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RESUMO 

 

A pesquisa teve como objetivo compreender como ocorreu a formação de professores na Escola 

Normal de Mossoró entre as décadas de 1960 e 1970. Escolhemos esse período por se tratar de 

uma época mais recente da Escola Normal, ainda não explorada, e por conseguirmos encontrar 

uma quantidade relativa de documentos. Para atingirmos nosso objetivo principal apresentamos 

um breve histórico sobre o contexto de criação das Escolas Normais no Brasil e os aspectos 

sociais e políticos que proporcionaram sua vinda para Mossoró-RN, registramos documentos 

históricos importantes com o intuito de que sejam úteis para a realização de futuras pesquisas, 

e de que não se percam com o passar do tempo e má conservação.  Destacamos, por meio das 

fontes documentais, aspectos relacionados a formação de professores com ênfase nos 

documentos encontrados da Escola Normal de Mossoró-RN de 1960-1970, no Programa de 

Ensino Primário Elementar (1968) referente a disciplina matemática e em alguns compêndios 

usados na época, visando traçar o perfil da Escola com função de preparar para o ensino 

primário. Para a realização do estudo, adentramos ao campo da pesquisa qualitativa, de cunho 

documental e bibliográfico. Visitamos órgãos públicos como a Biblioteca Municipal de 

Mossoró, o Museu Municipal, o arquivo Público e prédios antigos onde funcionaram a Escola 

Normal. Abordamos algumas teorias fundamentais para a exequibilidade dessa pesquisa, como 

o conceito de escola, educação, currículo escolar, implantados no campo da história cultural. 

Como resultado, a pesquisa evidenciou que a Escola Normal foi muito importante na formação 

de professores do ensino primário, a década de 1960, proporcionou várias mudanças para a 

educação no contexto local, no processo de ensino-aprendizagem, considerando as dificuldades 

de aprendizagem, experiências das crianças e suas necessidades. E, novas metodologias foram 

implantadas baseadas na contextualização e vivências dos alunos. Consequentemente, 

incluindo em seu currículo, disciplinas com viés didático-pedagógico. Por fim, concluímos que 

a Escola Normal de Mossoró tinha uma forma própria de educar, de planejar, assim como outros 

institutos escolares desse período, produzindo sua identidade, a partir da sua relação interna 

(professores, alunos, gestores) e sua relação externa (família, sociedade). 

 

Palavras-chave: Escola Normal de Mossoró, Formação de professores, Documentos 

históricos. 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The research aimed to understand how teacher training occurred at Escola Normal de Mossoró 

between the 1960s and 1970s. relative of documents. To achieve our main objective, we present 

a brief history on the context of the creation of Normal Schools in Brazil and the social and 

political aspects that led to his coming to Mossoró-RN, we record important historical 

documents with the intention that they will be useful for the realization of future research, and 

that they are not lost over time and poor conservation. We highlight, through documentary 

sources, aspects related to teacher education with emphasis on documents found from the 

Normal School of Mossoró-RN from 1960-1970, in the Elementary Elementary Education 

Program (1968) referring to the mathematical discipline and in some textbooks used in the at 

the time, aiming to outline the profile of the School with the purpose of preparing for primary 

education. To carry out the study, we entered the field of qualitative research, with a 

documentary and bibliographic nature. We visited public bodies such as the Municipal Library 

of Mossoró, the Municipal Museum, the Public Archive and old buildings where the Escola 

Normal used to function. We approach some fundamental theories for the feasibility of this 

research, such as the concept of school, education, school curriculum, implemented in the field 

of cultural history. As a result, the research showed that the Escola Normal was very important 

in the training of primary school teachers, the 1960s provided several changes for education in 

the local context, in the teaching-learning process, considering the learning difficulties, 

experiences of children and their needs. And, new methodologies were implemented based on 

the context and experiences of the students. Consequently, including in its curriculum, subjects 

with a didactic-pedagogical bias. Finally, we concluded that the Escola Normal de Mossoró had 

its own way of educating, planning, as well as other school institutes of that period, producing 

its identity from its internal relationship (teachers, students, managers) and its external 

relationship ( family, society). 

 

Keywords: Escola Normal de Mossoró, Teacher training, Historical documents. 
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 1 INTRODUÇÃO 

 

O debate sobre formação de professores no Brasil tem sido tema de pesquisas e se 

intensificado nos últimos anos. Professores, envolvidos com a pesquisa educacional, de todas 

as regiões do país, durante o ano todo, organizam eventos acadêmicos promovendo palestras, 

compartilhando relatos de experiências, livros e artigos científicos com inovações pedagógicas. 

Isso, além de permitir conhecer os trabalhos desenvolvidos pelo país, serve de guia para 

entendermos como a educação e o ensino estão sendo implantados, quais fragilidades e 

potencialidades têm se desenvolvido em cada região, e de que forma podemos absorver esses 

aspectos e pensar em maneiras de intervir nas fragilidades apresentadas.  

Conhecendo os caminhos tomados para o desenvolvimento do processo educativo no 

país, os pesquisadores avançam nas estratégias para conter problemas como analfabetismo, 

desigualdade social, e refletem sobre a promoção de uma educação de qualidade para todos, 

independentes de classe social, de posição geográfica, ou de modalidade de ensino. Porém, essa 

é uma tarefa desafiadora e que ainda está muito aquém do resultado desejado. 

Enquanto professor licenciado em matemática, tive minha formação acadêmica inserida 

nesse contexto, participei do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) 

e, com isso, desde o início de minha graduação, estive inserido em sala de aula, enfrentando 

desafios, enxergando possibilidades, conhecendo e me envolvendo na docência.  

Através do PIBID pude Participar de eventos no qual compartilhava minhas 

experiências enquanto professor recém-atuante e ouvia orientações de educadores experientes 

que me auxiliavam na tomada de decisão mediante ao enfretamento de adversidades que 

surgiam mediante o contexto escolar, que iam desde o sonho de alguns alunos prestarem o 

Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM para ingressarem em uma universidade, ao fato de 

outros estarem envolvidos na criminalidade e frequentarem o ambiente escolar por motivos 

dispersos daquele que se espera em uma sala de aula, e todos pertencerem ao mesmo grupo de 

estudantes. Essas oportunidades me ajudaram a ter certeza do que eu queria ser: educador, e me 

possibilitou vislumbrar conhecer e almejar contribuir para uma educação mais significativa.  

Na graduação e pós-graduação pude conhecer e ser incentivado pelos meus professores 

a utilizar recursos educacionais nas minhas aulas, entre eles, materiais manipuláveis como 

material dourado, ábaco, geoplano, geoespaço; softwares computacionais como o Geogebra; 

metodologias alternativas como aulas dialogadas; contextualização; resolução de problemas; 

história da matemática. 
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Esse conhecimento que obtive atrelado à prática em sala de aula me proporcionou 

enxergar a educação com um olhar diferenciado, observar com mais atenção os significados e 

suas implicações, e entender qual o meu papel enquanto educador nos dias atuais, desenvolver 

uma visão crítica, investigativa, reflexiva, que foi se ampliando a partir do momento em que 

me matriculei como aluno especial no Programa de Pós-graduação em Ensino – POSENSINO 

no qual cursei as disciplinas: Ensino e Interdisciplinaridade na escola pública, História e 

Memória do Ensino no Brasil.  

Ao me envolver com a história, descobri um mundo novo, em que algumas teorias da 

educação vistas na graduação começavam a fazer sentido, compreendi que matemática não 

estava ligada apenas a cálculos e teoria educacionais, mas também a história, no sentido de o 

tempo ser responsável por registrar os acontecimentos e desenvolvimentos que permitiram 

aperfeiçoar a cada dia os significados do que venha a ser educação e de como organizar os 

conceitos matemáticos de forma coerente, de maneira a proporcionar melhor compreensão e 

sentido para o aluno que os estuda e a partir disso chegarmos a condições de  criar meios de 

oferecer uma melhoria na qualidade no meu fazer em sala de aula.  

Com o olhar voltado ao estudo de tópicos relacionados à História da Educação, alguns 

pontos nos provocaram reflexões, como, por exemplo, de que forma ocorria a formação de 

professores no século XVIII, existiam cursos de graduação como nos dias de hoje? Para isso, 

precisávamos compreender como surgiu a educação no país e como foi esse processo evolutivo. 

E na cidade de Mossoró, esse processo educacional que percorreu o país, também se fez 

presente, se sim, como ocorreu? Como surgiu a preocupação com a formação de professores na 

cidade de Mossoró e de que forma ela foi inserida? Esses questionamentos foram surgindo à 

medida em que nos debruçávamos dos textos de história da educação.  

Em determinado momento soube da existência das Escolas Normais, soube que 

estiveram presentes em grande parte do país, nas capitais e principais cidades do interior dos 

estados. No Rio Grande do Norte, foi implantada em Natal, e posteriormente em Mossoró. Com 

a realização de leituras tomei conhecimento de que as Escolas Normais chegaram ao Brasil no 

século XIX, como uma das primeiras experiências no campo da formação docente no Brasil.  

No contexto à qual foi inserida, o Brasil possuía um sistema educacional fragilizado, 

não havia professores qualificados para o ensino primário, além de contar com um número 

bastante reduzido de escolas de ensino básico, em virtude da demanda nacional, e, com 

condições mínimas de funcionamento (VARGAS, 2001). 

A respeito das Escolas Normais, Martins (2009, p.1) esclarece que: 
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As Escolas Normais, desde o momento de sua institucionalização, foram importantes 

‘agências’ na mediação da cultura, ou melhor, instâncias responsáveis pela divulgação 

do saber, das normas e técnicas necessárias à formação dos professores. Consideramos 

a Escola Normal um ‘ethos’ que elabora uma cultura pedagógica para a formação do 

professor. 

 

 Essas escolas de formação de professores marcaram uma época considerada muito 

importante para a educação do país, com o surgimento dessas instituições, cresciam as 

possibilidades de inovação, se tornando um espaço de socialização e transmissão de cultura e 

conhecimento, sendo assim, instrumento necessário para formação do professor. 

A primeira Escola Normal do país foi inaugurada na cidade de Niterói – RJ, com a boa 

aceitação e apontando resultados positivos, também foi instalada em várias regiões do Brasil, 

chegando a Natal1 – RN no ano de 1874. Contudo, observa-se que o seu funcionamento se deu 

de forma contínua e descontínua, enfrentando muitas dificuldades, e a partir de 1908, na cidade 

de Natal, Assis, 2016, nos relata que, com o objetivo de formar professores para o então ensino 

primário. 

 

No estado do Rio Grande do Norte, podemos considerar que a Escola Normal tem sua 

fundação em 1908, visto que no final do século XIX o curso Normal formou apenas 

8 professores e voltou a funcionar somente em 1908 com o objetivo de formar 

professores para o então ensino primário, hoje anos iniciais do ensino fundamental. 

(ASSIS, 2016, p. 37). 

 

 

Cumprindo com as expectativas desejadas, as Escolas Normais continuavam 

expandindo, chegando à cidade de Mossoró-RN no ano de 1922, com o nome de Escola Normal 

Primária de Mossoró que se distingue da Escola Normal de Natal porque apresentava um curso 

diferenciado, cuja duração era de três anos, enquanto a de Natal era de quatro anos, e tinha o 

objetivo de formar professores para o exercício da docência nas áreas mais difíceis do interior 

do estado do Rio Grande do Norte (MOURA, 2001).  

Com um currículo bem diversificado, e metodologias inovadoras para a época, a Escola 

Normal Primária de Mossoró se apresentava como uma oportunidade de promover para a 

educação do interior do estado, papel relevante na formação de seus professores, possibilitando 

mudanças na realidade desse local, onde existiam altos índices de analfabetismo, difícil acesso 

ao ensino primário, já que não havia escolas próximas as suas casas, devido à falta de 

investimentos na educação e na capacitação de professores para atuarem na região (NONATO, 

1968).   

