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Caminhos da pesquisa 

Ao pesquisarmos a história da instrução primária na Vila de Cruzeta (atual município 

de Cruzeta/RN) conhecemos parte do funcionamento do Grupo Escolar Otávio Lamartine, 

pois, tratava-se da única instituição escolar em funcionamento nessa Vila até a sua elevação a 

condição de município. Para a realização desse estudo pesquisamos no acervo da instituição, 

onde localizamos o Livro de Termos de Passeios do Grupo Escolar Otávio Lamartine (1942 – 

1959). Esse documento registra o cotidiano dessa escola, descrevendo eventos como as aulas-

passeio e as festas escolares realizadas pelas professoras que regeram esse estabelecimento de 

ensino entre os anos de 1942 e 1959. O funcionamento dos Grupos Escolares do território 

potiguar era orientado pelo Regimento Interno dos Grupos Escolares do Rio Grande do Norte 

(RIO GRANDE DO NORTE, 1925). Localizamos esse documento no acervo do Instituto 

Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte. A análise desse Regimento nos permitiu o 

cruzamento das informações existentes no referido Livro de Atas com as prescrições da 

legislação educacional norte-rio-grandense das primeiras décadas do século XX.  

As pesquisas de Garcia (2009) ganham importância para o nosso estudo, pois nos 

ajudam a compreender com mais clareza o processo de descentralização do ensino primário 

brasileiro durante o período republicano à medida que o governo federal incumbia por meio 

de Leis e de Decretos os estados da nação com a responsabilidade quanto a difusão e 

manutenção desse nível de ensino. Um exemplo dessa realidade que ocorreu no Rio Grande 

do Norte foi o Decreto nº 178, de 29 de abril de 1908 que “[...] criava um grupo escolar em 

cada sede de comarca e uma escola mista nos demais municípios, e estabelecia a Escola 

Normal de Natal desta capital, ivamente instalada a 13 de maio desse ano[...]” (LIMA,1927, 

p.167). 

A pesquisa acerca das práticas das professoras do Grupo Escolar Otávio Lamartine no 

município de Cruzeta-RN no período de 1942 a 1959 nos permite afirmar que a história da 
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instrução pública no Rio Grande do Norte pode ser estudada a partir da docência dessas 

profissionais. Dessa forma entendemos que os gestores governamentais e intelectuais 

renomados não foram os únicos a contribuir quanto ao desenvolvimento da educação nessa 

região, sendo também importante a atuação de outros sujeitos históricos. A partir dessa 

reflexão nos apoiamos nas teorizações da História Cultural para respaldarmos esta pesquisa 

nesse sentido, buscamos apoio nas pesquisas de Burke, amparados num conceito de história 

vinda de baixo, ou seja, a história construída a partir das experiências dos sujeitos que 

tradicionalmente são tratados como tendo um papel secundário na história. 

[...] a história tradicional oferece uma visão de cima, no sentido de que tem 
sempre se concentrado nos grandes feitos dos grandes homens, estadistas, 
generais ou ocasionalmente eclesiásticos. Ao resto da humanidade foi 
destinado um papel secundário no drama da escola. (BURKE, 1992, p. 12). 

Diante dessa concepção nossa compreensão é de que quaisquer atividades humanas 

desenvolvidas ao longo do tempo, em diferentes épocas e sociedades são passíveis de uma 

análise histórica. Nessa perspectiva também nos apoiamos nas concepções de Chartier (1990) 

ele explicita para a História Cultural o conceito de história das representações, que significa a 

produção da história a partir das realidades pensadas e vividas pelos indivíduos, ou seja, 

representada a partir das suas práticas.  

Assim, nossa pesquisa se direciona às práticas registradas das professoras do Grupo 

Escolar Otávio Lamartine entre os anos de 1924 a 1959, com foco específico na matéria das 

lições de coisas que previam os passeios escolares, defendendo que essas práticas representam 

um importante papel no desenvolvimento da educação município de Cruzeta-RN como 

também representa parte da história da educação potiguar. 

