal. Segundo ele, estes escritos não tinham por 

objetivo uma exibição do saber pedagógico, eram apenas “apanhados de autores, muitas 

vezes neles citados, e se destinam a orientar os alunos de Pedagogia da Escola Normal, 

que lutam com grandes dificuldades nesse particular”. (LIMA, 1911b, p.1). 

Com o estudo das fontes acima elencadas, procuramos ficar atentas ao que elas 

desejavam transmitir. No diálogo com esses materiais, delineamos as categorias de 

análise que são recorrentes no discurso de Nestor Lima. São elas: Moral e Civismo, 

Formação Docente e Celibato Pedagógico Feminino. 

 

Moral e Civismo 

 

Os discursos oficiais da época mostram o cuidado que se deve ter no tocante à 

moral e ao civismo. Nestor Lima demonstra, também, essa preocupação. Por esse 

motivo, atentamos para a frequência com que são tratados esses temas em suas 

publicações. Aparecem imbricados em outros ensinamentos ou mesmo nas produções 

que tratam especificamente desse particular. 

A educação representa um veículo eficaz para a transmissão de tais valores à 

sociedade. Não se trata de uma reprodução casual de valores e modos de conduta. É, na 

verdade, repleta de significados e interesses que atuam sobre os comportamentos, 

valores e atitudes dirigidos pelos indivíduos em suas existências. Portanto, através da 

educação, a sociedade tenta moldar seus membros em consonância com seus interesses. 

De acordo com Silva (2007, p.103): 

 

 

A gerações portadoras de mais experiências transmitem seu modus 
vivendi às mais recentes, com o propósito de assegurar as condições 

culturais adquiridas e, concomitantemente, provocar sua mudança, 
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com a relutância dos antecessores e sem a intencionalidade de 

posteridade. O elemento comunicado entre duas gerações denomina-se 

educação. 

 

 

Os conhecimentos são difundidos em todos os espaços sociais, nos diversos 

momentos da vida dos indivíduos. A educação é, portanto, considerada como elemento 

intrínseco ao processo social do qual nenhuma pessoa consegue fugir. Em casa, na rua, 

escola ou igreja, de alguma forma todos envolvem suas vidas, seja para ensinar ou 

aprender, consciente ou inconscientemente, tornando indissociáveis, vida e educação. 

 

 

A educação, nesse sentido, estaria vinculada a uma concepção 
inerente à própria vida e que se refere aos conhecimentos, às 

experiências, às práticas do indivíduo, não emanados de uma 

instituição produtora de ensino convencional ou não convencional, 

mas disseminados por todo contexto social. (SILVA, 2007, p.109). 

 

 

A relação entre os conhecimentos ministrados na Escola Normal e as atitudes 

dos sujeitos na vida social era certificada por Nestor Lima em seus escritos. Tomava-os 

como indissociáveis. A este exemplo, o educador delegava aos seus discípulos a 

responsabilidade de triunfarem no magistério, na sociedade e no serviço da Pátria. “Pois 

bem, meus senhores, é para este adorado símbolo que convergem as nossas vistas: e 

para o qual devem estar voltados todos aqueles a quem incumbir a missão de moldar 

carateres e formar a sociedade”. (LIMA, 1913, p.19). 

O conceito de educação também sofre transformações de acordo com o grau de 

complexidade da sociedade, dentre a diversidade das atividades sociais que implica em 

efeitos sobre a pedagogia, percebida como a prática e teoria da educação. Assim, 

compreende-se que a educação é, também, resultado da necessidade da disseminação e 

internalização de saberes e modos de ação – conhecimento, hábitos, crenças, 

procedimentos – que constituem as práticas pedagógicas. A realização dessas práticas 

depende de agentes educativos que surgem inicialmente na família e posteriormente na 
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escola, bem como em outras instituições onde haja a necessidade de mediação e 

intervenção pedagógica. 

O comportamento aprendido na instituição educadora ou por meio de práticas 

sociais cotidianas era o que caracterizava os interesses da sociedade na formação dos 

seus. Sua existência é assegurada pelos modos comportamentais aprendidos em 

conjunto, na homogeneidade. Estes aspectos são expostos em O Culto da Pátria e a 

Missão dos Mestres (1913), publicação de autoria de Nestor dos Santos Lima, permeada 

de lições sobre a moral e o civismo presentes na formação docente. 

 

 

O Culto da Pátria e a Missão dos Mestres (1913) 

Fonte: acervo do IHGRN 
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Nesta produção, Nestor Lima apresenta a importância do devotamento à pátria, 

do patriotismo como religião, bem como do dever dos mestres na missão de formar uma 

sociedade a serviço da pátria. Em muitos textos de Nestor Lima existem referências à 

moral e ao civismo, mas para este momento utilizamos apenas O Culto da Pátria e a 

Missão dos Mestres (1913) e o artigo Instrução Moral e Cívica e Economia Doméstica, 

Métodos e Processos, (1911l). 

 

 

Aí está como pode uma pátria se fazer, consolidar e engrandecer pela 

missão dos mestres, os abnegados, servidores obscuros, mas 

conscientes, que numa preparação modesta, ininterrupta e sólida, 

argamassam os germens que a tornarão grande e forte patriota. 
(LIMA, 1913, p.25). 

 

 

Segundo ele essa era uma das responsabilidades e Lima aconselhava que era na 

infância que o coração da criança deveria ser moldado, o que seria decisivo para o deu 

destino. Assinalava a importância de que a pátria não fosse entendida como uma 

abstração fria, mas que o serviço à pátria fosse a contemplação da beleza dos símbolos, 

a exemplo da bandeira nacional. 

 

 

É como será hoje o dia da Bandeira Nacional, devemos nós, como 

crentes na religião do patriotismo, contemplar na beleza do seu 

conjunto, a síntese das recordações que ela encerra da nossa 
quadrisecular e gloriosa existência. (LIMA, 1913, p.10). 

 

 

Assim como o caráter cívico, a sociedade republicana também dispunha de 

valores morais que eram ensinados nas escolas, disseminados através das disciplinas 

escolares. Antes de chegar na sala de aula, o mestre era instruído sobre sua 

responsabilidade na escolha dos livros utilizados e no exemplo a partir do seu próprio 

comportamento na vida social. De acordo com Nestor Lima, o ensino da moral é 

colaborador para a aquisição da educação e para a formação do caráter do educando. 
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Cumpre recomendar aos professores o maior critério na escolha dos 

livros de leitura, pela segurança do texto, correção da linguagem, 
utilidade e moralidade dos trechos a ler. (LIMA, 1911, p.1). 

 

 

Na leitura desse escrito percebemos o processo entre o indivíduo e sociedade. “ 

“A sociedade, através  das instituições, impõem comportamentos e valores aos seus 

membros que assimilam do meio social em que estão inseridos, principalmente, da 

família”. (SILVA, 2007, p.116). 

Para Elias (1993, p.271) esse processo é efetivado na atuação dos pais que 

conferem aos filhos por meio de gestos e palavras algumas restrições, medos, normas e 

comportamentos mantenedores da posição social ocupada por tais indivíduos, que 

seriam “desde cedo incalculados na criança pelo comportamento dos pais e 

educadores”. Os valores essenciais exigidos na vida coletiva eram fixados com 

antecedência na educação da criança. Dialeticamente a mesma educação que agrega, 

produz e dissemina os valores sociais, viabiliza a diversidade, sem a qual seria 

impossível qualquer cooperação entre os indivíduos, tornando impossível, também, a 

vida em sociedade. Neste sentido, “as diversas formas de introjetar normas e valores 

concorrem para a conservação da ordem social”. (SILVA, 2007, p.116). 

