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Situando a pesquisa 

 

O referido artigo trata-se de uma investigação inicial do Núcleo de Pesquisa em 

Educação/NUPED, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte estando atrelada ao 

programa institucional de iniciação cientifica/ PIBIC, tendo projeto intitulado “visitar escolas, 

conhecer o interior: ações politicas através da inspetoria de Ensino na organização da 

educação Norte-Rio-Grandense (1924-1928)”, sob a orientação da professora Drª, Sara 

Raphaela Machado de Amorim. 

Para o desenvolvimento desta pesquisa nos embasamos na análise de documentos 

como o Regimento Interno para os Grupos Escolares (1925), Regulamento Geral do 

Departamento de Educação (1924), e Livro de Atas e Assinaturas do Curso de Férias (1925), 

materiais estes que auxiliam na compreensão das questões referentes às ações politicas e 

educacionais que eram desenvolvidas no cenário Norte-Rio-Grandense. Os autores Almeida 

(1998) Certeau (1982) e Souza (2008) trazem em suas leituras discussões que nos fazem 

entender como se caracterizava o ensino publico e as práticas docentes realizadas no período 

analisado.  

A partir da revisão da literatura percebemos a relação do ideário educacional com 

aquilo que estava organizado nos documentos. Com isto compreendemos a relevância deste 

procedimento para a pesquisa documental, dado que conhecer o que já existe sobre a temática 

estudada torna-se relevante para compreender de que modo o trabalho ora escrito propõe 

novas reflexões acerca da história da educação norte-rio-grandense. O recorte histórico 

demarca um período para análise de um contexto caracterizado por novas ações na área 
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educacional. Com isso, refletimos e cerca de como estava a educação antes de um novo 

governo que ao assumir o estado propunha buscar melhorias no ensino e na saúde pública. 

O período histórico é o lapso de tempo que se caracteriza por determinados 
fatores e agentes que configuram com sua permanência uma estrutura estável 
que evolui de modo imperceptível e que se configura em um espaço de 
inteligibilidade histórica. (AROSTEGUI, 1995 apud RODRIGUEZ, 2010, 
p.40) 
 

 Em 1924 José Augusto Bezerra de Medeiros3 tomou posse como governador do 

estado e, diante das suas propostas de atuação governamental, observamos o objetivo central 

era buscar meios para obter progresso, destacava seus investimentos, sobretudo, no que dizia 

respeito ao ensino e a saúde pública. Resolveu criar cinco Departamentos: o de Saúde Pública, 

Segurança Pública, Agricultura e Obras Públicas, Departamento da Fazenda e do Tesouro, e o 

Departamento de Educação que substituiria a antiga Diretoria Geral da Instrução Pública. 

 Criado dentro dos termos do artigo 1º, letra E, do Decreto nº 238 de 30 de junho de 

1924, este Departamento tinha como responsabilidade organizar e supervisionar o serviço de 

ensino público e particular na capital e no interior do Estado, desse modo era competência do 

governador escolher um diretor geral para exercer as determinadas funções. Pensando no 

progresso do ensino e os novos rumos educacionais que o Rio Grande do Norte tomaria, José 

Augusto nomeia como diretor geral do Departamento de Educação, o educador Nestor dos 

Santos Lima, com quem tinha laços de amizade desde o período em que  era deputado federal. 

Os jornais do período emitem notas de elogios que mostram as possíveis relações afetivas que 

eram estabelecidas entre os dois. Nestor Lima era um sujeito totalmente envolvido nas causas 

educacionais, que estava viajando dentro e fora do país em busca de conhecimentos para a 

organização e melhoria do ensino, sendo que seus métodos inovadores eram baseados nos 

princípios da Escola Nova.  