Breve relato da história da instrução pública no Brasil 

A educação no país acontece desde a chegada dos jesuítas em 1549, no então Brasil 

colonial. As escolas de primeiras letras, regidas pela Companhia de Jesus, tinham como 

principal objetivo catequizar os gentis sob a doutrina católica afim de manter a ordem social 

na colônia e expandir o catolicismo, então em crise na Europa, à novas terras. Tinham como 

público alvo os índios e a filosofia de ensino era a escolástica. Essa educação Jesuítica se 

caracterizava como tradicional e humanística, e ainda que houvesse a intenção de catequizar 

os índios, a educação era privilégio das classes mais nobres. 
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O ensino jesuítico permanece na colônia brasileira até o ano de 1759 quando o 

Marquês de Pombal1 expulsa os Jesuítas das terras sob domínio português e promove a 

implantação do ensino público oficial. A partir de então as aulas régias passam a ser 

ministradas na colônia, sustentadas pelo subsídio literário. Esse período pombalino rompe 

com a predominância da doutrina católica no ensino, e acaba sendo visto como insatisfatório 

se comparado a educação jesuítica por diversos fatores, como nos mostra Saviani: 

 

[...] as reformas pombalinas se contrapõem ao predomínio das ideias 
religiosas [...] as mudanças propostas enfrentaram várias dificuldades para 
efetivar-se, por diversas razões, entre as quais podemos mencionar: a 
escassez de mestres em condições de imprimir a nova orientação às aulas 
régias, uma vez que sua formação estava marcada pela ação pedagógica dos 
próprios jesuítas; a insuficiência de recursos dado que a colônia não contava 
com uma estrutura arrecadadora capaz de garantir a obtenção do subsídio 
literário para financiar as aulas régias; a reorientação provocada pela 
“viradeira de Dona Maria I” que sobreveio a Portugal após a morte de Don 
José I em 1777; e, principalmente, o isolamento cultural da colônia motivado 
pelo temor de que, por meio do ensino, se difundissem idéias 
emancipacionistas. (SAVIANI 2008, p. 114) 

 

Com a chegada da Família Real portuguesa na colônia brasileira em 1808, tem início o 

processo de ruptura do Pacto Colonial que culminou na independência do Brasil em 1822. A 

independência fez surgir a primeira constituição do Brasil, outorgada em 1824. A constituição 

criou o sistema nacional de instrução pública que atribuiu ao estado a obrigatoriedade de 

fornecer gratuitamente à população o ensino primário. Com a expansão da educação, discutia-

se a implantação de um método de ensino no império, fato que ocorreu com a Lei de 15 de 

outubro de 18272 que determinava a criação das Escolas de Primeiras Letras regidas sob o 

Método de Ensino Mútuo3.  

O sucesso desse Método de Ensino na Europa lhe rendeu boa fama, seus resultados 

satisfatórios e seu baixo custo atraíram os olhares do Império Brasileiro que o adotou como 

primeiro Método Oficial de Ensino do Brasil. No entanto o Método Lancasteriano acabou não 

rendendo os resultados esperados, pois “a falta de investimentos adequados em materiais, 

                                                           
1 Sebastião José de Carvalho e Melo, Marquês de Pombal, foi um nobre, diplomata e estadista português. 
Foi secretário de Estado do Reino de Portugal durante o reinado de D. José I (1750-1777). 
2 Lei de 15 de outubro de 1827. Manda crear escolas de primeiras letras em todas as cidades, villas e logares 
mais populosos do Imperio. 
3 Desenvolvido por Joseph Lancaster, pedagogista e quaker inglês, o Método de Ensino Mútuo previa que um 
único professor pudesse educar um elevado número de alunos com auxílio de monitores. 
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escolas e, principalmente, na formação de professores impediu o progresso da educação 

brasileira nesse período” (Araújo, Costa e Garcia. 2017). Esse Método passa a ser 

gradativamente substituído pelo ensino simultâneo através da reforma Couto Ferraz.  