A base acerca da moral era estabelecida na formação dos mestres, quando 

chamados ao desempenho de sua função com amor, zelo, dedicação e postura 

condizente com a posição social que assumiam na formação dos novos cidadãos 

republicanos. Os docentes da Escola Normal de Natal tinham como objetivo a luta 

contra o analfabetismo, assim como qualquer outro problema que fosse prejudicial à 

formação do caráter nacional. 

 

 

Seja na disciplina de história com heróis e os seus feitos grandiosos, 

na geografia, com a descrição das riquezas do país, na aritmética pelos 
problemas sobre economia e poupança, como também na leitura, em 

seus trechos de moral e dos quais o mestre deveria estar atento para 

refletir sobre a conduta dos seus educandos, no tocante ao desprezo 
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dos vícios e ao culto do bem, da virtude, da energia e da coragem. 

(LIMA, 1911d, p.2). 

 

 

Era indicada pelo Mestre Nestor Lima atenção no trato com os ensinamentos 

sobre moral e do amor ao país, seja no ensino de qualquer disciplina ou em acontecidos 

entre os alunos no ambiente escolar, se por ventura suscitassem a recorrência aos 

princípios e ensinamentos sobre este particular. 

Portanto, registramos os principais aspectos acerca da moral e do civismo 

discutido por Nestor Lima. Entre a moral e o civismo encontramos o cuidado na 

formação dos cidadãos republicanos a serviço da pátria. 

 

Formação Docente 

 

Este é um tema recorrente na sociedade. Os educadores do período a exemplo do 

professor Francisco Pinto de Abreu, têm essa preocupação. No relatório Anual da 

instrução Pública, ele expressou a necessidade da formação docente especializada. Os 

educadores do período já demonstravam essa preocupação, a exemplo de Francisco 

Pinto de Abreu: 

 

 

Urge providencia sobre o preparo dos mestres, garantindo-lhes 
vencimentos compensadores; definir a competência municipal nessa 

matéria; rever os regulamentos para simplificar os programas e adotá-

los às nossas condições de vida; reformar o sistema defeituoso de 
inspeção; restabelecer o fundo escolar, escriturado especialmente no 

tesouro, sabiamente previsto por uma lei de 1892, com a contribuição 

forçada de todos os municípios, incumbindo-os no estado de 
construção de escolas e custeio do Instituto profissional. (RIO, 

GRANDE DO NORTE, 1906, p.01). 

 

 

Nestor Lima demonstrava esse cuidado com a estrutura que amparava o docente 

em sua atividade em torno da formação dos professores. Ele indagava: como 
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proporcionar um ensino de qualidade sem mestres devidamente preparados para 

ministrá-lo? 

No convívio social, os sujeitos são formados e se modificam na medida em que 

reúnem conhecimentos, praticas e experiências ao longo de suas trajetórias. 

Independente das atividades que realizem, sejam ações cotidianas ou operações mais 

complexas, esses atos são aprendidos. “Dialeticamente o homem e a mulher se 

transformaram com o prenúncio de transformar a realidade em que vivem!. (SILVA, 

2007, p.114). 

Nesse sentido, observamos que a formação ministrada por Nestor Lima não se 

restringia aos muros institucionais, era composta e observada através do indivíduo em 

sua totalidade. A Escola Normal de Natal era, por sua vez, divulgadora dos valores 

especializada, muitos educadores não comungavam dos conhecimentos acerca do ensino 

e das suas peculiaridades. Muitas vezes não eram formados especificamente PA Ra 

estar nas salas de aula, mas tomavam posse do cargo de docente através de alguma 

ligação com a classe dominante. Em Síntese do Nosso Movimento Pedagógico, Nestor 

Lima faz menção ao público que concorria para fazer parte do corpo docente da 

instituição. “A 13 de maio seguinte, foi instalada a Escola Normal, a cuja matrícula, 

seriamente disputada, concorreu a fina flor da juventude compatrícia”. (LIMA, 1921ª, 

p.13). 
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Nestor Lima acreditava que apesar de vacilantes em seus primeiros passos, os 

normalistas embasados no curso de quatro anos recebidos na Escola Normal de Natal, 

junto à dedicação e ao entusiasmo, seriam capazes de formar legiões. Legionários 

combatentes na luta pela transformação dos brasileiros “numa gente varonil e educada, 

que sabe cultuar a sua formosa pátria e adorar seu símbolo muitas vezes formoso”. 

(LIMA, 1913, p.26). 

O cuidado de Nestor dos Santos Lima no preparo dos mestres é demonstrado 

através dos artigos escritos no jornal a República (1911). Dentre as prescrições para a 

obtenção de um ensino de qualidade, destacam-se as práticas de leitura e escrita. Estas 

Síntese do Nosso Movimento Pedagógico (1921a) 

Fonte: acervo do IHGRN 
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práticas são amplamente discutidas e embasam todos os artigos publicados por ele nesse 

jornal. 

 

 

 

No artigo A escrita, seus princípios e processos. A caligrafia (1911a), Nestor 

Lima disserta sobre a importância da escrita, considerada por ele como a arte de gravar 

os pensamentos e sentimentos por meio das letras. Considera-a importante por dar 

forma às ideias e aos pensamentos e por facilitar a comunicação, independente da 

distância, do tempo ou espaço. Destaca, ainda, que a escrita constitui para muitos 

homens um meio de vida, a exemplo das profissões dos escriturários, guarda-livros e 

calígrafos. 

Adverte aos alunos sobre a boa escrita e que esta deveria ser regular, completa e 

inteligível. Evidencia que a prática de escrever é uma arte e não um dom natural e que 

deve ser ensinada pelo mestre com o intuito de incentivar seus alunos à primar pela 

perfeição. 

De acordo com Nestor Lima, para o ensino da escrita não há propriamente 

métodos. Há, entretanto, princípios a observar e processos a empregar. Os princípios 

aos quais se refere dizem respeito à posição do corpo, do papel e da pena. Para que o 

corpo esteja posicionado corretamente, é preciso que, antes de tudo, a carteira e o banco 

A escrita, seus princípios e métodos. A caligrafia (1911a) 

Fonte: acervo do IHGRN 



88 

 

estejam posicionados a altura proporcional ao aluno. Sentado, ele deve apoiar os pés no 

solo ou no estrado, estando com o tronco na posição vertical e a cabeça levemente 

inclinada para frente e os braços apoiados na borda da carteira: o esquerdo segurando o 

papel e o direito a pena. 

 

 

Entre a vista e o papel deve haver 30 cm de distância. O papel é 

colocado em sentido perpendicular ao corpo, na caligrafia inglesa e 
um pouco obliquamente da esquerda para a direita, na caligrafia 

francesa. A pena deve ser tomada pelos três dedos, polegar, indicador 

e médio; destinando-se os outros dois a receberem o peso da mão, 
suspendendo-a do papel (LIMA, 1911ª, p.1). 

 

 

Segundo o autor, a falta de observância desses preceitos acarretaria em 

problemas oftalmológicos, a exemplo da miopia, bem como danos ao desenvolvimento 

físico dos alunos. 