 

                                                           
3 De acordo com Araújo (1999): José Augusto Bezerra de Medeiros nasceu na cidade de Caicó/ RN. Pertenceu a 
chamada de homens nascida com a República, portadora de sólida cultura intelectual e erudita, voltada para a 
votado para a construção de uma identidade nacional pátria . Ele era visto pelos seus contemporâneos como um 
idealista, havendo a trajetória de vida corporificado a história de suas convicções liberais. Esses também 
registraram que as suas grandes paixões foram a educação, a democracia e o parlamentarismo. Ademais também 
foi telúrico, por eleger o Rio Grande do Norte acima de tudo, e, por extensão, a região Nordeste na qual se situa. 
Ambos estavam sempre presentes na sua agenda politica, e deles se tornou um estudioso incansável, de suas 
possibilidades educacionais, econômicas e sociais. Adepto a Escola Nova, José Augusto foi um dos integrantes e 
entusiastas do movimento pela renovação da educação, ao lado de A. Carneiro Leão, Victor Viana, Mario Pinto 
Serva, Afrânio Peixoto, e , mais tarde , Heitor Lira, Sampaio Dória, Venâncio Filho, Edgard Sussekind, entre 
outros. Tal movimento foi ao que nos parece, pelos seus objetivos, um dos principais móveis para a perspectiva 
de fundação de Associação Brasileira de Educação (ABE), assim como, pelo incentivo desta, das reformas 
estaduais de ensino que, no Rio Grande do Norte, tiveram repercussões pela forma empreendida durante o 
governo próprio José Augusto (1924-1927).  

Anais do VI Seminário Nacional Gênero e Práticas Culturais 
João Pessoa – PB | 22 a 24 de novembro | 2017 | ISSN 2447-5416    

 

 



 

 

3 

 

Em 1923, na realização de uma de suas viagens pelo exterior, Nestor Lima partiu com 

destino a Montevideo, onde observou um Curso de Férias que aconteceu para o professorado, 

diante da sua observação mostrou interesse em realizar o referido curso no Estado. Em 1925 

acontecia o primeiro “Curso de Férias” para o professorado norte-rio-grandense, que consistia 

obter um melhor padrão nas práticas que eram exercidas pelos educadores.  

Durante um período de quinze dias foram abordados diversos temas nas palestras 

como: Orientação Geral do Ensino e os “Cursos de Férias”, Moléstias escolares/miopia e 

escoliose, Administração e Escrituração da escola, Língua Materna, O ensino da leitura na 

Escola Primária, Verminoses Humanas; Lições de coisas no Ensino Primário, profilaxia das 

doenças transmissoras, O ensino de aritmética na Escola Primária. Com base nas assinaturas 

que estão no Livro de Atas e Assinaturas do Curso de Férias (1925) é possível notar que 

houve uma participação diária de em média cem professores nos dias de realização do evento. 

A partir desse curso, tinha como proposito aperfeiçoar as práticas docentes exercidas, a partir 

da partilha de saberes daqueles que eram os sujeitos autorizados à fala de tais temas. 

 

 A natureza dos documentos e os sujeitos que os produziam 

 

Falar de pesquisa documental nos remete a pensar sobre os silêncios existentes nas 

entrelinhas de cada escrito a partir das falas dos sujeitos que os produziram, é mediante a cada 

não dito que somos indagados a ter um olhar minucioso enquanto pesquisadores. O trabalho 

com pesquisa documental em História da Educação torna-se relevante por trazer em si 

informações que maioria das vezes estão ocultas em determinados locais da sociedade. No 

cenário educacional Norte-Rio-Grandense, a produção e emissão de documentos trazem 

informações de ações reguladoras do ensino primário voltado para o cidadão republicano que 

eram desenvolvidas pelo Departamento de Educação.  

O sujeito designado para a escrita de regimentos e regulamentos era o então diretor do 

Departamento de Educação Nestor dos Santos Lima. No entanto, vale ressaltar que antes de 

serem publicados, os escritos precisavam da autorização do governador José Augusto Bezerra 

de Medeiros. Nos lugares responsáveis por guardarem esses documentos como Instituto 

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

encontramos documentos como Regimento Interno para os Grupos Escolares, Regulamento 

Geral do Departamento de Educação e Livro de Atas  Assinaturas do Curso de férias. Escritos 

estes que consta assinatura do educador Nestor dos Santos Lima, como também as datas de 
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autorização por parte do Governador para cumprimento de regras estabelecidas para o ensino 

na capital e no interior do Estado 

O Regimento Interno dos Grupos Escolares, publicado em 15 de Maio de 1925 é um 

documento composto de programas de ensino para aprimorar o ensino infantil no Rio Grande 

do Norte. Nele estão impostos os horários e materiais como livros que são indicados para o 

ensino primário completo. Esse ensino acontecia nos Grupos Escolares do Estado, sendo 

dividido em Cursos Complementares e Elementares e Curso Infantil Misto, a duração desses 

cursos era de seis anos, sendo assim, para cada modalidade era designado um período de dois 

anos, com uma serie de disciplinas para serem ministradas.    