Instrução pública na primeira república 

 Com a proclamação da república no final do século XIX, a instrução pública no Brasil 

passa a ser aplicada dentro de um sistema de ensino modelar desenvolvido e aplicado no 

estado de São Paulo para servir de referência na remodelação escolar dos outros estados. 

Através da reforma Caetano Campos o ensino ganha traços de liberalidade e cientificismo sob 

o Método Intuitivo baseado em Pestalozzi4.  

 Tal método, através da lição das coisas, baseava-se na intuição, nos sentidos e na 

observação procurando levar em conta as características infantis como a imaginação e 

curiosidade. As lições de coisas possibilitavam ao aluno o experimento do conhecimento ante 

a sua conceituação, através de novos materiais didáticos. 

 Desse modo, na estratégia republicana, como nos mostra Lopes, Faria Filho e Veiga 

(2011, p. 226): 

[...] o Grupo Escolar é a instituição que condensa a modernidade pedagógica 
pretendida e o “método intuitivo” a peça central na institucionalização do 
sistema de educação pública modelar. De sua conjunção, resulta o modelo 
paulista que será exportado para outros estados da Federação.  

 

A instrução pública na nova escola normal da república apresentou mudanças 

curriculares no ensino, que passou a englobar um maior número de disciplinas além de ser 

gratuita a todos e aberta a ambos os sexos, sendo dividida em duas modalidades: o ensino 

primário e secundário. O primeiro tinha duração de 8 anos e era dividido em dois modos: 

elementar e complementar, com duração de 4 anos cada. As escolas públicas isoladas eram 

denominadas Grupos Escolares, e ofertavam o ensino primário tendo suas classes organizadas 

pelo nível de adiantamento dos alunos. A nova escola republicana caracterizava-se, portanto, 

por ser pública, gratuita, obrigatória, leiga e universal.  

O sistema de ensino republicano era então verticalizado, de modo a apresentar três 

níveis: primário, secundário e superior. 
                                                           
4 João Pestalozzi nasceu em 1746 na cidade de Zurique, Suíça e faleceu em 1827. Lembrado como quem 
psicologizou a educação, Pestalozzi procurou aprimorar suas teorias a partir das práticas, no desejo de 
desenvolver a educação pública, pois acreditava que a renovação da educação seria a verdadeira questão social. 
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Instrução Pública no Rio Grande do Norte 

 A primeira Lei que tratava da organização do ensino no território potiguar foi a Lei n. 

249, de 22 de novembro de 1907, que autorizou o governo a reformar a instrução pública, 

especialmente quanto ao ensino primário, no sentido de torna-lo mais amplo e garantir sua 

proficuidade. Decorrente dessa reforma surge o primeiro Grupo Escolar do estado, 

denominado “Grupo Escolar Augusto Severo”, seguindo o modelo dos Grupos Escolares de 

São Paulo, foi criado pelo Decreto n. 174, de 5 de março de 1908. 

Em 1908 é criada no estado do Rio Grande do Norte a primeira instituição específica 

para formação docente, através do Decreto n. 178, de 29 de abril de 1908 que criou a Escola 

Normal de Natal para o preparo de professores de ambos os sexos. A partir disso diversos 

decretos são expedidos criando grupos escolares em municípios e vilas pelo estado. O 

surgimento dos grupos escolares por todo o território norte-rio-grandense faz surgir a 

necessidade de organização quanto ao sistema de ensino potiguar, essa disposição se 

estabelece através da Lei n. 405, de 29 de novembro de 1916 que reorganizou o ensino 

primário, secundário e profissional no estado. 

Também chamada de Lei Orgânica do Ensino, estabeleceu novas normas quanto ao 

plano de organização do ensino, criando os conselhos escolares e atribuindo ao governo poder 

e liberdade de ação sob a instrução pública. Também discorre sobre o ensino privado, dando 

liberdade quanto aos métodos didáticos, ficando a cargo do governo a fiscalização dos 

aspectos higiênicos, morais e curriculares. 

