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RESUMO  

 

O presente trabalho tem como objeto de estudo a Escola Estadual Cônego 

Monte, localizada na cidade de Natal, no Estado do Rio Grande do Norte. 

Caracteriza-se por ser uma escola com fundamentos no catolicismo, criada pela 

Diocese de Natal, nos anos 1940, como instituição de cunho educacional e 

assistencial. Insere-se na atualidade ao sistema estadual de ensino, mantendo, 

porém, diversas práticas e representações da Igreja Católica, destacando a 

presença de símbolos religiosos integrando sua estrutura arquitetônica. No cotidiano 

escolar, as práticas educativas e socioculturais evidenciam as marcas de 

religiosidade. Considerando as práticas educativas e socioculturais do cotidiano 

desta instituição escolar, a questão central da pesquisa situou-se em investigar 

como, em pleno século XXI, em um país laico, uma instituição escolar pública 

mantém, em suas práticas cotidianas, características de uma escola confessional? 

Diante de tal realidade, esta pesquisa analisou as práticas educativas e 

socioculturais da Escola Estadual Cônego Monte, visando compreender a influência 

da Igreja Católica e sua permanência nas práticas cotidianas. Utilizou-se, como 

instrumentos de coleta, dados e informações de fontes documentais como leis, 

decretos, livros de atas e registros, relatórios, projeto político pedagógico, regimento 

escolar, diários de classe, iconografias (fotografias e símbolos) e publicações dos 

periódicos locais, além de entrevistas com atores da comunidade escolar: gestores, 

professores, pais e alunos. Fundamenta-se nos princípios e métodos da nova 

história cultural tendo como categorias de análise a história das instituições 

educativas, cultura escolar e práticas cotidianas, tomando por base, os autores Peter 

Burke (2008); Justino Magalhães (1999, 2004); Dominique Julia (2001); Viñao Frago 

(1995), Viñao Frago e Escolano (2001) e Michel de Certeau (2012). Os resultados 

da pesquisa apontam para a permanência da Igreja no cotidiano da escola, mesmo 

após sua estadualização, como sendo resultante da relação política entre a igreja e 

o Estado e da cultura escolar, construída ao longo de sua existência, sob a base das 

práticas educativas da Igreja católica.   

 

Palavras-chave: História das instituições educativas. Cultura escolar. Práticas 

educativas. 

 



 

 ABSTRACT 

 

The present work has as study object the State School Cônego Monte, 

located in Natal, in the state of Rio Grande do Norte. It is characterized by being a 

school with foundations in Catholicism, created by the Diocese of the Natal, in the 

1940s, as an educational and welfare stamp institution. The school is part today of 

the state education system, maintaining, however, a number of practices and 

representations of the Catholic Church, highlighting the presence of religious 

symbols integrating its architectural structure. In everyday school life, educational 

and socio-cultural practices show the marks of the religiosity. Considering the 

educational and socio-cultural practices of everyday life of this educational institution, 

the central research question stood at investigating how, in the XXI century, in a 

secular country, a public school institution holds in their daily practices, 

characteristics of a confessional school? Faced this reality, this research analyzed 

the educational and socio-cultural practices of the State School Cônego Monte, to 

understand the influence of the Catholic Church and its permanence in daily 

practices. It was used as a data collection instruments, data and document sources 

of information such as laws, decrees, minutes and records books, reports, political 

pedagogical project, school regulations, professional journals, iconography (pictures 

and symbols) and publications of local newspapers as well as interviews with people 

of the school community: principals, teachers, parents and students. It is based on 

the principles and methods of the new cultural history as an analytical category in the 

history of educational institutions, school culture and everyday practices, based on 

the authors Peter Burke (2008), Justino Magalhães (1999, 2004), Dominique Julia 

(2001), Viñao Frago (1995), Viñao Frago e Escolano (2001) and Michel de Certeau 

(2012). The survey results point to the Church endures in the school routine, even 

after its change to the State control, as a result of the political relationship between 

the church and the state and the school culture, built over its existence, under the 

base of educational practices of the Catholic Church. 

 

Keywords: History of educational institutions. School culture. Educational practices. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 TRAJETÓRIA E MEMORIA: ENCONTROS E REENCONTROS 

 

Parece, pois, plausível ter como válida a cadeia seguinte de asserções: o 
conhecimento de si próprio é uma interpretação - a interpretação de si 
próprio, por sua vez, encontra na narrativa, entre outros signos e símbolos, 
uma mediação privilegiada, - esta última serve-se tanto da história como da 
ficção, fazendo da história de uma vida uma história fictícia ou, se preferir, 
uma ficção histórica, comparáveis às biografias dos grandes homens em 
que se mistura a história e a ficção. (RICOUER, 2000, p. 2). 

 

Tratar de assuntos relacionados ao universo da educação, para mim, é tratar 

da minha própria vida. Isso me faz lembrar as palavras do filósofo e educador norte-

americano John Dewey quando diz que “A educação é um processo social, é 

desenvolvimento. Não é a preparação para a vida, é a própria vida.” (DEWEY, 1967, 

p.7). Não poderia deixar de trazer aqui algumas memórias da minha história de 

formação, pois, assim, não iria fazer-me entender com clareza os motivos que me 

levaram a realização deste trabalho de pesquisa bem como as escolhas que 

direcionaram todo o seu percurso. 

Nasci no ano de 1980, no interior do Estado do Rio Grande do Norte (RN), 

no município de Florânia, localizado a 216 km da capital. Sou filho de um agricultor e 

de uma professora, aos quais atribuo a minha história de formação, pois me 

apoiaram e incentivaram possibilitando-me, hoje, estar concluindo o mestrado em 

uma das mais conceituadas universidades do país, Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN). 

Cresci na zona rural de Florânia. Pela falta de pré-escolas onde morava, aos 

4 anos de idade, comecei a frequentar a escola de ensino primário em que minha 

mãe era professora. Eu estudava na condição de ouvinte. Era uma pequena escola 

na zona rural composta por uma sala de aula, uma cozinha e dois banheiros. 

Chamávamos de grupo, embora não fosse um grupo escolar. Lembro-me muito bem 

de que a professora da escola, além do exercício de magistério, tinha que fazer a 

limpeza na escola e preparar a merenda dos alunos. Ao completar 7 anos de idade, 

finalmente, fui matriculado e passei a frequentar a escola, feliz da vida, pois, naquele 

momento, sentia-me verdadeiramente parte daquele lugar, conquista assegurada 

pela presença do meu nome na folha de frequência junto aos demais alunos.  Foi 

nessa escola em que conheci as primeiras letras e estudei até a 4ª série, dando 
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continuidade aos estudos em outra escola um pouco maior em um vilarejo próximo, 

na qual concluí o 1º grau. 

Para cursar o 2º grau, tinha de me deslocar todos os dias à sede do 

município, que se localizava a 15 km da comunidade onde morava, era a única 

escola que ofertava esse nível de ensino. Nela, tínhamos duas opções de 

habilitação profissional: uma, Magistério; a outra, Auxiliar de Escritório. Por influência 

de familiares, escolhi cursar habilitação em Auxiliar de Escritório, imaginando que 

trabalhar em um escritório me daria um bom salário e até traria status naquela 

comunidade. Ao concluir o curso, para minha surpresa, não consegui trabalho. 

Percebi que não havia mercado para aquela função e comecei a refletir sobre a 

minha real vocação profissional, chegando a conclusão que tinha feito a escolha 

errada.  

Observei que todos os meus colegas que haviam cursado o Magistério, no 

mesmo período que cursei Auxiliar de Escritório, já estavam lecionando nas escolas 

do município. Por esse motivo e outros, passei a pensar que também poderia ter 

escolhido o Magistério, não só pelo fato de estar desempregado, por falta de 

mercado para a função que havia escolhido anteriormente, mas porque comecei a 

compreender que o magistério era uma possibilidade a ser seguida. Rememorando 

o meu passado, lembrei que desde o primeiro grau menor, já admirava minha mãe 

por ser professora e a imitava ministrando aulas para as crianças da vizinhança. 

Então, mesmo sem a formação do magistério, iniciei minha vida profissional 

lecionando em uma turma de Educação de Jovens e Adultos (EJA), no ano de 1999, 

na mesma escola onde havia iniciado minha escolarização. 

A partir dessa primeira experiência, cheguei à conclusão de que queria 

realmente ser professor. Desde então, busquei formação nessa perspectiva. Prestei 

vestibular, mas não consegui aprovação. O acesso à universidade pública não era 

fácil, mas, mesmo sem formação superior, continuei exercendo o magistério. Dessa 

vez, na modalidade de ensino regular em turmas de ensino fundamental e médio, 

atuando nas mais diversas disciplinas. Isso só foi possível pela necessidade local, 

por não haver profissionais suficientes com formação superior especifica a cada 

disciplina. 

No ano de 2001, chegou ao meu município uma universidade particular 

ofertando o curso de pedagogia, possibilitando-me, assim, cursar o ensino superior e 

receber o título de pedagogo. Tive a oportunidade de cursar pedagogia enquanto 
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atuava em sala de aula. Desse modo, fui fazendo a relação entre teoria e prática, 

proporcionando-me uma boa formação. Na perspectiva de formação continuada, fiz 

duas especializações: a primeira em Educação Ambiental e Geografia do Semiárido, 

pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte 

(IFRN) e a outra em Gestão Pública Municipal pela UFRN. 

Segui a carreira do magistério, já morando na capital do Estado, Natal. 

Participei de alguns processos seletivos obtendo sucesso e, assim, exercendo a 

função de pedagogo, dos quais cito: educador e coordenador pedagógico no 

Programa Nacional de Inclusão de Jovens (Projovem Urbano e Projovem 

Trabalhador) e coordenador de turmas do Programa Brasil Alfabetizado. No ano de 

2011, participei do concurso público para professor do Estado do Rio Grande do 

Norte, concorrendo à vaga de professor das séries iniciais do Ensino Fundamental. 

Fui aprovado, sendo convocado logo em seguida. Prosseguindo ao meu exercício 

do magistério, submeti-me a uma seleção para tutor presencial do Curso de 

Pedagogia na Modalidade à Distância da UFRN, no ano de 2012. Fui selecionado e 

estou em exercício até o presente momento. 

Buscar formação continuada e nunca deixar de sonhar com um curso de 

pós-graduação sempre foi meu objetivo. Em 2012, reencontrei um amigo e ex-

professor do 2º grau, Flávio José de Oliveira, que me falou do Programa de Pós-

graduação em Educação da UFRN, especificamente da Linha de Educação, Estudos 

Sociohistóricos e Filosóficos. Com a ajuda desse meu amigo, busquei conhecer 

mais sobre a linha e seus trabalhos de pesquisa e cheguei a conclusão de que era 

nesse espaço que iria dar continuidade a minha formação. A partir de então, busquei 

estudar os referenciais teóricos que orientavam os grupos de pesquisa, elaborei o 

meu projeto de pesquisa e me inscrevi na seleção de mestrado para ingresso em 

2013.1, na qual fui aprovado. 

 

1.2 A PROPOSTA: PONTO DE PARTIDA 

 

É certo que foi a partir da minha própria história de vida, que nasceu o 

interesse de aprofundar os estudos em educação. Ser filho de professora, crescer 

em um ambiente no qual pude vivenciar práticas educativas e discussões em torno 

da aprendizagem e seus processos a todo momento, bem como, a formação e 

carreira profissional no magistério, foram fatores preponderantes. Mas foi a partir das 
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leituras de trabalhos produzidos pela Linha de Educação, Estudos Sociohistóricos e 

Filosóficos (UFRN) que me encontrei com a temática, conceitos e abordagens que 

me aproximaram ao objeto de estudo em análise. 

Associado ao conhecimento da base teórica da linha de pesquisa, veio a 

minha vivência enquanto professor na Escola Estadual Cônego Monte, um encontro 

oportuno para definição do meu objeto a ser pesquisado. Enquanto docente dessa 

instituição, pude perceber sua excepcionalidade em relação às demais unidades 

escolares da rede estadual de ensino, além da singularidade da sua estrutura física 

até as práticas cotidianas vivenciadas, pois ela conserva diversas práticas 

educativas da Igreja Católica, destacando a presença de símbolos integrando sua 

estrutura arquitetônica. Essa estrutura expressa elementos iconográficos próprios 

desse segmento religioso, bem como suas práticas litúrgicas agregadas ao fazer 

pedagógico do/no seu cotidiano. 

Foi na imersão desse lócus que surgiram minhas inquietações. 

Considerando as práticas educativas e socioculturais do/no cotidiano desta 

instituição escolar, a questão central da pesquisa situou-se em investigar “como em 

pleno século XXI em um país considerado laico, uma instituição escolar pública 

mantém em suas práticas educativas cotidianas características de uma escola 

confessional?”. Dessa questão central e, por meio de leituras e discussões junto à 

linha de pesquisa, deu-se a construção do meu objeto de estudo, a saber, “as 

praticas e representações educativas e socioculturais da Escola Estadual Cônego 

Monte – Natal/RN”. 

Nessa perspectiva, apontamos como finalidade analisar as práticas 

educativas e socioculturais, visando compreender a influência da Igreja Católica e 

sua permanência nas práticas cotidianas, da Escola Estadual Cônego Monte. Para 

isso, como a montagem de um mosaico, buscamos reconstituir a história dessa 

instituição escolar em dois momentos: a sua fundação em 1946, enquanto 

originalmente confessional; e, atualmente, como integrante da rede estadual de 

ensino, investigando os elementos simbólicos e, neste momento, dando ênfase as 

práticas educativas, religiosas e socioculturais que compõem a sua identidade 

histórica. 

Por conseguinte, esta dissertação está organizada em três capítulos, os 

quais apresentam todo o construto da nossa pesquisa, desde a sua fase inicial até 

os resultados encontrados e questionamentos suscitados. 
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No primeiro capítulo, mapeamos o percurso pelo qual trilhamos nossa 

jornada na reconstituição histórica da escola Estadual Cônego Monte. Desdobramos 

os caminhos do nosso percurso, apresentando as escolhas que fizemos, as quais 

nos deram o suporte necessário para chegarmos ao ponto almejado, ou seja, 

apontando os participantes da pesquisa, as fontes e, os procedimentos utilizados 

para a construção e análise das informações. Em síntese, apresentamos o 

referencial teórico-metodológico que nos serviu como bússola de orientação para 

alcançarmos os nossos objetivos. 

Ao reconstituir a trajetória histórica da instituição escolar, no segundo 

capítulo, iniciamos por montar o cenário que deu origem a sua existência. Dividimos 

esse cenário em dois painéis, sendo um nacional e o outro local, trazendo em 

ambos elementos que nos ajudaram a compreender os contextos que motivaram a 

fundação da escola. Em seguida, buscamos sistematizar e (re)escrever o seu 

itinerário de vida na sua multidimensionalidade, dando ênfase aos seus momentos 

enquanto escola confessional e escola estadual, numa perspectiva institucional e, 

política de como essa se constituiu ao logo de sua história. 

Em nosso terceiro e último capítulo, apresentamos a cultura escolar que se 

constituiu na instituição objeto de pesquisa, com destaque para as práticas 

educativas, que foram sendo desenvolvidas ao longo de sua história. Desse modo, 

evidenciamos as permanências, rupturas e/ou transformações, que ocorreram, 

principalmente das práticas que envolvem o ideário religioso da Igreja Católica. 

Por fim, trouxemos as considerações finais, não que tenhamos esgotado a 

temática em estudo ou não haja novas questões a serem investigadas na instituição, 

pelo contrário, fomos despertados para outros aspectos que até então não havíamos 

considerado e, que nos suscitou novas inquietações. Portanto, pontuaremos as 

contribuições que a pesquisa apresentou, bem como, as possibilidades de 

aprofundamento da temática em estudos futuros. 
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2 O PERCURSO: MAPEANDO AS TRILHAS 

 

Não podíamos deixar de traçar o percurso pelo qual trilhamos esta jornada.  

Mapeamos com alguns detalhes os contextos e as fronteiras pelos quais delineamos 

nosso referencial teórico-metodológico. Procuramos dar atenção especial para o 

recorte temporal, o levantamento bibliográfico, a seleção das fontes, a definição dos 

participantes da pesquisa e a escolha dos instrumentos de construção e análise das 

informações. Optamos por uma abordagem qualitativa baseada no que define Gil 

(2002, p.133): 

 

A análise qualitativa depende de muitos fatores, tais como a natureza dos 
dados coletados, a extensão da amostra, os instrumentos de pesquisa e os 
pressupostos teóricos que nortearam a investigação. Pode-se, no entanto, 
definir esse processo como uma sequência de atividades, que envolve a 
redução dos dados, a categorização desses dados, sua interpretação e a 
redação do relatório. 

 

Nesse contexto, para compor o processo da nossa pesquisa, consideramos 

a sequência de atividades mencionadas pelo autor na citação acima, como a 

redução dos dados, a sua categorização, a interpretação e a redação do relatório. 

Todo esse processo foi orientado, principalmente, por um aporte teórico-

metodológico fundamentado nos princípios e métodos da nova história cultural, 

tomando por base, particularmente, os autores Peter Burke (2008), Justino 

Magalhães (1999, 2004), Dominique Julia (2001), Viñao Frago (1995), Viñao Frago e 

Escolano (2001) e Michel de Certeau (2012), os quais nortearam toda a 

investigação, seleção das fontes, categorias de análise e interpretação das 

informações levantadas. No processo de construção do arcabouço teórico-

metodológico, procuramos estabelecer o diálogo entre os autores citados que nos 

permitiram sistematizar análises sob a ótica de três categorias distintas, porém 

indissociáveis, a saber: história das instituições educativas, cultura escolar e práticas 

cotidianas. 

O referencial teórico-metodológico baseado nos métodos e princípios da 

Nova História Cultural (NHC), e algumas incursões pela História Social deram 

sustentação ao objetivo da nossa investigação. De acordo com Burke (2008, p.68), 

“A NHC é a forma dominante de história cultural – alguns até mesmo diriam a forma 

dominante de história – praticada hoje”. Em suas abordagens, o autor apresenta a 
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NHC como um novo paradigma, pois ela se mostra diferente das formas mais 

antigas até então praticadas. Diferentemente das histórias social e intelectual, a 

NHC enfatiza as mentalidades, as suposições e os sentimentos. 

Assim sendo, a NHC tem permitido um novo olhar sobre os objetos, que 

habitualmente têm sido tratados pela historiografia, expandindo e oferecendo cada 

vez mais possibilidades de análise, com temáticas que diferenciam a nova forma de 

fazer história das que eram praticadas anteriormente, dentre elas estão o estudo das 

práticas, das representações, da cultura material e da história do corpo (BURKE, 

2008). 

Em se tratando das práticas, Burke (2008, p. 78) esclarece que essa nova 

abordagem enfoca: “a história das práticas religiosas e não da teologia, a história da 

fala e não da linguística, a história do experimento e não da teoria científica”. Com 

relação ao estudo das representações, ele dá ênfase a construção do imaginário 

social como reflexo das estruturas sociais e menciona a existência de várias formas 

de representação, sejam elas, literárias, visuais ou mentais. 

Desse modo, a NHC nos respaldou para a estruturação da pesquisa na 

Escola Estadual Cônego Monte, de maneira que nos levou a ter um olhar mais 

minucioso para aspectos que antes seriam descartados. Para tanto, destacam-se o 

estudo das práticas e representações, pois contemplam os objetivos propostos na 

pesquisa e dão mais significância ao trabalho ao levar em consideração as práticas 

cotidianas, a cultura escolar e representações da instituição objeto de investigação, 

trazendo interpretações relevantes e não simplesmente superficiais de fatos 

ocorridos. 

Sabendo que a história das instituições escolares constitui um novo campo 

na historiografia da educação brasileira e que contribui para a compreensão do que 

acontece no sistema educacional de um país. Reportamo-nos a uma instituição 

educacional para reconstituir sua história, pois esta possui um arsenal de fontes e de 

informações fundamentais para a interpretação sobre ela mesma e sobre a história 

da educação de uma região em um determinado espaço de tempo. 

No intuito de melhor compreender como se dá a pesquisa em história de 

instituições educativas e respaldar a nossa investigação, reunimos as seguintes 

referências: Contributo para a história das instituições educativas: entre a memória e 

o arquivo de Magalhães (1999); Tecendo Nexos: história das instituições educativas 

do mesmo autor (2004); Instituições Escolares – Por que e como Pesquisar de 
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Nosella e Buffa (2010); A história das instituições educacionais: inovações 

paradigmáticas e temáticas de Gatti Junior (2002); e por fim, História e Filosofia das 

Instituições Escolares de Buffa (2002). 