No livro de Atas e Assinaturas do Curso de Férias estão registros de palestras que 

aconteceram para o professorado Norte-rio-grandense, tendo inicio no dia 3 de janeiro de 

1925 no salão da Escola Normal de Natal. Esse acontecimento ficou denominado como 

quinzena pedagógica, na solenidade de abertura estava presente o Governador José Augusto 

Bezerra de Medeiros, Nestor dos Santos Lima e entre outros educadores. Em sua fala, o 

Governador esclareceu a importância que esse curso tinha, e em seguida parabenizou o 

Diretor do Departamento por tamanha iniciativa em realizar o primeiro curso de férias no 

Estado.  Nestor era o responsável por selecionar os temas para as discussões, e as pessoas que 

ministrariam essas palestras. 

O Regulamento Geral do Departamento de Educação (1925) é um documento 

composto de oito capítulos que trazem em si as disposições a serem cumpridas nos 

respectivos setores deste Departamento como: a organização do departamento e as funções 

exercidas pelo diretor; conselho de educação; Inspetoria de ensino; conselhos escolares, 

presidentes e delegados; os setores administrativos da secretaria funcionários e seus devidos 

expedientes. 

Ao analisar documentos como este, temos a possiblidade de investigar ações e saberes 

daqueles que estavam a frente do meio educacional e politico. Portanto trabalhar com 

pesquisa em documentos nos oportuniza rever o passado e conhecer diversos aspectos que 

maioria das vezes estão esquecidos. Diante desses pressupostos, é possível fazermos uma 

análise e fomentar a discussão em relação a diversos assuntos, inclusive a figura da mulher e 

sua atuação profissional na educação norte-rio-grandense. 

 

A formação para a mulher na educação norte-rio-grandense 

 

Anais do VI Seminário Nacional Gênero e Práticas Culturais 
João Pessoa – PB | 22 a 24 de novembro | 2017 | ISSN 2447-5416    

 

 



 

 

5 

 

Pensando no ensino ofertado e as possíveis relações de formação profissional para 

homens e mulheres, podemos observar a partir da análise documental a intrínseca semelhança 

da atuação profissional da mulher com a concepção do ser mãe, esposa e dona de casa. Na 

proposta de ensino, as disciplina deixam explicito a clara distinção no ensino para meninos e 

meninas. Sendo assim é possível notar que para o homem o modelo de aprendizagem 

oferecido tinha o objetivo de formar esse sujeito para o âmbito do trabalho. 

Na disciplina de civismo temos a possibilidade de perceber as relações de gênero 

materializadas nas práticas de ensino destinado para os públicos feminino e masculino. Os 

documentos nos mostram conteúdos que partiam de uma abordagem para preparar o público 

masculino para atuação como futuros dirigentes de espaços que certamente seriam restritos ao 

sexo feminino, em especial os cargos políticos. 

Enquanto isso, as disciplinas para as meninas visavam preparar a mulher para os 

moldes do trabalho doméstico, seriam então instruídas para ser esposa, mãe e dona do lar. É 

importante ressaltar que no século XIX no Brasil a educação para as meninas acontecia em 

ambientes propriamente particulares, até então ate essas moças das classes, mas privilegiadas 

tinham um ensino voltado para as aptidões do lar. Afirma (ALMEIDA 1998 p.55):  

 

Nas casas mais abastadas as jovens recebiam de professores particulares 
algumas noções elementares, mas dedicavam-se sobretudo às prendas                          
domésticas e à aprendizagem de boas maneiras. Mesmo essas moças 
privilegiadas tinham reduzido acesso à leitura, pouco ou nada sabiam de 
história ou geografia, possuíam vagas noções de literatura e cálculo, 
dedicavam-se mais à aprendizagem de uma língua, de preferência o francês, 
vivendo nos limitados horizontes domésticos, aguardando o casamento que 
deveria ser sua suprema aspiração e para o qual eram preparadas por toda a  
vida. 