 Regimento Interno das escolas públicas do RN 

 A Lei orgânica serviu como base ao Conselho de Educação para organização geral do 

ensino público no Rio Grande do Norte, e determinava que o ensino primário seria ministrado 

nos grupos escolares e nas escolas isoladas e dividido em ensino elementar e complementar. 

Criou os conselhos escolares em substituição aos antigos delegados escolares, e lhes deu 

incumbências quanto a fiscalização do ensino, do modo que cada município deveria ter um 

conselho composto por cinco membros sendo quatro nomeados pelo diretor da instrução 

pública e o quinto, aquele que presidiria o Jure do conselho. 

 No tocante a metodologia de ensino que deveria se estabelecer nas instituições, o 

Artigo n. 42 dessa lei determinava: 
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Art. 42 – Nos estabelecimentos de ensino primário, dar-se-á instrução 
primária infantil e elementar de acordo com o programa adotado, sem 
preferências de uma sobre as outras matérias; as lições serão sobretudo 
práticas e concretas; os professores as encaminharão de modo que as 
faculdades do aluno sejam incitadas a um desenvolvimento gradual e 
harmônico, cumprindo-se para isto processos intuitivos. (RIO GRANDE DO 
NORTE, 1917, p. 44). 

 

 Seguindo o exemplo das demais reformas de ensino ocorridas no País, o método 

intuitivo, contemplando o pensamento de Pestalozzi, passa a ser prevalente na instrução 

pública norte-rio-grandense. O processo intuitivo, priorizava a importância da observação das 

coisas, objetos e fenômenos naturais, e segundo Faria Filho (2010): 

  

Essa etapa de observação minuciosa e organizada é condição para a 
progressiva passagem, pelos alunos, de um conhecimento sensível para uma 
elaboração mental superior, reflexiva, dos conhecimentos. Tal etapa inicia-se 
pelas “lições de coisas”, momento em que o professor deve criar as 
condições para que os alunos possam ver, sentir, observar os objetos. 
(FARIA FILHO, 2010, p.143). 

 

As “lições de coisas” eram matérias ensinadas nas escolas primárias e tinham, dentro 

do método intuitivo, muita relevância no ensino primário da instrução publica brasileira, era 

através dela que se realizavam os passeios escolares que veremos mais a frente.  

A partir das atribuições permitidas ao governo pela Lei Orgânica do Ensino foi 

expedido o regimento interno dos grupos escolares pelo Ato n. 51 de 15 de maio de 1925 que 

orientou as metodologias de ensino, o quadro de horários, as matérias e materiais didáticos 

que deveriam ser utilizados nas instituições de ensino primário sustentadas pelo governo. 

Os passeios escolares, eram vistos como parte do regime didático do ensino primário e 

deveriam ser pensados e organizados de modo a favorecer o contato com a natureza local, 

como determinava o Artigo n. 40 do referido Ato: 

 

Art. 40 – Os passeios ou excussões escolares dirigir-se-ão de preferência aos 
campos de cultura, fábricas, fazendas, e outros estabelecimentos industriais. 
Quando as excussões forem destinadas a campos de demonstração e 
fazendas agrícolas, os diretores de grupo de entenderão previamente com os 
chefes desses estabelecimentos, para que, por ocasião da visita, funcionem as 
maquinas agrícolas. (Art. 56 da lei 405 de 1916). (RIO GRANDE DO 
NORTE, 1925, p. 18).    
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 Os passeios escolares eram, portanto, atividades indispensáveis na perspectiva do 

método intuitivo, e representavam momentos de ensino-aprendizagem. 