 
1 Capital do Rio Grande do Norte. 
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Partindo da perspectiva de conhecer um pouco da História da Educação na cidade de 

Mossoró, tomando ciência da importância que a Escola Normal Primária de Mossoró teve para 

a formação de professores do interior do estado do Rio Grande do Norte no século XX, 

promovendo formação docente para o trabalho nas escolas do interior do estado, chegamos à 

algumas indagações na perspectiva de conhecer como se deu implantação da Escola Normal de 

Mossoró? Qual o contexto cultural e histórico da época? Quais materiais de ensino foram 

utilizados? Para atender a esses questionamentos, elencamos alguns objetivos para percorrer o 

nosso objeto de pesquisa, são eles: Objetivo Geral: Compreender como ocorreu a formação de 

professores na Escola Normal de Mossoró entre as décadas de 1960 e 1970. A fim de atingirmos 

o objetivo geral, tendo em vista os elementos intrínsecos e característicos, elegemos os 

seguintes objetivos específicos: 

1. Identificar os aspectos sociais e políticos que proporcionaram a vinda da Escola 

Normal para Mossoró-RN. 

2. Digitalizar documentos históricos importantes da Escola Normal de Mossoró, para 

que estes sirvam como fontes de futuras pesquisas. 

3. Apresentar aspectos relacionados a formação de professores com ênfase nos 

documentos encontrados da Escola Normal de Mossoró-RN de 1960-1970. 

Para a realização do estudo, adentramos ao campo da pesquisa qualitativa, que segundo 

Godoy (1995, p. 2) compreende em o pesquisador ir a campo, buscando “captar” o fenômeno 

em estudo a partir da perspectiva das pessoas nele envolvidas, considerando todos os pontos de 

vista relevantes. Pereira (2009, p. 2) ainda acrescenta que:  

Um fundamento teórico pesquisa do tipo qualitativa é a fenomenologia, que busca 

compreender o significado que os acontecimentos têm para pessoas comuns, em 

situações particulares, enfatizando-se a importância da interação simbólica e da 

cultura para a compreensão do todo. 

 

Dentro dessa abordagem, o trabalho caracteriza-se como uma pesquisa documental de 

cunho histórico, composta por pesquisa bibliográfica baseada em alguns compêndios da 

coleção ‘O Mossoroense’ e outros livros usados como referência para a educação do país nos 

anos 1960/1970.  O trabalho é composto também por pesquisa documental, baseado em 

materiais encontrados no arquivo da Escola Estadual Jerônimo Rosado, local onde funcionava 

a Escola Normal em 1960.    

Inicialmente, também pretendíamos trabalhar com fontes orais e até encontramos uma 

professora da Escola Normal de Mossoró que lecionou no período do recorte da pesquisa, 

porém, com o advento da Pandemia da Covid-19 não foi possível realizar as entrevistas e 
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tivemos que mudar o foco da nossa pesquisa nos respaldando apenas nas fontes documentais e 

bibliográficas. 

Se tratando de um trabalho documental, recorrente a fontes bibliográficas, Gil (2002) 

apresenta a pesquisa bibliográfica e documental como algo bem semelhante, para ele: 

 

A diferença essencial entre ambas está na natureza das fontes. Enquanto a pesquisa 

bibliográfica se utiliza fundamentalmente das contribuições dos diversos autores 

sobre determinado assunto, a pesquisa documental vale-se de materiais que não 

recebem ainda um tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de 

acordo com os objetos da pesquisa. (GIL, 2002, p. 45).   
 

Para o autor, “na pesquisa bibliográfica as fontes são constituídas por materiais 

impressos localizados nas bibliotecas, na pesquisa documental, as fontes são muito mais 

diversificadas e dispersas” (GIL, 2002, p. 46).  

Sobre a escolha do período (1960-1970), alguns fatores nos motivaram a escolhê-lo, 

primeiro encontramos um trabalho escrito por Maria Aurélio Sarmento sobre a Escola Normal 

de Mossoró no período de 1922 a 1934, com base na coleção ‘O Mossoroense’, pensamos em 

fazer a continuação com o período de 1934 a 1971. Porém, por meio de uma busca minuciosa 

não conseguimos encontrar fontes, nem informações que retratam da educação de 1934 a 1950 

suficientes para a realização da nossa pesquisa. Partimos, como cita Febvre, “em busca dos 

vestígios passados {...}” (1989.p.19).  

Como pretendíamos realizar uma pesquisa documental, pensando na importância que 

esses documentos têm para a história da educação e que com o passar do tempo poderíamos 

perdê-los, conforme já vem acontecendo, tornando um processo mais difícil para a realização 

de pesquisas futuras.  

Outro motivo que nos levou a escolher esse período (1960-1970) foi a permanência da 

Escola Normal de Mossoró, que passou a funcionar em um novo prédio a partir de 1959, onde 

atualmente funciona a “Escola Estadual Jerônimo Rosado”, permanecendo nesse local até 1971, 

ano de extinção das Escolas Normais no país, pela promulgação da LDB 5692. Desse modo, 

visitamos a escola e lá foi possível encontrar fontes documentais para a nossa pesquisa.  

O trabalho foi organizado da seguinte forma: essa primeira parte Introdutória, no 

capítulo seguinte falamos sobre O percurso da pesquisa historiográfica: a escola discutida 

à luz de alguns conceitos representativos da educação, com o objetivo de promover 

aprofundamento teórico para a compreensão dos próximos tópicos da pesquisa. Apresentamos 

também O Percurso Metodológico. Logo após, no capítulo 4, falamos sobre A criação da 

Escola Normal de Mossoró: o contexto nacional e aspectos da cultura local, no qual 
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apresentamos um breve resumo sobre a educação do Brasil colônia e o contexto de criação das 

Escolas Normais no país, depois sua vinda para Natal e posteriormente a Mossoró e os aspectos 

políticos e sociais que levaram Mossoró a ser escolhida como cidade sede para a Escola Normal, 

e por fim, falamos um pouco sobre a estrutura da escola Normal de Mossoró em 1922. 

No capítulo 5, A Escola Normal de Mossoró entre as décadas de 1960 e 1970, 

apresentamos algumas das principais reformas que ocorreram no ensino do país que se 

direcionavam à escola Normal de 1922 a 1960, logo após, realizamos uma análise dos 

documentos encontrados no arquivo da Escola Normal de Mossoró, procurando conhecer um 

pouco sobre a formação de professores e qual o perfil do normalista que a Escola pretendia 

formar. 

Apresentamos também as considerações finais, onde refletimos sobre o percurso da 

pesquisa, as dificuldades encontradas e o alcance dos objetivos propostos para a realização do 

estudo. 

. 
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2 A PESQUISA HISTORIOGRÁFICA: A ESCOLA DISCUTIDA À LUZ DE ALGUNS 

CONCEITOS REPRESENTATIVOS DA EDUCAÇÃO 

A pesquisa buscou compreender como ocorria, através de fontes bibliográficas e 

documentais, a formação de professores na Escola Normal de Mossoró entre as décadas de 1960 

e 1970. Para tanto, percorremos os caminhos da historiografia e buscamos dialogar com os 

critérios educacionais estabelecidos pela Escola Normal, mas também, com conceitos que 

regem os domínios educacionais sociais atuais. Observando conceitos que buscam dialogar com 

nossa interdisciplinaridade institucional, sabendo que os sujeitos no desenrolar do tempo 

sofrem modificações nas suas vivências, a perspectiva histórica aponta para o diálogo entre o 

passado e o presente. 

  Bourdier (1986) aborda questões epistêmicas relacionadas à pesquisa científica, bem 

como a relação pesquisado-pesquisador e o papel do pesquisador como agente determinante na 

autenticidade dos resultados obtidos na investigação científica, sempre marcadas por 

dificuldades de comunicação e interpretação, quando o pesquisador não dispõe de 

conhecimentos técnicos suficientes para ir conhecer e controlar tais problemas. 

O autor se debruça principalmente no paradigma da pesquisa científica, que é a obtenção 

das condições ideais de pesquisa, onde o intento desta está embasado na fidelidade ao objeto a 

ser estudado, é literalmente perseguir a verdade, e tê-la como princípio.   

Marc Bloch, em apologia da história, ressalta que o historiador precisa fazer recortes, 

para poder trabalhar com um objeto histórico definido. O historiador expõe que a história é uma 

"ciência dos homens [...] dos homens, no tempo". Com isso, busca explicar que o tempo é um 

contínuo, permanecendo em constante mudança. Almeida Filho relata que: 

 

As pesquisas históricas permitem conhecer e refletir acerca de um fenômeno, considerando 

basilar o domínio acerca de conceitos e hipóteses, da compreensão das relações da História 

com o Tempo, com a Memória ou com o Espaço. Nesse sentido, duas importantes estruturas 

necessitam ser de domínio daqueles que se interessam por este tipo de produção, os estudos 

históricos. Trata-se da Teoria e Metodologia da História. (ALMEIDA FILHO, 2016; 7, 

p.381). 

 

 

Assim, sabemos que a história sofreu diversos períodos para poder ter sua legitimidade 

definida. Podemos utilizar diversas fontes históricas, como aqui nesse trabalho que será 

utilizada fontes escritas, sendo uma das suas principais a memória e o documento histórico. 

Nesse sentido, Barros ressalta que: 
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De certo modo, a história da historiografia tem conhecido duas expansões paralelas no 

universo das fontes historiográficas: de um lado, as fontes textuais, que sempre foram tão 

amplamente empregadas pelos historiadores, começam a se diversificar; de outro lado, pode 

ser percebido um contraponto importante que é o da expansão das fontes com novos tipos de 

suporte. Concentremo-nos por hora no esforço de mostrar a complexidade que abarca a 

expansão das possibilidades de fontes textuais. (BARROS, 2010, p. 75). 

 

 

Ao afirmar que a história não é simplesmente uma história do passado Bloch nos auxilia 

na compreensão que a historiografia não está limitada a um relato sem criticidade alguma, mas 

que ela toma vida cada vez que um historiador ousar olhar e refletir, baseando em suas fontes, 

no passado, mesmo que o tempo histórico seja o mesmo utilizado por outro pensador 

anteriormente, a história se renova a cada linha escrita e pensada.  

 

A Historiografia trata do “acúmulo do trabalho” já produzido pelos historiadores e 

pesquisadores que se utilizam desta disciplina, bem como a reflexão mais sistemática acerca 

desse trabalho. Isso implica necessariamente no aporte de questões de Teoria e Metodologia, 

pois, todo pesquisador ao produzir suas obras e pesquisas historiográficas, o fazem a partir 

de teorias e métodos. Por outro lado, a Historiografia, traz exemplos importantes seja para o 

estudo da “Teoria da História”, seja para o ensino da “Metodologia da História”. (ALMEIDA 

FILHO, 2016, p.381). 

 

 

Desta forma, ao compreender a memória como um elemento submetido à 

transformação, não podemos, ao observar o passado através da memória, eleger nossos 

pensamentos como verdade inquestionável, pois, ela é uma construção social, resultado de uma 

constante modificação interna, estando em uma relação forte com o tempo. Contudo, memória 

e história estão interligadas, ambas lidam com o passado e dão voz aos questionamentos e 

perguntas feitas que levem até lá. 

 Há uma série de reconstituições ao tentar descobrir ou se aproximar de como ocorreu 

ou o porquê de um determinado fato histórico. E, conforme afirma Seixas: “a adequação entre 

memória e história possui, portanto, raízes sólidas e longas. Mas, a memória apreendida 

unicamente em sua função cognitiva não é algo evidente ou "natural", mas profundamente 

histórico, que se insere numa epistemologia específica e supõe uma trajetória (...)” (Seixas, 

2001, p. 39). Neste caso, a memória pode trazer algum aspecto conciso e aceito em variados 

discursos. É um conjunto de elementos reconstituídos através da memória. 

Desse modo, Pollack (1992) 2, expõe que a memória é marcada por acontecimentos 

vividos pessoalmente e os acontecimentos ocorridos por tabela, sendo aqueles vividos por um 

 
2 Conferencia sobre Memória e Identidade social de Michael Pollak transcrita e traduzida por Monique Augras e 

editada por Dora Rocha em 1992.  
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determinado grupo, ou até mesmo, uma “memória quase que herdada’’ que seria aquela que 

tem uma forte predominância política e histórica”. 