    
Neste sentindo, podemos perceber que nesse período a mulher não recebia uma 

educação para fazer com que a tornasse um ser integrante de um processo para a formação 

profissional.  Sua educação era propriamente tida como um meio de preparo para a vida 

conjugal, e também uma forma de aprender a ter cuidados com o ambiente que precisaria de 

sua total dedicação.  

 É importante lembrar que a luta da mulher em inserir-se em outros espaços além do 

doméstico, derivou do fato de ter uma autonomia em relação ao seu ambiente privado do lar. 

Ao adentrarem em ambientes como os setores educacionais, proporcionavam-lhes uma 

condição de liberdade, ou seja, mesmo aquelas mulheres casadas, no momento em que 
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ocupassem um espaço profissional, tinham a oportunidade de saírem de casas sozinhas para o 

lugar de trabalho sem ser acompanhadas pelos esposos. 

Segundo Almeida (1998) a busca da mulher por caminhos remunerados possibilitou 

um olha minucioso sobre o espaço domestico, e, contudo as relações de submissão e opressão 

que tinham por parte de seus companheiros. No entanto, serem reconhecidas em outros 

espaços além do domestico, causaria uma verdadeira ruptura nas relações de poder que 

tinham dentro lar. 

No Rio Grande do Norte, as disciplinas organizadas dentro do Regimento Interno para 

os Grupos Escolares (1925), nos mostra a educação para a mulher em um processo bem 

delineado, nas disciplinas que seriam para ambos o sexo, as atividades para as meninas seriam 

dentro daquilo que lhes competiam como estão descritas em trabalhos manuais: 

 

(Classes masculinas): Modelagem de fructos , folhas , flores, em areia, cera, 
barro, gesso, papel ou pano. Construção de caixas cestas e outros objectos 
com fibras ou madeiras. Applicações da palha de carnaúba onde houver. 
Outras ocupações uteis.  
( classe femininas): O mesmo programa das classe masculinas naquilo que 
lhes for possível e mais: crochet , pontos de marcas , letras , números e 
nomes. 
Pontos, pespontos, franzidos, pregas, bainhas, casear, pregar botões e 
colchetes, remendos e senzidos. 
Costura e cortes de camisa, aventaes, lençóis, toalhas, babadouros, toucas e o 
outras peças do vestuário infantil. Applicação da maquina de costura. 
Trabalhos em lã. Rendas. Bordados de almofadas. (REGIMENTO 
INTERNO PARA OS GRUPOS ESCOLARES, 1925, P. 68). 
 

O Livro de Atas e Assinaturas do Curso de Férias (1925) possibilitam-nos perceber 

uma presença maciça da mulher como parte integrante da educação Norte-rio-grandense. 

Certamente a inserção da mulher no campo da educação tenha sido resultado desse processo 

de ensino e aprendizagem organizados para o período em que visava formar um sujeito 

republicano para aprender a se comportar diante da sociedade, e não tenha sido apenas por 

questão de melhorias e independências financeiras.  

Almeida (1998, p.72) traz em sua discussão “que a concepção de maternidade e a 

ênfase em ser da natureza feminina cuidar de crianças permitiram, indiretamente, o trânsito 

das mulheres do espaço doméstico para o público [...]”. Com a luta pela Feminização do 

magistério foi estabelecido um meio de desafiar a sociedade patriarcal e romper com os 

preconceitos da atuação da mulher em espaços propriamente masculinos. A figura feminina 

obviamente estaria dentro das doutrinas cristãs por ser aquela que tinha os traços de Maria, 
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que trataria de ensinar moralmente dentro dos princípios não apenas de educadora e sim como 

mãe. Almeida discute que: 