 O Grupo Escolar Otávio Lamartine 

 Criado pelo Decreto n. 925, de 3 de outubro de 1935, o Grupo Escolar Otávio 

Lamartine foi fundado na então povoação de Cruzeta, pertencente ao município de Acari-RN 

e tinha a denominação de “3 de outubro”. Inicialmente teve seu funcionamento com três 

classes e foi construído pelo Estado, na gestão de Mario Leopoldo Pereira da Câmara5. A 

denominação de “Otávio Lamartine” se deu através do Decreto n. 123 de 21 de fevereiro de 

1936 que atendendo ao apelo dos habitantes do povoado Cruzeta determinou a mudança na 

denominação da instituição de ensino. 

 O Grupo Escolar Otávio Lamartine seguia, assim como os demais grupos escolares do 

estado do Rio Grande do Norte, os regimentos internos elaborados em 1925. No tocante ao 

ensino das matérias, a pesquisa realizada no acervo histórico da instituição possibilitou 

localizar o livro de termo de passeios que elenca uma quantidade significativa de registros da 

lições de coisas que eram uma das matérias lecionadas pelas professoras durante a realização 

das aulas-passeios. 

 Com base no Livro de Termo de Passeios do Grupo Escolar Otávio Lamartine (1942 – 

1959), elaboramos o seguinte quadro demonstrativo que especifica os locais escolhidos, os 

passeios escolares e as respectivas lições de coisas ministradas por algumas das professoras 

que lecionaram na instituição no respectivo período. 

QUADRO 1 – PASSEIOS ESCOLARES REALIZADOS PELO GRUPO ESCOLAR 

OTÁVIO LAMARTINE (1942 – 1959) 

Professora 

Organizadora 

Passeio Escolar / 

Local (data) 

Lição de coisas ministrada 

Gilberta da Cunha 

Pinheiro 

Propriedade do Sr. 

Igino Bezerra 

(31/03/1943) 

 

Lição de coisas sobre a plantação de algodão. 

Gilberta da Cunha 

Pinheiro 

Local não 

especificado 

Lição de coisas sobre os animais úteis a agricultura. 

                                                           
5 Mario Leopoldo Pereira da Câmara (Natal, 03 de setembro de 1891 – Rio de janeiro, 3 de dezembro de 
1967) foi um advogado e ministro brasileiro. Foi interventor federal no Rio Grande do Norte, de 2 de agosto de 
1933 a 27 de outubro de 1935 e  ministro da Fazenda, de 11 de outubro de 1955 a 31 de janeiro de 1956, nos 
governos Café Filho, Carlos Luz e Nereu Ramos. 
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(30/04/1943) 

Josefa Aúrea de 

Araújo e Terezinha 

Pereira de Araújo 

Estação experimental 

do Seridó 

(30/07/1951) 

 

Lição de coisas sobre a vegetação local. 

Terezinha de Jesus 

Medeiros 

Escola do Rio 

Salgado (29/07/1952) 

Lição de coisas sobre o valor da instrução e 

educação ministrada pelos professores nas escolas. 

 

Terezinha de Jesus 

Medeiros Góes 

Estação Experimental 

do Seridó 

(08/06/1954) 

 

Lição de coisas sobre a agricultura local e regional. 

Josefa Aúrea de 

Araújo, Alexandrina 

Maria de Oliveira e 

Maria das neves 

Bezerra 

Escola Isolada do 

Sitio Malhada Grande 

(10/12/1954) 

 

 

Não foi especificada 

Fonte: Elaborado com base no Livro de termos de passeios do Grupo Escolar Otávio Lamartine (1942 – 1959). 

 Os passeios escolares consistiam em atividades didáticas que proporcionavam aos 

alunos momentos de experimento e interação com o meio estudado. Citamos como exemplo o 

Termo de Passeio Escolar organizado pelas professoras Josefa Aurea de Araújo e Terezinha 

Pereira de Araújo, e pela então diretora da instituição Terezinha de Jesus Medeiros, na data de 

30 de julho de 1951. Esse evento foi registrado no seguinte termo: 

 

Termo de Passeio Escolar. Aos trinta dias do mês de julho do ano de mil 
novecentos e cinquenta e um, efetuou-se um passeio escolar para os 
pequenos do primeiro e segundo ano primário deste Grupo Escolar “Otávio 
Lamartine” que constou do seguinte:  

As seis e meia estavam todos os pequenos do grupo, prontos para efetuarem 
o passeio em demanda à Estação Experimental do Seridó, propriedade do 
Governo Federal, que dista desta vila dois quilômetros. Os alunos se 
mostraram muito satisfeitos durante a viagem. 