             Para Maurice Halbwachs (1990) a memória pode ser organizada em memória 

individual e memória coletiva. A memória individual pode ser entendida como um ponto de 

vista sobre a memória coletiva, sofrendo alterações de acordo com o lugar que ocupamos em 

determinado grupo. A memória coletiva, já tem um aglomerado maior de informações.  

A relação história e memória é um caminho essencial para entender a predominância de 

pensamentos. A divulgação de uma memória construída ou de uma memória conduzida pode 

mudar a forma como a população pensa e reflete os problemas sociais. 

 

Mas a Memória Histórica é também produzida nos meios políticos, com vistas a 

determinados interesses, nos grandes sistemas de comunicação – em uma “Cultura 

Histórica”, enfim, que embora inclua a historiografia não se resume a ela, encontrando ainda 

muitos outros lugares de produção como os museus, os monumentos, as comemorações, a 

difusão de mitos, apenas para citar algumas das instâncias que contribuem para a instituição 

de uma complexa “Cultura Histórica”. (BARROS, 2011, p.323). 

 

 

Nossa pesquisa busca compreender parte de uma história recorrendo à conceitos da 

história e à memória individual e coletiva. Desse modo, com o intuito de nos aprofundar sobre 

a Escola Normal de Mossoró e sua função educadora, usamos critérios para pensar, quais 

disciplinas compunha o currículo escolar e de que forma esse currículo influenciava na 

formação dos normalistas. E de que modo o professor planejava as suas aulas visando 

proporcionar um ambiente de melhor aprendizagem, de acordo com as tecnologias que tinham 

ao seu alcance, ou como desenvolvia suas aulas conforme orientações pedagógicas propostas 

por pesquisadores da época.  

Sabemos que a Escola Normal de Mossoró tinha uma forma própria de educar, de 

planejar, assim como outros institutos escolares desse período, produzindo sua identidade, a 

partir da sua relação interna (professores, alunos, gestores) e sua relação externa (família, 

sociedade). Ao mesmo tempo em que nosso objetivo foi focar na Escola Normal de Mossoró, 

buscamos fazer relação com a Escola Normal em outras partes do Brasil, observando o seu 

nascimento no país, sua influência no século XIX. 

Lourenço Filho (1934, p. 26) afirma que o número de Escolas Normais crescia de forma 

constante: 

A primeira em Niterói em 1835, na Bahia em 1836 e no Ceará em 1845, com objetivo 

de formar professores primários melhores preparados, mas com uma organização 

rudimentar - em sua maioria não ultrapassando o nível primário superior - e que depois 

desaparecem. A Escola Normal de Niterói representa um marco, já que foi a primeira 

escola normal pública das Américas.   
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Para chegar ao nosso objetivo, optamos por trabalhar alguns conceitos que rodeiam o 

ensino e a educação escolar em geral, como o de: Escola, Currículo, Cultural Escolar, 

implantados no campo da História Cultural. 

Observamos que a escola é um campo do meio social, por isso todas as suas funções 

geram reações na população. Com a Escola Normal não poderia ser diferente, era uma escola 

que recebia influências e que também influenciava socialmente. Para analisar o discurso 

impregnado pela Escola Normal é necessário estudar o currículo escolar como documento 

histórico.  

O estudo do currículo propicia entender as questões sociais, econômicas e políticas do 

contexto inserido, nele está incluído o que a sociedade, em um determinado momento histórico, 

constitui como essencial para a aprendizagem de futuros cidadãos, tratando também de questões 

práticas, como a divisão de tempo de cada aula, cada disciplina, obedecendo a uma ordem clara 

de sequência escolar.  

 

O currículo é um dos locais privilegiados onde se entrecruzam saber e poder, representação 

e domínio, discurso e regulação. É também no currículo que se condensam relações de poder 

que são cruciais para o processo de formação de subjetividades sociais. Em suma, currículo, 

poder e identidades sociais estão mutuamente implicados. O currículo corporifica relações 

sociais. (SILVA, 1996, p. 23). 

 

 

Podemos afirmar também, que além das questões já citadas, outros fatores podem 

influenciar na concepção do currículo escolar, entre eles, as características dos estudantes, 

levando em consideração o comportamento e suas preocupações dado o tempo histórico à qual 

está inserido. Os professores também são importantes quando se trata da concepção do currículo 

escolar e na abordagem prática em sala de aula, sua formação, as práticas pedagógicas, entre 

outros.  

Ivon Godson (1997, p. 9) ressalta que “em primeiro lugar, é importante que a história 

do currículo nos ajude a ver o conhecimento escolar como um artefato social e histórico sujeito 

a mudanças e flutuações, e não como uma realidade fixa e atemporal”.  Dessa forma, o autor se 

preocupa com as armadilhas de olhar para o currículo como um produto “inocente”, ou seja, 

um produto imparcial, sem considerar sua relação com os processos sociais, históricos e 

políticos.  

As necessidades das propostas curriculares se relacionam com vários fatores, se juntam 

a uma demanda de acesso ao ensino. Para Rostas, pensar que o currículo se articula apenas entre 

as aspirações da classe operária e a elite, pode ser considerado um equívoco, pois, “essas 
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aspirações perpassam pelas necessidades dos grupos sociais que lutam pela sobrevivência de 

suas identidades, principalmente as culturas que tendem a ser silenciadas pelo discurso 

hegemônico. ” (ROSTAS, 2010, p. 35). 

O currículo é um documento histórico e político. Ele está repleto de seleção de conteúdo 

que atenda a formação da cultura humana, levando o indivíduo a um processo de aprendizagem. 

Segundo Michael Apple, (1999, p. 51) o currículo não é um conjunto neutro de conhecimentos, 

ele sempre é parte de uma tradição seletiva, "é produto das tensões, conflitos e compromissos 

culturais, políticos e econômicos que organizam e desorganizam um povo”, revelando, assim, 

quem compõem o poder na sociedade. 

Dessa forma, através do currículo escolar, podemos entender relações mais complexas 

da sociedade em um determinado período. Contudo, analisar o currículo é importante para a 

nossa pesquisa, pois, ele rege a educação escolar e não se pode problematizar a formação de 

professores da escola normal sem antes fazer uma análise profunda das principais 

fundamentações do seu currículo escolar.  

 

O currículo escolar é um artefato social. Concebido para realizar determinados 

objetivos humanos cívicos, até à data, na maior parte das análises educativas, o 

currículo escrito - manifestação extrema de construções sociais - tem sido tratado 

como um dado. Por outro lado, não pode deixar de levantar alguns problemas o facto 

de ter sido tratado como um dado neutro, que se encontra integrado numa situação, 

essa sim, significativa e complexa.  (IVON GODSON, 1997, p. 17). 

 

Por ser um artefato social sofre alterações de acordo com o tempo e necessidade da 

sociedade, sendo um meio essencial para perpassar interesses específicos e solicitar mudanças 

sociais. De acordo com Moreira e Silva, (1997, p. 98) “o currículo é um terreno de produção e 

de política cultural, no qual os materiais existentes funcionam como matéria-prima de criação 

e recriação e, sobretudo, de contestação e transgressão”.  

Para entender a introdução do currículo nos meios culturais e sociais é preciso entender 

como funciona o estudo da história cultural. A propagação da educação é um processo 

simultâneo em relação à propagação cultural. Um ensinamento escolar pode ser edificado de 

tal forma que ultrapassa gerações, ou seja, faz parte de uma cultura. A escola sempre serviu 

como um objeto institucional para se passar formas e representações comportamentais que se 

relacionam com a vivência em sociedade. Para Barros, a História Cultural:  

 

É aquele campo do saber historiográfico atravessado pela noção de “cultura” (...) Cultura, 

contudo, é um conceito extremamente polissêmico, notando-se ainda que o século XX 
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trouxe-lhe novas redefinições e abordagens em relação ao que se pensava no século XIX 

como um âmbito cultural digno de ser investigado pelos historiadores. (BARROS, 2003, p.1). 

 

A Escola Normal serviu como instrumento de intermédio cultural especificando em sua 

essência nos procedimentos necessários para a formação dos professores, tendo uma prática 

escolar específica, um método de ensino, uma visão de educação para o mundo. 

De acordo com Libâneo a educação é uma prática social, ou seja, automaticamente faz 

parte da sociedade marcada por uma cultura, ela acontece numa grande variedade de espaços 

de interações humanas (na família, na escola, na igreja, no trabalho, nas organizações políticas 

e sindicais, nos meios de comunicação de massa). Sendo assim, todos esses setores estão 

altamente atrelados com o meio escolar, influenciando na prática educativa e na forma como o 

professor se comporta em sala de aula.  

A educação – ou seja, a prática educativa – é um fenômeno social e universal, sendo 

uma atividade humana necessária à existência e funcionamento de todas as 

sociedades. Cada sociedade precisa cuidar da formação dos indivíduos, auxiliar no 

desenvolvimento de suas capacidades físicas e espirituais, prepará-los para a 

participação ativa e transformadora nas várias instâncias da vida. {...} (LIBÂNEO, p 

16-17, 2013). 

 

Sendo assim, a prática educativa existe porque há meio social para seu desenvolvimento. 

A prática educativa vai além de um método ou um aspecto social, ela prover aos indivíduos 

experiências. Levando esse pensamento para uma linha mais elevada, podemos refletir que a 

prática educativa, existe onde estiver uma escola, seja ela, no período atual, no Brasil Colônia 

ou na fundação das Escolas Normais. Então podemos concluir que ela está relacionada com a 

história cultural quando em um dado tempo essa prática é refletida pelos seres. 

 

A educação é uma atividade social que tem como atributo precípuo realizar a conexão entre 

o indivíduo e seu gênero, oferecendo ao primeiro, condições de apropriação do conjunto dos 

bens historicamente produzidos pelo segundo, numa espiral inesgotável. Dito de outra forma, 

a educação (não exclusivamente, mas prioritariamente) carrega a função de humanização dos 

indivíduos. (GOMES; ARAÚJO; MORAIS, 2017, p. 179). 

 

 

Dessa forma a educação pode ser vista como um instrumento que propicia o ensino e a 

aprendizagem dos conhecimentos para se viver em uma sociedade. Assim: 

 
(...) sua origem se confunde com a do próprio ser humano. Este, se distingue dos demais 

animais pois, fundamentalmente, em lugar de se adaptar à natureza, ele tem necessidade de 

adaptar a natureza a si. Neste processo de transformação da natureza por meio do trabalho, o 

ser humano se humaniza, constitui sua existência, aprende, ensina e produz cultura. Assim, 

sua formação ocorre nesse processo de produção e reprodução da cultura. E nestas bases, a 

produção do conhecimento e a educação não estão separados da forma como se constitui a 



23 
 

sociedade. São, portanto, historicamente produzidos. (MARSIGLIA; PINA; MACHADO; 

LIMA, 2017, p. 107). 

 

 

Chartier (1990, p. 27) afirma que a história cultural deve ser “entendida como o estudo 

dos processos com os quais se constrói um sentido” e designa o seu principal objeto “[...] 

identificar o modo como em diferentes lugares e momentos uma determinada realidade social 

é construída, pensada e dada a ler” (p. 17).  Assim como Barros, (2003, p. 145) que conceitua 

história cultural como “[...] aquele campo do saber historiográfico atravessado pela noção de 

cultura”.  

Para Burke a história cultural busca “[...] descrever os pensamentos e sentimentos 

característicos de uma época e suas expressões ou compreensões nas obras de literatura e arte. 

O historiador, segundo ele, descobre esses padrões de cultura estudando ‘temas’, ‘símbolos’ e 

‘formas’” (BURKE, 2004, p. 18-19). 

Falcon (2006, p. 333) dispõe que “observa-se sempre a importância cada vez maior da 

história cultural”. De acordo com esse autor, o tema da história cultural se relaciona com o 

problema das relações entre história e cultura “a indagação a respeito das diferenças, ou não, 

entre história da cultura e história cultural”.  Pensar sobre o conceito de História Cultural, nos 

leva a pensar no conceito de cultura, que são diferentes, mas que podem dialogar entre si. 