Antes de tecermos comentários sobre como se dá a pesquisa em história 

das instituições educativas, cabe trazermos reflexões sobre o que é uma instituição 

educativa e o que a envolve em seu contexto. Para isso, não perdemos de vista a 

caracterização dada por Justino Magalhães. Para ele, 

 

As instituições educativas são organismos vivos, cuja integração numa 
política normativa e numa estrutura educativa de dimensão nacional e 
internacional é fator de conflito entre os campos da liberdade, criatividade, 
sentido crítico e autonomização dos atores e o normativismo burocrático e 
político-ideológico estruturante. (MAGALHÃES, 2004, p. 124). 

 

Ainda, segundo Magalhães (1999), ao estudarmos a história das instituições 

educativas, é preciso uma abordagem que permita a reconstrução de um processo 

histórico que confira uma identidade à instituição. Portanto, o estudo deve seguir um 

processo investigativo que cruze informações de diversas naturezas, tais como, 

orais, arquivistas, museológicas, arquitetônicas, fontes originais e fontes 

secundárias. Essa abordagem indicada por Magalhães (1999) é definida como 

meso-abordagem que deve ser associada a uma renovação nos quadros 

epistemológicos e hermenêuticos. Segundo o mesmo autor, 

 

Do ponto de vista historiográfico, a reinvenção da identidade de uma 
instituição educativa não se obtém através de uma abordagem descritiva, 
ou justificativa, também se não confina a relação das instituições educativas 
com o seu meio envolvente. Compreender e explicar a existência histórica 
de uma instituição educativa é, sem deixar de integrá-la na realidade mais 
ampla que é o sistema educativo, contextualizá-la, implicando-a no quadro 
de evolução de uma comunidade e de uma região, é por fim sistematizar e 
(re)escrever o itinerário de vida na sua multidimensionalidade, conferindo 
um sentido histórico. (MAGALHÃES, 1999, p.2). 

 

Nessa perspectiva, consideramos os estudos de Nosella e Buffa (2010) 

quando nos mostram como se desenvolveram os estudos de instituições escolares 

no Brasil e como contribuíram e contribuem para a pesquisa em historia da 

educação, principalmente após a consolidação da pós-graduação no Brasil. É 

notório que atualmente o estudo de instituições escolares tornou-se um tema de 

pesquisa significativo entre os educadores, há uma produção consistente que serve 

de base para pesquisas posteriores, principalmente, por apontar aspectos que 
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podem ser considerados pelo pesquisador no desenvolvimento de sua pesquisa, a 

exemplo do 

 

[...] contexto histórico e as circunstâncias específicas da criação e da 
instalação da escola; seu processo evolutivo: origens, apogeu e situação 
atual; a vida da escola; o edifício escolar: organização do espaço, estilo, 
acabamento, implantação, reformas e eventuais descaracterizações; os 
alunos: origem social, destino profissional e suas organizações; os 
professores e administradores: origem, formação, atuação e organização; 
os saberes: currículo, disciplinas, livros didáticos, métodos e instrumentos 
de ensino; as normas disciplinares: regimentos, organização do poder, 
burocracia, prêmios e castigos; os eventos: festas, exposições, desfiles. 
(NOSELLA; BUFFA, 2010, p.16). 

 

Nosella e Buffa (2010) enfatizam, ainda, que pesquisar instituições escolares 

não se trata apenas de narrar histórias de instituições e pessoas significativas do 

campo educacional. Mas, que essas pesquisas sejam um instrumento para a 

compreensão da escola e que os seus profissionais possam, através delas, 

autoconhecerem-se e estabelecerem comparações com outras instituições, assim, 

fazendo suas escolhas com responsabilidade. Para tanto, é preciso elaborar um 

relato que articule adequadamente o geral com o particular. 

É importante destacar que Nosella e Buffa (2010) trouxeram grandes 

contribuições para o desenvolvimento da nossa pesquisa, pois nos oportunizou a 

confirmação e consolidação da escolha do objeto em estudo: “Escola Estadual 

Cônego Monte”. Principalmente, quando discutem que, para a escolha da instituição 

a ser pesquisada, deve-se levar em consideração o livre acesso às fontes se a 

escola tem densidade histórica, dentre outras características, portanto, 

reconhecemos que nosso objeto de estudo tem essas características. 

Além da escolha do objeto, também, tomamos por base suas orientações 

sobre a importância que o pesquisador deve dar a escolha das fontes e dos 

procedimentos. Tendo o extremo cuidado nas interpretações a partir de categorias 

de análise adequadas, como: a história das instituições educativas, cultura escolar e 

práticas cotidianas; ponderamos também essas escolhas e cuidados. 

Por fim, podemos destacar as contribuições de Ester Buffa em seu texto 

“História e Filosofia das Instituições Escolares” quando menciona os três pontos 

metodológicos adotados na pesquisa que realizou nas instituições escolares de São 

Carlos, sendo estes, proposição de princípios teórico-metodológicos, categoria de 

analise e procedimentos técnicos da investigação ligados a utilização de fontes de 
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pesquisa. Esses três pontos mencionados por Ester Buffa, ajudaram, sobremaneira, 

na estruturação da nossa pesquisa, com destaque para o estabelecimento das 

categorias de análise e, sobretudo, as seguintes orientações: 

 

Investigar o processo de criação e de instalação da escola, a caracterização 
e a utilização do espaço físico (elementos arquitetônicos do prédio, sua 
implantação no terreno, seu entorno e acabamento), o espaço do poder 
(diretoria, secretaria, sala dos professores), a organização e o uso do 
tempo, a seleção dos conteúdos escolares, a origem social da clientela 
escolar e seu destino provável, os professores, a legislação, as normas e a 
administração da escola. (BUFFA, 2002, p. 27). 

 

Associada ao estudo da história das instituições educativas, muitos 

pesquisadores ligados à História da Educação têm adotado a cultura escolar como 

categoria primordial de análise e campo de investigação. A cultura escolar é uma 

forte tendência nas pesquisas da História da Educação e há um crescente volume 

de publicações produzidas por grupos ou pesquisadores individuais, colocando no 

centro dos debates a nova temática. Portanto, ao adotarmos esta categoria de 

análise em nossa pesquisa, consideramos as possibilidades que ela nos traria para 

a reconstituição histórica da instituição objeto deste estudo, adotamos como base 

teórica sobre o tema as contribuições de autores como Julia (2001) e Frago (1995). 

Os autores citados trazem conceitos acerca de cultura escolar, em alguns 

momentos com similitudes em outros com diferenças, mas ambos contribuíram 

teórica e metodologicamente em todo o processo de realização deste trabalho, 

fundamentalmente na fase da analise da cultura escolar. 

As contribuições dadas pelos autores são significativas a partir do próprio 

conceito de cultura escolar formulado por eles, pois já nos indicam aspectos 

importantes a serem observados no ato da investigação. Em se tratando de cultura 

escolar, Julia (2001) nos chama a atenção para sermos cautelosos ao definir o que é 

cultura escolar, por não se tratar de uma tarefa simples, pois a cada período da sua 

história, ela mantém relações conflituosas. Assim, resume cultura escolar  

 

[...] poder-se-ia descrever a cultura escolar como um conjunto de normas 
que definem conhecimentos a ensinar e condutas a inculcar, e um conjunto 
de práticas que permitem a transmissão desses conhecimentos e a 
incorporação desses comportamentos; normas e práticas coordenadas a 
finalidades que podem variar segundo as épocas (finalidades religiosas, 
sociopolíticas ou simplesmente de socialização). (JULIA, 2001, p.10). 
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Diante dessa conceituação sobre cultura escolar, podemos destacar que a 

escola objeto desta pesquisa, Escola Estadual Cônego Monte, apresenta uma gama 

de aspectos que podem ser analisados a partir do conceito de cultura escolar 

exposto por Julia (2001). Por ser uma escola com base nos fundamentos e 

finalidades do catolicismo e que, mesmo após sua estadualização, permaneceu até 

os dias atuais com diversas práticas e representações advindas da Igreja Católica, a 

começar pelos símbolos que decoram sua estrutura arquitetônica, que expressam 

elementos iconográficos próprios desse segmento religioso. Ainda alcança as 

práticas cotidianas, as quais evidenciam as marcas de tal segmento através de ritos, 

festividades, celebrações religiosas, normas de conduta, doutrinas, convenção do 

calendário escolar ao calendário litúrgico da igreja católica, entre outras. 

Percebemos que essa escola apresenta uma cultura própria dos sistemas de 

ensino religioso, apesar de ser uma escola estadual. São muitas as normas e 

práticas, mas que, para analisá-las, devemos levar em conta os agentes que ali 

estão e que são chamados a obedecer a essas ordens. Na nossa observação, 

levaremos em conta que, mesmo tendo uma cultura imposta pelo sistema de ensino, 

é possível a existência de culturas que se desenvolvem nos pátios de recreio. Essas 

se afastam tanto da cultura do sistema quanto da própria cultura das famílias, ou 

seja, uma cultura própria dos alunos. É importante destacar também que essa 

cultura escolarizada e carregada de princípios religiosos pode ser levada para além 

dos muros da escola (JULIA, 2001, p.10-11). 

Diferentemente de Dominique Julia (2001), Viñao Frago (1995) fala de 

culturas escolares. Para esse autor, esse termo abarca todas as dimensões do/no 

cotidiano da escola. Ele, também, menciona que a cultura varia de instituição para 

instituição, no entendimento de que a cultura escolar compreende as diversas 

manifestações das práticas no interior das escolas, assim sendo, podemos 

identificar o conceito de cultura escolar dado pelo autor ao expressar que 

 

Alguien dirá: todo. Y sí, es cierto, la cultura escolar es toda la vida escolar: 
hechos e ideas, mentes y cuerpos, objetos y conductas, modos de pensar, 
decir y hacer. Lo que sucede es que en este conjunto hay algunos aspectos 
que son más relevantes que otros, en el sentido de que son elementos 
organizadores que la conforman y definen. De entre ellos elijo dos a los que 
he dedicado alguna atención en los últimos años: el espacio y el tiempo 
escolares. Otros no menos importantes, como las prácticas discursivas y 
lingüísticas o las tecnologías y modos de comunicación empleados, son 
ahora dejados a un lado. (FRAGO, 1995, p. 69). 
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Para Frago (1995), a cultura escolar é tudo que envolve a vida da escola, no 

entanto ele tem dado maior atenção a dois aspectos que são os espaços e os 

tempos escolares. Para o autor, esses aspectos não são neutros, os espaços 

comunicam e, portanto, educam. Os espaços disseminam símbolos estéticos, 

culturais e ideológicos, onde se constituem a corporeidade dos sujeitos escolares e 

muitas vezes dos interesses de um determinado grupo. Em suma podemos dizer 

que o espaço educa silenciosamente. 

O tempo escolar, outro aspecto destacado por Frago (1995), regulamenta a 

vida de todos os sujeitos que compõem a escola. Vai desde o início e término das 

aulas até o início e término da formação dos alunos. Com relação ao tempo, Frago 

(1995, p.72), nos diz que 

 

[…] un tiempo también diverso y plural, individual e institucional, 
condicionante de y condicionado por otros tiempos sociales; un tiempo 
aprendido que conforma el aprendizaje del tiempo; una construcción, en 
suma, cultural y pedagógica; un “hecho cultural”. El tiempo escolar — como 
el espacio y el discurso escolares — no es, por tanto, “un simple esquema 
formal o una estructura neutra” en la que se “vacia” la educación, sino una 
secuencia, curso o sucesión continuada de momentos en los que se 
distribuyen los procesos y acciones educativas; un tiempo que refleja unos 
determinados supuestos psicopedagógicos, valores y formas de gestión, un 
tiempo a interiorizar y aprender. 

 

Ao estudar a cultura escolar na perspectiva de Viñao Frago (1995), pudemos 

observar e encontrar mais instrumentos que ajudaram no desenvolvimento da 

pesquisa, principalmente no que se refere a análise dos tempos e espaços 

escolares, pois encontramos na instituição pesquisada muitos elementos que 

puderam ser observados nesta perspectiva. 

Salientamos, também, que o estudo do/no cotidiano, o estudo das práticas 

que acontecem na escola, o estudo das “artes de fazer” dos professores e alunos, 

as ações denominadas por Certeau (2012) de táticas e sua análise deram-nos 

respaldo para uma reconstituição mais aproximada das práticas educativas 

exercidas no dia a dia da instituição escolar. Certeau (2012) nos fala de acompanhar 

alguns procedimentos – multiformes, resistentes, astuciosos e teimosos que 

escapam a disciplina sem ficarem mesmo assim fora do campo onde se exerce. 

Enfatiza, nesses termos, que 
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[...] Há uma produção racionalizada, expansionista além de centralizada, 
barulhenta e espetacular, corresponde outra produção, qualificada de 
‘consumo’: esta é astuciosa, é dispersa, mas ao mesmo tempo ela se 
insinua ubiquamente, silenciosa e quase invisível, pois não se faz notar com 
produtos próprios, mas nas maneiras de empregar os produtos impostos por 
uma ordem econômica dominante. (CERTEAU, 2012, p. 39). 

 

Sob a ótica do estudo da história de instituições escolares, da cultura e das 

práticas do/no cotidiano escolar, percebemos que, para compreendermos como ou 

de que maneira uma instituição pública de ensino ainda permanece nos dias atuais 

sob os preceitos da Igreja Católica, pressupõe investigar e reconstituir a história ao 

longo do seu percurso de atuação como instituição educativa. Portanto, foi na tarefa 

de recompor esse cenário educativo que enveredamos na busca do entendimento 

da cultura escolar vivenciada por esta instituição educativa. 

Com base nos aspectos teóricos metodológicos e orientações de como 

proceder a pesquisa no campo da NHC, discutido anteriormente, procuramos 

delinear nossa pesquisa, ou seja, planejar nossos procedimentos técnicos, 

particularmente a coleta de dados, por se tratar de um elemento fundamental para o 

trabalho. Desse modo, tomamos por indicação a classificação estabelecida por Gil 

(2002, p. 43): “Assim, podem ser definidos dois grandes grupos de delineamentos: 

aqueles que se valem das chamadas fontes de "papel" e aqueles cujos dados são 

fornecidos por pessoas”. 

Nessa perspectiva, para compreender e explicar a existência histórica da 

escola em estudo, optamos por trabalhar com fontes documentais tais como: leis, 

decretos, livros de atas e registros, relatórios, projeto político pedagógico, regimento 

escolar, diários de classe, iconografias (fotografias e símbolos) e publicações dos 

periódicos locais, entre outras. 

Para a análise iconográfica, optamos pelo uso da fotografia. Partimos do 

entendimento da fotografia enquanto documento histórico portador de múltiplas 

significações conforme compreende Kossoy (2001). Para o referido autor, toda a 

fotografia é originada a partir do desejo do fotógrafo, que pretendeu congelar a 

imagem de um aspecto dado do real em um determinado lugar e época, portanto, o 

 

[...] ato do registro, ou o processo que deu origem a uma representação 
fotográfica, tem seu desenrolar em um momento histórico específico 
(caracterizado por um determinado contexto econômico, social, político, 
religioso, estético etc.); essa fotografia traz em si indicações acerca de sua 
elaboração material (tecnologia empregada) e nos mostra um fragmento 
selecionado do real (o assunto registrado). (KOSSOY, 2001, p. 39-40). 
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Nessa direção, procuramos, desde o primeiro momento, ter uma atitude 

reflexiva fazendo o questionamento das fontes fotográficas, para poder obter um 

melhor conhecimento em relação ao objeto investigado, tomando por base o método 

orientado por Kossoy (2001, p.21), quando diz que: 

 

Uma verdadeira arqueologia do documento é empreendida: desde o 
momento de sua localização pela heurística, prosseguindo pelo resgate de 
sua trajetória através do estudo de procedência, até a determinação de 
seus elementos constitutivos e a detecção das múltiplas informações nele 
contidas, por meio do exame técnico-iconográfico. 

 

No tratamento das fontes, não deixamos de conceber as orientações de 

Burke (2008, p.32-33). Tivemos a atenção de não tratarmos as imagens do período 

estudado como espelho, reflexos não problemáticos deste tempo, na condição de 

historiadores culturais, buscamos fazer a crítica das fontes, a princípio, questionando 

por que aquele texto ou imagem veio a existir e a que propósito ele se destinava. 

Tomando o documento como fonte de partida para reconstituir a história da 

instituição educativa, por meio dele, pudemos revisitar o passado e interpretá-lo com 

um novo olhar. Mas, não perdendo de vista o que Le Goff (1996, p.545) afirma 

quando diz que  

 

O documento não é qualquer coisa que fica por conta do passado, é um 
produto da sociedade que o fabricou segundo as relações de forças que aí 
detinham o poder. Somente a análise do documento, enquanto monumento, 
permite à memória coletiva recuperá-lo e ao historiador usá-lo 
cientificamente, isto é, com pleno conhecimento de causa. 

 

Nesse sentido, o autor nos deixa claro, que os documentos, sejam quais 

forem, não são neutros, são determinados pelas condições em que foram 

produzidos, pelas intenções estabelecidas dos interesses de quem detinha o poder. 

Nessa perspectiva, Le Goff (1996, p. 525) esclarece ainda que, “tendo em conta o 

fato de que todo documento é, ao mesmo tempo, verdadeiro e falso, trata-se de por 

à luz as condições de produção e de mostrar em que medida o documento é 

instrumento de um poder”. Portanto, escolhemos trabalhar com o documento como 

fonte, monumento onde tudo pode evocar o passado, perpetuar recordações. 

Tratamos a fonte histórica, conforme nos orienta Le Goff (1996, p 547-548): 
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O documento é uma coisa que fica, que dura, e o testemunho, o 
ensinamento (para evocar a etimologia) que ele traz devem ser em primeiro 
lugar analisados desmistificando-lhe o seu significado aparente. [...] no 
limite, não existe o documento verdade. Todo o documento é mentira. Cabe 
ao historiador não fazer o papel de ingênuo. [...] qualquer documento é, ao 
mesmo tempo, verdadeiro – incluindo, e talvez sobretudo, os falsos – e 
falsos, porque um monumento é em primeiro lugar uma roupagem, uma 
aparência enganadora, uma montagem. É preciso começar por desmontar, 
demolir esta montagem, desestruturar esta construção e analisar as 
condições de produção dos documentos monumentos. 

 

No intuito de cruzarmos as fontes documentais com fontes orais, realizamos 

entrevistas semiestruturadas com antigos e atuais gestores, com professores e 

alunos que passaram pela Escola Estadual Cônego Monte, fazendo, assim, a 

confrontação das informações coletadas, ou seja, o cruzamento das fontes, na 

tentativa de elucidar com mais proximidade a veracidade dos fatos. Quanto ao 

método de pesquisa adotado na entrevista semiestruturada, Pádua (2002, p. 67) 

afirma que “O pesquisador organiza um conjunto de questões sobre o tema que está 

sendo estudado, mas permite, e às vezes até incentiva, que o entrevistado fale 

livremente sobre assuntos que vão surgindo como desdobramento do tema 

principal”. 

Assim, diante do percurso apresentado, pelo qual trilhamos esta jornada, 

mapeamos os contextos e as fronteiras pelos quais delineamos nosso referencial 

teórico-metodológico, dando pistas de como realizamos a reconstituição histórica da 

Escola Estadual Cônego Monte. 

 

  

 

 

 

 



29 

3 RECONSTITUINDO A TRAJETÓRIA HISTÓRICA DA ESCOLA ESTADUAL CÔNEGO 

MONTE 

3.1 MONTANDO O CENÁRIO 

 

Compreender e explicar a existência histórica de uma instituição educativa 
é, sem deixar de integrá-la na realidade mais ampla que é o sistema 
educativo, contextualizá-la, implicando-a no quadro de evolução de uma 
comunidade e de uma região, é por fim sistematizar e (re)escrever o 
itinerário de vida na sua multidimensionalidade, conferindo um sentido 
histórico. (MAGALHÃES, 1999, p.2). 

 

Na tentativa de reconstituir a história da Escola Estadual Cônego Monte, 

procuramos montar o cenário que deu origem a sua existência. Para tanto, levamos 

em consideração o que foi apontado por Magalhães (1999), como necessário para 

compreender e explicar a existência histórica de uma instituição educativa. 

Começamos por apresentar um painel do contexto histórico nacional, 

trazendo elementos constitutivos do sistema educacional brasileiro, que nos permitiu 

integrar a escola num contexto mais amplo. E para completar o cenário, trouxemos o 

painel do contexto histórico local, redesenhando principalmente o contexto social 

pelo qual Natal estava inserida. A montagem desse cenário nos permitiu visualizar e 

compreender determinados aspectos que motivaram a fundação da escola, como 

também nos deu subsídios para continuar reconstituindo seu itinerário de vida, 

conferindo-lhe sentido histórico. 

 

3.1.1 Painel nacional: a renovação educacional  

 

Ao traçarmos o percurso histórico da Escola Estadual Cônego Monte, 

consideramos importante iniciarmos pela reconstrução do cenário que motivou a sua 

existência. Para tanto, reportamo-nos a década de 1940, momento em que começa 

a ser concebida essa instituição escolar. Nesse período, ocorreram eventos 

significativos no país e que, consequentemente, refletiram no contexto político, 

socioeconômico e educacional do Estado do Rio Grande do Norte, mais 

especificamente em sua capital, Natal. 