As sete horas chegamos no Grupo Escolar Rural daquela estação onde nos 
esperavam os alunos do dito grupo que nos acompanharam no passeio.  

Aos sete e vinte minutos chegamos ao lugar escolhido para o passeio e nos 
instalamos sob a sombra de frondosa oiticica. As crianças sem perda de 
tempo entregaram-se aos folguedos. Às nove horas teve lugar a merenda e às 
dez e meia já estávamos de volta. 

Acompanharam a meninada as professoras Josefa Aurea de Araújo, 
Terezinha Pereira de Araújo e Terezinha de Jesus Medeiros. As duas 
primeiras regentes respectivamente das classes 1° e 2° ano. As outras classes 
neste dia tiveram aulas. Para constar fiz o presente Termo que assino. 
Terezinha de Jesus Medeiros. (GRUPO ESCOLAR OTÁVIO 
LAMARTINE, 1942 – 1959, p. 67). 
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Como já visto anteriormente, o Artigo 40 do Regimento Interno dos Grupos Escolares 

determinava que os passeios deveriam dirigir-se aos campos de cultura, e nos registros 

analisados foi possível perceber essa indicação ao observamos os destinos das excursões, 

como a Estação experimental do Seridó, localizada em Cruzeta-RN, cenário de grande 

atividade agrícola no município. 

 Desse modo, as professoras do Grupo Escolar Otávio Lamartine organizavam os 

referidos passeios em locais conhecidos pelos alunos, contextualizando o conhecimento 

trabalhado na sala de aula com a realidade da população que em grande parte tinha na 

agricultura sua fonte de renda e outra parte no comércio local. 

Considerações finais 

 As reformas educacionais promovidas no Rio Grande do Norte a partir do século XX 

demonstram a preocupação que o governo teve em melhorar a instrução pública no estado. A 

Escola Nova de Natal, projetada para a formação e qualificação de professores e a expansão 

de uma rede de escolas pelo território potiguar foram fatores determinantes para o 

desenvolvimento da instrução pública em solo norte-rio-grandense. 

 O Método intuitivo de ensino, presente nas escolas potiguares no início do século XX 

foi a base para o brotar dos preceitos pedagógicos da Escola Nova no ensino do estado. 

 Os registros de passeios analisados nesse trabalho permitem afirmar que as professoras 

do Grupo Escolar Otávio Lamartine, no período de 1949 à 1952, praticaram métodos 

intuitivos de ensino indicados pelos Regimentos Internos dessas instituições. Como exemplo, 

citamos os passeios realizados com os alunos do respectivo Grupo Escolar em fazendas e na 

Estação Experimental do Seridó. Esses eventos foram documentados no Livro de Termos de 

Passeios dessa instituição, nos registros constam que as professoras faziam uso desses espaços 

para ministrar lições de coisas relacionadas àqueles ambientes. As lições eram matérias 

ensinadas nas escolas primárias brasileiras e constituíam-se como a base do método intuitivo 

de ensino. 

 Ao reconstituirmos as práticas educativas das professoras do Grupo Escolar Otávio 

Lamartine, observamos a consonância entre suas práticas docente e a legislação escolar 

expressa nos documentos direcionadores do ensino no estado. Desse modo refletimos sobre a 

articulação entre as educadoras do município e o importante papel que desempenharam na 
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construção da sociedade Cruzetense, além da sua contribuição quanto a história da instrução 

pública no estado do Rio Grande do Norte. 
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