 
Com a possibilidade das mulheres poderem ensinar produziu-se uma grande 
demanda pela profissão professora. Aliando-se a essa demanda, o discurso 
ideológico construiu uma série de argumentações que alocavam ás mulheres 
um melhor desempenho profissional na educação, derivado do fato de a 
docência estar ligada as ideias de domesticidade e maternidade. (ALMEIDA, 
1998, P. 64) 

 
 

A ascensão do publico feminino na profissionalização do ser professora, além de ser 

um avanço da inclusão da mulher no meio trabalhista, também, é uma quebra de paradigma, 

onde esta é capaz de ser profissional, e não apenas uma senhora dona de casa. Mas vale 

ressaltar que mesmo com esta inserção no mercado de trabalho como profissional, suas 

práticas exercidas eram delineadas com o perfil doméstico, onde seus itinerários geralmente 

eram voltados às disciplinas de desenho, trabalhos manuais e prendas domésticas.  

Ao fazermos essa análise dos documentos nos indagamos a pensar a respeito do estado 

civil dessas professoras, tendo em vista que para ser professora preferencialmente deveria ser 

uma mulher solteira, pois não teria uma dedicação além da sala de aula, estando atendendo 

necessariamente a todos os chamados que o ambiente escolar lhe concedesse. Mediante a 

essas ideias de duplas funções que a mulher casada teria que exercer, Nestor Lima enfatizava 

que a educação do estado estava em certo declínio, talvez fosse proveniente de a mulher ter 

que esta atendendo não só a função de educadora, e sim aos chamados de dois ambientes: 

 

Por mais diligente e laboriosa que a mulher seja não poderá dar conta dos 
encargos da família, cuidar dos filhos, do marido, dirigir os empregados, 
enfim, a própria habilitação, providenciando a tempo e a hora acerca de tudo 
o quanto é necessário à regularidade da vida doméstica, de que é ela o fulcro 
e o ponto central, e, por outro lado, preparar bem as lições, dispor 
metodicamente e previamente o seu trabalho, fazer a escrituração da classe, 
estudar e ilustrar-se constantemente, comparecer à hora marcada, esgotar o 
horário, preocupada tão somente com o seu mister pedagógico, sem os 
sobressaltos e o temor dos chamados urgentes e dos reclamos aflitos de casa, 
para ver o menino que caiu ou está com febre, ou quebrou algum objeto.  
(AMORIM, 2017, P.147, apud LIMA, 1927b, p. 5). 
 

Desse modo, percebemos que em sua fala, Nestor aponta a necessidade e atenção que 

a mulher deveria ter com seu espaço familiar, e o curto período de tempo que teria para 

preparar e da conta das atividades do seu trabalho no campo pedagógico. 

 

Práticas culturais, de ensino e relações de gênero 
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Pensar em práticas culturais e vivências educacionais nos leva a refletir sobre a 

formação que era impregnada para o cidadão republicano, nos respaldando da ideia de que 

nessa época a escola era vista como uma instituição responsável por formar um sentimento de 

cidadania na vida do sujeito.  No Rio Grande do Norte podemos observar a partir dos escritos 

documentais que o sistema de ensino primário para a formação do homem republicano estava 

baseado nas questões morais e cívicas, buscando desenvolver possibilidades para uma 

integridade no meio social e politico. Os conteúdos trazem uma clareza de como o sujeito 

deveria se comportar na sociedade em que vive.   

Na disciplina de história era comum o aluno conhecer fatos da historia da pátria 

nacional, aconteciam palestras destacando de uma forma artística, pessoas ditas como heróis 

que fizeram parte da história Brasileira. Esse ato de simbolismo era uma forma de educar as 

crianças enfatizando a importância dos fatos que ocorreram ao longo do percurso de toda a 

nacionalidade e que se perpetuaram como práticas que geralmente eram exercidas pela 

sociedade: 

O enaltecimento da pátria e da nacionalidade perpassava todo o saber 
histórico construído para a transmissão nas escolas primárias, nas lições 
sobre independência e sobre o império, sobre o descobrimento, e sobre a 
formação do povo brasileiro (SOUZA, 2008, p.68). 
 