Não poderíamos tratar da década de 1940 e se fazer compreensível sem que, 

de forma breve, retrocedêssemos à década de 1930, contemplada pelo governo 

Vargas, que esteve no poder de 1930 a 1945.  Esse período foi marco referencial da 

consolidação do Brasil no mundo capitalista e propulsor de grandes mudanças que 
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adentraram os anos de 1940. O país passou a investir significativamente no 

mercado interno e na produção industrial e, para atender as exigências dessa nova 

demanda, foi necessário investir na educação capacitando assim os trabalhadores. 

Nesse contexto, em 1930, foi criado o Ministério da Educação e Saúde Pública e, 

em 1931, o governo provisório sancionou decretos que organizaram o ensino 

secundário e as universidades, tais decretos ficaram conhecidos como “Reforma 

Francisco Campos1” (ROMANELLI, 1996, p. 131-142). 

Ainda, na década de 1930, ocorreu a publicação do Manifesto dos Pioneiros 

da Educação Nova (1932), pelos reformistas da educação Fernando de Azevedo, 

Anísio Teixeira, e outros. Esse Manifesto representou um marco da luta ideológica 

entre os católicos e os defensores da escola nova. A Igreja Católica que até, então, 

praticamente monopolizava o ensino no Brasil, viu-se ameaçada de perder esse 

quase monopólio em face do movimento renovador. 

Os reformistas reivindicavam a institucionalização da escola pública, no 

âmbito nacional e gratuita, a laicidade do ensino e a igualdade de direitos dos dois 

sexos à educação. Mas foram essas lutas ideológicas entre o movimento reformador 

e “os representantes da escola tradicional” que tiveram consequências práticas na 

elaboração do texto das Constituições de 1934 e 1937, onde o movimento renovador 

teve suas vitórias, mas também suas derrotas (ROMANELLI, 1996). 

Conforme Saviani (2008, p.257), “a principal bandeira de luta dos católicos na 

frente educacional foi o combate a laicização do ensino”. No entendimento do Padre 

Leonel França, não havia como dissociar religião e pedagogia, para ele a escola 

leiga que, por princípio, dissocia a religião do ensino, é incapaz de educar 

(FRANÇA, 1931, p.25 apud SAVIANI, 2008). Nesse sentido, no pensamento dos 

católicos, 

 
 
 
 
 

                                                           
1
 Decretos da reforma Francisco Campos, Romanelli (1996, p. 131): 1º Decreto - 19.850, de 11 de 

abril de 1931, cria o Conselho Nacional de Educação; 2º. Decreto - 19.851, da mesma data, dispõe 
sobre a organização do ensino superior no Brasil e adota o regime universitário; 3º. Decreto -19.852, 
da mesma data, dispõe sobre a organização da Universidade do Rio de Janeiro; 4º Decreto - 19.890, 
de 18 de abril de 1931, dispõe sobre a organização do ensino secundário; 5º - Decreto 19.941, de 30 
de abril de 1931, que instituiu o ensino religioso como matéria facultativa nas escolas públicas do 
País; 6º Decreto - 20.158, de 30 de junho de 1931, organizou o ensino comercial e regulamentou a 
profissão de contador; 7º Decreto - 21.241, de 14 de abril de 1932, consolidou as disposições sobre a 
organização do ensino secundário. 
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[...] a escola leiga preconizada pelos escolanovistas em lugar de educar 
deseducava: estimulava o individualismo e neutralizava as normas morais, 
incitando atitudes negadoras da convivência social e do espírito coletivo. 
Somente a escola católica seria capaz de reformar espiritualmente as 
pessoas como condição e base indispensável a reforma da sociedade. 
(SAVIANE, 2008, p. 257). 
 

Cabe-nos aqui trazer a memória, que a Igreja Católica desde a época 

colonial exerceu influência religiosa e propagou seus ideais através da educação 

comungando com o Estado brasileiro um conjunto de práticas educativas. Após a 

instauração da República no Brasil, no ano de 1889, e respaldada pela Constituição 

Federal de 1891, dá-se a separação formal entre Igreja e Estado, considerando de 

direto o estado laico, livre de subvenções a quaisquer atividades religiosas. 

Nenhuma escola pública poderia difundir qualquer ensinamento religioso. Porém, é 

na década de 1930 com o governo Vargas que novamente é estabelecida aliança 

entre a Igreja e o Estado, e esta tem mais uma vez a liberdade de adentrar as 

escolas públicas e disseminar seus credos e princípios religiosos. Podemos 

perceber isso pela facilitação da Constituição de 1934, em seu Art. 153, que celebra: 

 

O ensino religioso será de frequência facultativa e ministrado de acordo com 
os princípios da confissão religiosa do aluno, manifestada pelos pais ou 
responsáveis e constituirá matéria dos horários nas escolas públicas 
primárias, secundárias, profissionais e normais. (BRASIL, 1934). 

  

Cabe destacar que a Igreja manteve grandes afinidades com o Governo 

Vargas, o que possibilitou privilégios e conquistas, a começar pela abertura de 

adentrar as escolas e disseminar seu ideário, dentre outros concedidos pela 

Constituição de 1934, mas 

 

A igreja apoiava Getúlio Vargas não só por causa dos privilégios que 
recebera, mas também devido à afinidade política. A ênfase que a Igreja 
atribuía à ordem, ao nacionalismo, ao patriotismo e ao anticomunismo 
coincidia com a orientação de Vargas. Clérigos destacados acreditavam que 
a legislação de Getúlio realizava a doutrina social da Igreja e que o Estado 
Novo efetivamente conseguia superar os males do liberalismo e do 
comunismo. (MAINWARING, 2004, p. 47). 

 

É notório que as lutas ideológicas, na década de 1930, entre o movimento 

renovador e os representantes da escola tradicional, tiveram consequências práticas 

na elaboração do texto das Constituições de 1934 e 1937, em que se observa a 

acomodação entre as duas tendências, deixando a percepção de conciliação entre 
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os interesses de ambos. O movimento dos reformadores teve as maiores conquistas 

na Constituição de 1934, salvo no seu artigo 153, que, como já assinalamos, 

favoreceu os interesses dos representantes da Igreja Católica. Já a Constituição de 

1937 trata de forma suave as questões da educação, principalmente, no item em 

que a Constituição de 1934 coloca a educação como dever do Estado, passando na 

constituição de 1937, a uma ação meramente supletiva, o que representou ganho 

para os conservadores (ROMANELLI, 1996). 

Saviani (2008), falando sobre a doutrina pedagógica da Igreja, apresentada 

na encíclica do papa Pio XI e explicitada por Alceu de Amoroso Lima, em publicação 

do livro Debates Pedagógicos, em 1931, expõe a hierarquia estabelecida pela Igreja 

entre as três instituições educativas: família, Igreja e Estado. O líder católico 

considerava a família e a Igreja instituições natural e sobrenatural, cabendo a elas o 

direito de primazia sobre o Estado. É nesse ponto que está a base da crítica aos 

adeptos da escola nova que defendiam a educação como dever do Estado, pois, 

para os católicos, o Estado deveria subordinar-se às instituições naturais e 

sobrenaturais. Para eles, tanto a laicização quanto o monopólio estatal do ensino 

vão contra a ordem natural e divina. 

Diante do que foi posto, podemos perceber que o fato de, a Constituição de 

1937 abrir mão da responsabilidade do Estado para com a educação, deu-se não só 

por interesse particular do governo, mas também pode ter sido influenciada 

diretamente pelos líderes católicos, já que o Governo Vargas mantinha uma relação 

de proximidade com a Igreja que, aos poucos, implantava seus interesses. De 

acordo com Ghiraldelli Júnior (2009), a Constituição de 1937, foi imposta ao país 

como ordenamento legal, que todos teriam que aceitar, diferentemente da 

Constituição de 1934 que foi produzida pela Assembleia nacional Constituinte eleita 

pelo povo. Desse modo, além de possibilitar o Estado a abrir mão da 

responsabilidade com a educação, mostra também o seu desinteresse em fornecer 

a população uma educação pública e gratuita. 

A partir da Constituição de 1937, instaura-se o Estado Novo, no Brasil. 

Getúlio Vargas permanece no poder até 1945, com uma forma de governo fechada, 

centralizadora e autoritária. Nesse período, o mundo vivia a Segunda Guerra 

Mundial, que, de acordo com Romanelli (1996), proporcionou uma instabilidade 

política, econômica, social e de desenvolvimento no Brasil. Desse modo, o contexto 

educacional não poderia estar diferente, percebia-se a sua desestruturação. 
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De fato, o Estado Novo foi uma ditadura, não havia o funcionamento do 

Congresso Nacional. Era um regime sem participação de partidos legais e sem 

eleições. O Estado procurou servir aos interesses do capitalismo. Nesse momento, o 

crescente processo de industrialização e urbanização suscitava mão de obra 

técnica. Esse cenário levou o governo a colocar o ensino profissionalizante como o 

campo próprio de educação dos setores menos favorecidos, criando, assim, o 

chamado “dualismo educacional2”, que foi oficializado por decretos-leis que 

ordenaram o sistema de ensino (GHIRALDELLI, 2009). 

Seguindo o projeto político de uma ideologia autoritária e nacionalista, 

Vargas juntamente com o ministro da educação Gustavo Capanema iniciaram, 

especificamente a partir do ano de 1942, as reformas educacionais3, através da 

promulgação de decretos, de forma que, nesse período, o ensino se organizou da 

seguinte forma: o ensino primário com cinco anos, quatro anos de curso ginasial e 

três de colegial. Esse último, na perspectiva propedêutica, com a possibilidade de 

ser clássico ou científico. Além dessa possibilidade, foram criados cursos ginasial e 

colegial profissionais: comercial, agrícola, magistério ou formação de professores e 

industrial. Mesmo com essa divisão do ensino secundário, entre clássico e científico, 

predominou o ensino científico (PILETTI, 1996). Sobre essa organização do ensino, 

do ponto de vista de sua concepção, Saviani (2008, p.269) expressa que o conjunto 

de reformas, 

 

[...] tinha caráter centralista, fortemente burocratizado; dualista, separando o 
ensino secundário, destinado as elites condutoras, do ensino profissional, 
destinado ao povo conduzido e concedendo apenas ao ramo secundário a 
prerrogativa de acesso a qualquer carreira de nível superior; corporativista, 
pois vinculava estreitamente cada ramo ou tipo de ensino as profissões e 
ofícios requeridos pela organização social. 

 

As primeiras reformas educacionais, conhecidas como Leis Orgânicas ou 

Reforma Capanema, foram decretadas no período do Estado Novo. Tais decretos 

ordenaram o sistema de ensino de forma que permaneceram com poucas alterações 

em anos seguintes ao regime ditatorial, ou seja, o período posterior conviveu com a 

                                                           
2
 Para Ghiraldelli Júnior (2009, p.82), o dualismo educacional, de acordo com a Reforma Capanema, 

tratava da organização de um sistema de ensino bifurcado, com ensino secundário público destinado, 
as elites condutoras, e um ensino profissionalizante para outros setores da população. 
3
 Essas reformas ficaram conhecidas como Leis Orgânicas do Ensino Secundário ou Reforma 

Capanema que estiveram em vigor até 1961 com a aprovação da primeira Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional – Lei nº 4024/61. 



34 

herança autoritária das relações de trabalho e da organização do ensino deixado 

pela ditadura varguista. O sistema público de ensino continuou a ofertar determinado 

percurso para alunos provenientes das classes mais abastardas e outro diferente 

para os alunos de setores menos favorecidos que, porventura, conseguissem chegar 

e permanecer na escola. 

Ainda na década de 1940, dar-se-á por aprovada a Constituição de 1946, 

com um espírito liberal e democrático. Aproximava-se muito da Constituição de 

1934, inspirada nos princípios proclamados pelos pioneiros. A constituição de 1946 

suscitou debates e proposições, sobre a primeira Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB)4, promovidos diretamente pela Associação Brasileira de 

Educação (ABE). Após muitos debates feitos por uma comissão responsável pelas 

proposições das diretrizes e base da educação, em 1948, foi encaminhado a 

Câmara Federal um anteprojeto, que, após treze anos de muitas lutas, resultou na 

primeira Lei de Diretrizes e Base da Educação, a Lei nº 4.024, promulgada em 20 de 

dezembro de 1961. 

 

3.1.2 Painel local: A Igreja Católica e sua Influência na Educação Potiguar 

 

Entre os acontecimentos da década de 1940, queremos fazer alusão ao 

advento da Segunda Guerra Mundial e seus desdobramentos em Natal/RN, pois 

refletiram expressivamente no contexto político, social e econômico, que montaram 

o cenário no qual se funda a instituição escolar em estudo. Por ter sua localização 

geograficamente estratégica em relação à Europa pela proximidade e situação em 

relação ao continente africano, a cidade Natal foi escolhida pelos norte-americanos, 

para implantação dos seus serviços de defesa.  

Com a tarefa de instalar as bases militares, chegaram a Natal, técnicos e 

tropas americanas que contribuíram grandemente para a intensificação do 

desequilíbrio social da região. A grande contingência de soldados veio a ocasionar a 

disseminação de prostíbulos, uma crise habitacional e a mudança de 

comportamento das pessoas com a introdução de novos costumes que abalaram a 

estrutura tradicional existente. Nas palavras de Câmara Cascudo, Natal foi palco da 

 

                                                           
4
 A Lei de Diretrizes e Bases (LDB) aparece no texto constitucional de 1946, entre as competências 

legislativas da União — de acordo com o artigo 5º, item XV, letra d. 
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[...] maior mobilização técnica obtida pelos Estados Unidos fora do seu 
território. Mesmo relativamente ao potencial, Parnamirim era imenso e digno 
de orgulho. Pistas de dois mil metros facilitavam a descida imediata de 250 
aviões. Mil e quinhentos edifícios abrigavam 10.000 homens. Todos os 
serviços modernos, todos os recursos da técnica, possíveis ao gênio e ao 
dinheiro, estavam abundantemente acumulados em Parnamirim. 
(CASCUDO, 1980, p.401). 

 

Nesse momento, ocorreu uma migração rural em larga escala, em função da 

procura de mão-de-obra para construção da Base Aérea de Parnamirim e da Base 

Naval de Natal5. Aliado a esse senário da II Guerra Mundial, o Estado do Rio Grande 

do Norte era devastado pelo fenômeno da seca que, por sua vez, contribuía mais 

ainda com o êxodo do campo para cidade. Essa problemática trouxe consigo 

trágicas consequências, entre elas a diminuição da população do campo e da 

produção agrícola; o aumento da população urbana com centenas de flagelados e o 

agravamento da problemática do menor abandonado e delinquente, conforme 

podemos observar através da imprensa local: 

 

A este respeito, a situação apresenta, ainda, aspectos profundamente 
desoladores, com centenas de crianças maltrapilhas, em completa 
vagabundagem, sem escolas, sem alimentação, sem teto, sem orientação, 
abandonadas material e moralmente nos termos da lei. (O PROBLEMA..., 
1943, p.4). 

 

Após a guerra, com a partida das tropas americanas, percebe-se o agravo 

das consequências, tais como, o crescimento demográfico e a desorganização 

social (desemprego, prostituição, delinquência juvenil e formação de favelas), 

(CAMARGO, 1971). Podemos ter como retrato desse momento as palavras de Alceu 

Ferrari (1968, p.52) quando relata que, 

 

Terminada a guerra, desapareceu o americano e, com ele, o dólar e o gabo 
fácil. Muitos empregos nas Bases Aérea e Naval cessaram de existir. 
Grande número de domésticas ficaram sem emprego. O comércio caiu 
verticalmente, Bares e cafés desapareceram com a mesma rapidez com 
que haviam surgido. Roosevelt e Vargas não mais marcaram encontro em 
Natal. As áreas internacionais retiraram-se para o Recife. Muitos dos que 
tinham encontrado na mascateagem o seu ganha-pão passaram a 
engrossar as fileiras dos vagabundos. 

  

                                                           
5
 Sobre esse quadro social de então, Ferrari (1968, p. 5), descreve: “ a criação das Bases Aérea e 

Naval no início da década de 1940, as linhas internacionais, a demanda de domésticas, o 
desenvolvimento do comércio, o aparecimento de novos hotéis, bares e cinemas vieram criar um 
grande número de novos empregos”. 
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Diante desse quadro, que se instaurou no Estado do Rio Grande do Norte, 

entre as décadas de 1940 e 1950, a Igreja Católica, através da Diocese de Natal, 

iniciou várias atividades socioeducativas e religiosas, na tentativa de amenizar a 

miséria instalada na região. Essas atividades ficaram conhecidas como Movimento 

de Natal6. Esse movimento foi idealizado pela Igreja Católica, especificamente pelos, 

então, padres Eugênio Sales e Nivaldo Monte e teve a assistência social como uma 

de suas principais atividades. 

O Movimento de Natal teve sua base firmada nas diretrizes da Ação Católica 

Brasileira (ACB). A ACB foi criada oficialmente, em 1935, por D. Leme que, por sua 

vez, tinha como objetivo organizar/controlar a comunidade de fieis. Tornou-se um 

instrumento divulgador da política social da Igreja através da participação em 

experimentos e projetos, que se disseminaram por todo o país. Desses 

experimentos, inclui-se o Movimento de Natal, desenvolvido pela Diocese de Natal, 

o qual ficou conhecido no Brasil e no exterior (OLIVEIRA, 1992). 

Como segmento da ACB, no Rio Grande do Norte, foi criada pelo Cônego 

Luís Monte, em 1936, a Juventude Feminina Católica (JFC). Em 1945, a Igreja local 

funda também a Juventude Masculina Católica (JMC). Tais segmentos orientavam-

se pelas diretrizes da ACB e constituíram a primeira fase do movimento. Através da 

Ação Católica, a Igreja reuniu intelectuais que contribuíram com a difusão da sua 

doutrina social, agindo agora no plano social e não no individual, tentando 

recristianizar a sociedade por meio da infiltração do ideário cristão no seio das 

massas (OLIVEIRA, 1992). 

No ano de 1945, além da fundação da JMC, o Pe. Nivaldo Monte, assistente 

eclesiástico da JFC, sente a necessidade de formar técnicos em serviço social. 

Nesse momento, com o apoio da Legião Brasileira de Assistência (LBA), cujo 

superintendente, na época, era Aluísio Alves, futuro governador do Estado, instala a 

Escola de Serviço Social de Natal7. A JMC, juntamente com a Escola de Serviço 

Social, passa a executar pequenos planos de assistência social e catequese na 

periferia urbana. Com o uso de princípios e técnicas de organização e 

                                                           
6
 Conforme Camargo (1971, p. 67-68), foi o Pe. Tiago Cloin, CssR, quem primeiro denominou 

“Movimento de Natal” o conjunto de atividades sócio religiosas Empreendidas pela Arquidiocese de 
Natal. A expressão tornou-se conhecida no mundo eclesiástico do Brasil e do Exterior. 
7
 A respeito desse momento, Gouveia et al. (1993, p. 61), cita as palavras do Pe. Nivaldo Monte: 

“Nosso trabalho aqui na Diocese de Natal estava sempre muito unido aos trabalhos particulares e 
também do governo. Quando tomamos conhecimento do desejo da LBA de criar uma Escola dentro 
dos mesmos parâmetros que impulsionavam a Juventude Feminina Católica, juntamos as nossas 
ideias e, então, surgiu a Escola de Serviço Social”. 
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desenvolvimento de comunidades, a Escola de Serviço Social de Natal foi essencial 

para o desenvolvimento do Movimento de Natal (CAMARGO, 1971). 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Fonte: Camargo (1971). 

 

No organograma do Movimento de Natal, podemos observar os diversos 

campos de atuação da Igreja. Destacamos, aqui, o Serviço de Promoção Urbana 

(SAUR), por se tratar da primeira fase do Movimento. Foi com a atuação do SAUR 

que a Igreja passou a desenvolver obras socioeducativas, assistenciais e 

(re)educativas, principalmente com a criação de escolas, internatos e centros 

sociais. 

A Diocese de Natal (RN), com o apoio da Ação Católica, coordenou o 

Movimento. Foram desenvolvidas ações de cunho social e religioso que atingiram 

vários municípios do Estado do Rio Grande do Norte. Foi um movimento renovador 

que se propagou, nos mais diversos setores da Igreja brasileira, com maior ênfase 

na década de 1950, momento considerado como nacionalista/desenvolvimentista, no 

país. Foram inseridas técnicas de trabalho diversificadas, que passaram a ser 

utilizadas por outras Dioceses, inclusive pela Conferência Nacional dos Bispos do 

Brasil (CNBB) (CAMARGO, 1971). 