Prescrições quanto à construção escolar, no mobiliário, posição do corpo do 

aluno no ato de escrever e fonte de projeção de luz sobre o seu trabalho, atravessavam 

os periódicos franceses e brasileiros, denotando uma similaridade de preocupações no 

desenvolvimento da escrita no interior da escola pública, Vidal (2005, p.152) assinala 

que as exigências de higiene, iluminação e areação eram observadas nos projetos e nas 

edificações das salas de aula. “Para melhor desempenho das atividades docentes, eram 

máximas incluídas nos decretos e divulgadas nas revistas brasileiras”. 

Após destacar a importância dos princípios, Lima apresenta os processos 

empregados na escrita. Aconselha que os docentes iniciem essa prática no quadro negro, 

pois a mão pesada do principiante manobraria o giz e faria a letra mais facilmente. 

Sugere que posterior ao uso do quadro negro se passe à escrita na ardósia, que como 

redução daquele, possibilita a alteração no tamanho das letras. Feito isso, o aluno 

escreveria no papel com o lápis e, mais tarde, com a pena. Todos aspectos eram 

cuidadosamente observados tendo em vista o treino dos dedos e a facilidade dos 

movimentos. 

Quando o aluno estivesse escrevendo com tinta no papel era o momento que o 

professor deveria saber qual o tamanho da letra a executar. Para este particular, Nestor 
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Lima apontou três sistemas. O primeiro começava pelas letras de duas pautas de 

tamanho e em ordem decrescente, passava as de uma só, as de meia, até a letra comum 

ou cursiva; o segundo sistema, reconhecendo que os dedos da criança não podem fazer 

letras maiores, começava pelas menores, no final chegando às maiores; o terceiro 

sistema, verificando a inconveniência de ambos, se fazia necessário começar por um 

tamanho médio e na ordem decrescente, chega ao cursivo. 

Segundo Vidal (2005, p.126), nos últimos anos do setecentos e primeiro do 

oitocentos a prática da escrita proposta era escrita nas mesas de areia. Os alunos 

praticavam com o dedo e progressivamente passavam a utilizar “ardósias e lápis de 

pedra, antes do aprendizado do uso da pena e do papel”. Esses objetos necessários ao 

funcionamento da aula denotam as marcas da modelação das práticas escolares. 

Representam o contexto histórico que faziam parte e as práticas escolares nas quais 

eram utilizados. 

Nestor Lima descreve outros processos que eram empregados na escrita, dentre 

eles, o rascunho, prática que consistia em cobrir as letras feitas a lápis ou por meio de 

papel transparente, assim como a imitação de modelos. Este processo foi considerado 

pelo educador como favorável ao ensino coletivo, se realizado através de um modelo 

feito pelo mestre no quadro negro ou exposto em um cartão. Ele atenta, ainda, para o 

uso do caderno preparado, exemplificando os da série de Olavo Freire, nos quais há 

exercícios como os de rascunho e imitação. 

O autor afirma que a classe de escrita deveria ter em vista tanto a obtenção de 

um bom produto quanto a conscientização das crianças na busca pelo modo mais 

higiênico de executar a atividade proposta. A higiene foi um dos aspectos amplamente 

discutidos em diversos setores da sociedade. 

 

 

As questões ligadas aos saberes existentes fora dos limites formais da 

escola e dos conhecimentos científicos apresentam, portanto, 
conteúdos culturais que refletem os saberes elaborados socialmente, 

pela população de maneira geral. (GUIAR e CAMARGO, 2002, p.44). 

 

 



90 

 

Sobre esse aspecto Nestor Lima escreve o artigo As Modas e a Educação 

(1921c). Publicado na Revista Pedagogium, é a materialização dos discursos 

empreendidos acerca do uniforme das normalistas que deveriam ser consonantes com os 

preceitos de moral, estabelecidos na sociedade. Além disto, eram solicitados por 

cumprir a função de protegê-las das doenças possivelmente adquiridas no meio 

ambiente. 

Não somente a vestimenta das docentes possuía significado diante da sociedade. 

Silva (2007, p.131) destaca que “o estilo apresentado nos modos de falar, de vestir, de 

andar, assim como as visões de mundo demonstradas em atitudes e formas de pensar 

são representações que são interiorizadas pelos indivíduos.” Esses componentes da 

imagem docente no período republicano são investigados por nós na busca pela 

significação que difundem. 

Eles compõem o cenário no qual eram exercidas as práticas escolares, 

entendidas, portanto,  por práticas culturais quando estabelecida a relação dos interesses 

educacionais com os interesses da sociedade. De acordo com Julia (2001, p.10) essa 

cultura escolar não pode ser estudada sem a análise das relações que ela mantém “com o 

conjunto das culturas que lhes são contemporâneas: a cultura religiosa, cultura política 

ou cultura popular”. 

A questão da higiene também era de grande importância no que se refere às 

instituições educativas. Era analisada nesses espaços, bem como discutida no seio das 

práticas culturais dos cidadãos. Para atingir as finalidades de higiene e qualidade, Nestor 

Lima acreditava ser conveniente que a criança começasse a escrita no quadro negro, 

tendo a liberdade de fazer as letras do tamanho e grossura que quisesse, desenvolvendo 

os braços e os dedos. Alertou que não deveria o mestre exigir de todos uma mesma 

forma de segurar a pena, para evitar a câimbra dos escritores e tornar a escrita limpa e 

bonita. Destacou que a caligrafia ou a bela escrita é feita  com arte e perfeição, segundo 

os tipos estabelecidos. 

Assinalou que diversas são as espécies de caligrafia, mas apenas duas merecem 

atenção quando se discute a melhor para ser praticada na escola primária, são elas: a 

inglesa na vertical e a francesa inclinada. Ambas, geravam diferentes opiniões sobre 

qual seria a mais adequada para aplicação no ensino das crianças. 

Em seu texto, Nestor Lima expõe a opinião dos americanos que preferiam a 

escrita vertical, alegando que a criança naturalmente produzia uma escrita vertical 
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redonda, além do que os caracteres da escrita vertical são mais parecidos com o da 

imprensa, portanto mais legíveis e também aprendidos em menos tempo que a escrita 

inclinada. Não havia argumentos higiênicos contra a escrita vertical, portanto, esta 

modalidade de escrita foi aprovada pelo Congresso Internacional de Higiene com voto 

unânime. 

Em contraposição, a liga de Escrita Nacional da França, composta 

exclusivamente de higienistas, procedendo nessa época às experiências mais completas 

sobre as duas escritas chegou às seguintes conclusões: 

 

 

No ponto de vista ortopédico, reconheceu-se por unanimidade que a 

escrita vertical é para a criança uma atitude normal, por causa do 
cotidiano deslocamento de braço. Este movimento do braço ocasiona 

uma fadiga muscular que toma esta escrita fatigante e muito mais 

lenta e apresenta grandes perigos para as crianças predispostas às 
desinformações e a câimbra dos escritores. A escrita inclinada que se 

produz por um mecanismo mais simples e, por conseguinte, muito 

menos fatigante, assegura a criança uma atitude correta. É esta que 

convém ensinar nas escolas. No ponto de vista oftalmológico, o Dr. 
Pechia afirma que a escrita vertical não evita mais a miopia que a 

inclinada. (LIMA, 1911a, p.1). 

 

 

A linguagem escrita, “considerada uma das construções grandiosas da 

humanidade, tornou-se um reurso de expressão elaborado a partir do ensino escolar”. 

(AGUIAR e CAMARGO, 2002, p.44). Para conhecermos essa cultura precisamos, entre 

outras coisas, conhecer seus símbolos, signos e significados, seus modos de organização 

e de expressão. O uso do código escrito muitas vezes exprime ideias e interpretações do 

mundo vivido, mesclando letras, palavras e representações sociais, elaboradas a partir 

do registro de informações. 