Sendo assim, era a partir da instrução do moral e civismo que essas práticas em sala de 

aula deveriam ser enaltecidas. Nas aulas de leitura e escrita era comum os alunos recitarem 

poemas e hinos que faziam parte da historia nacional. É notório percebermos que as praticas e 

saberes educativos desenvolvidos neste período buscavam trazer a comunidade para dentro da 

escola. 

Souza (2008) aponta que uma das particularidades, mas significantes que veio a 

marcar a cultura da educação primária, foi em querer construir no sujeito uma visão de 

nacionalidade. Era a partir do meio escolar que o amor à pátria e o sentimento de 

nacionalismo eram incutidos e deixariam raízes no processo da educação na infância. 

Dentre tantas outras disciplinas que eram ofertadas neste período, podemos destacar as 

ciências naturais, que tinha como objetivo a partir dos conhecimentos estabelecidos, 

desenvolver habilidades na criança para posteriormente aprender a lhe da com os processos do 

meio trabalhista. No entanto, acreditava-se que enquanto as crianças estavam com a mente 

ocupada com as finalidades desses estudos, elas estariam livres de pensamentos ingênuos: 
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[...] Num tempo em que não havia articulação entre o curso primário e o 
secundário, era dado como certo que a maioria das crianças que cursavam as 
escolas elementares não prosseguiriam os estudos, inserindo-se rapidamente 
no mundo do trabalho. (SOUZA, 2008, P. 64). 
 

Desse modo, nos possibilita perceber acerca do objetivo de introduzir os saberes 

primários no processo de escolarização. Constituía de saberes que seriam importantes para a 

formação integral e moral do cidadão no período republicano. 

Para Vidal (2016) introduzir as ciências naturais como disciplina no ensino primário, 

foi resultado de adequações escolares e saberes para serem desenvolvidos como práticas 

sociais. Com a introdução das ciências naturais, foi um meio de desenvolver no aluno modo 

de ensino como o método intuitivo ou lição de coisas, a criança passava a observar e 

desenvolver suas aprendizagens por meio do concreto. Podemos observar na disciplina de 

lições de coisas: 

 

Constantes exercícios para cultivar os sentidos, acerca de: -a)denominação 
dos objectos percebidos, b) seus aspectos geraes e, c) dinstinguir suas 
peculiaridades. 
Para a vista: luz , sombra , côres primarias. Distinguir objectos a distancia. 
Ler a distancia. Reconhecer um quadrado ou um circulo incompleto a 
distancia. 
Para o ouvido: sons dos objetos, ruídos, notas de músicas. Exercícios sobre a 
direção do som. (REGIMENTO INTERNO DOS GRUPOS ESCOLARES, 
1925, P.33.). 
 

Com esses exercícios de observações o aluno podia ver e observar fatos do objeto, e 

com isso passava a conhecer as determinadas características que estava observando de um 

modo que estava adquirindo conhecimento. Quando essas atividades não eram feitas por meio 

das lições de coisas, era comum usar o desenho como de exercício. Com essa relação com o 

concreto, o aluno não apenas memorizava aquilo que era repassado pelo professor. 

Além de respaldar-se nos princípios morais e cívicos para a sociedade, a escola 

também desenvolvia meios de conscientizar a higienização, acreditava-se que por meio da 

escola, nos assuntos discutidos nas disciplinas, era possível orientar as crianças a terem 

cuidado com a higiene na escola e em casa, sendo assim era um meio de evitar a propagação 

de moléstias, e algumas verminoses. Neste sentido, é importante abrirmos parênteses e 

discutirmos acerca da disciplina de leitura e escrita que está dentro do Regimento Interno dos 

Grupos Escolares (1925) nesse período a leitura em sala de aula também deveria passar por 

certo processo de higienização. Gondra enfatiza que: 
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A higienização da leitura pode ser trabalhada na perspectiva das 
posturas adequadas para o desenvolvimento desse ato, assim como nos 
mobiliários e na boa iluminação para que se efetivasse e também pela 
análise do próprio modo e técnicas de ler, incluindo-se aí as práticas 
de leitura em voz alta, recitação e respiração adequada, de modo a 
coordenar os órgãos respiratórios com o bom uso dos aparelhos de 
fonação. (GONDRA, 2016, P.537) 
 

É imprescindível percebermos que o ambiente escolar exigia do aluno modos 

adequados de comportamentos para a prática de leitura, contudo podemos analisar que o 

ensino do período preocupava-se com o bem estar e saúde das crianças. Mas para isso, 

também era preciso que os prédios escolares disponibilizassem de um espaço arejado e 

propicio para a execução das determinadas momentos do ato da leitura. 