Figura 1 - Organograma do Movimento de Natal – Na área Urbana 
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Ainda sobre o Movimento de Natal e seu desenvolvimento, Cândido 

Procópio F. de Camargo (1971, p.106), afirma que 

 

O movimento de natal constitui uma atividade essencialmente prática, que 
se desenvolveu de modo gradativo e cuja ideologia e estratégia aos poucos 
foram se formando. Entre seus traços característicos figuram um certo 
pragmatismo que se revela desde os primeiros passos. Realmente, 
enfrentando na fase pioneira um problema de desorganização social 
urbana, na cidade de Natal, o Movimento foi paulatinamente vislumbrando 
novos campos de ação. Ampliou assim seu alcance, experimentando 
métodos de trabalho e consolidando-se doutrinária e praticamente. A 
ideologia, a estratégia e os métodos preferenciais do Movimento 
elaboraram-se de modo gradual e forjando a consciência coerente e 
integradora de seu sentido e alcance no panorama nordestino. 

 

Como resultante desse movimento, destacam-se a criação de escolas 

primárias; de internatos e centro sociais; do Serviço de Assistência Rural (SAR); das 

Escolas Radiofônicas; da Rádio Rural de Natal; da Escola de Serviço Social e da 

Campanha da Fraternidade. Foram realizações socioeducativas que muito 

contribuíram para o desenvolvimento não só de Natal, mas de todo o Estado do Rio 

Grande do Norte. 

 

3.2 O INÍCIO DA CAMINHADA: CENTRO SOCIAL CÔNEGO MONTE 

 

Durante a efervescência do Movimento de Natal e de todo contexto político, 

social e econômico, pelo qual passava a capital do Rio Grande do Norte, em 21 de 

dezembro de 1946, a Diocese de Natal, através da Escola de Serviço Social de 

Natal, fundou oficialmente o Centro Social Cônego Monte (atual Escola Estadual 

Cônego Monte). 

O marco inicial das atividades deu-se por volta do ano de 1944 com aulas de 

catecismo, dadas por um grupo de moças religiosas em uma iniciativa particular, 

trabalho que se estendeu às famílias com promoção de páscoa, visitas aos 

enfermos, entre outros. Em 1946, tendo o conhecimento do abandono material e 

moral com que vivia o povo, pelas condições estabelecidas de pobreza da 

população de Betânia, atual bairro de Lagoa Seca, a Diocese de Natal, através da 

Escola de Serviço Social, fundou oficialmente o Centro Social Cônego Monte. 

A criação do Centro também veio a atender uma necessidade da Escola de 

Serviço Social de Natal, que precisava de um campo de estágio onde as alunas 

pudessem desenvolver na prática a técnica do Serviço Social estudada no curso. A 
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esse respeito, vejamos na exposição de motivos elaborada pela professora 

Margarida M. Souto Filgueira8, quando cita que 

 

[...] o conhecimento não basta; em todo trabalho que tem como objetivo o 
homem, o fator experiência é elemento importantíssimo. Orientações 
práticas, estágios sociais, tratamento de casos individuais serão meios que 
devem ser empregados na formação dos agentes sociais. Como as obras 
sociais não são muitas entre nós, (e são elas os instrumentos através dos 
quais agem os elementos especializados) e, também, com o fim de prevenir 
e tratar as deficiências sociais tão numerosas e complexas da Baixa da 
Coruja, bairro de gente pobre, a Escola fundou aí o Centro Social Cônego 
Monte, onde a forma de assistência não atingiu no ano de 1946 a fase 
definitiva, mas já abrigou muitos casos, cujo estudo e tratamento foram 
feitos pelas visitadoras alunas. (FILGUEIRA, 1947 apud GOUVEIA et al., 
1993, p.99). 

 

Com a fundação do Centro Social, o trabalho passou a ser desenvolvido 

pela Juventude Feminina Católica, de forma mais organizada, prestando assistência 

às famílias carentes da comunidade. Sua fundação foi marcada por um ato solene, 

onde se fizeram presentes as principais autoridades religiosas, representantes da 

Ação Católica, alunas da Escola de Serviço Social, entre outros, conforme podemos 

observas na figura a seguir. 

                                                           
8
 Margarida Maria Souto Filgueira, formada em serviço social no Rio de Janeiro, fez parte da segunda 

diretoria da Escola de Serviço Social de Natal, constituída no ano de 1947, ocupou a cadeira de 
diretora técnica.  
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Fonte: Natal (1946a). 

 

A sede do Centro Social estava localizada, no primeiro momento, em 

Betânia, conhecida na época como baixa da coruja, hoje, o atual bairro de Lagoa 

Seca. De acordo com a Folha Informativa do Centro Social Cônego Monte (anexo 

A), o prédio no qual funcionava a sede, compreendia três frentes distintas: a 

primeira, voltada para a Rua Santo Antônio, atual Rua Padre Antônio; a segunda, 

Figura 2 - Cópia da Ata de Inauguração do Centro Social Cônego Monte. 
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para a Rua Álvaro Carrilho; a terceira para a Rua Ritinha Coelho. Ainda na década 

de 1950, foi adquirido, na Avenida Jaguarari com a Avenida Bernardo Vieira, atual 

bairro de Lagoa Nova, um terreno, onde veio a ser construída a sede definitiva do 

Centro Social, a qual atualmente funciona a Escola Estadual Cônego Monte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Google Earth (2015).  

 

De acordo com algumas declarações e registros de atas da época, 

encontrados no arquivo da Escola Estadual Cônego Monte, o Centro Social estava 

sob a responsabilidade da Juventude Feminina Católica, que coordenava e 

desenvolvia as atividades. Porém, havia a necessidade de ser constituída uma 

diretoria responsável para que, dessa forma, a instituição adquirisse personalidade 

jurídica, fosse registrada no Conselho Nacional de Serviço Social e, também, 

pudesse receber subvenções, principalmente, dos órgãos governamentais. 

Aos vinte oito dias do mês de novembro do ano de mil novecentos e 

quarenta e nove (28/11/1949), reuniu-se em sua sede própria, à avenida Campo 

Sales, a diretoria da Escola de Serviço Social de Natal, a fim de tratar da 

constituição da diretoria do Centro Social Cônego Monte. Conforme consta em Ata 

de Eleição e Posse da Diretoria, foi deliberado que  

Figura 3 - Localização da Escola Estadual Cônego Monte. 

Legenda 
   1ª Sede 

     Sede Atual  
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O Centro Social Cônego Monte, pertencendo diretamente à Escola de 
Serviço Social, terá, de acordo com os seus estatutos recém-elaborados, 
uma diretoria externa que será a mesma diretoria técnica da Escola de 
Serviço Social, a qual designará uma assistente social ou aluna estagiária 
para a direção interna do Centro Social e que deverá supervisionar não só o 
serviço social, mas todos os serviços complementares. (NATAL, 1949). 

 

Desse modo, a diretoria do Centro Social Cônego Monte, passou a ser a 

mesma da Escola de Serviço Social de Natal, sem tempo determinado de mandato, 

composta pelo diretor Presidente - Padre Nivaldo Monte; diretora Técnica – 

Margarida Maria Souto Filgueira; secretária – Hígia de Miranda Neves e tesoureiras 

– Giovana Montenegro e Maria Gurgel.  A diretoria interna foi atribuída a Hígia de 

Miranda Neves, que ficou responsável diretamente pela supervisão das atividades 

no Centro Social Cônego Monte. Podemos visualizar na figura abaixo como ficou 

definido o organograma do Centro Social e sua dependência institucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Natal (1950).  

 

Conforme nos apresenta a figura 4, o Serviço de Promoção Urbana (SAUR) 

coordenava o Centro Social que, mesmo com sua diretoria constituída, dependia 

institucionalmente desse. Podemos observar, ainda, a existência de uma disposição 

organizacional bem definida que, além da diretoria, contava com uma secretaria, 

tesouraria e associação de pais e mestres. 

Figura 4 - Organograma do Centro Social Cônego Monte e sua Dependência Institucional. 
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Vale destacar que, em meio ao quadro crítico de pobreza estabelecida não 

só na comunidade de Betânia, bairro onde estava situado o Centro Social, mas, em 

outros bairros da capital, a Igreja Católica, buscou através do SAUR desenvolver 

ações de enfrentamento dessa realidade, atuando principalmente na organização de 

centros sociais, internatos e escolas ambulatórios. 

Além da criação do Centro Social Cônego Monte, entre as décadas de 1940 

e 1950, podemos citar também a criação do Centro Social Leão XIII, no bairro das 

Rocas; do Centro Social Nossa Senhora de Fátima, no areal, também bairro das 

Rocas; do Centro Social D. Marcolino Dantas, em Nova Descoberta; da Escola 

Ambulatório Matias Moreira no bairro de Lagoa Nova; da Escola Ambulatório Padre 

João Maria, em Morro Branco, atual bairro de Lagoa Nova; do Patronato em Ponta 

Negra para as finalidades do Serviço de Assistência a Menores (SAM); entre outros 

na capital e nos interiores (GOUVEIA et al., 1993). 

Diante de todo esse investimento da Igreja com o serviço de assistência, as 

comunidades carentes, não só de Natal, mas do Rio Grande do Norte como um 

todo, sentimos a necessidade de refletirmos sobre o papel da Igreja Católica e tentar 

compreender suas reais intenções através das ações as quais desenvolvia. É 

fatídico que ela promovia assistência às pessoas carentes, mas também é verdade 

que fortalecia sua presença no interior das comunidades, através da catequização 

das crianças e seus familiares. Assim sendo, precisamos analisar suas ações, com 

maior minúcia, a fim de perceber se havia motivações para além do cuidado pastoral 

com os necessitados ou se, simplesmente, eram obras de “caridade”. Mainwaring 

(2004, p.53) referencia o movimento da igreja nos anos de 1940, no Brasil, 

afirmando que a 

 

Igreja só se preocupou com a missão pastoral quando sua influência junto 
ao Estado se viu ameaçada, sua atuação no sistema educacional se 
esvaziou, a competição com outras seitas e religiões foi se ampliando e 
quando alguns valores católicos tradicionais ruíram.  

 

Nessa perspectiva, entendemos que o surgimento do Movimento de Natal e 

com este a fundação do Centro Social Cônego Monte, inserem-se num contexto 

mais amplo e que não foi por acaso sua criação, nem simplesmente por obras de 

“caridade”. Podemos inferir que a Igreja Católica também tinha interesses, que não 

eram somente a assistência aos necessitados, pois, diante de muitas ameaças, 
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mudou sua estratégia de ação, no intuito de proteger seu rebanho e legitimar seu 

ideário frente ao comunismo e as práticas religiosas “ameaçadoras” da época. 

Ao tratar da “intencionalidade da Igreja”, a criação do Centro Social Cônego 

Monte, estava diretamente ligada a este contexto. De acordo com fontes 

documentais, especificamente, uma Folha Informativa do Centro Social Cônego 

Monte (anexo A), encontrada no arquivo da Escola Estadual Cônego Monte, ao 

iniciar suas atividades, o referido Centro Social tinha as seguintes finalidades: 

 

1. Proporcionar educação aos menores do bairro Betânia, debaixo dos 
princípios da moral católica, exercendo junto as mães dos menores 
matriculados uma ação educativa que vise a perfeita integração dos 
mesmos no exercício real de sua missão de esposa e mãe; 2. Proporcionar 
aos menores assistência médica – dentária e, eventualmente, assistência 
em merenda e material escolar, bem como a necessária assistência às 
famílias dos menores matriculados; 3. Aplicar a técnica do serviço social 
junto aos escolares, as famílias e menores do bairro, através dos processos 
de casos, grupo e comunidade, visando melhorar as condições de vida dos 
habitantes do bairro, utilizando os próprios esforços e recursos do meio. 
(NATAL, 1946b). 

 

As finalidades estabelecidas para o Centro Social evidenciam a intenção da 

Igreja em propagar seu ideário, na primeira finalidade indica o público alvo de sua 

ação e o objetivo educacional, ou seja, os menores seriam educados debaixo dos 

princípios da moral católica e as mães seriam educadas para exercer o seu papel de 

esposa e mãe.  

Vale lembrar que, nesse momento, Natal passava pelo estado de 

calamidade agravada pelo pós-guerra. A Igreja pretendia tratar dos menores 

abandonados, dos delinquentes e das famílias desestruturadas a começar pelas 

mulheres, por entender que o seu papel enquanto esposa e mãe no seio da família 

seria determinante para estruturação do lar.  

Desse modo, nada melhor que uma educação baseada nos princípios da 

mulher cristã, que combatesse também todas as ideias oposicionistas dos 

movimentos ideológicos da época que deturpavam o modelo cristão de mulher e 

família. Para a Igreja, o modelo ideal de mãe e esposa remete ao modelo bíblico de 

Maria, mãe de Jesus Cristo, portanto, a mulher deveria ser caridosa, cuidar do seu 

lar com zelo e ser uma mãe exemplar. Era uma educação promovida através de 

vários dispositivos advindos do ideário da Igreja Católica. Sobre esse ideário, 

achamos importante trazer as considerações tecidas pela socióloga Zaira Ary (2000, 

p.18): 
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A Igreja Católica foi por mim encarada como uma instituição produtora de 
símbolos, de valores e de normatizações estritas, visando a assujeitar a 
consciência e a ação de seus adeptos aos limites morais impostos por sua 
doutrina, apesar também de levar em conta as possíveis adaptações 
espaciais e temporais e as transgressões das suas normas prescritas, 
reavaliadas e perdoadas, [...]. 

 

Sobre a educação da mulher, a igreja, de certo modo, comungava também, 

nesta época, com a ideologia inspirada no Positivismo, que perdurou durante a 

primeira república no Brasil e anos posteriores. Nesse contexto, a filosofia Comtiana 

viria atender uma visão de mulher marcada pela figura perfeita, imaculada, santa, 

sofredora, afetiva e capaz de harmonizar a sociedade degenerada. O pensamento 

de Augusto Conte (1983) se voltava para a mulher, destacando o seu papel de mãe 

e esposa como um exercício valioso para a regeneração da sociedade. Para isso, a 

implantação seria uma ação educativa eficaz. Nesse sentido, o autor afirmava que é  

 

[...] pela educação doméstica que aprendemos a ordenar os nossos 
sentimentos, os nossos instintos egoístas. É pela família que se faz a 
ligação entre a existência pessoal e social. Enfim, o verdadeiro caráter da 
educação moral depende da submissão do indivíduo à sociedade. 
(COMTE,1983, p. 80). 

 

Foi sob a doutrina da Igreja Católica que o Centro Social firmou sua ação e, 

para cumprir com suas finalidades, prestava seus serviços em caráter gratuito. A 

princípio formou um clube de mães e passou a orientá-las para que se tornassem 

uma boa mãe e esposa. Para tanto, ofertava cursos que envolviam trabalhos 

manuais e educação religiosa, com foco na disciplina e na moral, visando modelar a 

conduta das famílias daquela localidade. Paralelo ao trabalho com as mães, foi 

criado o setor de menores com serviço escolar, oferecendo sopa, almoço e 

recreação (tudo isso através do clube de adolescentes e crianças), serviço dentário 

e ambulatório, estendendo seu atendimento as famílias dos alunos. Essas foram as 

primeiras atividades do Centro Social que constituíram os fundamentos da sua 

atuação inicial com as famílias carentes da Baixa da Coruja, atual bairro de Lagoa 

Seca. 
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3.3 A EDIFICAÇÃO: DE CENTRO SOCIAL A ESCOLA DE 1º GRAU CÔNEGO 

MONTE  

 

No ano de 1950, foi marcante a presença das freiras da Congregação Filhas 

do Amor Divino nas atividades educativas do Centro Social. Essas freiras, passaram 

a habitar em uma casa anexa ao Centro Social Cônego Monte. Nesse momento, a 

Juventude Feminina Católica (JFC) repassa o trabalho para as irmãs, que assumem 

a responsabilidade de realizar a catequese na comunidade e as atividades 

desenvolvidas pelo Centro Social. 

A Congregação Filhas do Amor Divino foi fundada pela Madre Francisca 

Lechner, mais precisamente, em 21 de novembro de 1868 na cidade de Viena 

(Áustria). De Viena, a congregação espalhou-se pela Europa, África, América do 

Norte e América do Sul. Em junho de 1920, a Congregação chegou ao Brasil 

comandada pela Irmã Terezinha Werner que desembarcou no Porto de Santos 

juntamente com outras irmãs. A congregação iniciou o seu trabalho no Sul do país e, 

posteriormente, as irmãs se dirigiram ao Rio Grande do Norte a convite do Bispo 

Dom José Pereira Alves. Em outubro de 1925, fundaram, em Caicó/RN, a Escola 

Santa Terezinha de Jesus destinada à formação de moças (OLIVEIRA, 1999). 

Por dificuldades de se manterem no interior do Estado, em 1932, a convite 

do Bispo D. Marcolino Dantas, as irmãs se instalaram em Natal/RN. Ao chegarem a 

Natal, fundaram a Escola Nossa Senhora das Neves e passaram a apoiar as ações 

desenvolvidas pela Diocese de Natal. Foi quando, em 1950, um grupo de irmãs se 

responsabilizou pelo trabalho desenvolvido no Centro Social Cônego Monte. Vale 

destacar que essa congregação se definia como 

 

[...] uma associação de mulheres dedicadas à educação de mulheres, 
preferencialmente ao atendimento e a formação de empregadas 
domésticas. Dedicando principalmente à assistência e educação da mulher, 
os membros da sociedade querendo servir de instrumento ao Amor Divino, 
cooperando para que a mulher seja conduzida ao destino eterno. (HETZEL; 
HENDGES, 2008, p.86). 

 

Com o trabalho das irmãs da Congregação Filhas do Amor Divino, o Centro 

Social Cônego Monte teve a sua ação reforçada, principalmente, no trabalho com a 

comunidade, Os cursos para as mães ganharam maior ênfase, pois a educação de 

mulheres sempre foi a especialidade dessas irmãs. 
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A Diocese de Natal, enquanto mantenedora do Centro Social, começou a ter 

muitas despesas para manter o trabalho com a comunidade, pois a cada dia 

aumentava o número de pessoas a serem assistidas. Como complemento às 

despesas, a partir do ano de 1950, a instituição passou a receber subvenções, 

mesmo que de forma irregular, do governo federal, estadual e municipal. As 

subvenções eram tanto de apoio financeiro quanto de pessoal para ajudar nas 

atividades que eram desenvolvidas. (NATAL, 1946b). 

Para poder facilitar o recebimento de recursos dos órgãos governamentais, o 

Centro Social precisou ser regulamentado institucionalmente, a começar pelo 

registro no Conselho Nacional de Serviço Social (CNSS), seguido de outras 

regulamentações, conforme podemos observar no quadro 1: 

 

Quadro 1 - Regulamentação Institucional do Centro Social Cônego Monte 

Regulamentação Data 

Registro no conselho Nacional de 

Serviço Social (CNSS)  
03 de setembro de 1951 

Reconhecimento de Utilidade Pública 06 de dezembro de 1951 

Aquisição de personalidade Jurídica 13 de fevereiro de 1957  

Fonte: Natal (1946b). 

 

O CNSS foi instituído no ano de 1938, Esse órgão estava ligado ao 

Ministério da Educação e Saúde. Após sua instituição, foram-lhe atribuídas diversas 

funções, dentre elas, a de dar parecer sobre a concessão de subvenções 

governamentais às instituições. Segundo Iamamoto e Carvalho (1983), o CNSS não 

cumpriu plenamente suas atribuições, pois atuou basicamente como distribuidor de 

verbas e subvenções, favorecendo o clientelismo político. Tornou-se conhecido 

como um marco da reocupação do Estado em relação à centralização e organização 

das obras assistenciais públicas e privadas. 

Ainda na década de 1950, o Centro Social passou a ofertar o ensino regular 

para as crianças do bairro, atendendo alunos do pré-primário (compreendendo o 

jardim de infância) e o primário (compreendendo os quatro primeiros anos de 

ensino). Na década seguinte, o trabalho aumentou a cada ano e eram atendidas 

cada vez mais crianças e seus familiares. As subvenções recebidas já não eram 

suficientes para o sustento do trabalho. Foi quando no ano de 1973, a direção do 
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Centro Social, com o apoio da Congregação Filhas do Amor Divino e da Diocese de 

Natal, buscaram estabelecer convênio com o Estado e o Município de Natal.  

Fato registrado por um ofício encaminhado ao secretário da educação e 

cultura do Estado, em 14 de maio de 1973, no qual a atual diretora do Centro Social, 

Irmã Maria da Penha Bezerra Cavalcante, solicitou convênio ao Estado, conforme 

nos mostra o texto do ofício citado a seguir: 

 

O CENTRO SOCIAL CÔNEGO MONTE, escola em colaboração, situada à 
Rua Bernardo Vieira, 130, Lagoa Seca-Natal-RN, requer a V. Excia. a 
inclusão de seu nome para que seja firmado o Convênio com o Estado para 
o seu regular funcionamento. Consta a escola no corrente ano letivo com 
uma matrícula de 346 alunos, sendo 60 completamente gratuitos e 286 
contribuem com uma taxa de CR$ 10,00, destinada a conservação do 
prédio, aquisição de material didático e manutenção de 4 irmãs, não 
remuneradas a quem está confiada a parte administrativa da escola. 
(NATAL, 1973). 