Na conclusão de seu texto, chamou atenção dos leitores para a existência de uma 

campanha pela prática da escrita ambidestra. Realizado na Europa, este movimento em 

favor da escrita com duas mãos alegava que este tipo de escrita desenvolvia igualmente 

os órgãos do corpo influenciados pelos movimentos referentes a esta prática. 

Além dos aspectos discutidos no âmbito da escrita, Nestor Lima destacou a 

importância da leitura como base para todo o ensino por meio da publicação do segundo 
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artigo A leitura, suas espécies, métodos e processos (1911b). Iniciou suas observações 

apresentando os significados da leitura, definida como expressão vocal e inteligente dos 

pensamentos escritos e para a aquisição de ideias e pensamentos por meio das palavras. 

 

 

 

 

Enfatizou os benefícios que a leitura traz aos alunos na aquisição dos 

conhecimentos, na comunicação e no desenvolvimento dos órgãos vocais e a distinguiu 

em três graus: elementar, corrente e expressiva. A leitura elementar é a prática inicial, 

A leitura, suas espécies, métodos e processos (1911b) 

Fonte: acervo do IHGRN 
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através da qual o aluno conhece e diferencia os caracteres, estejam eles isolados ou em 

agrupamentos. 

A leitura corrente articula de modo correto e continuado todos os sons contidos 

num período ou num trecho, sem os decompor e sem titubear, dando pausas conforme a 

pontuação. A expressiva consiste na leitura corrente, dando-se as inflexões à voz para 

exprimir o pensamento ou sentimento de quem escreveu. Esta última forma exige do 

leitor domínio e compreensão do sentido das palavras. “Cada um desses graus de leitura 

distingue-se pela classe que é feito: na 1ª infantil – a leitura elementar, na 2ª infantil e na 

1ª elementar – a leitura corrente e na 2ª Elementar – a expressiva”. (LIMA, 1911b, p.1). 

Entre os desdobramentos do ensino brasileiro no final do século XIX e o início 

do século XX, são identificados três efeitos referentes à cultura escolar no movimento 

constante que realiza de apropriação e interferência no universo social. 

O primeiro de caráter linguístico, significou a assunção da norma culta, 

partilhada pela elite, como padrão da língua brasileira. O segundo, cultural, implicou a 

valorização de uma fala correta, aprendida escolarmente e constituída na relação com a 

cultura escrita. O terceiro, pedagógico, incitou a propagação dos métodos fonéticos (de 

caráter sintético) de alfabetização em lugar dos propalados de ensino da língua, no qual 

as vantagens dos dois anteriores se combinavam: o analítico e o sintético (VIDAL, 

2005, p.163). 

Após explanar e identificar os tipos de leituras adequados para cada fase da vida 

escolar, Nestor Lima dá continuidade esclarecendo aos leitores sobre os métodos 

utilizados na fase inicial desse ensino. Destaca os métodos alfabético, fônico e de 

silabação. 

 

 

O Método Alfabético que inicia a leitura pelo conhecimento das letras, 
dando a cada uma destas um nome e um valor, às vezes, diversos, 

quando juntos nas palavras. Gato é soletrado por este método: Ge a 

=ga, to o=to. Donde vemos que as letras g, t e o, não soaram na sílaba 
e na palavra, do mesmo tempo que isoladas. O Método Fônico 

(também chamado de Port Royal) trazendo um adiantamento sobre o 

alfabético, só da a letra o valor e não o nome, fazendo seguir as 
consoantes de um e  mudo ou articulando-a comoo um ruído, de 

acordo com a sua função na sílaba ou na palavra. A palavra Sapo é 

decomposta assim: Sss...a p...o. Este método começa pelo 

conhecimento dos sons simples, as vogais, vindo depois as consoantes 
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a fim de serem combinadas com os sons puros conhecidos. O de 

Silabação, abstrai do conhecimento das letras, seja tendo nome e 

valor, seja com valor somente, para estudar os elementos tônicos da 

palavra – as sílabas, por onde começa. Assim, a palavra cadeira será 
decomposta nas sílabas ca-dei-ra, desprezando o conhecimento das 

letras e seus valores. (LIMA, 1911, p.1). 

 

 

Partindo dos elementos da palavra, letras e sílabas, esses três métodos são 

sintéticos porque tendem a fazer a recomposição da palavra, após o aluno conhecer as 

unidades que a formam. A eles se contrapõe um quarto método chamado Analítico. Este 

método “consiste em ensinar a leitura pela palavra e pela sentença”. (LIMA, 1911b, 

p.1), ele é baseado no conhecimento que a criança já dispõe anteriormente à 

escolarização. Utilizando as palavras aprendidas em casa, o professor leva-as a conhecer 

os caracteres que compõem essas palavras, sejam estes escritos ou impressos. 

Em seus ensinamentos, após discutir a eficácia e desenvolvimento de cada 

método, apresentou os manuais destinados à aplicação de cada um deles e que seriam 

úteis tanto para nortear o professor em relação a aplicação desses métodos quanto a 

garantir ao aluno um ensino de qualidade, dado o reconhecimento da pertinência desses 

materiais. 

 

 

Assim como o método fônico tem um manual que é o Expositor da 
língua materna de Januário Sabino Cunha e Costa, ou os Cartões de 

leitura, tirados do mesmo expositor, assim também o método natural 

ou analítico tem a Cartilha de Arnold, por onde deve ser feito. (LIMA, 
1911b, p.1). 

 

 

Depois de destacar o manual adequado para a aplicação dos respectivos 

métodos, Nestor dos Santos Lima elucida como o professor deveria proceder no 

processo de ensino da leitura, desde as palestras docentes sobre os assuntos contidos na 

cartilha à exposição e decomposição das sentenças em palavras e, posteriormente, em 

sílabas. 
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1º passo – a ideia – o professor nos 15 a 30 primeiros dias, estabelece 
palestras com alunos, sobre assunto das 10 lições primeiras da 

Cartilha, provocando-os a pensar e responder em linguagem clara e 

por sentenças no quadro negro – estabelecida a palestra o professor 

passará a escrever lentamente no quadro negro as sentenças já ditas e 
sentidas, pronunciando cada uma das palavras à medida que as for 

escrevendo, e depois, alterando a ordem, invertendo-as afim de que os 

alunos as reconheçam pela sua forma; 3º passo – revisão dessas lições 
na Cartilha, desde as primeiras , para que fiquem bem sabidas; 4º 

passo -  a decomposição das sentenças nas palavras e destas afinal nas 

sílabas, isto porém depois de certo tempo. (LIMA, 1911, p.1). 

 

 

O educador instrui seus discípulos sobre os passos dados para um ensino eficaz. 

Percebemos que esses registros são o resultado de elaborações intelectuais estruturadas 

por parte deste docente que as propõe. Esses escritos possibilitam a transmissão de 

informações e conhecimentos aos demais membros da sociedade, como também 

esboçam representações sobre a docência, tecidas e ancoradas na realidade desse 

cotidiano. 

Como os métodos, Nestor Lima indicou também como deveriam ser realizadas 

as formas de leitura nas classes. Para o autor, a leitura corrente deveria ser feita segundo 

regras. Primeiro, fazia-se necessário que o aluno conhecesse todas as palavras do texto, 

desde sua pronuncia e significação, pois só assim o professor poderia solicitar à classe a 

leitura mental. Ele definiu que os significados poderiam ser de três espécies: o natural, 

próprio das palavras, por exemplo, casa (habitação), vapor (exalação gasosa); o 

figurado, se é empregado por metáfora, a exemplo da casa (parte da vestimenta que 

abriga o botão); vapor (navio movido a vapor); além do técnico, especialmente 

empregado em cada uma das ciências, artes e ofícios, como ilustração: coleção de bens, 

mora (direito), cursor (tiro), estorno (escrituração mercantil). 