É comum observamos no Regimento Interno para os Grupos Escolares (1925) que o 

ensino ofertado no período estabelecia relações de distanciamento para meninos e meninas. 

Era normal as disciplinas que seriam para ambos os sexos, terem suas atividades separadas 

por classes. Desse modo, as praticas culturais se configuravam de acordo, com o projeto de 

nação que buscava ser alcançada naquele período por meio da escola, a criança aprendia 

aquilo que lhe fosse útil para adentrar no sistema trabalhista e fabril da época. 

Souza (2008) discute os diferentes papeis que homens e mulheres desenvolviam na 

sociedade. Ela aborda que essa divisão de trabalho surgiu com a disciplina de Trabalhos 

Manuais, onde meninos e meninas desenvolviam as atividades dentro daquilo que fosse 

permitido executar. 

De acordo com essas relações de gêneros e práticas que eram desenvolvidas na 

sociedade, os documentos nos aponta esse processo bem delineado. A mulher aparece na 

educação norte-rio-grandense, com seu cargo de professora, enquanto os homens assumem 

cargos de função como dirigentes de escolas, e os respectivos cargos nas secretarias do 

Departamento de Educação.  

Com isto, podemos perceber o numero de homens e mulheres que se formaram na 

Escola Normal de Natal, onde em 1919 formaram-se vinte professoras e só apenas sete 

homens. Contudo, é bem explicito a relação e distanciamento dos gêneros em determinadas 

funções. Os homens certamente estariam ocupando cargos de dirigentes, enquanto as 

mulheres buscavam uma formação para atuarem no ambiente escolar. 

 

Considerações finais 
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Investigar as ações políticos-educacionais no ideário norte-rio-grandense nos faz 

refletir acerca da massa documental existente nos diversos lugares de guarda que 

encontramos. É possibilitado que façamos indagações sobre a educação antes de um novo 

governo, que ao tomar posse pretendia suprir avanços nas categorias, mas importantes de uma 

determinada sociedade, a saúde e educação. Como também pensar nos nomes daqueles 

sujeitos que estavam à frente da educação e da politica do estado. Vimos os laços de amizades 

entre Nestor Lima e o governador José Augusto, que buscaram se empenhar e trazer 

melhorias para uma possível reforma do ensino norte-rio-grandense. 

A partir da analise documental tivemos a oportunidade de identificar aqueles sujeitos 

que estavam nos tramites do que se dizia a respeito da organização melhoria do ensino no 

período analisado. As relações de gênero que estavam bem descritas nas linhas dos escrito 

documentais nos permitiu fomentar sobre a luta da mulher em busca de adentrar nos espaços 

educacionais da sociedade, com a feminização do magistério. Com isso, percebemos sua 

atuação maciça no cenário educacional norte-rio-grandense. 

As disciplinas para o período deixam bem claras que o intuito de educar estaria 

voltado respectivamente para a formação do cidadão no meio trabalhista. O amor à pátria e o 

sentimento de homem civilizado era o que se pretendia adquirir por meio da escola, contudo, 

percebemos que a educação imponham regras de ensino com distanciamento de ensino para 

meninos e meninas. No âmbito da sociedade a figura masculina era educada para ocupar 

cargos geralmente que estavam dentro dos meios políticos, ou futuros integrantes de espaços 

que até então eram limitados para a ocupação feminina. 

Portanto, o trabalho com essas diversas fontes documentais nos fez perceber como 

eram organizadas determinadas praticas de ensino de acordo com o que era estabelecido para 

a sociedade no período republicano. 
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