 

Através da análise da citação do oficio, constatamos que a escola já atendia 

um quantitativo razoável de crianças, se levarmos em consideração que a população 

daquela comunidade ainda não era tão expressiva se comparada aos dias atuais. 

Um outro destaque a fazer é o fato da maioria das crianças ter que contribuir com 

uma taxa de CR$ 10,00 (dez cruzeiros), para ajudar na manutenção da escola e no 

sustento das irmãs responsáveis pela administração. Isso compõe mais um item que 

revela a situação da instituição de não conseguir se manter apenas com os recursos 

de sua mantenedora. 

No arquivo da Escola Estadual Cônego Monte, localizamos diversos termos 

de convênios firmados entre o Centro Social e as secretárias de educação do 

Estado do Rio Grande do Norte e do Município de Natal. Os referidos convênios 

compõem o período que se inicia na segunda metade da década de 1970 e se 

estende até o final da década de 1990, os convênios eram firmados anualmente, 

mas há indícios de que não havia uma regularidade, pois em alguns anos que 

compreenderam o período citado não identificamos termos de convênios no arquivo 

da instituição. 

Os convênios estabelecidos entre o Centro Social Cônego Monte e a 

Secretaria de Educação e Cultura do Estado do Rio Grande do Norte, em sua 

maioria, a Secretaria colocava a disposição do Centro Social professores e pessoal 

de apoio, em casos isolados. Alguns convênios também apresentam o apoio 

financeiro. Os convênios trazem anexo um quadro com os nomes dos profissionais 
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cedidos pela secretaria, nos quais podemos observar os nomes de alguns 

professores que se repetem, indicando, assim, que, mesmo com a renovação anual 

do convênio, não deixou de haver um quadro de professores que permaneceu sem 

grandes alterações, atuando na instituição por um longo período. 

A redação dos convênios seguia o mesmo padrão de texto, alterando 

apenas os quantitativos de pessoal e valores financeiros. O termo de convênio era 

estruturado iniciando com a ementa (resumo do assunto) seguida das cláusulas que 

compunham os objetivos e as obrigações das partes envolvidas. São nas cláusulas, 

referentes as obrigações das partes, que identificamos quais eram as contribuições 

governamentais para o Centro Social, conforme podemos observar no recorte do 

convênio firmado com a Secretaria Estadual de Educação e Cultura no dia 15 de 

outubro de 1984: 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – Compete a Secretaria de Educação e Cultura: 1. 
Pôr à disposição da convenente os professores [...] 2. Responsabilizar-se 
pelo pagamento dos salários e demais contribuições empregatícias aos 
professores cedidos [...] 3. Exigir observância as orientações administrativas 
e técnico pedagógicas emanadas da SEC, através de 1º NURE. CLÁUSULA 
TERCEIRA – Compete a entidade convenente: 1. Observar e cumprir as 
orientações administrativas e técnico pedagógicas emanadas da SEC; 2. 
Remeter, mensalmente, através do 1º NURE, a frequência do pessoal 
cedido; 3. Fixar  em lugar visível da escola uma placa com os seguintes 
dizeres: O GOVERNO DO ESTADO, ATRAVÉS DA SEC, COLABORA 
COM ESTA ESCOLA; 4. Garantir sua responsabilidade pelos encargos com 
o pessoal administrativo e de apoio e parte do pessoal docente, se for o 
caso, bem como assegurar as condições materiais necessárias ao 
funcionamento da escola; 5. Destinar 10% (dez por cento) do total de sua 
matrícula, por nível de ensino, sob forma de bolsa de estudo, para 
estudantes comprovadamente carentes a serem indicados pela Secretaria 
de Educação e Cultura, através do 1º Núcleo Regional de Educação. 
(NATAL, 1984). 

 

Quanto aos convênios realizados entre o Centro Social e a Secretaria da 

Educação e Cultura do Município de Natal, eram semelhantes aos convênios 

firmados com o Estado, inclusive as obrigações das partes. A Secretaria da 

Educação e Cultura do Município também cedia os professores ao Centro Social, só 

não encontramos nenhum convênio de apoio financeiro. Mas, ainda localizamos 

convénios com a Prefeitura do Natal, em que ela se responsabilizava pelo 

pagamento das despesas de consumo de energia elétrica do prédio. 

Como podemos perceber o Centro Social recebia apoio governamental 

financeiro e de pessoal, para ter condições de desenvolver as atividades de ensino, 

no entanto ainda precisava do auxílio de uma taxa mensal paga pelos alunos que se 
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matriculavam, com exceção dos 10% (dez por cento) do total de sua matricula, que 

era totalmente gratuita, conforme exigido pelos termos de convênio para serem 

destinadas as crianças mais carentes. Nas obrigações estabelecidas para o Centro 

Social, ele deveria assegurar as condições materiais necessárias ao funcionamento 

da escola. Ao entrevistarmos a professora Lourenço (2015), ela nos relatou: 

 

[...] cheguei no Cônego Monte, cedida pelo Estado, para lecionar no ano de 
1986 e estou até hoje, a escola era conveniada com o Estado e com o 
Município de Natal. Lembro-me que havia professores tanto do Município 
quanto do Estado e, que além dos professores o Município ainda pagava a 
energia da escola. A escola era linda, a entrada da escola era perfeita, tinha 
sofá na recepção, as salas eram todas forradas, todos os corredores eram 
encerados, era a coisa mais linda [...]. 

 

Nas palavras da professora, entendemos que havia um esforço em cumprir 

com as obrigações estabelecidas através dos convênios. Pudemos perceber, 

também, que a instituição, no que diz respeito ao seu funcionamento, oferecia as 

condições necessárias para o desenvolvimento das atividades de ensino, pois, além 

de contar com um quadro de professores e funcionários, ainda disponibilizava um 

ambiente bem cuidado para atender o alunado. Conforme já citamos, no ofício de 

solicitação de convênio, encaminhado ao secretário da educação e cultura do 

Estado, em 14 de maio de 1973 (anexo B), no referido ano a escola já contava com 

um total de 346 alunos. No entanto, nos anos que se seguiram, principalmente a 

partir dos convênios, o número de alunos aumentou consideravelmente, como 

mostra o recorte temporal ilustrado no quadro a seguir: 

 

Quadro 2 - Quantitativo de Alunos por Ano e Etapa de Ensino 

Descrição 
Quantitativo de matrículas por ano   

1988 1989 1990 1991 1992 

Pré-escola  248 261 110 72 147 

1ª série  107 102 103 83 74 

2ª série  89 112 109 92 91 

3ª série  74 82 87 90 95 

4ª série  78 68 76 82 68 

Total 596 625 485 419 476 

Fonte: Natal (1992). 
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O quadro 2 nos apresenta um grande aumento no número de alunos 

matriculados no período de 1988 a 1992, em relação ao período anterior aos 

convênios. Diante desse quadro, começamos a refletir sobre o que teria levado ao 

aumento considerável da procura pela escola. Foi quando nos deparamos com a 

fala da professora entrevistada, ao dizer 

 

[...] quando eu cheguei na escola ela já era conveniada. Além dos recursos 
da Diocese de Natal, recebia ajuda do Município e do Estado, e os pais dos 
alunos também contribuíam pagando uma taxa simbólica e comprando o 
material didático dos filhos. A escola era muito procurada, os pais faziam 
filas, alguns chegavam a dormir na porta da escola para conseguir vaga. A 
procura era muito grande, acredito que por ser uma escola católica e pelo 
fato das famílias do bairro serem predominantemente católicas, além disso 
a escola era bem organizada, cumpria com os horários, com o calendário e 
não fazia greve. (COSTA, 2015). 

 

A fala da professora demonstra que a comunidade reconhecia o trabalho da 

escola e confiava os seus filhos ao ensino por ela exercido. Não só pela sua 

organização, mas pelo fato de ser uma escola confessional da Igreja Católica, 

segmento religioso do qual predominava entre a população não só de Natal, mas do 

Brasil todo. Os pais confiavam a educação dos filhos a essas instituições por serem 

escolas rígidas, educando-os com base na disciplina e nos princípios da moral 

cristã. 

Com os convênios veio a necessidade de dar um nome específico à escola, 

para que assim fosse diferenciada do Centro Social, por exigência principalmente da 

Secretaria Estadual de Educação e Cultura. Para fins de autorização da instituição 

de ensino, também era necessária essa adequação conforme legislação do ensino 

da época. Ainda no ano de 1976, a escola recebeu sua nova denominação conforme 

consta na declaração emitida pelo Centro Social no dia 1º de novembro de 1976: 

 

Declaro, para os devidos fins de direito que o Centro Social Cônego Monte, 
tendo também como finalidade, de acordo com seus Estatutos, “ministrar 
instrução primária e secundária às crianças e jovens de Lagoa Seca dentro 
dos princípios da moral cristã” como entidade mantenedora da escola, 
resolve denomina-la a partir desta data de Escola de 1º Grau Cônego 
Monte, atendendo desta maneira as exigências da atual Legislação do 
Ensino, para fins de autorização e registro da aludida escola. (NATAL, 
1976). 

 

Como podemos observar, em todo o percurso percorrido pela história do 

Centro Social, perpassando até a sua fase enquanto Escola de 1º Grau Cônego 
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Monte, é notória a relação de proximidade da referida instituição com o Estado. Esse 

vínculo vem sendo mantido desde a era Vargas, período em que foi fundado o 

Centro Social. A Igreja se mantinha aliada ao governo, comungando reciprocamente, 

em muitos momentos, interesses comuns. 

 

3.4 A ESTADUALIZAÇÃO: DE ESCOLA DE 1º GRAU A ESCOLA ESTADUAL 

CÔNEGO MONTE 

 

A Escola de 1º Grau Cônego Monte permaneceu recebendo o apoio com 

professores e funcionários cedidos, através dos convênios, com as secretarias de 

educação do Estado e do Município de Natal, que compreendeu o período da 

década de 1970 até a década de 1990. No entanto, na década de 1990, segundo a 

professora, 

 

[...] a escola começou a passar por dificuldades, não conseguia manter-se 
funcionando apenas com o apoio dos convênios, pois a taxa simbólica paga 
à escola pelos alunos, já não era suficiente para realizar a manutenção do 
prédio e comprar o material de limpeza e de expediente. (LOURENÇO, 
2015). 

 

Diante de todas essas dificuldades, a Diocese de Natal, resolveu transferir 

oficialmente a escola para o Estado. No ano de 1999, aconteceu a estadualização. 

O Governo do Estado assumiu toda a responsabilidade das despesas financeiras 

com manutenção das instalações físicas do prédio, de fornecimento de material de 

consumo e de pessoal (professores, equipe de apoio pedagógico, equipe de 

serviços gerais, vigilantes, entre outros), garantindo, assim, a continuidade do 

funcionamento da instituição. A estadualização foi oficializada, através de decreto 

publicado no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Norte, nos termos citado 

abaixo: 

 

O GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das 
suas atribuições que lhe confere o art. 64, incisos V e VII da Constituição 
Estadual e tendo em vista o que consta do processo nº 14.542/97 – SECD. 
DECRETA 
Art. 1º - Fica incorporada à rede estadual de ensino a Escola de 1º Grau 
Cônego Monte – Natal/RN, que passa a denominar-se Escola Estadual 
Cônego Monte – Ensino de 1º Grau em Natal/RN. 
Art. 2º -  O Estado não assume quaisquer obrigações financeiras, inclusive 
trabalhistas e previdenciárias, porventura existentes até a presente data. 
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Art. 3º - Fica a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto autorizada a 
adotar as providências necessárias à execução do presente Decreto. 
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário.  
Palácio de Despachos de Lagoa Nova, em Natal, 22 de junho de 1999. 
Garibaldi Alves Filho (RN,1999). 

 

A partir do Decreto, a Escola de 1º Grau Cônego Monte foi incorporada a 

rede estadual de ensino, recebendo uma nova denominação, passando a se chamar 

Escola Estadual Cônego Monte. A escola permaneceu localizada no Bairro de Lagoa 

Nova, situada na Avenida Bernardo Vieira e, utilizando as mesmas instalações do 

prédio pertencente a Diocese de Natal. 

A Administração Escolar continuou sob a responsabilidade da Diocese de 

Natal, como já vinha sendo desde a sua fundação enquanto Centro Social. 

Entendemos, assim, que, para assegurar essa gestão pela Igreja, mesmo a escola 

sendo estadualizada, foi realizado um termo de comodato de uso do prédio, 

pertencente à Diocese, onde ficou condicionado a administração da escola, as Irmãs 

da Congregação das Filhas do Amor Divino, a quem pertence a direção escolar até 

os dias atuais. 

A exemplo, citamos o último Termo de Comodato que, entre si, celebraram o 

Estado do Rio Grande do Norte, através da Secretaria de Estado da Educação e da 

Cultura (SEEC), e a Arquidiocese de Natal, no momento representada pela Srª Irmã 

Lúcia Montenegro, nos termos a seguir descritos: 

Clausula 1ª – A ARQUIDIOCESE DE NATAL PELA COORDENAÇÃO DE 
OBRAS SOCIAIS, cede livremente, à Secretaria de Estado da Educação e 
da Cultura, as instalações necessárias, bem como, os seus equipamentos, 
para o funcionamento da Escola Estadual Cônego Monte. 
Clausula 2ª – A SEEC – Secretaria da Educação de Estado e da Cultura 
fará observar os seguintes itens:  
a) Zelar por todas as dependências colocadas à sua disposição; 
b) Assumir a responsabilidade do pagamento das faturas de consumo de 

água e energia elétrica, bem como, toda a manutenção do citado prédio; 
c) Devolver as instalações físicas em perfeito estado, como recebido; 
d) Criar uma comissão para recebimento das instalações cedidas, 

inclusive atestando suas condições de uso; 
e) Assegurar a COMODANTE o direito de apresentar previamente para a 

devida aprovação a designação do Diretor e Vice-diretor da Escola 
Estadual Cônego Monte.  

Clausula 3ª – A Escola Estadual Cônego Monte compromete-se a:  
Ceder o prédio, com os moveis e equipamentos existentes e pertencentes a 
cedente; [...] 
Clausula 5ª – O prazo de vigência do presente termo é de 5 (cinco) anos, a 
contar da data de sua assinatura, podendo ser renovado, por igual período, 
de comum acordo, mediante instrumento aditivo ao presente. [...]    
Natal Rio Grande do Norte. 
Ana Cristina Cabral Medeiros. (RN, 2007). 
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Com a estadualização, em 1999, o Estado já havia assumido a 

responsabilidade de manter a escola funcionando com todo o quadro de pessoal e 

material de consumo.  Ao analisarmos o que cabia como responsabilidade a cada 

parte envolvida, no Termo de Comodato citado acima, observamos que a SEEC 

passou a assumir também as responsabilidades com relação a manutenção do 

prédio e suas instalações. A Diocese apenas deveria deixar a disposição do Estado 

o prédio e todos os seus equipamentos. 

O que mais nos chamou a atenção foi o item “e” da clausula 2ª do Termo de 

Comodato, em que a Diocese assegura o direito de permanecer com a gestão da 

escola e, assim, continuar indicando para a diretoria as Irmãs da Congregação das 

Filhas do Amor Divino. Mais uma vez, a Igreja garante o espaço para a 

disseminação dos seus princípios e ideário. 

É importante frisar que, com a sua estadualização a escola passou a ser 

exclusivamente pública, não pertencendo mais a Igreja, e sim ao Estado. E nesse 

contexto deveria seguir a Lei e Legislação cabível ao sistema de ensino público, 

bem como as orientações da SEEC. Em se tratando da gestão escolar, a Lei de 

Diretrizes e Base da Educação Nacional 9.394/96 já preconizava em seu artigo 3º, 

inciso VIII, que os estabelecimentos de ensino deveriam adotar a gestão 

democrática do ensino público, na forma dessa Lei e da legislação dos sistemas de 

ensino. Em consonância com a Lei Federal, no ano de 2005, o Estado do Rio 

Grande do Norte publicou, no Diário Oficial do Estado nº 10.924, de 17 de fevereiro 

de 2005, a Lei Complementar nº 290 de 16 de fevereiro de 2005 que, também, 

dispõe sobre a democratização da gestão escolar no âmbito da rede estadual de 

ensino. 

Conforme podemos observar a Lei Complementar trata, em seu caput, nos 

seus primeiros artigos, da forma como seria regida e quais os princípios da base da 

gestão democrática implantada na rede de ensino estadual a partir de sua 

publicação. 

 

Art. 1º - A gestão democrática das escolas da rede pública estadual de 
ensino se regerá à luz dos princípios inscritos na Constituição Federal, na 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, na Constituição do Estado 
do Rio Grande do Norte, na presente Lei Complementar e nas demais Leis 
aplicáveis à espécie. 
Art. 2º - Constitui objetivo da gestão democrática a construção de uma 
cultura de participação da comunidade escolar, promovendo a confiança na 
escola pública, de modo a favorecer a formação plena do estudante. 
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Art. 3º - A gestão democrática nas escolas da rede pública estadual de 
ensino dar-se-á mediante a participação da comunidade escolar, com base 
nos seguintes princípios: 
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o 
pensamento, a arte e o saber;  
III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; 
IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância; 
V - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 
VI - valorização do profissional da educação escolar; 
VII - garantia de padrão de qualidade; 
VIII - valorização da experiência extraescolar; 
IX - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais; 
X - organização do currículo enfatizando aspectos da história, da cultura e 
da economia potiguar; 
XI - orientação de prioridades pela comunidade escolar; 
XII - transparência da gestão e na garantia da fiscalização e controle das 
instituições escolares; e 
XIII - descentralização financeira, na forma do estatuído pela Lei Estadual 
n.º 8.398, de 17 de outubro de 2003, e pela legislação federal aplicável.  
(RN, 2005 p. 1). 

 

Ainda de acordo com a Lei complementar nº 290 de 16 de fevereiro de 2005, 

a gestão democrática seria exercida através do processo eleitoral, para escolha do 

Diretor e Vice-Diretor pela comunidade escolar. Para candidatar-se ao 

preenchimento dos cargos de Diretor e Vice-Diretor, foram estabelecidos alguns 

requisitos, entre esses, podemos citar a exigência de o candidato ser servidor efetivo 

do quadro da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (SEEC). 

No entanto, a frente de toda a lei e legislação imperou o Termo de 

Comodato firmado entre o Estado e a Diocese de Natal, que sustentou a 

permanência das Filhas do Amor Divino na gestão da escola, o qual dava o direito a 

Igreja continuar indicando uma freira para o cargo de Diretora, mesmo que essa não 

fizesse parte do quadro efetivo de servidores da SEEC. Um fato ainda mais 

contundente a ser citado foi que, no ano de 2012, venceu-se o último Termo de 

Comodato firmado entre a Igreja e o Estado e, a partir de então, a Diocese não 

disponibilizou mais as instalações do prédio para funcionamento da escola, a não 

ser que o Estado pagasse o aluguel pelo uso, o que passou a ser feito até o 

momento atual. 

Findado o termo de comodato e, o Estado assumindo todas as despesas 

para manter a escola funcionando, inclusive o pagamento do aluguel das instalações 

físicas, a Igreja passou a não ter mais nenhuma contrapartida que lhe desse o direito 

de exigir algum privilégio. Portanto, diferentemente das demais escolas da rede 

estadual de ensino, a Escola Estadual Cônego Monte permanece até o momento 
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atual sob a gestão da Igreja, sem haver a realização do processo de gestão 

democrática. Tudo que foi exposto até o momento só vem confirmar a permanência 

da forte influência e relação de parceria que a Igreja Católica, ainda, mantém com o 

Estado, configurando-se em uma força que transcende, muitas vezes, o poder das 

leis e legislações sancionadas. 

Após a estadualização, a escola continuou ofertando o ensino da pré-escola 

até a 4ª série do ensino fundamental, atualmente compreendendo aos anos iniciais 

(1º ao 5º ano) do ensino fundamental de 9 anos9.  

No seu quadro funcional, em 2014, atuava uma equipe pedagógica e 

administrativa de 17 profissionais, sendo 10 (dez) docentes, 02 (duas) 

coordenadoras pedagógicas, 04 (quatro) secretárias e 01 (uma) diretora indicada 

pela Congregação das Filhas do Amor Divino e nomeada pelo Secretário Estadual 

de Educação.  

Mantém, também, o seu funcionamento nos turnos matutino e vespertino, 

atendendo alunos provenientes do bairro onde está localizada e de bairros 

circunvizinhos. Podemos visualizar no quadro 03, o quantitativo de alunos 

matriculados na escola a partir de sua estadualização. 