Sem seguida, enfatiza que as palavras novas da lição constituem dificuldades 

para o aluno. Para simplificar, o professor deveria pronunciar a palavra e explicar seu 

significado. Aprendidas todas as palavras, o responsável solicitaria ao aluo fazer a 

leitura em voz alta, com boa pronuncia e sem interrupções e que esta pudesse ser ouvida 

por toda a classe. Ele solicita que o professor esteja próximo ao aluno que lê, mas nunca 

se colocando ao pé da carteira do educando, prática comum aos antigos mestres. Ao 
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término da leitura seriam feitas as correções de modo que a atividade não atrapalhasse o 

desenvolvimento do aluno. 

Ao final do artigo, além dos métodos e princípios de aplicação, o diretor da 

Escola Normal afirma pertencer ao educador a responsabilidade de escolher bons textos 

e que estes materiais ensinassem também noções sobre a boa conduta do indivíduo na 

vida social. 

Em uma reflexão geral acerca das suas publicações, percebemos que Nestor 

Lima apresentava claramente o seu posicionamento sobre as questões educacionais 

emergidas no início do século XX. Dissertava, em suas produções, sobre o que 

acreditava ser a melhor forma de aplicação dos métodos para o ensino nos Grupos 

Escolares. 

Para o dever de educar gerações, Nestor Lima alertava ao corpo docente sobre a 

dedicação e desempenho do sacerdócio no magistério. Na educação atuavam 

profissionais de ambos os sexos, porém o sexo feminino muitas vezes possuía 

restrições. Uma temática amplamente discutida dizia respeito à atuação feminina na 

profissão docente. 

 

 Celibato Pedagógico Feminino 

 

 Para compreender as razões das discussões acerca da participação feminina na 

profissão docente, buscamos compreender quem era esta mulher e que papel 

representava na sociedade. Inicialmente nos reportamos à importância da família na 

legitimação inicial dos papéis do homem e da mulher. Segundo Bourdieu (2003, p. 

103): 

 

 

É, sem dúvida, à família que cabe o papel principal na reprodução da 

dominação e da visão masculinas; é nas família que se impõe a 
experiência precoce da divisão sexual do trabalho e da representação 

legítima dessa divisão, garantida pelo direito e inscrita na linguagem. 

 

 

 Nesse sentido a educação da mulher, iniciada na família, contempla a 

aprendizagem de acordo com suas necessidades futuras, em consonância com os valores 
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e interesses da sociedade. Desse modo, percebemos que dentro das perspectivas 

médicas do período, era considerado desperdício de energia qualquer trabalho além do 

espaço doméstico. Acreditava-se que o acréscimo de atividades na rotina, além dos 

lares, poderia causar danos tanto à saúde feminina, quanto ao equilíbrio social. 

 Aconselhava-se às moças solteiras permanecer com a honra ilibada, 

conservando-se virgem até o casamento. Quanto às casadas, deveriam cumprir a 

fidelidade devotada aos esposos no momento do matrimônio. Às viúvas, recomendava-

se a permanência em seu estado celibatário. 

 Morais (2003, p. 64) destaca a preocupação de Isabel Gondim com a sua 

atividade docente. Na vida desta professora o magistério era prioridade. Tanto é que ao 

tornar-se professora dedicou-se inteiramente à tarefa de educar gerações, principalmente 

as aulas. Entendia a educação como a formação do homem, a fim de torná-lo útil para a 

sociedade através da formação de seu corpo, coração e espírito. 

 

 

Ao assumir o cargo de professora primária em Natal, ela declara que 

circunstâncias especiais levaram-na a afrontar as árduas e graves 

ocupações do magistério público, abstraindo-se de tudo o que não 
fosse concernente à sua profissão (MORAIS, 2003, P. 64). 

 

 

 Isabel Gondim dedica-se a publicações de escritos, a exemplo do livro Reflexões 

às minhas alunas (1910), manual de conduta que orienta as moça acerca do 

comportamento nas diversas fases da vida, desde “a menina escolar, a moça em sua 

puberdade, a moça em sua juventude ou nubilidade, a mulher casada e a mulher mãe” 

(MORAIS, 2003, p. 65). 

 Desse modo, observamos como características da época as orientações sobre o 

recanto, a compostura e a decência, principalmente para as mulheres. Silva (2004, p. 34) 

assinala a representação do modelo de mulher constituído nos anos iniciais do período 

republicano através da descrição sobre a presença da professora Guiomar de 

Vasconcelos na sociedade norte-rio-grandense como “uma moça solteira, de vida 

reservada e dedicada ao ensino, à família e à igreja”. 

 Compreender essa representação feminina no período elegido para esta nossa 

análise nos auxilia a perceber que a cultura escolar e as práticas pedagógicas são ligadas 

ao entendimento da constituição, do perfil profissional. “Só se entenderá a mentalidade 
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escolar quando entendermos a mentalidade de quem nela atua: mulheres e homens e a 

relação entre ambos” (PINHEIRO, 2009, p. 54). 

 No tocante aos aspectos da maternidade e da dedicação natural no trato com as 

crianças, as mulheres eram consideradas como as primeiras educadoras. Desse modo, 

afirmava-se que nada era mais adequado que os pequeninos fossem entregues aos 

cuidados femininos no magistério, visto como extensão da maternidade. 

 Cada aluno ou aluna era considerado como um filho espiritual. A professora  

Sinhazinha Wanderley demonstrava a relação maternal que mantinha com seus alunos 

em sua prática educativa. “A escola é o meu conforto. Os alunos são meus filhos e por 

mais ingratos que me pareçam não deixo de quer-lhes bem”. (WANDERLEY, 1952, n. 

12, p. 71). 

 Não é de admirar que a primeira turma da Escola Normal era composta em sua 

maioria por mulheres. Em 1910, formara-se vinte professoras e apenas sete professores, 

tendência observada também em outras regiões do país. Esse movimento deu origem a 

“feminização do magistério”. Embora com tantos pontos que reforcem a importância da 

presença da mulher nas salas de aula, há uma discordância no que se refere à profissão 

docente feminina. Trata-se da eficiência no cumprimento dos diversos papéis atribuídos 

à mulher que muitas vezes, além de professora, era também esposa e mãe. 

 O celibato era o foco da discussão sobre a capacidade feminina no tocante a 

assumir as funções de ser mãe, esposa e professora. A esse respeito, Pinheiro (2009, p. 

174) afirma que: 

 

 

A relação entre o cuidado materno, educação e trabalho no final do 

século XIX faz com que o gênero feminino passa a ser a referência na 
função de educar a sociedade dentro e fora do lar. O trabalho escolar 

da professora é o motor de prosperidade na sociedade; o trabalho 

doméstico feminino é o motor da prosperidade na família. Moralidade 

é o seu discurso. Virtude a sua meta. (PINHEIRO, 2009, p. 174). 

 

 

 A possibilidade do trabalho no ensino proporcionava às mulheres transitar no 

espaço público, porém, muitos eram os questionamentos sobre essa atuação feminina e 

suas competências ao lidar simultaneamente com as atividades a ela exigidas nos 

âmbitos público e privado. Era de responsabilidade da mulher o exercício de 



99 

 

contribuição para a moralização da sociedade. Assim, não era somente a educadora das 

crianças, mas o modelo de conduta para toda a sociedade. 