 Pensando no conceito de cultura em um ambiente escolar, Dominique Julia conceitua 

como:  

Um conjunto de normas que definem saberes a ensinar e condutas a inculcar e um 

conjunto de práticas que permitem a transmissão desses saberes e a incorporação 

desses comportamentos, normas e práticas que são subordinadas a finalidades que 

podem variar segundo as épocas (finalidades religiosas, sociopolíticas ou 

simplesmente de socialização) . (JULIA, 2001, p. 11). 

 
 

Assim, a escola, como objeto de estudo, desencadeia uma série de pensamentos 

institucionais sobre o conceito individual da sua cultura. Por isso, para analisar os elementos 

que compõem as características particulares de cada escola, é preciso, antes de tudo, entender 

os princípios que aproximam e distanciam os seus procedimentos. 

Utilizar o conceito de cultura escolar para exemplificar essas ações é entender a escola 

como elemento vivo e compreender suas implicações teóricas e práticas. Uma abordagem 

política e sociológica da escola não pode ignorar a sua dimensão cultural, quer numa 

perspectiva global, no quadro da relação que ela estabelece com a sociedade em geral quer 

numa dimensão mais específica. Em função das próprias formas culturais que ela produz e 

transmite. 
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De acordo com Chervel, a noção de cultura escolar comporta uma ambiguidade quanto 

ao seu conceito. "trata da cultura que se adquire na escola, ou da cultura que só se pode adquirir 

na escola?" “Significa a parte da cultura global, (...) ou uma cultura especificamente escolar, 

não só no seu modo de difusão, mas também na sua origem, na sua gênese e na sua 

constituição?" (1998, p.5). 

Pensando nessas aproximações constantes, compreende-se que cada escola pode possuir 

ações que incrementam a sua própria particularidade, como as especificidades dos alunos e os 

professores, o local estabilizado onde se localiza, ou seja, seu lugar social, situando-se no centro 

das ações, sofrendo influências em um procedimento ininterrupto através das suas linguagens, 

comportamentos, sendo responsável por um processo evolutivo de habilitação intelectual e 

social numa constante troca e produção simbólicas.  

Por fim, iremos pensar no conceito de forma escolar, para entender a unidade de uma 

configuração de uma particularidade, como a Escola Normal, pois surgiu em um determinado 

período histórico em meio aos fatores sociais, políticos e econômicos da época. A Escola 

Normal em seu processo de construção assumiu um carácter, sua própria identidade, sua forma 

escolar. De acordo com (VICENT, LAHIRE, THIN, 2001, p. 12): 

 

É, portanto, análise sócio-histórica da emergência da forma escolar, do modo de 

socialização que ela instaura, das resistências encontradas por tal modo, que permite 

definir este modo, quer dizer, perceber sua unidade (a da forma) ou, mais exatamente, 

pensar como unidade o que, de outro modo, poderia ser enumerado como 

características múltiplas.   

 

 

Ainda de acordo com Vicent, Lahire, Thin, é necessário evocar essas transformações, 

pois, “A forma escolar não é somente um efeito, uma consequência {...}” (VICENT, LAHIRE, 

THIN, 2001, p. 12). A forma escolar pode ser percebida através dos estabelecimentos, 

principalmente nas escolas. “{...} A definição proposta em relação à forma escolar, a partir da 

qual se pode compreender as características das práticas escolares (principalmente dos 

“exercícios” que já nada têm a ver com os “exercícios” religiosos {...}).    

Dessa forma, pensar em forma escolar, é pensar em como uma estrutura se enquadra 

numa unidade, como por exemplo, a Escola Normal em Mossoró, visando suas particularidades, 

pensando no contexto histórico, nos movimentos sociais, no espaço físico.  
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3 O PERCURSO METODOLÓGICO E A FONTES CONSTRUÍDAS E 

(RE)CONSTRUÍDAS  

As pesquisas científicas têm a cada dia proporcionado uma visão geral acerca de 

determinado objeto de estudo, criando possibilidades de compreensão desse objeto. Na 

educação têm nos mostrado que o professor, além de educador, surge como um pesquisador 

preocupado em procurar diferentes alternativas de ensino que visem a facilitar a compreensão 

de conteúdos dispostos em sala de aula, pelos seus alunos.  

Essas pesquisas publicadas servem de apoio a outros professores, proporcionando que 

a educação seja vista sob diversas perspectivas e os métodos de se educar aproveitados da 

melhor forma possível pelo grupo que deseja usufruí-las. “(...) assim, cada pesquisador procura 

chegar mais perto da verdade, formulando teorias: proposições ou enunciados científicos que 

acrescentam, de forma ordenada e sistematizada, um conhecimento científico (...). ” 

(GRAYLING, 2000, p. 40). 

Ao delinear um determinado tema para uma pesquisa científica, o pesquisador 

automaticamente tem que fazer recortes, escolher quais pontos explorar, quais materiais 

utilizar, quais fontes históricas e quais métodos estabelecidos.  

Lombardi explica a importância da fonte histórica: 

 

As fontes resultam da ação histórica do homem e, mesmo que não tenham sido produzidas 

com a intencionalidade de registrar a sua vida e o seu mundo, acabam testemunhando o 

mundo dos homens em suas relações com outros homens e com o mundo circundante, a 

natureza, de forma que produza e reproduza as condições de existência e de vida 

(LOMBARDI, 2004, p.155). 

 

 

O interesse pelo tema parte, muitas vezes, da afinidade do pesquisador com um 

determinado campo de conhecimento científico, ou então uma curiosidade, pergunta interna. 

No nosso caso, o interesse em estudar a Escola Normal em Mossoró, partiu de uma conversa 

com a orientadora que desenvolve pesquisa relacionada à história da educação, e em especial à 

Escola Normal, pois inicialmente havia elaborado projeto visando à investigação da aplicação 

de jogos matemáticos na educação básica. O primeiro levantamento e investigação sobre o tema 

se deu nos estudos de uma disciplina ofertada no mestrado denominada história e memória do 

ensino no Brasil, onde apresentamos um artigo sobre a história do ensino na escola Normal de 

Mossoró.  

À medida em que investigávamos fontes históricas a fim de identificarmos elementos 

cruciais para a descrição de dados educacionais do passado, fomos percebendo a deficiência 



27 
 

desses dados e que de forma preocupante daqui a alguns anos não haveria vestígios de como 

ocorria à educação local. Uma pesquisa desse porte servirá de documento histórico que 

posteriormente poderá ser utilizado para compreender como a educação no interior do Estado 

era desenvolvida no passado.  

Delimitar o que se quer estudar é uma aventura, pois requer investigação, determinação 

dos principais conceitos e de uma metodologia que se adeque ao tema. Para edificar a pesquisa 

nos padrões normativos teóricos e metodológicos é necessário pensar no método escolhido com 

toda significância e mérito que é designado a ele, pois através do sistema de métodos e sua 

fundamentação teórica podemos perceber a relevância da construção historiográfica da própria 

pesquisa.  

A pesquisa histórica é a expressão da visão de mundo dos historiadores em torno de suas 

abordagens, suas questões, seus objetos de estudo e seus métodos. No entanto, esta 

característica pode ser vista como um ponto positivo neste tipo de pesquisa, pois possibilita 

uma narrativa crítica dos acontecimentos e não apenas uma visão preocupada apenas com o 

relato de fatos de forma imparcial e objetiva. (FONTOURA; ALFAIA; FERNANDES, 2013, 

p. 90). 

 

Sendo assim, González Rey (2002, p. 9) expressa que “[...] a pesquisa representa um 

processo constante de produção de ideias que organiza o pesquisador no cenário complexo de 

seu diálogo com o momento empírico”. 

Não se conhece a história da educação sem pesquisa, um trabalho sem pesquisa é 

inexistente, é necessário realizar um levantamento de dados, por isso, iremos analisar em nosso 

trabalho diversas fontes de características escritas e bibliográficas. Nossa pesquisa visa nos 

levar a uma determinada reflexão crítica sobre a história da Escola Normal em Mossoró, 

problematizando quais foram suas colaborações para a formação profissional de docentes no 

interior do Rio grande do Norte entre 1960 e 1971, observando os fatos que rodeiam a 

problemática. 

De acordo com Gil (1994, p. 23) “toda pesquisa se inicia com algum tipo de problema, 

ou indagação”. Ao especificar o “problema”, ou seja, o objeto de estudo deve-se de acordo com 

as fontes e referências analisá-lo partindo da subjetividade da pesquisa para a prática na busca 

de fontes históricas. 

A revisão crítica bibliográfica é essencial para a fundamentação teórica de um trabalho 

de pesquisa, assim é importante entender o que outros autores já falaram sobre sua área de 

pesquisa e conhecimento. De acordo com José de Assunção Barros, (2004, p. 109) é importante 

que o pesquisador ao definir um tema de estudo procure explorar a bibliografia sobre o assunto. 

“Pode até se dar que o seu recorte temático seja efetivamente original ou em certa medida 
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pioneiro, mas sempre existirão recortes aproximados percorridos por autores anteriores que 

merecerão ser considerados para um posicionamento perante o problema” (BARROS, 2004, p. 

104).   

Em nossa pesquisa, como fontes bibliográficas encontramos obras da “Coleção 

Mossoroense”, entre elas Memórias de um Retirante (1957), A escola de outro tempo: 

professores de Mossoró (1968), Somando os dias do tempo: memórias (1973), A Escola Normal 

de Mossoró (1973), de autoria de Raimundo Nonato da Silva; Eliseu Viana o educador: (1890-

1960), (1971) de Walter Wanderley; A tradicional Escola de Mossoró (2001) de Wilson Bezerra 

de Moura; encontramos também outros compêndios que retratam da educação do país na década 

de 1960, apontando metodologias que seriam utilizadas tanto na Escola Normal, quanto no 

ensino primário, pelos Normalistas, entre eles estão  Prática de Ensino (1962) de Afro do 

Amaral Fontoura; Práticas Escolares (1959) de Antônio D’Ávila, Metodologia da matemática 

(1954) de Irene de Albuquerque. 

Além da revisão teórica e bibliográfica, a análise do documento escrito é de essencial 

relevância para buscar a compreensão de certo fato histórico contextualizando com fatores 

socioculturais analisando o contexto histórico, como a Escola Normal em Mossoró. Ao ter 

acesso a esses tipos de materiais podemos perceber nuances das informações expressas e 

realizar análises sistemáticas sobre a finalidade do e suas particularidades, pois “(...) um 

documento é dado como documento histórico em função de uma determinada visão de uma 

época. Isso introduz no conceito de documento um dado importantíssimo: o documento existe 

em relação ao meio social que o conserva”. (KARNAL; TASCH, 2009, p.21). 

 Para Cellard o documento é: 

 

[...] evidentemente, insubstituível em qualquer reconstituição referente a um passado 

relativamente distante, pois não é raro que ele represente a quase totalidade dos 

vestígios da atividade humana em determinadas épocas. Além disso, muito 

frequentemente, ele permanece como o único testemunho de atividades particulares 

ocorridas num passado recente (CELLARD, 2008: 295).  

 

Cada fonte requer um procedimento de análise específico. Dessa forma, Michel de 

Certeau (2007, p. 66) afirma que “Toda pesquisa historiográfica se articula com um lugar de 

produção socioeconômico, político e cultural”. Ou seja, o lugar social inserido, por isso para 

trabalhar com fontes históricas escritas deve- se levar em consideração o tipo de documento, o 

ano em que foi redigido, o contexto histórico inserido e por quem o documento foi escrito, 

partindo sempre do princípio reflexivo e crítico da análise. Esse procedimento nos ajudou na 

busca das fontes e na análise dos documentos selecionados para nosso estudo. 
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Para Cellard (2008, p. 299) “O exame do contexto social global, no qual foi produzido 

o documento e no qual mergulhava seu autor e aqueles a quem ele foi destinado, é primordial, 

em todas as etapas de uma análise documental [...]”. 