 

Quadro 3 - Quantitativo de Matrículas por Ano 

Ano Número de Alunos Matriculados 

2003 409 

2004 505 

2005 446 

2006 461 

2007 419 

2008 366 

2009 336 

2010 307 

2011 282 

2012 269 

2013 264 

2014 218 
Fonte: RN (2015). 

 

                                                           
9
 A Lei nº 9.394/1996 já havia sinalizado para um ensino obrigatório de nove anos de duração, a 

iniciar-se aos seis anos de idade, o que, por sua vez, tornou-se meta da educação nacional pela Lei 
nº 10.172/2001, que aprovou o Plano Nacional de Educação (PNE). Finalmente, em 6 de fevereiro de 
2006, a Lei no 11.274, institui o ensino fundamental de nove anos de duração com a inclusão das 
crianças de seis anos de idade. 
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Ao analisarmos o quadro 03, do quantitativo de alunos matriculados na 

escola a partir da estadualização, observamos um decréscimo desse número a cada 

ano, o que nos levou a questionar as professoras entrevistadas, sobre o que elas 

pensavam a respeito desse fato. Em sua maioria, atribuem ao próprio fato da 

estadualização, uma vez que, quando a escola pertencia a Igreja, havia um apoio 

maior das religiosas que atuavam com maior freqüência, dando todo o apoio a 

escola, ajudando na organização e promovendo atividades que atraiam as famílias. 

Nas palavras da professora Mariza: 

 

a escola era linda, a entrada da escola era perfeita, tinha sofá na recepção, 
as salas eram todas forradas, todos os corredores eram encerados, era a 
coisa mais linda, mas com a estadualização a Igreja deixou de fazer a 
manutenção, pois ficou sob a responsabilidade do Estado que acabou não 
fazendo [...]. tínhamos a ajuda de várias freiras e das noviças que residiam 
na casa das irmãs que fica ao lado escola. (LOURENÇO, 2015). 

 

Na percepção das professoras, a estadualização da escola foi importante 

para mantê-la funcionando, mas; por outro lado, ao assumir o caráter de escola 

pública, restringiu em certa medida a atuação das religiosas, pois todas as 

orientações pedagógicas passaram a ser regidas pela Secretaria de Estado da 

Educação e da Cultura. Um outro fator preponderante foi o não cumprimento do 

Estado com a devida manutenção das instalações do prédio e o fornecimento de 

recursos materiais e humanos em alguns momentos. Todo esse contexto contribuiu 

para fragilizar a organização e qualidade do trabalho desenvolvido na escola. 
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4 PRÁTICAS SOCIOEDUCATIVAS DA ESCOLA ESTADUAL CÔNEGO MONTE 

 

Para tratarmos das práticas socioeducativas da Escola Estadual Cônego 

Monte, tomamos por base o conceito de cultura escolar, por entendermos que as 

práticas expressam a cultura constituída na instituição educativa. Portanto, 

adotamos como referência os conceitos de cultura escolar conforme expresso por 

Dominique Julia (2001) e Viñao Frago (1995), por entendermos que eles nos dão 

respaldo para a análise do nosso objeto de pesquisa. Não deixamos de lado as 

contribuições de Certeau (2012) com o estudo do/no cotidiano, das práticas que 

acontecem na escola e das “artes de fazer” dos professores e alunos. 

Levamos, ainda, em consideração a meso-abordagem orientada por Justino 

Magalhães (1999), que nos possibilitou um olhar sobre as linhas de continuidade e 

de mudança no percurso histórico da escola. Isso, também, ajudou-nos a perceber a 

diversidade de informações que se integram nas paisagens físicas e humanas que 

se alargam da estrutura arquitetônica do edifício aos aspectos simbólicos, bem como 

as relações de comunicação e de poder. 

Nessa perspectiva, procuramos neste capítulo identificar as diferentes 

manifestações das práticas instauradas no interior da escola que compõem a sua 

cultura escolar, com prioridade na observação do espaço e símbolos, das normas, 

dos rituais, celebrações e festividades, dos modos de pensar e de fazer dos agentes 

da sua história.  

 

4.1 ESPAÇO E SÍMBOLOS 

 

Pensamos o espaço a partir da concepção de Certeau (2012). Para ele, os 

sujeitos apropriam-se dos espaços por meio das suas práticas cotidianas, o que 

denominou de “maneiras de fazer”. Para o autor, há uma distinção entre espaço e 

lugar. O lugar é uma ordem que se distribuem os elementos nas relações de 

coexistência, é uma configuração instantânea de posições que implica estabilidade. 

Já o espaço há de se tomar em conta o vetor de direção, velocidade, quantidades de 

velocidade e a variável tempo. Assim, percebemos a relação de movimento e não de 

estabilidade. O espaço deve ser pensado como um produto das ações e das 

relações humanas. Portanto, o espaço refere-se à articulação dos elementos por 

meio das práticas e dos relatos de sujeitos históricos. Em suma, “o espaço é um 
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lugar praticado” (CERTEAU, 2012, p. 184), o que remete à pesquisa que realizamos 

na Escola Estadual Cônego Monte, observando as práticas realizadas nesse 

espaço, ao longo de sua trajetória educacional. 

Apropriamo-nos, ainda, do entendimento de Frago e Escolano (2001), sobre 

espaço e lugar, acrescido da noção de território. Para os autores, qualquer atividade 

humana se constrói num tempo e num espaço, constituindo dessa maneira o espaço 

vivido. O espaço vivido é um elemento determinante na conformação da 

personalidade dos indivíduos e dos grupos. Por isso, o espaço não é um meio 

objetivo dado, mas uma realidade psicológica viva.  O espaço se projeta ou se 

imagina, já o lugar se constrói a partir do espaço como suporte. Espaço, portanto, 

está sempre disponível para se transformar em lugar para ser construído. O território 

é uma noção subjetiva de ordem individual ou grupal. Tanto o território quanto o 

lugar são uma construção social. 

Tomamos a escola como espaço, lugar e/ou território que educa, ou seja, 

que possui uma dimensão educativa, mesmo que não tenha sido construído para tal 

(FRAGO; ESCOLANO, 2001). Em nossa investigação, atentamos para o espaço 

como o autor se refere, “a um lugar percebido”. Assim o percebemos como um 

processo cultural resultante não apenas da organização material desse espaço, mas 

também da sua dimensão simbólica.  

O espaço escolar não é neutro, ele educa. Frago e Escolano (2001, p.26) diz 

que 

 

A arquitetura escolar é também por si mesma um programa, uma espécie 
de discurso que institui na sua materialidade um sistema de valores, como 
os de ordem, disciplina e vigilância, marcos para a aprendizagem sensorial 
e motora e toda uma semiologia que cobre diferentes símbolos estéticos, 
culturais e também ideológicos. 

 

Nessa perspectiva, para além das práticas educativas desenvolvidas no 

interior da Escola Estadual Cônego Monte e, entendendo que tais práticas não estão 

dissociadas do espaço escolar, cabe destacar e trazer para esse cenário a 

arquitetura da escolar da qual esse espaço se constituiu.  Como já relatado 

anteriormente, essa instituição foi fundada pela Igreja Católica, através da Diocese 

de Natal, portanto foi construída com base nos princípios desse segmento religioso, 

seguindo um modelo de projeto arquitetônico que possibilitava maior controle e 

vigilância dos espaços escolares, como poderemos observar na figura 5. 
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Fonte: RN (2015a). 

 

 

Figura 5 - Planta Baixa da Escola Estadual Cônego Monte. 
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Na figura 5, apresentamos a planta baixa da escola, não corresponde 

diretamente a época de sua fundação, é uma planta elaborada pela Secretaria 

Estadual de Educação no período da estadualização da escola. No entanto, através 

de entrevista com ex-professoras e a atual gestora, elas nos confirmaram que não 

houve muitas modificações na área edificada e que foram acrescentadas, através 

das reformas, apenas a sala de informática, a secretaria e a cobertura no espaço de 

recreio (recreio coberto).  

Podemos dizer, então, que, desde a sua projeção inicial, ela foi construída 

trazendo as características das construções religiosas da época, em que as salas de 

aula eram dispostas ao redor de um pátio central, possibilitando assim o exercício da 

vigilância e do controle. Segundo Frago e Escolano (2001, p. 100), esse tipo de 

arquitetura “[...] se pode encontrar em alguns colégios de ordens ou congregações 

religiosas, construídos nos anos finais do século XIX e nas primeiras décadas do 

século XX”, onde um dos elementos característicos são os pátios clausurais.  

Tais estruturas arquitetônicas apresentavam um jogo de relação entre o 

interno e o externo, o fechado e o aberto (FRAGO; ESCOLANO, 2001). Na planta 

baixa da Escola Estadual Cônego Monte, podemos identificar o modelo em forma de 

“U”, onde, com destaque para a fachada, como podemos ver na figura 6, ocultando o 

seu interior. Não há como ter acesso direto, só sendo possível transitar entre o 

interior e o exterior através da denominada sala de visitas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fachada... ([1960-]). 

 

Figura 6 - Fachada do Centro Social Cônego Monte. 
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A imagem apresentada na figura 6 foi coletada no arquivo fotográfico da 

Escola Estadual Cônego Monte. Foi identificada por ex-professoras que atuaram, 

nessa época, como sendo uma imagem da década de 1960. Na fachada principal da 

escola, podemos identificar símbolos da Igreja Católica, a começar por uma 

pequena cobertura à sua entrada (um pórtico) e uma cruz encravada no ponto mais 

alto da edificação. Acima da porta principal de entrada, observamos que esse tipo de 

fachada se assemelha a arquitetura dos templos católicos. Ainda podemos observar 

a imagem da fachada da escola em um momento mais recente, na figura 7, e 

percebemos que não ocorreram mudanças significativas, a não ser a mudança da 

pintura, o aparecimento de algumas plantas e a alteração do nome de Centro Social 

Cônego Monte para Escola Estadual Cônego Monte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Fachada... (2013). 

 

Como já falamos anteriormente, a única entrada que dá acesso ao interior 

da escola, é pela sala de visita (na planta baixa, indicada como hall de entrada), na 

qual podemos ver a sua porta na fachada principal. É uma sala com paredes 

revestidas de pedras, ornamentada com vários quadros com imagens que 

representam santos católicos, bem como uma gruta fincada em uma das paredes 

contendo a estátua de um santo católico, conhecido como São Judas Tadeu. Além 

Figura 7 - Fachada da Escola Estadual Cônego Monte. 
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dos santos católicos, há dois quadros com fotografias: uma do Padre Nivaldo Monte 

e outra do seu irmão Cônego Luiz Gonzaga do Monte, de quem a escola recebeu o 

nome.  

A sala de visita é o lugar onde os pais deixam os filhos e os apanham ao 

término das aulas. Logo em seguida a sala de visita, está localizada a diretoria, onde 

a irmã (diretora) mantém o controle e a vigilância dos alunos ou de quem mais 

venha entrar ou sair da escola. Além disso, daquela posição, tem a visão para o 

pátio e para as salas de aula. A ação de vigilância e controle sempre esteve 

presente na Escola Estadual Cônego Monte desde o seu princípio quando ainda era 

apenas Centro Social, fato característico principalmente em instituições de cunho 

religioso, que buscam formas de exercer o poder e docilizar os corpos.  

O espaço assume grande relevância na forma de efetivação das relações de 

poder. Essas relações são evidentes na instituição que pesquisamos, 

principalmente, por se tratar de uma escola que tem como foco a educação baseada 

na disciplina e nos princípios da moral cristã, mesmo após sua estadualização. 

Buscamos em Foucault (1987) compreender quais os mecanismos e dispositivos 

que possibilitam essa disciplinarização. Encontramos em sua metáfora do panóptico, 

um modelo pelo qual podemos perceber como se dá a relação de poder 

estabelecida através da vigilância e do controle facilitados pela arquitetura escolar, 

na disposição e ocupação dos seus espaços. Para o autor, a figura do panóptico 

funciona como uma espécie de laboratório do poder e é polivalente em suas 

aplicações,  

 

[...] serve para emendar os prisioneiros, mas também para cuidar dos 
doentes, instruir os escolares, guardar os loucos, fiscalizar os operários, 
fazer trabalhar os mendigos e ociosos. É um tipo de implantação dos corpos 
no espaço, de distribuição dos indivíduos em relação mútua, de organização 
hierárquica, de disposição dos centros e dos canais de poder, de definição 
de instrumentos e de modos de intervenção, que se podem utilizar nos 
hospitais, nas oficinas, nas escolas, nas prisões. Cada vez que se tratar de 
uma multiplicidade de indivíduos a que se deve impor uma tarefa ou um 
comportamento, o esquema panóptico pode ser utilizado. (FOUCAULT, 
1987, p. 181). 

 

Através da concepção de Foucault, percebemos que na Escola Estadual 

Cônego Monte, os ambientes foram distribuídos no espaço escolar de modo a 

permitir o exercício da vigilância e do controle. A diretoria posiciona-se em um lugar 

central, a partir do qual pode vigiar professores, alunos e funcionários em suas 
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atividades. Assim sendo, o gabinete da direção configura-se como um lugar de 

poder, onde o diretor representa a autoridade máxima e pode intervir impondo as 

ordens e regulando os comportamentos em qualquer momento que achar 

necessário.  

Na sala de aula, quem assume o papel de autoridade desse espaço é o 

professor, que também exerce o poder sobre os alunos. Assim, sucessivamente, de 

forma hierarquizada, estabelecem-se as relações dos indivíduos que ocupam o 

espaço escolar. A organização interna da própria sala de aula torna-se um 

mecanismo de veiculação desse poder que favorece a disciplinarização dos 

comportamentos. Isso ocorre pelo modelo de distribuição dos alunos e do mobiliário 

na sala de aula, conforme podemos observar na figura 8.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Sala... (1970). 

 

Observamos na organização da sala de aula de uma turma da década de 

1970 (figura 8), um grupo de alunos formado por meninos e meninas que aparentam 

ter uma idade aproximada entre si, ocupando carteiras dispostas em fileiras frente à 

professora e ao quadro negro. Os assentos são individuais, assim facilitam a 

manutenção da ordem e da disciplina pela vigilância do professor que ocupa uma 

Figura 8 - Sala de aula da Escola Estadual Cônego Monte. 
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posição de destaque à frente dos alunos, marcando, assim, o lugar de poder. 

Durante a pesquisa, na observação das salas de aula, pudemos constatar que 

ainda, nos dias atuais, a distribuição da mobília nas salas de aula permanece com a 

mesma configuração: carteiras individuais e organizadas em fileiras com o professor 

à frente.   

Frago e Escolano (2001, p.27-28), a esse respeito, acrescentam que a 

 

[...] “espacialização” disciplinar é parte integrante da arquitetura escolar e se 
observa tanto na separação das salas de aulas (graus, sexos, 
características dos alunos) como na disposição regular das carteiras (com 
corredores), coisas que facilitam, além disso, a rotina escolar das tarefas e 
a economia do tempo. Essa “espacialização” organiza minuciosamente os 
movimentos e os gestos e faz com que a escola seja um ‘continente de 
poder’. 

 

Nas entrevistas com as professoras da escola, pudemos confirmar aspectos 

da interpretação que a arquitetura e a ocupação dos espaços da instituição 

pesquisada nos possibilitou fazer. A professora Costa (2015) nos relatou que a 

escola sempre apresentou uma disciplina rígida, amenizando um pouco após sua 

estadualização. Professores e alunos estiveram, constantemente, sob a vigilância da 

direção, que exige cumprimento dos horários, participação nas atividades 

pedagógicas e religiosas realizadas pela escola, vestimenta adequada e bom 

comportamento. A irmã diretora, em todo momento, fica na vigilância se todos estão 

cumprindo as normas. Se alguém desobedece, é chamado atenção.   

Em se tratando dos usos e funções do espaço escolar da Escola Estadual 

Cônego Monte, queremos dar destaque para os símbolos da Igreja católica que o 

compõe nos mais diversos ambientes, mesmo depois de sua estadualização. Como 

já falamos antes, tais símbolos são visivelmente observáveis a partir da sua fachada 

principal, pela presença da cruz encravada no seu ponto mais alto.  

As imagens de crucifixos e santos católicos são encontradas distribuídas 

pelos mais diversos ambientes. Queremos dar destaque a Gruta de “Nossa Senhora 

da Penha” (figura 9) que fica localizada no pátio da escola, por ser um dos símbolos 

que compõem a história da instituição, principalmente, pelos fatos que motivaram 

sua construção.  
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Fonte: Gruta... (1995). 

 

Conforme relato da construção da gruta (anexo C), o culto a “Nossa Senhora 

da Penha” foi trazido para o Brasil por marujos portugueses e, aqui, foi muito bem 

aceito devido aos portugueses emigrados que transpuseram costumes e devoções 

para o nosso país. Um dos mais conhecidos templos brasileiros, dedicados a essa 

invocação no Brasil, é o de São Paulo.  

Na Escola Estadual Cônego Monte (Natal, RN), por iniciativa da diretora 

Irmã Maria Judith Vieira de Farias, foi construída no ano de 1995 e inaugurada no 

dia 31 de maio do mesmo ano, a gruta de “Nossa Senhora da Penha”, cuja imagem 

foi esculpida na pedra. Essa devoção remonta ao início do trabalho desenvolvido no 

Centro Social Cônego Monte pela Congregação das Filhas do Amor Divino na 

pessoa da Irmã Penha, uma das primeiras diretoras da instituição e devota da 

referida santa. Na inauguração da gruta, ocorreu uma grande celebração com uma 

missa em ação de graças dirigida pelo Dom Nivaldo Monte, fundador do Centro 

Social, hoje Escola Estadual Cônego Monte. 

Mediante os aspectos os quais envolve o espaço e símbolos da Escola 

Estadual Cônego Monte, que foram apresentados, achamos importante fazermos 

uma reflexão sobre o que diz Frago (1995, p.69): 

 

Figura 9 - Gruta de Nossa Senhora da Penha. 
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El espacio físico es, para el ser humano, espacio apropiado — territorio — y 
espacio dispuesto y habitado — lugar-. En este sentido, el espacio es una 
construcción social y el espacio escolar una de las modalidades de su 
conversión en territorio y lugar. De ahí que el espacio no sea jamás neutro 
sino signo, símbolo y huella de la condición y relaciones de quienes lo 
habitan. El espacio disse y comunica; portanto, educa.  

 

Observado por esse aspecto, reafirmamos que o espaço jamais é neutro de 

ideias, sejam elas políticas, culturais ou religiosas. Nessa perspectiva, Frago (1995) 

afirma que a escola foi se constituindo como território-lugar. Foi nessa ótica que, ao 

analisarmos o uso e as funções do espaço do Centro Social Cônego Monte, 

identificamos, principalmente através da sua estrutura arquitetônica, elementos 

simbólicos que configuram a intenção da Igreja Católica de comunicar e educar sob 

os princípios e fins do seu ideário religioso. 

Em resumo, podemos afirmar que a arquitetura pode ser vista como parte do 

programa de ensino da instituição escolar, ou seja, como um elemento silencioso 

integrante do currículo, ainda que ela seja, por si mesma, bem explícita. O traçado 

arquitetônico do edifício, seus elementos simbólicos próprios incorporados ao 

espaço interior e exterior torna-se um padrão pedagógico por meio do qual os alunos 

internalizam e aprendem (FRAGO; ESCOLANO, 2001). 

 

4.2 PRÁTICAS PEDAGÓGICAS: SOCIAIS E EDUCATIVAS 

 

Ao tratarmos das práticas pedagógicas, achamos por bem abordá-las no 

âmbito social e educativo da instituição, já que sua base existencial está na ação 

social desenvolvida pela Igreja Católica em Natal e, claro, uma ação não dissociada 

do ensino à população que era assistida. Notadamente, esse ensino se propagava 

em torno dos preceitos religiosos, na tentativa de catequizar, ao mesmo tempo que 

prestava assistência as famílias mais carentes. Essa foi uma das estratégias da 

Igreja para propagar seu ideário católico e captar adeptos para o seu rebanho.  

Como início das práticas educativas da instituição, no momento ainda de sua 

fundação, enquanto Centro Social Cônego Monte, as atividades eram desenvolvidas 

pela Juventude Feminina Católica. Poucos anos depois, as irmãs da Congregação 

Filhas do Amor Divino assumiram o trabalho. As irmãs realizavam a catequese na 

comunidade, visitando as famílias e prestando auxílio aos enfermos, lendo a bíblia e 
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rezando. No Centro Social, elas administravam todas as atividades, fossem de 

cunho social ou educacional.  

No setor social, havia os serviços de ambulatório-médico, de gabinete 

dentário, de apoio psicológico e de outros. Na área educacional, era ofertado o 

ensino da pré-escola até a 4ª série, além de alfabetização para os adultos, cursos de 

corte e costura e trabalhos manuais para as mães dos alunos.  