 Alguns intelectuais, a exemplo de Nestor Lima, expunham as dificuldades 

encontradas ao trilhar esse caminho. Foi uma temática discutida mundialmente e sobre 

isso Nestor Lima publicou na Revista Pedagogium (1921b) a tese Celibato Pedagógico 

Feminino, que provocou polêmicas expressas através de opiniões divergentes 

publicadas nos periódicos circulantes na sociedade norte-rio-grandense. 

 

 

  

 

O Celibato Pedagógico Feminino (1927b) 

Fonte: acervo do IHGRN 
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O Celibato Pedagógico Feminino (1927b) 

Fonte: acervo do IHGRN 
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Para Lima, é muito mais grave do poderia parecer a primeira vista a condição da 

mulher casada na profissão docente. Assevera: 

 

 

Não se poderá ser boa professora e, ao mesmo tempo, boa dona de 

casa. O que a prática nos ensina diária e diuturnamente, é que o 

exercício simultâneo das duas funções – doméstica e pedagógica – se 

não são absolutamente incompatíveis, são aos menos prejudicais à 
perfeição, à regularidade e a proficuidade de cada um deles (LIMA, 

1972b, p. 4-6). 

 

 

 A mulher destaca-se como possuidora de atributos naturais de maternidade, e 

seria, a pessoa mais indicada para atender aos cuidados necessários aos educandos. 

Nestor Lima acreditava que a escola deveria ser a extensão dos lares e que não havia 

ninguém melhor, nem mais indicado que a mulher para cuidar de crianças devido às 

características naturais da maternidade. 

 A atuação da mulher no magistério era vista com um deve sagrado, um 

sacerdócio já que “o magistério era um trabalho essencialmente feminino” (ALMEIDA, 

1998, p. 21). A respeito disso Nestor Lima discorre enfatizando: não há dúvida, “o ideal 

da educação pública seria fazer desta o prolongamento dos lares; e quem melhor que as 

mães poderiam educar a infância alheia, por virtude dos seus predicados naturais já 

postos em prova na família e pelo exercício do magistério, que lhes dá o necessário 

traquejo e perícia educativa?” (LIMA, 1927b, p. 6). 

 Nesse sentido a participação feminina na educação foi entendida de forma 

controversa, o que provocou o surgimento da “desvalorização da profissão” por ser o 

espaço público no qual a mulher era concedida à participação. 

 Em seu texto, Nestor dos Santos Lima evidencia que para a mulher seria difícil 

assumir duas funções que requerem relevante responsabilidade. Ser mãe e professora 

solicitaria dessas mulheres uma grande dedicação em ambas atividades. O autor escreve 

que: 

 

 

Por mais diligente e laboriosa que a mulher seja, não poderá dar conta 

dos encargos da família, cuidar dos filhos, do marido, dirigir os 

empregados, enfim, a própria habilitação, providenciando a tempo e a 
hora acerca de tudo o quanto é necessário à regularidade da vida 

doméstica, de que é ela o fulcro e o ponto central, e, por outro lado, 
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preparar bem as lições, dispor metodicamente e previamente o seu 

trabalho, fazer a escrituração da classe, estudar e ilustrar-se 

constantemente, comparecer à hora marcada, esgotar o horário, 

preocupada tão somente com o seu mister pedagógico, sem os 
sobressaltos e o temor dos chamados urgentes e dos reclamos aflitos 

de casa, para ver o menino que caiu ou está com febre, ou quebrou 

algum objeto... (LIMA, 1927b, p. 5). 

 

 

 Em suas palavras, ressalta a necessidade da presença feminina nos lares, como 

forma de atender às necessidades da família e estar presente nos momentos de possíveis 

precisões de seus filhos, eventuais necessidades que poderiam suscitar a ausência da 

professora em seu ambiente de trabalho, para dirigir-se a sua casa, assumindo o controle 

das atividades que se enquadram na responsabilidade adquirida pelos papéis de 

professora e mãe. 

 Nestor Lima recorre a argumentos eugenistas, que afirmam que as mulheres que 

trabalham mentalmente são pouco aptas para a profissão maternal. Explica este fato 

quando diz que “o trabalho mental da professora esgota e destrói os nervos; assim ela 

pode não contribuir para a formar uma progênie sadia” (Lima, 1927b, p. 2). 

 O motivo da grande repercussão acerca da profissão do magistério feminino que 

se espalhava pelo país se justifica pelos dados de natalidade que acentuavam esta 

problematização. 

 

 

Ao argumento da economia política exigindo solução para a crise de 
natalidade, nos países saídos da guerra, cabalmente respondem as estatísticas 

da Áustria, segundo os quais 37% das famílias de professoras não têm filhos 

e 42% só tem um ou dois. Por isto é que a Baviera impõe o celibato às suas 

professoras, muito embora a Prússia irmã admita que a mulher casada, uma 

vez preenchendo certas condições, exerça o magistério público dentro do 

território prussiano. Alega-se contra o casamento das professoras que se não 

coadunam bem as atividades simultâneas de casa e da escola, embora num 

certo aspecto, elas se complementam e integrem (LIMA, 1927b, p. 2). 

 

 

 Nestor Lima retratou em seu texto dados que justificam a polêmica resultante do 

exercício da profissão docente feminina e que dimensões tornava tal fato. As mulheres 

professoras também participavam desses debates que diziam respeito diretamente aos 

seus destinos. A professora Rita Sampaio e a advogada Orminda Bastos tratavam do 

tema em seus respectivos espaços sociais. 
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 Rita Sampaio em Natal e Orminda Bastos no Rio de Janeiro. Ambas defendiam 

que para ser uma boa professora a mulher não necessariamente deveria ser celibatária. 

 Rita Sampaio (proprietária do Externado Rita Sampaio, na Rua Felipe Camarão), 

proferiu sua fala no Primeiro Congresso Pedagógico – realizado em 23 de janeiro de 

1922 – com base em sua dissertação O celibato feminino pedagógico. De acordo com os 

redatores da Revista Pedagogium (1922, p. 5) a professora fez “apreciações sobre o 

palpitante tema, procurando mostrar que o matrimônio não é incompatível com o 

exercício do magistério”. 

 

 

  

 

Congresso Pedagógico (1922) 

Fonte: acervo do IHGRN 
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Orminda Bastos publicou no jornal A República o artigo Interdição do trabalho 

à mulher casada, no qual defendia uma tese contrária ao celibato feminino. 

 

 

Pretende-se excluir do trabalho extra-doméstico a mulher casada sob o 
fundamento de que o lar lhe absorve todas as gotas, pouco ou nenhum 

tempo lhe restando para atender a deveres estranhos de que se venha a 

encarregar. Porque ou serão abandonados pelos cuidados devidos ao 

marido e aos filhos, ou seu cumprimento importara no prejuízo do 
bem estar e das comodidades destes. De tal modo que a situação se 

reduz a estes dois dilemas donde não há como fugir: a mulher é 

diligente, solicita boa mãe de família, conclusão lógica: não pode se 
professora, nem enfermeira, nem funcionária zelosa. Os seus críticos 

erigem-se em procuradores graciosos dos alunos, dos doentes ou da 

repartição pública donde ela é empregada para decretarem ‘a priori’ 
que o seu serviço será mal feito e, como tal, devem rejeitá-lo 

(BASTOS, 1928, p. 1). 