De acordo com Carli: 

 

A partir dos documentos históricos pode-se desvendar parte do passado, pois em sua essência 

é possível identificar impressões do período em que foram produzidos, mesmo que da forma 

mais subjetiva possível, tornando os acontecimentos imortais aos olhos dos que analisam 

esses fragmentos. Porém, o documento torna-se histórico diante dos argumentos ou da 

pergunta que é feita pelo historiador/pesquisador, do significado e da interpretação que lhe é 

atribuído (...) (CARLI, 2013, p. 189). 

 

 

Segundo Karnal e Tatsch “em síntese, documento histórico é qualquer fonte sobre o 

passado, conservado por acidente ou deliberadamente, analisado a partir do presente e 

estabelecendo diálogos entre a subjetividade atual e a subjetividade pretérita”. (KARNAL; 

TATSCH, 2009, p.24). 

 Para Jacques Le Golf (1924, p. 9), o documento é crucial e a constituição de arquivos 

para a busca pelo conhecimento histórico: 

 

Contudo, desde a Antiguidade, a ciência histórica, reunindo documentos escritos e 

fazendo deles testemunhos, superou o limite do meio século ou do século abrangido 

pelos historiadores que dele foram testemunhas oculares e auriculares. Ela ultrapassou 

também as limitações impostas pela transmissão oral do passado. A constituição de 

bibliotecas e de arquivos forneceu assim os materiais da história. 

 

 

No caso dos documentos referentes ao ensino na Escola Normal já sabemos que o seu 

conteúdo tem um caráter de educação e de propensões de leis e ensino do Estado. Em relação 

ao trato com esses documentos, Cellard (2008, p. 301) expõe a importância de “[...] assegurar-

se da qualidade da informação transmitida. Por exemplo, ainda que a questão da autenticidade 

raramente se coloque, não se deve esquecer de verificar a procedência do documento”.  

Sendo necessário submeter o documento a uma crítica interna que para Bell (1993, p. 

108) se caracteriza por ser o “método analítico mais usado em projetos de investigação breves 

na área de educação” para isso o documento, mais uma vez, se submete a uma série de 

questionamentos, por exemplo: “de que tipo de documento se trata? De uma circular 

governamental? De estatutos de uma organização?” Entre outros.   

Para isso, adentramos na fonte: o Jornal O Mossoroense, onde encontramos dados sobre 

a Escola Normal em Mossoró na década de 1910 a 1971, dentre eles, as Atas de exames de 

admissão ao primeiro ano do curso ginasial da Escola Normal de Mossoró no ano de 1939 a 
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1941, especificando as disciplinas aplicadas, as médias e os nomes dos alunos, trazendo 

informações sobre tal perspectiva escolar. 

A partir das Atas de admissão podemos destacar pontos relevantes, como por exemplo 

a forma como eram admitidos novos alunos (as) no curso Normal, se era processo seletivo e de 

que forma ocorria esse processo de seleção, quais critérios eram avaliados no exame de 

admissão, quais disciplinas, entre outros.   

Atas das provas orais, documento do Ginásio da Escola Normal de Mossoró, que exibe 

as disciplinas da 1ª série do ano de 1955, ficha de matrícula do ano de 1957, ata de resultados 

finais de 1966 a 1972. A partir desses documentos podemos ter uma noção de quais disciplinas 

eram ensinadas, comparando os currículos e observando mudanças no papel do professor. 

Identificamos aspectos que traçam o perfil que se esperava que o Normalista adquirisse para 

desempenhar as atividades docentes. 

 Encontramos também o Programa de Ensino Elementar: professores preparados para o 

ensino nas séries iniciais. Através do programa, podemos verificar se as discussões sobre 

formação de professor de 1960-1970 estavam de acordo com as diretrizes para o ensino 

primário, encontramos também alguns compêndios utilizados na Escola Normal. 

É importante frisar que tivemos bastante dificuldade em encontrar esses documentos, 

partimos do ponto inicial, a única informação que tínhamos era de que a Escola Normal 

funcionou na cidade de Mossoró. A partir daí buscamos por referências bibliográficas a respeito 

desse tema que confirmaram a existência da Escola Normal de Mossoró. Antes de visitarmos 

os prédios que guardavam os documentos, procuramos produções científicas sobre a temática, 

encontramos o trabalho de Maria Aurélia Sarmento, que através da coleção O Mossoroense, fez 

uma pesquisa bibliográfica sobre a Escola Normal de 1922 a 1934, inclusive era o único 

trabalho relevante nesse tema, e por se referir a um período de 1922 a 1934, não tinha 

informações sobre o que aconteceu posteriormente com a Escola.  

Com algumas informações contidas nessas fontes partimos para a visitação do primeiro 

prédio onde funcionou a Escola Normal de Mossoró, localizado no centro da cidade. No local 

nenhum servidor soube nos informar a respeito da Escola, inclusive nem sabia de sua existência.  

A opção que tivemos para continuar nossa pesquisa foi buscar informações nos cursos 

de pedagogia e de história da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). 

Obtemos informações dos professores da UERN, que quando uma escola encerrava suas 

atividades, seus documentos eram transferidos para o arquivo municipal, ou para o Arquivo 

Estadual, na cidade de Natal, capital do estado. Então, visitamos o Arquivo Municipal de 
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Mossoró e não encontramos documentos relacionados ao nosso estudo. Também entramos em 

contato com o Arquivo Estadual do RN e lá também não havia nenhuma informação.  

Fomos ao Museu Municipal, onde está arquivado o Jornal O Mossoroense, passamos 

alguns dias olhando jornais de 1910 a 1970 procurando vestígios do passado da Escola Normal, 

e conversamos com funcionários mais antigos do Museu, que nos falaram que muitos 

documentos mais antigos sobre educação tinham se deteriorado, outros foram descartados. A 

partir daí caminhávamos para um desânimo, pois não conseguíamos encontrar fontes 

documentais para a nossa pesquisa. Decidimos visitar a Biblioteca Municipal, passamos 

aproximadamente três meses realizando pesquisas por lá, encontramos a Coleção O 

Mossoroense e alguns Compêndios sobre a Educação e a História Local. 

Na Coleção O Mossoroense encontramos muitas obras sumariamente importantes, 

damos destaque ao Manual da Escola Normal de Mossoró, escrito em 1973, por Raimundo 

Nonato, para entender as pretensões do ensino e sua efetivação, o livro "Eliseu Viana, o 

Educador", 1890 - 1960, da Fundação Guimarães Duque, para um maior enfoque teórico e 

entendimento da educação do contexto local. p.17 

 

Raimundo Nonato da Silva. Potiguar da cidade de Martins, Nonato nasceu em 18 de 

agosto de 1907. Filho de agricultores, em 1919, em consequências de uma grande 

seca, emigrou para Mossoró, onde se tornou engraxate. Foi aluno da primeira turma 

da Escola Normal Primária de Mossoró. Como estudante esteve imbricado no 

cotidiano da Normal de Mossoró entre os anos de 1922, ano do seu ingresso, até 1925, 

quando se diplomou professor. Voltou a esse convívio em 1935, ocasião em que fora 

nomeado para ministrar a cadeira de Higiene e Educação Física da referida instituição. 

 

 

Raimundo Nonato se tornou uma figura significativa para a História da Educação de 

Mossoró. De engraxate, passou pela Escola Normal, e se tornou educador, tendo lecionado em 

Grupos Escolares do interior do Estado. Na cidade de Mossoró, além de lecionar na escola 

Normal, Raimundo Nonato, foi professor no colégio Diocesano Santa Luzia, no colégio 

Sagrado Coração de Maria, na Escola Técnica de Comércio União Caixeral, e na Faculdade de 

Ciências Econômicas (do qual hoje faz parte da FACEM na Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte - UERN). Foi membro de várias entidades culturais, dentre elas: Instituto 

Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte (IHGRN), Academia Norte-rio-grandense de 

Letras, Instituto Cultural Oeste Potiguar (ICOP). Nonato ainda foi formado em Direito, 

entrando, posteriormente, para a magistratura, se aposentando em 1957 como Juiz de Direito 

da Comarca de Apodi. 

Não pertencentes a coleção O Mossoroense encontramos o livro "História do Brasil" 

escrito por Helio Vianna, do Curso Delgado de Carvalho da Séries Ginasial e Colegial de 
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Ciências Sociais, terceira série do colegial, do ano de 1946, ele nos proporcionou um 

aprofundamento sobre os principais assuntos escolares discutidos, principalmente sobre a 

História da educação no Brasil.  

Encontramos também o Livro "Práticas Escolares", 1959, Antônio D'ávila, que segue 

as diretrizes do Programa de Prática de Ensino do Curso Normal e Com a Orientação do Ensino 

Primário, apresentando planos de aula, principais disciplinas discutidas, reuniões pedagógicas 

e outros temas importantes para a educação da época. Outro livro encontrado foi "Prática de 

Ensino", 1962, de Ary Fontoura do Amaral, que expõe as práticas de ensino e os métodos 

trabalhados na Escola Normal mediante o contexto exposto.  

Mesmo com um bom volume de fontes bibliográficas, faltava encontrar documentos e 

durante as pesquisas nesses órgãos encontramos a professora Luzia Rosado que nos falou sobre 

a Escola Normal e de que tinha funcionado no prédio da Escola Estadual Jerônimo Rosado, 

imediatamente fomos ao local e confirmamos a informação, foi um dia muito emocionante, pois 

estávamos desgastados procurando fontes mais especificas para o nosso estudo. 

Na primeira visita à Escola Jerônimo Rosado, agendamos a ida ao arquivo da escola e 

no dia marcado iniciamos nossa busca pelas fontes documentais. Primeiro vimos que não havia 

um arquivo isolado para a Escola Normal, era uma única sala direcionada ao arquivo de 

documentos de todas as instituições que funcionaram e ainda funcionam no prédio. Não havia 

separação de materiais de cada instituição nessa sala, estavam todos juntos, materiais guardados 

em armários, caixas no chão, papéis em cima de cadeiras e mesas, no chão, vimos que teríamos 

bastante trabalho pela quantidade de informações que estavam diante de nossos olhos. A 

imagem seguinte ilustra como encontramos o arquivo, necessitando de organização e 

conservação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 1: Arquivo da Escola Estadual Jerônimo Rosado 
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Fonte: Elaboração própria em 2020 

 

A imagem acima, do lado esquerdo, mostra o primeiro corredor, localizado na entrada 

do arquivo, nesse corredor havia estantes onde encontramos materiais da Escola Normal de 

Mossoró, entre eles ficha de matrícula de 1957, atas de provas orais de 1955, ata de resultado 

finais de 1966 e 1970. Já a imagem acima, do lado direito, mostra uma mesa no final do arquivo 

com materiais de várias escolas inclusive da Escola Normal de Mossoró.  

Encontramos também materiais no chão, debaixo de mesas, estantes, amassados, 

desgastados pelo tempo e pela exposição ambiental, conforme mostra a imagem seguinte. 

Outros materiais simplesmente desapareceram, porém, a arquivista e nenhum outro servidor 

soube dizer algo sobre esse desaparecimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 2: Documentos da Escola Normal de Mossoró  
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Fonte: Elaboração própria em 2020 

 

Confesso que não era a cena que esperávamos encontrar, pela importância da Escola 

Normal de Mossoró para a formação docente pensávamos encontrar os documentos, no mínimo, 

guardado com cuidado para sua conservação histórica. Embora para muita gente seja apenas 

papel sem valor algum, esses documentos representam parte da memória de nossa educação, é 

o reflexo do que vivemos no contexto escolar atualmente. Por isso também fizemos questão de 

registrar alguns deles em nosso trabalho, pelo receio de num período breve não conseguirmos 

localizá-los novamente. 