Os cursos desenvolvidos com as mães tiveram um destaque especial e 

marcante na fundação da instituição. Pudemos perceber isso nas entrevistas quando 

as falas foram unânimes ao dizer que “as mães vinham para a escola e, enquanto os 

filhos estudavam, elas participavam dos cursos aplicados pelas irmãs”. Eram cursos 

voltados para o aprimoramento do exercício de mãe e esposa. A exemplo, podemos 

observar na figura 10. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Exposição... (1950). 

 

A fotografia (figura 10), além de nos possibilitar a constatação de que 

realmente existia a prática dos cursos desenvolvidos com as mães das crianças, 

oferece-nos indícios para perceber o significado do momento representado, levando-

nos a acreditar que o registro fotográfico se tratava de uma exposição das peças 

confeccionadas durante o curso. Foi possível chegar a essa conclusão ao tomarmos 

como orientação o que Kossoy (2001) mencionou a respeito do artefato fotográfico: 

Figura 10 - Exposição das peças produzidas pelas mães nos cursos de trabalhos manuais. 
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“o registro visual nele contido reúne um inventário de informações acerca daquele 

precioso fragmento de pedaços/tempo retratado”. 

Nessa perspectiva, reunimos as informações contidas na fotografia a partir 

da observação de como estavam organizadas as peças no espaço. Algumas 

penduradas em um varal, outras expostas sobre as mesas e, por fim, algumas 

sendo exibidas pelas mãos das próprias mulheres. 

As atividades sociais, realizadas pelo Centro Social, não permaneceram por 

muito tempo, pois a instituição começou a ter dificuldades financeiras, portanto não 

conseguiu manter os serviços, mesmo com ajuda das subvenções que recebia dos 

órgãos governamentais. Assim, houve uma ruptura nessa prática que, segundo 

relatos das entrevistas, era significativa, pois mantinha as mães mais próximas da 

escola ao mesmo tempo que lhes ensinava um ofício. Além do mais, os serviços de 

ambulatório-médico e gabinete dentário fizeram grande falta à comunidade, uma vez 

que os serviços públicos não eram suficientes. 

No âmbito educacional, as práticas pedagógicas trazem grande influência do 

método educacional dos jesuítas, que tem como base a Ratio Studiorum10, mais 

notadamente no período em que a escola pertencia a Igreja. Resquícios dessa 

prática podem permanecer até hoje, na escola estadualizada, mesmo que de 

maneira pouco visível. Tal método consistia de um ensino pautado nos princípios da 

disciplina, da obediência, dos bons costumes, da moral, procurando inculcar os 

preceitos religiosos e formar alunos obedientes. Práticas não muito distantes da 

cultura escolar da instituição pesquisada, conforme podemos observar ao longo de 

sua história, nas atividades desenvolvidas em seu interior, bem como na vigilância e 

controle do espaço. 

Nesse contexto, é muito comum o controle do espaço, a escanção do tempo, 

a separação dos alunos em classe e grupos, a classificação e premiação. Desde seu 

primeiro momento enquanto pertencente a Igreja até a sua estadualização11, 

observamos a ação de controle dos espaços. Pela foto (figura 8), apresentada 

anteriormente, o espaço da sala de aula já era definido, onde cada aluno 

individualmente ocupava o seu lugar. Definimos essas práticas como estratégias 

planejadas e utilizadas já instituídas como cultura da escola. 

                                                           
10

 Para ver mais sobre a Ratio Studiorum, pesquisar em Dallabrida (2001) e Varela (1983). 
11

 Com maior intensidade quando a escola pertencia a Igreja.  
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Para melhor compreendermos essa definição recorremos aos 

esclarecimentos apresentados por Certeau (2012), quando define estratégia como  

 

[...] o cálculo (ou a manipulação) das relações de forças que se torna 
possível a partir do momento em que um sujeito de querer e poder pode ser 
isolado. A estratégia postula um lugar suscetível de ser circunscrito como 
algo próprio e ser a base de onde podem gerir as relações com uma 
exterioridade de alvos ou ameaças. [...] As estratégias são, portanto, ações 
que, graças ao postulado de um lugar de poder (a propriedade de um 
próprio) elaboram lugares teóricos (sistemas e discursos totalizantes), 
capazes de articular um conjunto de lugares físicos onde as forças se 
distribuem. Elas combinam esses três tipos de lugar e visam dominá-los uns 
pelos outros. Privilegiam, portanto, as relações espaciais. Ao menos 
procuram elas reduzir a esse tipo as relações temporais pela atribuição 
analítica de um lugar próprio a cada elemento particular e pela organização 
combinatória dos movimentos específicos a unidades ou a conjuntos de 
unidades. (CERTEAU, 2012, p.93-96). 

 

Nas entrevistas, foi-nos relatado que era muito comum a professora definir o 

lugar que cada aluno iria sentar, assim fazendo a separação principalmente pelo 

comportamento, no intuito de evitar desordem entre eles. Essa separação acontecia 

não só pelo comportamento, mas pela idade e também pelo sexo, tanto na sala de 

aula, como nos espaços de recreação e demais atividades. Conforme podemos 

observar na figura 11 e 12, há uma organização dos alunos por idade sexo, posando 

para a foto do Dia das Crianças. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Comemoração ... ([197-]a). 

 

Figura 11 - Comemoração do Dia das Crianças. 
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Fonte: Comemoração ... ([197-]b). 

 

As fotos apresentadas acima são da década de 1970, mas são registros de 

anos diferentes. Confirmamos através das entrevistas, pois as fotos não estavam 

datadas. Sobre a separação dos alunos, a professora Lima12 (2014) foi uma das que 

nos falou sobre essa prática. Para a entrevista com essa professora, levamos um 

álbum de fotos que havíamos encontrado no arquivo da Escola Estadual Cônego 

Monte e, ao mostrarmos a foto da figura 12 apresentada acima, foi um momento 

emocionante para ela. Pudemos perceber pelo seu olhar no momento em que pegou 

a foto e se reconheceu como uma das personagens daquele momento 

representado. Essa cena é um exemplo claro do que afirma Kossoy (2001, p.28), ao 

dizer que é 

 

[...] a fotografia um intrigante documento visual cujo conteúdo é a um só 
tempo revelador de informações e detonador de emoções. Segunda vida 
perene e imóvel preservando a imagem miniatura de seu referente: reflexos 
de existências/ocorrências conservados congelados pelo registro 
fotográfico. Conteúdos que despertam sentimentos profundos de afeto, ódio 
ou nostalgia para uns, ou exclusivamente meios de conhecimento e 
informação para outros que os observam livres de paixões, estejam eles 
próximos ou afastados do lugar e da época em que aquelas imagens 
tiveram origem. 

 

                                                           
12

 A professora Lima chegou na escola na década de 1950 na condição de aluna, na década de 60 
passou a ser professora e foi transferida da escola no ano de 1992, para uma escola estadual.   

Figura 12 - Comemoração do Dia das Crianças. 
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Ainda sobre o controle do espaço, especificamente sobre a circulação entre 

os ambientes, tanto os dirigentes da escola quanto os professores mantêm a 

estratégia da formação de filas. É uma prática da escola até os dias atuais. Os 

alunos formam filas para entrar e sair das salas de aula para receber a merenda e 

para o momento de recreio, não deixando a parte o controle na saída dos alunos 

para beber água ou ir ao banheiro. 

Quanto ao tempo escolar, ou melhor, os tempos escolares, são múltiplos. 

São regulados a partir do calendário escolar que determina não só os dias letivos e 

carga horária diária, mas os feriados civis e católicos, as festividades e as datas 

comemorativas. 

Há uma particularidade relacionada ao calendário escolar da Escola 

Estadual Cônego Monte. Antes de sua estadualização, seguia o calendário 

estabelecido para todas as escolas ligadas a Igreja Católica, mas, após sua 

estadualização, deveria ter o seu tempo escolar determinado pelo calendário 

estadual. O fato, é que, ao invés de seguir o calendário escolar como as demais 

escolas estaduais, adota o calendário litúrgico da Igreja Católica, onde são 

incorporadas datas comemorativas e/ou celebradas pela Igreja, como podemos 

observar abaixo no quadro 4. 

 

Quadro 4 - Calendário das Principais dadas Comemoradas e/ou Celebradas 

Mês Comemorações e/ou Celebrações 

Fevereiro   Quaresma  

Março  

 Quaresma 

 Semana Santa   

 Pascoa13  

Abril  

 Pascoa  

 Dia do Índio  

 Tiradentes  

 Descobrimento do Brasil 

Maio  
 Dia do trabalho  

 Mês de Maria  

                                                           
13

 A Páscoa é comemorada no primeiro domingo após a 1ª lua cheia que cai no dia 21 de março ou 
depois. Não ocorre antes de 22 de março e nem depois do dia 25 de abril. Portanto pode acontecer 
em um desses dois meses.  
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 Dia das Mães 

Junho  
 Comemorações Juninas: Santo Antônio, São João e São 

Pedro. 

Julho   Dia de Santana  

Agosto  
 Dia dos Pais 

 Folclore  

Setembro 

 Mês da Bíblia  

 Independência do Brasil 

 Festa da primavera    

Outubro  

 Mês das Missões   

 Dia da Criança 

 Nossa Senhora Aparecida  

 Dia do Professor  

Novembro  

 Padroeira de Natal: Nossa Senhora da apresentação 

 Dia de Finados 

 Proclamação da República   

 Dia da Bandeira  

Dezembro   Comemorações Natalinas  

Fonte: Natal (1992). 

 

Esse calendário determina grande parte da rotina diária da escola, 

principalmente, as datas comemoradas e celebradas pela Igreja. Essa rotina não 

mudou muito ao longo da história da instituição escolar. Houve algumas 

modificações ao longo do tempo, mas, em linhas gerais, permaneceram os 

principais elementos da cultura constituída pela Igreja. Nessa perspectiva, a 

delimitação e o controle dos tempos escolares, sem dúvida, é uma de suas 

características mais fortes e, mais duradouras. Refletindo sobre essa relação da 

chegada do novo com o antigo, Julia (2001), diz que: 

 

É no momento em que uma nova diretriz redefine as finalidades atribuídas 
ao esforço coletivo, os antigos valores não são, no entanto, eliminados 
como por milagre, as antigas divisões não são apagadas, novas restrições 
somam-se simplesmente as antigas. (JULIA, 2001, p.23). 
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Podemos perceber, na escola, a delimitação do tempo a partir da 

organização dos horários distribuídos em sua rotina. O horário de funcionamento 

sempre foi durante o dia, nos turnos matutino e vespertino. Desde a sua fundação 

até os dias atuais, rigorosamente antes do início das aulas, acontece o momento de 

oração. Após a oração, é iniciado o primeiro momento de estudo nas salas de aula. 

Há o intervalo para merenda e recreação dos alunos e, em seguida, o segundo e 

último momento de aula. Os horários são cumpridos com rigor, sempre foi uma 

exigência da gestão escolar para com os alunos, os professores e os demais 

funcionários. 

O momento de oração é uma das práticas educativas mais antigas e 

resistentes da escola, que permanecem até os dias atuais. A ex-aluna e ex-

professora da escola, Lima (2014), relatou-nos que, desde a década de 1950, 

quando ainda era aluna da escola, já aconteciam as orações antes das aulas. Essas 

orações permaneceram em toda a época que ela foi professora da escola, ou seja, 

até o ano de 1992, quando foi transferida para outra escola do Estado. Para 

comprovar ainda mais essa permanência, a professora Costa (2015) nos relatou que 

está em exercício na escola desde o ano de 1985 e que, até os dias atuais, nunca 

deixaram de ser realizadas as orações antes das aulas. 

Através dos relatos das professoras, identificamos que, ao longo do tempo, a 

prática da oração aconteceu de forma dinâmica. Em determinados momentos, a 

oração ocorreu e ocorre ainda, nas salas de aula e, em outros momentos, no pátio 

da escola. Mas há as permanências em seu conteúdo, que compõe a seguinte 

ordem: entoação de hinos católicos, reza do Pai Nosso e Ave Maria, uma 

mensagem bíblica e, em seguida, a oração. Vale destacar que, nesse momento da 

oração, há sempre a exortação aos alunos para temerem a Deus e para terem um 

bom comportamento, baseado no modelo Cristão. Na fotografia a seguir (figura 13), 

podemos observar um dos momentos de oração dos alunos no pátio da escola. 
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Fonte: Momento... (2012). 

 

Ao tratarmos aqui das práticas educativas da escola pesquisada, temos 

enfatizado as estratégias utilizadas pela Igreja para incutir seu ideário na vida 

daqueles que passam pela instituição. Mas queremos destacar que, ao nos 

referirmos a essas práticas, as compreendemos na perspectiva de Certeau (2012), 

sabendo que em meio a essa produção racionalizada visivelmente produzida pela 

Igreja, há uma outra produção a qual o autor denomina de “consumo”. No caso da 

Escola Estadual Cônego Monte, os indivíduos que se inserem no seu cotidiano e 

são chamados a consumirem tais produtos. Desse modo, temos a consciência que, 

se 

 

[...] é verdade que por toda a parte se estende e se precisa a rede da 
“vigilância”, mais urgente ainda é descobrir como é que uma sociedade 
inteira não se reduz a ela: que procedimentos populares (também 
minúsculos e cotidianos) jogam com os mecanismos da disciplina e não se 
conformam com ela a não ser para alterá-los; enfim, que ‘maneiras de fazer’ 
formam a contrapartida, do lado dos consumidores (ou ‘dominados’?), dos 
processos mudos que organizam a ordenação sócio-política. (CERTEAU, 
2012, p.40-41). 

 

Não só “artes de fazer”, como visto na citação acima, mas “astúcias sutis” e 

“táticas de resistência”, são maneiras nominadas por Certeau (2012), para definir 

Figura 13 - Momento de oração no pátio da escola. 
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como o “homem ordinário”14, altera os objetos e códigos, estabelecendo uma 

(re)apropriação do espaço e do uso ao seu próprio jeito. Nessa perspectiva, levamos 

em consideração que os alunos da Escola Estadual Cônego Monte, inventam o seu 

cotidiano, para com suas táticas, artes de fazer, burlarem as imposições moral e 

religiosa instituídas pela Igreja Católica para disciplinarem os comportamentos. 

A exemplo, em alguns relatos durante as entrevistas com as professoras, 

foram mencionadas algumas astúcias dos alunos, como táticas para desvio das 

normas instituídas. As mais comuns por elas citadas, foram as que os alunos 

utilizavam para não participarem dos momentos de oração. Segundo a professora 

Mariza, 

 

Alguns alunos deixavam para chegar na escola depois do momento da 
oração, outros chegaram a esconder-se em um determinado ambiente da 
escola até terminar a oração. Também temos alunos na escola que são de 
famílias protestantes, esses até vão para o pátio na hora da oração, mas 
não cantam os hinos católicos, nem fazem o sinal da cruz, algumas vezes 
até fingem que estão fazendo para a irmã (diretora) não perceber. 
(LOURENÇO, 2015). 

 

Assim como essas, há uma variedade de outras táticas praticadas na escola, 

não só pelos alunos, mas também pelos professores que são chamados a 

obedecerem às determinações estabelecidas pela política da instituição. O que nos 

leva a compreender que, nesse movimento entre “dominantes e dominados” na 

Escola Estadual Cônego Monte, existe muito a ser elucidado no cotidiano da 

instituição que hora estudamos. 

Assim como os momentos de orações, as comemorações cívicas também 

são práticas da Escola Estadual Cônego Monte que merecem atenção, pois já fazem 

parte, de forma permanente, do calendário escolar. São datas muito celebradas e, 

inclusive, incorporadas ao currículo como conteúdo a ser trabalhado pelos 

professores em sala de aula, como forma de desenvolver os valores morais, cívicos 

e patrióticos nos alunos. 

Entre as atividades cívicas, a semana da pátria, anualmente, e o 

hasteamento da bandeira, semanalmente, todas as quintas feiras, são umas das 

práticas que também se perpetuaram até os dias atuais da escola. 

                                                           
14

 O homem ordinário para Certeau é o homem comum. Para ver mais sobre esse “homem ordinário” 
pesquisar Certeau (2012).  
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As comemorações da Semana da Pátria ocorrem no período de 01 a 07 de 

setembro, sendo que no dia sete, o Dia da Pátria, a escola, por muito tempo, 

realizou desfiles com os alunos. Sempre foram momentos de grande envolvimento 

das famílias e da comunidade. A princípio, os desfiles, aconteciam nas ruas 

próximas à escola, mas, com o crescimento urbano, ficou impossível continuar, pois 

o aumento do trânsito colocava em risco a segurança das crianças. Diante dessa 

situação, os desfiles se resumiram apenas ao pátio da escola e hoje, apesar de ser 

comemorada a Semana da Pátria, o desfile não acontece com regularidade e, 

quando acontece, é de forma simples e apenas com a participação dos alunos e da 

equipe interna da escola. 

Como registro dessas práticas, selecionamos as imagens de um momento 

cívico na escola (figuras 14 e 15).  

 

                                                           

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Hasteamento... (1996). Fonte: Semana... (1996). 

 

Por outro lado, o hasteamento da bandeira semanalmente, todas as quintas 

feiras, permanece com a mesma intensidade até os dias atuais. É um momento que 

exige dos alunos a postura e o respeito. Todos enfileirados perante a bandeira do 

Brasil cantam o Hino Nacional enquanto a bandeira é hasteada. 

As práticas que até o momento temos apresentado, principalmente às que 

envolvem a vigilância e o controle dos comportamentos, quer sejam manifestadas 

pelas normas e/ou regras, quer sejam pelas demais práticas que trazem em seu 

bojo a intenção do educar pela disciplina e moral cristã, ditam o cotidiano da 

Figura 15 – Semana da Pátria. Figura 14 - Hasteamento da bandeira. 
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instituição pesquisada. Nas palavras de Julia (2001), “um conjunto de normas que 

definem conhecimentos a ensinar e condutas a inculcar”, nesse contexto, essas 

práticas compõem a cultura escolar da instituição que, “desemboca aqui no 

remodelamento dos comportamentos, na profunda formação do caráter e das almas 

que passam por uma disciplina do corpo e por uma direção da consciência.” (JULIA, 

2001, p.22). 

 

4.3 PRÁTICAS RELIGIOSAS: RITOS, FESTIVIDADES E CELEBRAÇÕES 

 

Os ritos, festividades e celebrações religiosas são expressões concretas do 

ideário católico que compõem as práticas educativas da Escola Estadual Cônego 

Monte e constituem a sua cultura. Ao apresentar o conceito de cultura escolar, Frago 

(1995, p.68) remete, entre outras coisas, as “prácticas y condutas, modos de vida, 

hábitos y ritos – la historia cotidiana del hacer escolar.” Desde a sua fundação, 

enquanto Centro Social (1946), até os dias atuais como escola estadualizada, os 

ritos, festividades e celebrações religiosas sempre fizeram parte das práticas 

cotidianas da escola. 

No contexto escolar, chama atenção aos ritos que, por sua vez, têm um 

cunho sacro e/ou simbólico que seguem determinados preceitos do catolicismo. Isso 

se materializa nos modos de fazer do cotidiano escolar, através das festas, das 

celebrações e dos momentos espirituais que antecedem as atividades pedagógicas 

da escola. 

Definimos como momentos espirituais que permanecem na cultura da 

escola, as orações antes das aulas, já tratado anteriormente, como parte da rotina 

diária; as reflexões bíblicas e orações como primeiro momento das jornadas 

pedagógicas dos professores e o momento litúrgico nas reuniões de pais e mestres. 

Daremos destaque aqui aos dois últimos. 

Vale destacar que, na ocasião em que a escola ainda pertencia a Igreja, 

mesmo após firmação de convênios com órgãos governamentais, o currículo e toda 

a orientação pedagógica advinha da matriz estabelecida pela Igreja para as demais 

escolas católicas. Por isso, os professores participavam das jornadas pedagógicas 

promovidas pela equipe de formação da Igreja. 

Os professores da Escola Cônego Monte participavam da semana 

pedagógica do Colégio Nossa Senhora das Neves e, em alguns momentos, tinham 
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formações específicas no Centro de Treinamento de Ponta Negra João Paulo II. Nas 

entrevistas com ex-professoras e professoras atuais que já faziam parte da escola 

antes da estadualização, elas relataram que as jornadas pedagógicas eram 

realizadas no início de cada semestre do ano letivo, que sempre foram iniciadas com 

um momento espiritual. As freiras traziam mensagens bíblicas, rezavam e faziam 

exortações à vida piedosa. Depois que a escola passou a fazer parte da rede 

estadual de ensino, as formações passaram a ser realizadas na própria escola, no 

entanto permaneceu seguindo o mesmo ritual. 

No decorrer da realização da nossa pesquisa, pudemos observar um desses 

momentos espirituais, numa jornada pedagógica realizada na escola no ano de 

2014. O momento foi conduzido pela freira diretora em exercício e outra freira 

convidada, que iniciaram com uma mensagem bíblica, rezas e cânticos. Em seguida, 

a Irmã (diretora) distribuiu dois papeis para cada professor e disse o seguinte: “em 

um papel você irá escrever o que quer eliminar de ruim da sua vida e da sociedade; 

no outro, escreva o que você quer de bom para sua vida e para a sociedade”. 