 

 

 De acordo com Orminda Bastos, duas situações estão em questão. A relação 

trabalho e mulher assim como mulher e família. Ela defendia o trabalho feminino 

afirmando que a mulher trabalha fora de casa com critério, afinco e pontualidade. 

Destacava a discussão sobre incompatibilidade ou inconveniência entre as funções de 

dona de casa e o exercício da profissão docente. “A tese foi cogitada no recente 

Congresso de Instrução reunindo na capital do Paraná e está longe de uma solução 

pacífica, dadas a divergência e a flutuação das opiniões individuais” (BASTOS, 1928, 

p. 1). 

 Dentre os aspectos abordados pela advogada, destacamos seu discurso em 

relação às condições financeiras, por meio do qual a autora assinalava a dificuldade no 

que diz respeito aos meios de subsistência, principalmente nos grandes centros urbanos. 

Afirmava que o esforço masculino não é o bastante para suprir necessidades como 

alimentação, vestuário e instrução dos filhos. Nesse sentido, o auxílio da mulher era 

então o que denominava como providencial, necessário, imprescindível. 

 



105 

 

 

 

 

 

 Reconhecia e atentava para o fato de que se a mulher desempenhasse mal as 

funções que lhe eram confiadas – seja por incapacidade intelectual ou física, ou ainda 

pela impossibilidade das simultaneidades dos deveres internos e externos do lar – 

deveria ser afastada do cargo que era responsável. “Tal afastamento determina-o a 

conveniência do serviço público e, aliás, uma medida de ordem disciplinar, aplicável a 

qualquer funcionário. E se as desempenha bem, é princípio elementar discrição deixar 

que ela ajuste e conserte com o marido o seu modo de viver” (BASTOS, 1928, p. 1). 

Interdição à mulher casada – BASTOS, 1928. 

Fonte: acervo do IHGRN 
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 Considerava como consequência da subordinação feminina, o constrangimento 

moral, a obediência e o respeito, não mais fundados no amor, mas no receio do 

rompimento com o esposo, do qual lhe provinha o sustento. 

 

 

A obrigação imposta ao marido de sustentar a mulher, legado de 
condições sociais diversas das do momento atual, não representa, com 

lirismo fácil do vulgo se afigura, uma homenagem à esposa, mas a 

integração desta na ordem hierárquica da família, de quem o marido é 

chefe, senhor e responsável. Tal obrigação é simultaneamente um 
fardo para o marido e uma diminuição para a mulher (BASTOS, 1928, 

p. 1). 

 

 

 A autora alertava que seria irritante que as mulheres, e possivelmente seus 

filhos, sofressem privações por apego a um princípio puramente convencional, que 

destina a mulher apenas aos deveres de manter-se em casa para superintender a cozinha, 

a costura e a lavagem de roupa, independente de quando “a comida é escassa ou 

nenhuma e o rol das camisas diminui por falta de recursos para fazer novas” (BASTOS, 

1928, p. 1). 

 Em resposta a este artigo, Nestor Lima publica o texto O magistério e o 

casamento: carta aberta a Dra. Orminda Bastos, divulgado no jornal A República. 

 

 

No ano passado a Conferência dos Professores Primários de Satã 
Catarina conheceu do assunto, que já fora, aliás, objeto de disposição 

legislativa do Congresso daquele Estado, por proposta do Sr. Marcos 

Konder. A lei mineira de ensino conhecida como Reforma Melo 
Viana (Decreto n. 6665, de 19 de agosto de 1924, em seu artigo 305), 

estatua: ‘concorrendo ao pavimento de uma cadeira, somente 

senhoras, terão preferência as solteiras, ou viúvas sem filhos’. Mas, na 
Conferência Nacional de Educação, tenha sido apresentada uma 

comunicação do Professor Manoel Vilela, deste Estado, entendo do 

meu dever também tratar do assunto, de que me ocupara, havia seis 

anos atrás, pelas páginas do Pedagogium (LIMA, 1928, p. 1). 
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 Nessa publicação, escreveu suas considerações iniciais destacando que avaliava 

como importante que a tese apresentada por ele na I Conferência Nacional de Educação 

merecesse aquela “magistral dissertação sob o título Interdição do trabalho à mulher 

casada, que A REPÚBLICA de 18 do corrente, inseriu em página de honra” (LIMA, 

1928, p. 1). 

 Nestor Lima exortou a advogada que a questão do celibato pedagógico feminino 

não havia surgido em 1927, a partir da publicação de sua tese. 

 

 

A tese, ou melhor, o tema em apreço não é, preliminarmente, uma 

novidade nem nos povos europeus nem o Brasil. Acredito mesmo que 
se V. Exa. Tivesse lido o modesto trabalho que levei aquela 

conferência teria visto a questão preocupando já numerosas 

corporações do sexo feminino, principalmente na Áustria e na 
Alemanha, em especial na Prússia e na Baviera, as quais sobre o 

assunto votaram as conclusões mais curiosas e características. No 

Brasil, não é a primeira vez que o tema se focaliza, ou que sobre tão 

Carta aberta à Dra Orminda Bastos – (LIMA, 1928) 

Fonte: acervo do IHGRN 
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fino interesse discute-se em congressos ou corporações aliunde 

realizados (LIMA, 1928, p. 1). 

 

 

 Fez alusão também a sua primeira publicação sobre esse tema, veiculada na 

edição da revista Pedagogium de 1921. Informou ainda que o celibato docente foi um 

tema discutido também pelo professor Manoel Varella em A questão do Celibato 

pedagógico, na 1ª Conferência Nacional de Educação. 

 Segundo ele, ao levar sua tese à Comissão competente, logo assumiu o risco de 

tal empreitada. “Ela foi logo recebida com reservas, sendo que um dos ilustres 

membros, declarava – Sou radicalmente contra o celibato pedagógico”. No momento 

em que a tese foi apresentada no plenário, foi ao mesmo tempo recusada, visto que o 

plenário era composto por senhoras solteiras e casadas. 

 

 

Foi nesse momento preciso que eu apareci, com o destemor habitual, e 

assumi, integralmente, a autoria da questão, tendo contra mim vários 
membros da Conferência, que se levantaram não sei se por convicções 

próprias, ou se para cortejar as simpatias femininas, ou se para 

defender as filhinhas professoras nas futuras núpcias, ou se por outros 

interesses menos confessáveis (LIMA, 1928, p. 1). 

 

 

 Nestor Lima reforçou seus argumentos afirmando sua responsabilidade de zelar 

pelas escolas, com as quais havia se deparado em situações de irregularidade e 

imperfeição do serviço pedagógico, resultantes da dupla função atribuída à mulher, que 

era responsável simultaneamente pelos deveres do lar e da instituição educativa na qual 

desempenhava sua função. 

 Ao fim de seu artigo o intelectual fez uso de termos da área jurídica para se 

dirigir à professora, mencionando quais eram as suas reais intenções ao promover o 

conhecimento e discussão desse assunto. 