Na figura abaixo mostramos outra imagem dos documentos que encontramos no arquivo 

da Escola Normal de Mossoró. Esses papéis também já não são capazes de nos mostrar dados 

da Escola, em virtude de se encontrarem em estado bastante deteriorado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 3: Arquivo da Escola Normal de Mossoró 
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Fonte: Elaboração própria em 2020 

 

Diante dessas cenas, questionamos a arquivista o porquê de o arquivo se encontrar 

assim, ela nos disse que estava organizando aos poucos, “a escola é muito grande e há muita 

coisa para eu fazer, venho organizando isso aos poucos, por isso há materiais espalhados pelo 

chão”. Ela ainda mencionou que a desorganização aumentou graças a visita de pesquisadores a 

procura de fontes das escolas que funcionavam antigamente no prédio, “eles tiraram o material 

do lugar e isso trouxe dificuldades para eu organizar, alguns tentaram até ajudar arrumando e 

isso me trouxe problemas por que agora não sei onde os materiais se encontram exatamente, e 

antes eu sabia” mencionou a arquivista.  

Apesar de nos disponibilizarmos para ajudá-la a arrumar o arquivo, a mesma mencionou 

estar bastante atarefada, agradeceu a disponibilidade e disse que faria isso em outro momento. 

Após alguns dias realizando pesquisas na Escola Jerônimo Rosado, encontramos alguns 

documentos que serão apresentados posteriormente nesse texto dissertativo. 

Com base nas pesquisas que fizemos no arquivo, vimos que a Escola Normal de 

Mossoró funcionou nesse prédio de 1959 a 1971, e desse período encontramos documentos 

relevantes que nos deram suporte para realizarmos essa pesquisa. Sobre as dificuldades que 

tivemos em encontrar esse material, foi preciso fazer várias adaptações ao nosso trabalho, 

primeiro iríamos trabalhar com fontes documentais voltadas para a matemática na Escola 

Normal de Mossoró, mas infelizmente não conseguimos encontrar fontes suficientes, pensamos 
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em realizar entrevistas com professores/alunos da Escola Normal, porém, outro problema 

surgia, a pandemia do Covid-19.  

Sobre a Covid-19, nossa pesquisa ficou bastante tempo parada em virtude de os prédios 

públicos não estarem funcionando, tentamos várias vezes agendar visitas, seguindo 

recomendações do Ministério da Saúde, mas não conseguimos, as entrevistas também não 

foram possíveis realizar, pois nossos possíveis depoentes são idosos e ficaram muito assustados, 

se isolando completamente. Não conseguimos falar com Dona Luzia (professora aposentada da 

Escola Normal de Mossoró), com o número de celular que nos foi fornecido, e Dona Luzia 

quem ia nos apresentar a outras depoentes.  

Desse modo, com a Pandemia tudo o que já era difícil ficou muito pior, então 

redefinimos nosso trabalho optando por analisar apenas os documentos encontrados em nossas 

buscas no período anterior ao do fechamento das instituições públicas, ou seja, atas de provas, 

diários, exames de seleção, placas de formandos, caracterizados na formação de professores 

desse período recorte da nossa pesquisa. 

Em síntese, abrimos mão das nossas Fontes Orais e nos respaldamos nas Fontes 

Documentos, analisando conteúdos inclusos nos Compêndios encontrados na Biblioteca 

Municipal; a coleção O Mossoroense; e os documentos encontrados no Arquivo do prédio da 

Escola Estadual Jeronimo Rosado. Desta forma, construímos um panorama historiográfico do 

nosso objeto de estudo para responder à questão e os objetivos da pesquisa.  
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4 A CRIAÇÃO DA ESCOLA NORMAL DE MOSSORÓ: O CONTEXTO 

NACIONAL E ASPECTOS DA CULTURA LOCAL 

  

Objetivamos nesse trabalho compreender, a partir de fontes documentais e 

bibliográficas, como ocorria a formação de professores na Escola Normal de Mossoró entre as 

décadas de 1960 a 1970. Para atingir esse objetivo precisávamos responder a alguns 

questionamentos prévios, entre os quais, o que foram as Escolas Normais? sob qual contexto 

chegaram ao Brasil, ao Estado do Rio Grande do Norte e posteriormente a cidade de Mossoró? 

Por que a cidade de Mossoró foi escolhida para ter uma Escola tão relevante para a educação 

do país? Sob quais aspectos sociais, políticos, econômicos a cidade se encontrava? Procuramos 

através desse capítulo responder a esses questionamentos, e com isso atingir nosso primeiro 

objetivo específico que é identificar os aspectos sociais e políticos que proporcionaram a vinda 

da Escola Normal para Mossoró-RN 

 Iniciamos o capítulo apresentando um breve resumo histórico sobre o contexto em que 

a educação foi implantada no Brasil e a necessidade da criação de um curso específico para a 

formação de professores. Logo após, apresentamos a Escola Normal e sua introdução nas 

capitais do país. Em seguida, apresentamos a cidade de Mossoró e o contexto de criação de sua 

Escola Normal, mostramos a Escola de 1922 e inserimos o contexto da Escola de 1960 a 1970. 

Este período histórico (1960 a 1970), recorte periódico da nossa pesquisa, discutiremos no 

próximo capítulo. 

 

4.1 BREVE HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO NO BRASIL E A CRIAÇÃO DAS 

ESCOLAS NORMAIS 

  

Na sociedade contemporânea, a escola tem se tornado a grande responsável pela 

formação social, intelectual e cultural do indivíduo. Através da educação, a pessoa adquire a 

capacidade de desempenhar alguma função dentro do contexto social, político, econômico e 

cultural na sociedade. O professor, como mediador nesse processo educativo, tem a 

responsabilidade de orientar e guiar o indivíduo nessa jornada evolutiva. Nesse sentido, Martins 

(2009, p. 01) destaca o papel da escola:   

 

Desde o momento de sua institucionalização, a escola, enquanto instância reconhecida 

socialmente como ‘locus’ de produção e reprodução da cultura erudita, tornou-se o 

‘ethos’ propício para o cultivo de uma cultura específica, a cultura pedagógica que 

resulta de representações, procedimentos e práticas educacionais que consolidam a 

postura do ser professor e do ser estudante. 
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O surgimento da escola no Brasil deu-se ainda na colônia. A educação no período 

colonial e imperial foi organizada sob três perspectivas, cada uma em tempos distintos. O 

primeiro, conhecido como período Jesuítico, ocorreu entre 1549 e 1759, o segundo, conhecido 

como período “Pombal” ou “Pombalino” ocorreu entre 1759 e 1808, e por fim o período 

imperial com a chegada da família real em 1808.  

Os Jesuítas chegaram à colônia no ano de 1549 por intermédio do então governador 

Tomé de Sousa. Inicialmente, vieram com a finalidade de converter os gentios, tendo como 

instrumento fundamental a catequese, isso acabava levando-os a espalhar a cultura europeia, 

seus costumes, sua língua, chamando a atenção dos nativos com coisas que os atraiam, como o 

teatro, cânticos, danças e aos poucos a cultura indígena era substituída por outro tipo de cultura 

(OLINDA, 2003).  

A imagem abaixo mostra os nativos organizados em círculos, sentados, prestando 

atenção ao que diziam os jesuítas. 

 

Imagem 4: Catequização e escolarização dos índios 

 

Fonte: retirada do blog gazeta de Natal 

 

O objetivo principal dos Jesuítas não era escolarizar os índios, mas sim catequisar, 

relacionavam a catequese com a educação, ensinando aos nativos sua língua, costumes e 

principalmente sua crença. O ensino da língua portuguesa era importante até para que houvesse 

comunicação, no entanto, nesse período, na colônia, não existia um sistema de escolarização 
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elaborado pelos índios, e nem precisava, “a participação direta da criança nas diferentes 

atividades tribais era quase que suficiente para a formação necessária quando atingisse a idade 

adulta” (RIBEIRO, 1992, p. 11). 

Hélio Viana (1946) apresenta os Jesuítas como responsáveis, por dois séculos, pelo 

ensino na colônia, “onde quer que estabelecessem suas casas, simultaneamente abriam escolas 

de ler e escrever e algarismos, destinadas tanto aos indígenas que cristianizavam, como aos 

filhos dos colonos” (VIANA, 1946, p. 167). 

Vargas (2011) afirma que os Jesuítas além de criar as escolas de ler e escrever, também 

criaram colégios e seminários que compreendiam o curso de artes, o ensino de elementos da 

Física, Matemática e Astronomia, voltado para os filhos dos colonizadores que agora distantes 

de Portugal precisavam de uma educação que os preparassem para o curso superior. Segundo 

Olinda (2003): 

 

Os jesuítas implementaram duas categorias de ensino no Brasil: a instrução simples 

primária, as escolas de primeiras letras para os filhos dos portugueses e dos índios e a 

educação média, colégios destinados aos meninos brancos que formavam mestres em 

artes / bacharéis em direito. Essa organização vai determinar os graus de acesso às 

letras, a uns mais, a outras menos. Nota-se, porém, que em todas as escolas eram 

proibidas a frequência de crianças negras, mesmo livres, até pelo menos o final da 

primeira metade do século (OLINDA, 2003, P. 156). 

 

 

As escolas de aprender a ler e escrever foram bastante importantes para a colônia, pois 

rompeu com a barreira da língua enfrentada por nativos e colonizadores, promovendo melhor 

comunicação entre os envolvidos, já os colégios Jesuíticos formavam seus alunos para assumir 

papéis importantes, seja no poder, seja na igreja.  

 

O primeiro colégio Jesuítico foi criado na Bahia, logo após foi criado o de São Paulo, 

e pouco depois o de Rio de Janeiro e Pernambuco, todos ainda no século XVI, esses 

colégios serviram como preparação dos primeiros intelectuais brasileiros, sacerdotes 

aqui mesmo ordenados ou leigos que iam completar estudos nas universidades do 

Reino (VIANA, 1946, p. 168).   

 

 

É importante frisar que a colônia era explorada pelos portugueses, então havia muitos 

conflitos entre nativos e colonizadores, pois muitos não aceitavam ser dominados, os 

colonizadores queriam escravizar os índios, levando muitos deles a morte.  

Outro problema enfrentado pelos portugueses foi o receio da invasão de estrangeiros 

interessados nas riquezas que eles acreditavam possuir, isso motivou a fechada dos portos e o 

acesso a colônia por intermédio da autorização do rei, inibindo as descobertas científicas, de 

modo a quase não existirem, sendo permitida apenas produções científicas de cunho histórico. 
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“Muitos outros visitantes escreveram seus relatos sobre a terra, a natureza e os selvagens 

brasileiros, nos séculos XVI e XVII. Porém são relatos de valor mais histórico que científico” 

(VARGAS, 2001, p. 22).   

 

Como os portos brasileiros, durante a Colônia, permaneceram fechados aos 

estrangeiros, são poucas as expedições científicas europeias para exploração do 

território nacional, até o princípio do século XIX. Entretanto, no século XVI, alguns 

poucos portugueses e estrangeiros vindos como invasores mostraram interesse por 

nossa natureza e pelos povos selvagens (VARGAS, 2001, p. 21). 

 

Voltando aos Jesuítas, vimos que eles foram responsáveis pela organização da educação 

na colônia por dois séculos, esse vínculo foi rompido em 1759 devido a problemas com os 

colonos, cujos objetivos começavam a variar bastante e os Jesuítas já não compactuavam dos 

mesmos pensamentos dos colonizadores, esses problemas entre igreja e governo também se 

manifestavam em Portugal ao ponto de romperem, a partir de então, o governo assumiria a 

responsabilidade de organizar a educação dando início ao período Pombalino. 

Nesse período, ocorreu uma série de reformas no ensino em Portugal e 

consequentemente na colônia, foram criadas as “aulas régias”, que só foram efetivadas na 

colônia em 1772 e que compreendiam o estudo das Humanidades (VARGAS, 2011). A saída 

dos Jesuítas foi um grande golpe para o ensino, as “aulas régias” serviam para minimizar esse 

problema. 