Depois que os professores terminaram de escrever, ela pediu que pendurassem, em 

um galho de árvore seco, o papel com o que tinham escrito de ruim e, em um galho 

de árvore verde, o que tinham escrito de bom. Registramos esse momento, 

conforme apresentado nas figuras a seguir. 

 

   

        

 

 

    

 

 

 

 

 

Fonte: O autor (2014).     Fonte: O autor (2014). 

 

As figuras 16 e 17 representam o momento em que os professores estavam 

pendurando nas árvores os papeis que haviam escrito. As imagens trazem uma 

simbologia muito forte, com significação marcante da filosofia cristã, onde podemos 

Figura 17 - Momento Espiritual - Galho Seco. Figura 16 - Momento Espiritual - Galho Verde. 
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fazer a leitura de que o galho verde simboliza a vida, e o galho seco, a morte. A 

imagem de Cristo crucificado acima do galho verde representa que Ele é quem dá 

essa vida. 

Nas reuniões de pais e mestres, conforme representação a seguir (figura18), 

antes de serem tratadas as questões didático-pedagógicas da escola e da 

aprendizagem dos alunos, é realizado o momento de leitura da bíblia, onde a freira 

diretora da escola costuma trazer mensagens de exortação, principalmente, 

chamando a responsabilidade dos pais para a educação dos filhos. São orientados a 

levarem os filhos para Igreja, para, assim, crescerem nos caminhos de Deus e 

serem homens de bem, além de outros ensinamentos direcionados à família 

enquanto projeto divino. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Reunião... (2012). 

 

Além desses momentos espirituais, que permaneceram incorporados as 

atividades pedagógicas da escola, há as comemorações já estabelecidas no 

calendário escolar, marcadas por momentos de festas e celebrações de cunho 

religioso. Entre essas comemorações, há as que são menos enfáticas, mas que não 

deixam de serem lembradas e transpostas de forma didática como conteúdo das 

disciplinas do currículo escolar.  

Figura 18 - Reunião de Pais e Mestres. 
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Praticamente, todos os meses do ano, algum santo ou santa é reverenciado, 

principalmente nas orações diárias. As comemorações religiosas são muitas, pois a 

escola segue em grande parte o calendário litúrgico da Igreja Católica. Porém 

algumas recebem maior atenção, como por exemplo, a Semana Santa, o Mês de 

Maria, o Dia das Mães, as festas juninas e festa natalina. 

A Semana Santa, assim denominada pelos cristãos católicos, é a ocasião 

em que é celebrada a paixão de Cristo, sua morte e ressurreição. E, na Escola 

Estadual Cônego Monte, essa semana sempre foi marcada pelas celebrações 

realizadas com o envolvimento da comunidade escolar. Há toda uma preparação 

prévia, tanto de ordem pedagógica quanto espiritual, que inicia 40 dias antes da 

Páscoa, período conhecido como quaresma. Nesses dias de antecipação, nas 

orações diárias, professores e alunos são ensinados sobre a importância de viver 

uma vida santa e fazer sacrifício por amor a Deus, através de Jejum15, caridade e 

oração.   

A Semana Santa inicia-se no domingo conhecido como domingo de Ramos, 

o dia da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, e termina no domingo seguinte, 

denominado de domingo de páscoa. Nessa semana, acontece a realização da Via 

Sacra, dentro da escola, em um dia separado exclusivamente para os professores e 

em outro para os alunos (figura 19). A Via Sacra representa o trajeto feito por Jesus 

carregando a cruz até o Calvário.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15

 O jejum no sentido religioso, para os católicos, é a abstinência total ou parcial de comida e bebida 
(com exceção da água) 
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Fonte: Realização... (2013). 

 

Na figura 19, pudemos observar o registro fotográfico da realização da Via 

Sagra com os alunos no ano de 2013; atividade semelhantemente é realizada com 

os professores. São distribuídas, no pátio da escola, as 14 estações, referentes às 

14 cenas da Paixão de Cristo e, em procissão, os alunos caminham entoando 

cânticos e relembrando o que Cristo passou em cada estação a caminho do 

Calvário. 

Após a Semana Santa, a comemoração seguinte é o Mês de Maria, que é 

celebrado no mês de maio. Durante todo o mês, são apresentadas aos alunos, nas 

orações diárias, as diversas imagens representantes das aparições de Maria. Os 

alunos fazem encenações de histórias da bíblia, rezam, cantam hinos de louvor a 

“Nossa Senhora” e fazem procissões no pátio da escola conforme pudemos 

observar na figura 20. O momento mais esperado desse mês é chamada “Coroação 

de Nossa Senhora”, que geralmente acontece no último domingo de maio (figura 

21). 

 

 

 

Figura 19 - Realização da Via Sacra com os alunos. 
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 Fonte: (o autor, 2012).                                                 Fonte: Coroação... (1996)   
  

 

As figuras 20 e 21 são, para nós, uma expressão concreta da cultura escolar 

pautada nas práticas religiosas da Escola Estadual Cônego Monte. Os alunos, em 

procissão, cantam louvores à Maria, mãe de Jesus, e rezam em seu nome, usam 

trajes que imitam a santa e conduzem imagens de Maria e outros elementos que a 

representam. No momento da coroação, toda a atenção se volta para o altar, onde 

se posicionam duas crianças representando anjos, e a imagem de Maria é coroada 

pela menina com vestes azul, que entoa o cântico de Coroação da Virgem Maria.  

Ainda no mês de maio, é comemorado o dia das mães. Nesse dia, é 

preparada uma festa para as mães dos alunos, onde a personagem principal é Maria 

mãe de Jesus. Antes da estadualização da escola, havia a celebração da missa em 

homenagem as mães (figura 22). A missa era celebrada por um padre, que também 

realizava a confissão e ofertava a comunhão as mães presentes. Após a 

estadualização da escola, as missas foram deixando de acontecer, mas a festa do 

dia das mães permaneceu sendo realizada com todo o ritual religioso de antes. As 

freiras fazem a leitura da bíblia, rezam junto com as mães, e os alunos fazem 

encenações sobre Maria Mãe de Jesus. 

 

 

Figura 21 – Coroação de Nossa Senhora. Figura 20 - Procissão do Mês de Maria, 2012. 
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Fonte: Missa (1996). 

 

O mês de junho se distingue pelas festividades religiosas que permanecem 

como práticas da escola. Conhecido como o mês das fogueiras, celebra-se nele 

Santo Antônio (dia 13), São João (dia 24) e São Pedro (dia 29). Como todas as 

outras comemorações, essas também exigem um planejamento prévio. Em sala de 

aula, os alunos estudam o que representa o dia de cada santo e a cultura que foi 

construída pelos povos durante esse mês, com ênfase nas tradições.  

As festas juninas são marcadas pela participação dos alunos e familiares. É 

um dos meses mais animados da escola, além dos estudos em salas de aula, junto 

com os professores os alunos decoram todo ambiente com bandeiras e balões. Mas 

o auge das festividades se dá com a realização da quadrilha na véspera do dia de 

São João. É o momento em que as famílias e a comunidade, envolta da escola, são 

convidadas a participarem. No dia da quadrilha, cada turma apresenta uma dança e, 

por último, faz-se uma quadrilha improvisada onde todos que estão na festa podem 

participar. Podemos observar nas figuras 23 e 24, a realização desse dia, em 

épocas distintas.   

 

Figura 22 - Missa do Dia das Mães. 
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Fonte: Festa... (1967). 
 

Figura 24 – Festa de São João da escola. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Festa... (2012). 

Figura 23 – Festa de São João da escola. 
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As figuras 23 e 24 representam um intervalo de tempo entre elas de 45 

anos. Mesmo com essa duração de tempo, podemos observar características dessa 

prática da escola que permaneceram ao longo dos anos sem grandes alterações. 

Através dos detalhes que as imagens nos oferecem, identificamos as principais 

semelhanças como sendo a decoração do ambiente e o estilo da vestimenta das 

crianças. No entanto, há detalhes nas imagens que, por si só, não nos permitem 

interpretar o momento por completo. Então, buscamos, nas fontes orais, pistas que 

nos ajudaram a ter um melhor cenário desses fragmentos de tempos congelados 

através da fotografia. 

Foi quando uma das professoras entrevistadas, trouxe-nos maiores 

esclarecimentos, ao dizer que 

 

[...] nos tempos mais antigos da escola, principalmente quando pertencia a 
Igreja, as roupas eram mais padronizadas, pois a diretora exigia que os pais 
comprassem as roupas dos filhos de acordo com o modelo estabelecido 
pela escola. As músicas e as danças eram diferentes, eram mais 
tradicionais, hoje foram introduzidas músicas e danças dos dias atuais, mas 
sempre tentamos apresentar algo do mais tradicional. Mesmo com tudo 
isso, a quadrilha da do Cônego Monte é realizada todo ano e, ainda hoje é 
reconhecida pela comunidade. (COSTA, 2015). 

 

Percebemos na fala da professora, que enquanto a escola era pertencente a 

igreja, suas práticas eram desenvolvidas com mais rigor e, que com o passar do 

tempo aconteceram algumas alterações com a introdução de novos elementos. No 

entanto, a prática da quadrilha não deixou de ocorrer até os dias de hoje na escola 

e, principalmente a permanência de suas características mais tradicionais.     

Como encerramento do ano letivo, a festa natalina é a última a ser realizada. 

Segue a mesma lógica de preparação das festas já mencionadas, mas agora a 

atenção é voltada para o nascimento de Jesus Cristo. As mensagens transmitidas, 

nesse período, têm o intuito de promover reflexões sobre o sentido da vida, levando 

os alunos e professores a pensarem a respeito dos atos e atitudes que tiveram ao 

longo do ano que está acabando e planejarem uma nova vida para o próximo ano 

que irá se iniciar. No dia 25, dia do Natal, ou na véspera, dependendo do calendário 

escolar, é realizada a festa de Natal para alunos e familiares com um momento 

espiritual, encenação do nascimento de Jesus e confraternização. 

Diante de tudo que foi relatado até agora, buscamos observar o espaço 

escolar como uma construção cultural que expressa e reflete determinados 
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discursos que vão além da sua materialidade. O espaço visto como uma fonte de 

experiência e aprendizagem, como lugares que  

 

 

 

[...] abrigam a liturgia acadêmica, estão dotados de significados e 
transmitem uma importante quantidade de estímulos, conteúdos e valores 
do chamado currículo oculto, ao mesmo tempo que suas leis como 
organizações disciplinares. (FRAGO; ESCOLANO, 2001, p.27). 

 

Nesse sentido, percebemos que as práticas que envolvem os dogmas e 

rituais da igreja católica, concretizam-se no interior da instituição escolar, de modo 

que, quando não coagem pela imposição a adesão dos seus usuários, os 

influenciam através do seu ideário divino. Assim, configuram-se, através do espaço, 

símbolos, ritos, festividades e celebrações, no construto da cultura escolar da Escola 

Estadual Cônego Monte. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em nosso trabalho, optamos por reconstituir a história da Escola Estadual 

Cônego Monte e, como dizem Nosella e Buffa (2010), pesquisar uma instituição 

escolar “obviamente, não se trata apenas de desenterrar histórias e vultos 

significativos do passado”. Portanto, esta pesquisa investigou, nas memorias da 

instituição, aspectos que pudessem dar respostas aos questionamentos que 

motivaram sua realização. Assim sendo, não tratou apenas de levantar fatos 

históricos, mas de analisar e refletir sobre eles, trazendo uma nova compreensão 

sobre a escola. 

Rememorando o principal fator que nos motivou a pesquisar a Escola 

Estadual Cônego Monte, destacamos as inquietações causadas pela sua 

excepcionalidade em relação às demais escolas da rede estadual de ensino. 

Inquietações que estiveram diretamente ligadas às práticas educativas e 

socioculturais do/no cotidiano da instituição, as quais nos levaram a investigar, o que 

explicitamos no início: como, em pleno século XXI, em um país considerado laico, 

uma instituição escolar pública mantém práticas educativas cotidianas 

características de uma escola confessional?  

A partir dessa questão central, o nosso objetivo principal deteve-se em 

analisar as práticas educativas e socioculturais, visando compreender a influência da 

Igreja Católica e a permanência nas práticas cotidianas da escola. Para tanto, 

reconstituímos a história da instituição escolar, tendo como recorte temporal, a sua 

fundação no ano de 1946, enquanto confessional, até os dias atuais, na situação de 

escola estadualizada, investigando as representações simbólicas e as práticas que 

compõem a sua identidade histórica. 

Ao reconstituirmos o itinerário de vida da instituição, investigamos os 

contextos e circunstâncias de sua criação e instalação, integrando-a tanto no quadro 

de evolução local da comunidade quanto no quadro mais amplo do sistema 

educacional brasileiro. Sem deixar, portanto, de trazer reflexões sobre as questões 

políticas e ideológicas que permearam o histórico ao longo de sua existência.  

A montagem do cenário contextual, em que nasceu a escola, nos fez refletir 

sobre a relação entre a Igreja Católica e o Estado brasileiro, principalmente no 

âmbito educacional. Assim, percebemos que, desde o período colonial, há um 

movimento de aproximação e afastamento entre a Igreja e o Estado, alcançando os 
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dias atuais. Não é uma relação linear. Em alguns momentos, há aproximação; em 

outros, são delimitados por tensões e conflitos. 

Nesse processo de aproximação e distanciamento, percebemos que há 

sempre um jogo de interesse recíproco, de ordem político-ideológico, entre a Igreja e 

o Estado. No caso da escola em estudo, pudemos identificar que esse vínculo vem 

sendo mantido desde a era Vargas, período em que se configurou a fundação da 

instituição escolar pela Igreja, até os dias atuais. Prova maior de tal fato, evidencia-

se pelas relações contratuais que o Estado estabeleceu com a Igreja, em que 

manteve o apoio à instituição até o momento de sua estadualização, através de 

subvenções e de convênios. Mesmo após a estadualização, a Igreja permaneceu no 

controle da escola. Para isso, oficializou um termo de comodato com Estado lhe 

dando o direito de permanecer na gestão. 

Poderíamos dizer que a Igreja encontrou, por meio dos documentos legais, 

garantir sua permanência na instituição e, assim, disseminar o seu ideário. Por isso 

estaria até hoje influenciando e ditando as práticas cotidianas, mesmo a escola 

sendo estadualizada. No entanto, deparamo-nos com o fato de que no ano de 2012, 

findado o último termo de comodato, a Diocese não o renovou e exigiu do Estado 

que alugasse o prédio para que a escola continuasse funcionando em suas 

instalações. Foi exatamente isso que aconteceu. A Diocese deixou de ter qualquer 

responsabilidade com a instituição. Mesmo diante de tal fato, a Igreja ainda 

permanece na gestão da escola até os dias atuais. Isso nos confirma que não foram 

apenas documentos legais que garantiram a permanência dela. 

Por meio do estudo da cultura escolar instituída na Escola Estadual Cônego 

Monte, constatamos que, para além das questões legais e políticas, as práticas 

cotidianas da escola tornam-se um dispositivo extremamente poderoso nas mãos da 

Igreja, para permanecer influenciando o fazer cotidiano da instituição. Através de 

estratégias, mantém o seu domínio e perpetua os fins religiosos no interior da 

instituição escolar.  

Identificamos as estratégias da Igreja a partir da configuração da própria 

arquitetura escolar, da sua disposição, da ocupação e do uso dos espaços. Espaços 

que se constituem em lugar e território apropriado pelos sujeitos que ali circulam e 

que são chamados a adotarem práticas e ideário da Igreja Católica. Tais produtos 

são traduzidos em práticas educativas expressas nos símbolos, nos ritos, nas 

festividades e nas celebrações. Assim, a Igreja, assegura a permanência do ideário 
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católico no imaginário dos seus agentes e possibilita um processo identitário à 

escola como uma instituição singular dotada de normas e códigos próprios de 

conduta. 

Diante dessa realidade, vale enfatizarmos que a atual constituição do Brasil, 

em vigor desde 1988, em seu Artigo 19, reafirma e assegura a liberdade religiosa 

individual de seus cidadãos. Através da Lei de Diretrizes e Base da Educação (LDB), 

nº 9.394/96, reforça o respeito à diversidade religiosa quando estabelece que é 

facultativo a matrícula na disciplina de ensino religioso nas escolas públicas. 

Nesse sentido, observa-se que a Igreja exerce uma força que ultrapassa os 

limites da legislação estadual, nacional e todos os princípios educativos vigentes e 

inculca seus princípios e credos nas práticas cotidianas da escola, sem considerar, 

até mesmo, a opção religiosa do aluno. 

De todo modo, não poderíamos deixar de registrar a importância da Escola 

Estadual Cônego Monte em todo seu percurso histórico, na vida das pessoas que 

por ela passam. Tornou-se uma escola reconhecida pela comunidade, devido a sua 

responsabilidade com o ensino e o compromisso com o desenvolvimento de 

princípios e valores da pessoa humana. Atualmente, vem atingindo um bom 

desempenho no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), o que nos 

chama atenção para o fato de que, mesmo com práticas de base religiosa, a escola 

tem apresentado um bom desenvolvimento na qualidade do ensino.  

Concluímos na certeza de que cumprimos os objetivos propostos pela 

pesquisa, mas estamos mais convictos ainda de que há muito a ser investigado no 

âmbito dos assuntos tratados neste trabalho. Portanto, apontamos como principal 

perspectiva de estudos futuros a fase urbana do Movimento de Natal, investigando 

principalmente a história das demais instituições educativas fundadas pela Diocese 

de Natal e das práticas educativas, no intuito de reconstituir esse momento histórico 

da educação potiguar. 
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APÊNDICE A - ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

Instituição Pesquisada:_________________________________________________ 

Data da Entrevista: ___/____/_____            Local:____________________________ 

 

DADOS DO ENTREVISTADO 

Nome: ______________________________Data de Nascimento:_______________ 

Endereço:___________________________________ Município: _______________  

Função: __________________________Período de Atuação:__________________ 

 

QUESTÕES DA ENTREVISTA 

 

1. Você conhece algo sobre a história da Escola Estadual Cônego Monte? Fale 

sobre o que você sabe da fundação, dos convênios com Estado e Município e da 

Estadualização da escola. 

2. Qual o público atendido pela escola? De onde era esse público? Quais as 

características sociais, econômicas e culturais? 

3. Fale sobre os espaços da escola, como era e como se modificou ao longo do 

tempo (caraterísticas do prédio, salas de aula, biblioteca, diretoria, mobiliários, 

etc.). 

4. Como se dava a gestão da escola? Como era sua relação com os professores e 

as famílias? 

5. Havia alguma formação para os professores? Se havia, como se dava esta 

formação? 

6. Como era a relação entre professores e alunos? 

7. Como eram os materiais utilizados pelos professores e pelos alunos em sala de 

aula (cadernos, apostilas, lápis, canetas, mapas, retroprojetores, blocos lógicos, 

jogos e brinquedos, etc.)? 

8. Qual(is) livro(s) e/ou cartilha(s) mais importantes? você lembra-se de ter usado? 

9. Como eram as aulas (a prática pedagógica dos professores) e a participação dos 

alunos? 

10. O que acontecia/o que faziam os alunos no intervalo das aulas, no "recreio"? 

Quais as brincadeiras de que mais gostavam? 

11. Fale sobre a rotina da escola, como eram organizados os tempos escolares. 
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12. Como era o calendário escolar? Quais as datas mais importantes e mais 

comemoradas na escola? 

13. Fale, um pouco, sobre as principais festividades realizadas na escola. 

14. Quais as principais atividades religiosas realizadas na escola? Fale como eram 

essas atividades e a participação da comunidade escolar. 

15.  Como era o controle da disciplina na escola? Lembra-se de algum prêmio ou 

privilégio concedido aos alunos mais comportados?  Quais eram os castigos para 

os indisciplinados? 

16. Qual foi a importância da Escola Estadual Cônego Monte na sua vida e na vida 

das pessoas da comunidade que ela atende? 

17. O que você acha que mudou na Escola Estadual Cônego Monte ao longo do 

tempo e o que permaneceu até os dias atuais?  

18. Quais as lembranças mais marcantes da sua vida na Escola Estadual Cônego 

Monte? 

19. Sobre a experiência escolar, o que mais gostaria de deixar registrado neste 

momento? 
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ANEXO A – FOLHA INFORMATIVA DO CENTRO SOCIAL CÔNEGO MONTE 
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ANEXO B – OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO DE CONVÊNIO 
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ANEXO C – HISTÓRIA DE NOSSA SENHORA DA PENHA E DA GRUTA 

CONSTRUÍDA NA ESCOLA ESTADUAL CÔNEGO MONTE 
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