 

 

Mas há de perdoar-me V. Exa. a ousadia da minha “réplica” à 

“contrariedade” com que veio a minha “inicial” (desculpe a tecnologia 

forense que V. Exa. deve tão bem conhecer), e permitir que discorde, 
ampla e lealmente, dos argumentos com que se opôs ao tema do 

celibato, no seu mencionado artigo. E quero e defendendo, para mim, 

essa isenção, porque jamais solicitei ou aspirei, tão gracioso mandato; 
mas fui movido tão somente pela boa intenção de zelar com interesse  
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pela sorte das escolas, que, desde cerca de vinte anos, vêm-me sendo 

confiadas, e dentro das quais, deparava-me, com imenso pesar, o 

problema insuperável da irregularidade, imperfeição, ou 

improficuidade do serviço pedagógico, resultantes da dupla função da 
mulher compatrícia simultaneamente sujeita ao imperativo dos 

deveres da casa e da escola oficial. (LIMA, 1928, p. 1) 

 

 

 Por fim, os debates acirrados chegaram ao conhecimento do governador Juvenal 

Lamartine. Ele publicou uma nota, também no jornal A República, intitulada O 

magistério e o casamento. Segundo ele, a tese do celibato das professoras não exigia 

esforços da inteligência nem gasto de tinta e papel para ser condenada. 

 

 

A orientação política do Rio Grande do Norte, de absoluta igualdade 
de direito para os dois sexos. A escola [...] deve ser, cada vez mais, 

um prolongamento do lar, onde a professora e a mãe se confundam no 

dignificante papel de educadora. A sociedade humana é diferente da 
sociedade das abelhas e dos cupins: - desconhece a classe das 

operárias assexuadas. (A REPÚBLICA, 1928, p. 1) 

 

 

 Conforme percebemos, as discussões em torno do celibato pedagógico feminino 

estavam longe de chegar a um consenso. Serviram para movimentar a sociedade e 

provocar as ideias controversas sobre o assunto, mesmo porque o Rio Grande do Norte 

era pioneiro na luta pelos direitos de igualdade na sociedade. Enquanto Minas Gerais 

destacava na Lei da Reforma Primária, exclusivamente o acesso ao magistério “as 

professoras solteiras ou viúvas sem filhos”. (LIMA, 1927b, p. 5), o Rio Grande do 

Norte afastava toda restrição à mulher que quisesse se habilitar a qualquer profissão. 

 Registramos trais produções como retrato parcial da sociedade norte-rio-

grandense do período estudado. Tivemos oportunidade de enxerga-la e interpretá-la ao 

nosso modo, o modo participar de pesquisadoras que não estão na busca por uma 

verdade para estabelecer, mas de investigar, conhecer e criar mais indagações que nos 

mantenham envoltas no campo do conhecimento. Pesquisadoras que a cada livro, jornal 

ou documento tocado vivem o sentimento de outrora, de uma época que se constitui 

pessoalmente em nosso imaginário. 

 

 

 



110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A figura celestial de Jesus Nazareno em sua 

predicação sobre a terra, instituiu o 
mandamento sublime a seus apóstolos, para 

que eles pregassem o evangelho a toda 

criatura. Sem que pretenda, nem por sombra, 
imitar o divino mandamento de Cristo, é 

preciso, porém, que se repita a todos os 

professores: ensinai a todos os ignorantes. 
(LIMA, 1939, p. 7). 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Investigar a prática pedagógica de Nestor dos Santos Lima foi para nós uma 

experiência singular. Conhecer a vida e obra deste intelectual norte-rio-grandense que 

atuou e contribuiu para a educação do estado no início do século XX, nos ensinou não 

somente sobre as questões educacionais, mas a conhecer uma sociedade em diversos 

aspectos, dentre estes as práticas culturais a partir dos ensinamentos de conduta para os 

mestres e discípulos. 

 Neste momento nos questionamentos sobre nossas impressões finais acerca de 

quem foi Nestor dos Santos Lima e a que conclusões podemos chegar, depois da 

investigação, leitura e análise das fontes desta pesquisa. De acordo com os indícios 

encontrados nos materiais que embasaram nosso estudo, como percebemos sua prática 

pedagógica? 

 Estas são questões que nos propomos a responder quando este estudo era apenas 

um conjunto de ideias. Aos poucos as ideias foram tomando forma e dando margem 

para a construção de cada etapa. A partir do acesso as fontes, sejam escritos do próprio 

educador, jornais e revistas, ou mesmo, imagens que nos contavam sua história, novas 

questões eram suscitadas e investigavam a busca por mais conhecimentos com a 

finalidade de respondê-las, interpretá-las. 

 Chegando ao final deste caminho, ao menos por ora, apresentamos algumas 

conclusões, as quais chegamos ao estudar as questões da educação e o trabalho de 

Nestor Lima neste setor. 

 Entendemos que Nestor dos Santos Lima atuou na educação do estado, buscando 

um ritmo consoante com o ideal de modernidade que embalava os cidadãos do Rio 

Grande do Norte no início do século XX. Para tanto, propôs em sua prática pedagógica 

a aplicação de novos princípios e métodos, com o objetivo de modernizar as ações até 

então empreendidas na área educacional.  

 Formar um cidadão republicano, com novos valores e interesses não era somente 

uma aspiração da sociedade, mas um elemento que norteava a prática deste educador. A 

preocupação com a formação destinada aos docentes se denotava em cada um dos seus 

escritos. Por meio da formação do professor, Nestor Lima buscava, também, a formação 

dos discípulos e a disseminação desses conhecimentos para os demais setores sociais. 

Este era o Grande Dever. 
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Observamos a exposição do seu pensamento sobre o ideal de educação nos 

veículos educacionais, em seus pronunciamentos a exemplo da publicação acima ou em 

periódicos como a Revista Pedagogium e o jornal A República. Assinalamos, também, 

os relatórios da Escola Normal de Natal e do Departamento de Educação do Estado. 

 O cuidado na formação dos seus discípulos é o que destacamos como a base de 

sua prática pedagógica. A necessidade de docência qualificada era uma questão central 

em seu discurso. Acreditava que embora acontecessem reformas, se o pessoal 

O Grande Dever (1939) 

Fonte: acervo do IHGRN 
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responsável por empreendê-las não fosse especializado, estas reformas certamente 

falhariam. 

 Destacamos os ensinamentos ministrados passo a passo em suas produções, o 

direcionamento prático oferecido aos alunos da Escola Normal de Natal para o exercício 

de uma prática pedagógica eficaz em sala de aula, o encorajamento para combater os 

males sociais, a exemplo do analfabetismo, e a fé que depositava neste modelo 

educacional emergente no referido período. 

 Participou ativamente das discussões nacionais, em congressos, conferências ou 

mesmo viagens com o intuito de observar a educação em outras localidades e extrair o 

que houvesse de positivo para o desenvolvimento da educação local. Refletia sobre os 

assuntos debatidos bem como sobre o que visualizava nessas atividades, expondo seu 

posicionamento. 

 No tocante a esse preparo, demonstrava cuidado ao conceber uma educação com 

base na individualidade e nos papéis que seriam desempenhados por ambos os secos na 

sociedade. O zelo com a educação das meninas e o levantamento de pontos sobre este 

particular, a fim de melhor efetivá-lo é recorrente em seu discurso. A este exemplo, 

publicações como o Celibato Pedagógico Feminino (1921b; 1927b) e As Modas e a 

Educação (1921c) representavam o que Nestor Lima acreditava ser pertinente e valioso 

para o ensino feminino e para a formação das educadoras. 

 Por fim, acentuava a importância da higiene, da moral de o amor à pátria como 

aspectos imprescindíveis para moldar o caráter do cidadão. Ressalta tais temas em 

publicações específicas, ou imbricados em outras discussões. Portanto, a essência da sua 

prática pedagógica se centra nesses pilares. Não somente ensinar o que estava proposto 

nas cartilhas, mas, ir além destes proporcionando uma formação completa. Um 

indivíduo preparado para as situações cotidianas. Uma formação para além dos muros 

institucionais. 
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