 

{...} o ensino aqui ministrado sofreu um grande golpe e o governo de Marquês de 

Pombal, procurou minorar com a criação das escolas régias {..}. Essas aulas régias 

abrangiam, além das primeiras letras, aulas de latim, gramática, geografia, 

matemática, retórica, filosofia, etc. – muitas das quais seriam hoje consideradas de 

segundo grau (VIANA, 1946, p. 168)  

 

Esse período de rompimento com os Jesuítas, alinhado com a queda de Pombal, deixou 

marcas que até os dias de hoje são percebidas na educação do país, sem uma preparação anterior 

para esse movimento, o Estado contratou pessoas da colônia que possuíam alguma aptidão para 

lecionar, que tinham se destacado e se interessavam pela profissão, no entanto esses 

profissionais não eram qualificados, não possuíam uma formação voltada para a docência, até 

porque até o momento na colônia não existia um curso de formação de professores, alguns 

inclusive eram semianalfabetos. 

Outro grande problema foi a má remuneração desses professores, fazendo com que 

muitos desistissem ou perdessem o interesse em ingressar na carreira, tornando um trabalho de 

segundo plano, como inclusive percebemos nos dias de hoje, muitos profissionais da educação 
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optando por lecionar por não se encaixar em algum outro trabalho com maior valorização, isso 

faz que a educação sofra grandes prejuízos. Outro grande problema enfrentado pelo Estado foi 

a falta de estrutura das escolas, pois com a queda de Pombal, os recursos que eram enviados 

para a colônia foram cortados. 

 

 

A reforma pombalina gerou uma fragmentação do ensino educacional, no sentido de 

que permitiu uma pluralidade de aulas isoladas e dispersas e consentiu que pessoas 

semianalfabetas ministrassem matérias sem qualificação, inclusive pedagógica. 

Enquanto no Brasil havia escassez de escolas e de professores qualificados, os recém-

formados pelos colégios partiam para se ilustrar em Portugal [...].   

Com a queda de Pombal, a organização educacional acabou por se esfacelar. O 

subsídio não chegava para as despesas e os professores passaram a não receber o 

pagamento por meses e até anos. O quadro era cada vez mais desolador [...] 

(OLINDA, 2003, p. 158) 

 

 

Somente no final do século XVIII, a colônia passou a ter ensino público primário e 

médio, o ensino superior não podia ser ofertado na colônia, era privilégio de Portugal, e quem 

quisesse o acesso a essa modalidade de ensino precisava viajar para o velho continente.  

No período Pombalino, a ciência estava engatinhando, novas descobertas estavam sendo 

realizadas, obras produzidas, os grandes proprietários mandavam seus filhos estudarem em 

Portugal, e nesse mesmo período, o qual também estava sendo implantado o estudo das ciências 

modernas, apareciam os primeiros cientistas nascidos no Brasil, porém de nacionalidade 

portuguesa (VARGAS, 2001).    

 

No Brasil, o foco da educação jesuítica mudou com o passo do tempo, contudo a sua 

ação missionária não parou, pois continuaram a fazes missões e a catequisar povos 

indígenas. Os colégios jesuítas estiveram, então, direcionados à educação intelectual  

Concreta da elite colonial, preparando-os para o ingresso na faculdade de Coimbra 

(SILVA, AMORIM, 2017, p. 192) 

 

 

O terceiro período iniciou no século XIX, denominado período imperial, ficou marcado 

por grandes avanços na colônia, o primeiro grande marco foi a chegada da família real, a partir 

daí a colônia passou a ser chamar Reino Unido, os portos foram abertos permitindo que 

pesquisadores europeus viessem explorar o território brasileiro, descobrindo curas para doenças 

e iniciando a evolução da ciência e tecnologia com a criação de escolas técnicas, bibliotecas, 

jardins, museus, prédios parecidos com os europeus, além de ruas e praças.  

O território brasileiro seria “um pedacinho de Portugal”, sendo adotadas inclusive 

roupas e costumes europeus (RIBEIRO, 1992). A intenção era de deixar a colônia mais parecida 

possível com Portugal, essas marcas permanecem até os dias de hoje nos prédios que inclusive 

são registrados como patrimônio histórico cultural.  
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Outro grande marco para o século XIX foi a regulamentação dos métodos de ensino, 

esses métodos eram definidos em lei. O primeiro método utilizado no Brasil foi adotado no 

artigo 4º da lei de 15 de outubro de 1827 e era conhecido como método de Lancaster.  

De acordo com Castanha (2017), esse método consistia em o professor ensinar a lição a 

um grupo de alunos e, em seguida, esse mesmo grupo reproduzia o conhecimento para os 

demais alunos da turma. Assim funcionava o método: 

 

Cada classe tinha um monitor ou decurião, que tomava a lição dos alunos sob sua 

responsabilidade. A base da aprendizagem se dava pela constante repetição dos 

exercícios, levando os alunos à memorização dos conteúdos estudados. Além de um 

monitor para cada grupo de alunos, havia um inspetor que atendia a esses monitores 

e auxiliava o professor no repasse das lições e no controle da disciplina (CASTANHA, 

2017, p. 4). 
 

A imagem seguinte ilustra um momento de aula, em que os monitores iam em cada 

carteira tirando as dúvidas dos demais alunos. Pela imagem percebemos a grande quantidade 

de estudantes na sala, e que através desse método o professor, por intermédio de seus monitores, 

conseguia atender a todos. 

 

Imagem 5: modelo de aplicação do método de Lancaster 

 

Fonte: retirada do blog história da educação brasileira 

 

Na verdade, o método de Lancaster, criado na Inglaterra, veio legalizar o que já vinha 

sendo feito no Brasil. Foi adotado por se tratar de um método econômico e que fazia grande 

sucesso na Europa, representando uma inovação didática e respondendo ao que se exigia de 



43 
 

instrução na época (CASTANHA, 2017). Corroborando com Castanha (2017), Neves (2003) 

afirma que: 

 

As vantagens que o Método apresentava eram evidentes para os seus elaboradores, 

porque supria de imediato a falta de professores para uma grande massa de analfabetos 

sem onerar o estado inglês, ao mesmo tempo em que incorporava e divulgava as idéias 

panópticas de Bentham (1791), ao promover a vigilância e a disciplinarização no 

corpo infantil, no interior das escolas. (NEVES, 2003, p. 68) 

 

 

O método de Lancaster, também ficou conhecido como “método de ensino mútuo, 

Método Monitorial, Método Inglês de Ensino, Método Lancasteriano de Ensino e como Sistema 

de Madras” (NEVES, 2003, p. 63), foi difundido pelas principais cidades do país, sendo 

inclusive adotado na Escola Normal de Niterói, em 1835, porém sua adoção não durou muito 

tempo (CASTANHA, 2017).  

À medida que os anos foram passando, os problemas no sistema educacional 

continuaram aumentando, os professores continuavam sendo mal remunerados, o método de 

ensino não estava sendo eficiente e uma grande parcela da população ainda não tinha acesso à 

educação, principalmente nas áreas remotas do Norte do país. 

 

No século XIX, a escola ainda funcionava nas casas de professores, nas fazendas ou 

em espaços nada favoráveis ao aprendizado e continuava a ser desorganizada e 

desagregada. Havia uma diferença considerável entre a educação primária e o ensino 

secundário e principalmente destes para o ensino superior. Nessa sociedade 

organizada com base no sistema feudal e na escravidão, a quem interessava a educação 

popular? As escolas superiores, por sua vez contribuíram pouco, uma vez que eram 

desarticuladas da realidade da sociedade (OLINDA, 2003, p. 160). 

 

 

A ineficiência do método de Lancaster se deu mediante ao “processo de estatização e 

laicização das escolas primárias, ou seja, os estados passaram a assumir a responsabilidade de 

criar e manter escolas públicas” (CASTANHA, 2017, p. 1060), ainda para o autor:  

 

Com a ampliação das escolas públicas, era natural que o tamanho das turmas 

diminuísse, fazendo com que os professores assumissem diretamente o trabalho 

pedagógico na sala de aula. Com isso, o método simultâneo, que já vinha sendo 

utilizado, tornou-se hegemônico no processo de ensino (CASTANHA, 2017, p. 1061). 

 

 

O método simultâneo passou a vigorar no Brasil, apesar de ser um método mais 

condizente com a realidade, apresentava outros problemas, entre eles, “professores que não 

compreendiam seus procedimentos e o executavam de forma arbitrária, por mais que a turma 

estivesse dividida em classes acabavam por ensinar seus alunos individualmente” (FRANÇA, 



44 
 

2011 p. 4), alunos que não conseguiam evoluir, iam para classes de níveis superiores sem o 

conhecimento necessário. França (2011) ainda destaca que:  

 

Ao nomear, em relatórios e cartas enviados ao inspetor geral, suas dificuldades em 

executar o método simultâneo e prover o ensino das crianças, principalmente o das 

crianças pobres, os professores assinalavam: a falta de material igual para todos, o que 

inviabilizava os procedimentos que deveriam ser seguidos, pois nem todos possuíam 

os compêndios necessários; a irregularidade na frequência dos alunos, pois também 

prejudicava o bom ensino, uma vez que provocava o atraso daqueles que já estavam 

avançados; estes pediam ainda a nomeação de alunos mestres e professores adjuntos 

quando o número de alunos era excessivo em sua escola, e como justificativa 

apontavam a dificuldade em ensinar muitos alunos ao mesmo tempo em classes 

diferentes; a falta de instruções relacionadas ao método aplicado, torna-se mais uma 

entre as reclamações elencadas (FRANÇA, 2011 p. 4) 

 

Apesar de o método simultâneo ser o regulamentado, havia uma confusão no uso dos 

métodos, pois se usava muitos ao mesmo tempo, é importante frisar que esses métodos citados 

são os que tiveram maior influência na educação brasileira, mas não eram os únicos, nem 

exclusivos. Outra consideração importante sobre o método simultâneo é de que ele “exigia uma 

organização mais homogênea das classes, baseando-se em explicações expositivas, repetição 

dos exercícios e na memorização dos conteúdos” (Castanha, 2017, p. 1064). 

Por fim, outro método de ensino importante do século XIX foi o intuitivo, que segundo 

França (2001) se caracterizava como um método concreto, racional e ativo, surgiu devido às 

críticas de inspetores e presidentes, de que o método simultâneo era mecânico, formalista, 

antiquado e de que precisavam de algo prático e explicativo, oral e completo. 

Outro grande marco, e sem dúvidas, o principal do século XIX, foi a implantação das 

primeiras escolas de formação de professores. A urgência de se investir na formação de 

profissionais da educação já perpassava desde o século XVII. Porém, esse foi um problema que 

teve que ir engatinhando pelos caminhos até chegar à uma solução viável economicamente, 

socialmente e politicamente. 

Nesse caso, mediante a um esforço significativo para efetivar os sistemas nacionais de 

educação e com base nos modelos educacionais de outros países europeus, as Escolas Normais 

seriam implantadas no país, e assim teríamos a primeira escola de formação de professor, que 

adquiriu um papel fundamental na divulgação do saber e nas técnicas necessárias à formação 

docente: 

 
As Escolas Normais, desde o momento de sua institucionalização, foram importantes 

‘agências’ na mediação da cultura, ou melhor, instâncias responsáveis pela divulgação 

do saber, das normas e técnicas necessárias à formação dos professores. Consideramos 

a Escola Normal um ‘ethos’ que elabora uma cultura pedagógica para a formação do 

professor (MARTINS, 2009, p. 1). 
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 A primeira Escola Normal surgiu em Niterói - RJ, no ano de 1835. 

 

Imagem 6: Primeira Escola Normal do Brasil 

 

Fonte: retirada do site riopostal.com 

 

De acordo com Assis (2016, p.36), “a escola normal de Niterói foi alvo de crítica, por 

se discutiam a morosidade do processo de formação de professores e do alto índice de evasão”.  

Posteriormente, as escolas normais foram se expandindo para as principais capitais do Brasil, 

conforme descreve Martins (2009, p. 4): 

 
As Escolas Normais começaram a aparecer no cenário sociocultural brasileiro a partir 

da terceira década do século XIX. Em 1835, em Niterói, em 1836, na Bahia, em 1845, 

no Ceará e, em 1846, em São Paulo. Até então, uma das principais mazelas da 

educação era a existência de professores improvisados, com péssima formação e mal 

remunerados. Não existiam projetos consistentes visando à ampliação da 

escolaridade elementar e, consequentemente, não havia uma proposta de qualificação 

do professor. 
 

 

Saviani marca três momentos importantes na história da Escola Normal no Brasil: O 

primeiro momento foi a reforma da escola normal do Estado de São Paulo, em 1890, cujo 

modelo foi inspirador para todo o país. O segundo momento foi a partir das reformas do ensino 

no Distrito Federal, iniciada em 1932 por Anísio Teixeira e no Estado de São Paulo, em 1933, 
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por Fernando de Azevedo, define-se o modelo de Escola Normal que, "[...] adotado por vários 

Estados brasileiros, se incorporou na Lei orgânica do Ensino Normal decretada em 

1946."(Saviani,2005 p.5). O terceiro momento marca a reforma do ensino em 1971, que se deu 

a descaracterização do modelo de escola normal, pois foi criada a habilitação do magistério, 

falaremos sobre isso no próximo capítulo. 

Aos poucos, as Escolas Normais foram ganhando espaço em todas as regiões do Brasil, 

chegando ao Rio Grande do Norte-RN no ano de 1874, na cidade de Natal, contudo, observa-

se que o seu funcionamento só aconteceu a partir de 1908, com a missão de instruir professores 

para o ensino primário. Abaixo mostramos uma imagem encontrada no blog Brasil em imagens 

antigas da Escola Normal de Natal de 1924. 

 

Imagem 7: Escola Normal de Natal, 1924 

 

Fonte: retirada da tese de doutorado de ASSIS (2016)   

 

Não diferente de outros estados brasileiros, a Escola Normal de Natal passou por 

grandes dificuldades, pois não havia ambientes adequados, os recursos eram poucos, a seca 

também assolava o estado, fazendo com que muitos professores abandonassem a formação. 

Nesse mesmo período, o ensino primário foi municipalizado, o que dificultou mais ainda a 

evolução do sistema básico de educação, já que a maioria dos municípios tinha poucos recursos 

para realizar tais investimentos (ASSIS, 2016). 

Mediante as dificuldades enfrentadas no sistema básico de educação do RN, o governo 

do estado realizou, em 1910, a reforma do ensino, melhorando as condições de trabalho dos 

professores, e sancionou a lei que criava, em todos os municípios do estado, escolas primárias, 
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determinando que o quadro de professores dessas escolas fosse formado na Escola Normal. Isso 

contribuiu bastante para uma mudança positiva na educação estadual (ASSIS, 2016).  

 

Dentre as propostas da chamada nova reforma educativa também está a organização 

das escolas, o método de ensino, a reelaboração dos programas, o tempo de duração 

do ensino para as escolas primárias (Escolas Rudimentares, Escolas Isoladas, Grupos 

Escolares) no Estado do Rio Grande do Norte, a partir de 1916. As 

reformas/reformulações de ensino (1910/1916) no Regimento Interno das escolas 

primárias, continham orientação acerca do ensino a ser observado na organização das 

mesmas, para melhor compreensão dos regimentos que determinam e regulamentam 

as reformas pedagógicas (RODRIGUES, 2012 p. 56) 

 

 

A Escola Normal de Natal tinha o objetivo de formar professores para o então ensino 

primário. Em 1965, passou a funcionar na Escola Estadual Presidente Kennedy, até o ano de 

1975 (ASSIS, 2016). 

 

Imagem 8: Instituto de Educação Superior Presidente Kenedy 

 

Fonte: retirada do site ifesp.edu.br 

 

Ainda no início do Século XX houve expansão das Escolas Normais no RN, nesse 

contexto foi criada a segunda Escola Normal no estado, localizada na cidade de Mossoró, no 

ano de 1922. Essa escola sofreu algumas mudanças em seus aspectos estruturais e curriculares. 

 

4.2 ASPECTOS POLÍTICOS E SOCIAIS QUE PROPORCIONARAM A VINDA DA 

ESCOLA NORMAL A MOSSORÓ 
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A cidade de Mossoró, o maior município do estado em área, é a segunda cidade do 

estado com maior população. Localizada entre duas capitais, Natal/RN e Fortaleza/CE, possui 

um índice de desenvolvimento econômico acima da média e foi politicamente emancipada no 

século XIX. “A constituição em município ocorreu através da promulgação da Lei nº 246, de 

15 de março de 1852, ato que representou a emancipação política e econômica do lugar” 

(OLIVEIRA, 2017, p. 54). Mossoró então passaria a ser elevada à categoria de vila. 

 

Imagem 9: Centro de Mossoró em 1852 

 

Fonte: retirada do blog nominuto.com 

 

O século XX foi uma época muito importante para o desenvolvimento econômico e 

cultural de Mossoró, localizada na região Oeste Potiguar e considerada popularmente a capital 

do Oeste, obteve alguns privilégios, entre eles, a chegada do trem em 1915 ligando-a a cidade 

de Limoeiro do Norte - CE. O trem foi recebido com muita alegria pela população e recebeu o 

nome de “Comércio de Mossoró”. (CASCUDO, 2010) 

Em 1916, a iluminação pública chegou à cidade, ao mesmo tempo em que também 

chegava a outras capitais do Nordeste, como São Luís - MA e Recife – PE (CASCUDO, 2010). 

Com o desenvolvimento da cidade, algumas indústrias se instalaram, gerando emprego e renda 

para a população local; na mesma época, as vias também foram adaptadas para receber o 

automóvel (ROCHA, 2005).  
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Mossoró tornou-se, assim, uma das principais cidades do estado do Rio Grande do Norte 

e com grande influência no interior nordestino.  

 

Já quanto ao cenário econômico-social, naquele ano de 1922, no Rio Grande do Norte, 

Mossoró era a segunda cidade na hierarquia da arrecadação de impostos, ou seja, 

contribuía de forma significativa para a engorda do orçamento do Estado. A cidade de 

Mossoró ainda se encontrava, nessa época, na Era do seu Apogeu Comercial, 

constituindo-se como um dos mais fortes centros comerciais do interior nordestino, 

abastecendo cidades do interior do Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba e 

Pernambuco, desde o final do século XIX (SARMENTO, 2013, p. 74). 

 

 

Mossoró, no início do século XX, consolidava-se como uma importante fonte de 

economia para o estado. Nesse período, foram construídas bibliotecas, espaços teatrais, jornais 

e colégios.  

No âmbito educacional, era a única cidade, além da capital, que tinha grandes escolas 

de educação primária, como o Colégio Diocesano de Santa Luzia, fundado em 1901, o Colégio 

Sete de Setembro, fundado em 1900 e encerrado em 1904, o Sagrado Coração de Maria, em 

1912, o Grupo Escolar, fundado em 1910, a Escola Paulo Albuquerque, em 1917, que, sob a 

gestão de Jerônimo Rosado, foi a primeira de ensino público voltada para a escolarização de 

analfabetos; tinha como finalidade alfabetizar principalmente os servidores que trabalhavam 

nos órgãos públicos da cidade (SARMENTO, 2013). 

No entanto, os intelectuais da cidade consideram como maior patrimônio da cidade, a 

criação da Escola Normal, “A Escola Normal de Mossoró, com sua fragmentação histórica, 

resultou em um dos maiores patrimônios da terra de Santa Luzia” (MOURA, 2001, p. 20). 

Sobre sua localização, foi instalada incialmente em um prédio localizado na Rua 

Dionísio Filgueira, no centro da cidade. Nesse espaço era ativo, desde 1909, o Grupo Escolar 

30 de Setembro. A Escola Normal de Mossoró funcionou nesse edifício até 1959. Depois, foi 

reestruturada em Centro Educacional do Magistério Primário de Mossoró e passou a funcionar 

no prédio do Instituto de Educação de Mossoró, localizado à Rua Ferreira Itajubá – Praça Dom 

João Costa, no bairro Santo Antônio, permanecendo nesse prédio até 1971 quando foram 

extintas. 

4.2.1 A Criação da Escola Normal de Mossoró em 1922 

 

A vinda da Escola Normal para Mossoró foi resultado de uma luta da classe política e 

de pessoas de grande influência no município. Era um sonho que estava se tornando possível, 

pois surgiu numa época em que poucos tinham acesso à educação, pois somente os mais 
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favorecidos financeiramente frequentavam a escola, quem não tinha condições ficava satisfeito 

ao aprender as primeiras letras do alfabeto (MOURA, 2001).  

Na cidade, não existia um curso voltado para a formação de professores, e os que 

atuavam no ensino primário eram professores sem formação acadêmica, as cidades da 

redondeza enfrentavam problemas ainda maiores, como a falta de professores leigos e as 

dificuldades de se alfabetizar o sertanista.  

Configurando-se como a primeira escola de formação de professores do interior do 

estado, a Escola Normal de Mossoró marcou um período muito importante para a educação do 

interior do estado, na região do Oeste Potiguar. Foi criada em 1922, pelo decreto nº 165 de 19 

de janeiro de 1922, e inaugurada em 2 de março de 1922, com o nome Escola Normal Primária 

de Mossoró (CASCUDO, 2010).  

 

A Escola Normal Primária de Mossoró, fôra criada pelo Decreto-lei n° 165, de 19- 1-

1922, no govêrno do dr. Antônio José de Melo e Sousa, tendo como Diretor da 

Instrução Pública, o dr. Manuel Dantas. Deve Mossoró essa realização ao espírito 

esclarecido do então Governador do Estado que, para referendá-lo, teve de enfrentar 

velada oposição (WANDERLEY, 2001, p. 98). 

 

 

Com a criação, a cidade de Mossoró, além da importante economia, passou a ter a visita 

de grandes intelectuais da época, que passaram visitar e lecionar na Escola Normal, considerada 

uma escola diferenciada, se comparada à de Natal. Seu objetivo era formar professores para o 

exercício da docência nas áreas mais difíceis do interior do estado do Rio Grande do Norte 

(MOURA, 2001).   

Na sua inauguração, nomes que até hoje marcam a cidade de Mossoró, seja por nomear 

uma escola ou um espaço de saúde, estiveram presentes, prestigiando e discursando, entre eles: 

Dr. Eliseu Viana, que em sua homenagem tem uma escola em Mossoró com o seu nome, Dr. 

Almeida Castro, Professor Tércio Rosado, entre outros. (NONATO, 1968) 

A Escola Normal Primária de Mossoró foi instalada em um prédio no centro da cidade, 

na rua Desembargador Dionísio Filgueira. O prédio, na época já antigo, apresentava as mesmas 

linhas arquitetônicas do estilo colonial, tendo sido o local de funcionamento do “Colégio 7 de 

Setembro” (NONATO, 1968). Posteriormente, foi reformado para receber o “Grupo Escolar 30 

de Setembro”, passando, em seguida, por mais uma reforma, para receber a Escola Normal, 

ambas funcionando no mesmo prédio: 

 
No meio desses retratos, de fatos e dias apagados, surge uma lembrança sentimental 

de Mossoró. Lá está o mesmo casarão do alto do Pão Doce, de janelas antiquadas, na 

sua forma primitiva, que serviu a várias instituições e serviços, e que ao tempo, dava 

pousada ao Grupo Escolar “30 de Setembro”, vinha de sucessivas modificações, até 
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que pelo ano de 1909, aí passou a viver aquela casa de ensino primário, que resultava 

da reforma de Ensino decretada pelo Governador Alberto Maranhão. Anos depois veio 

a se instalar no mesmo prédio, com solenidades e discursos, a Escola Normal de 

Mossoró (NONATO, 1968, p. 182). 
 

 

A imagem seguinte mostra uma fotografia (de autoria desconhecida) datada de 1924, da 

primeira turma formada, e se encontra disponível nos acervos digitais que contam a história da 

educação do município.  

 

Imagem 10: Formandos do ano de 1924 da Escola Normal de Mossoró 

 

Fonte: retirada do blog Telescope 

 

 

Essa foto foi retirada em frente ao primeiro prédio da Escola Normal, que inclusive 

continua em funcionamento até os dias de hoje, nele encontra-se a Faculdade de Enfermagem 

da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN. 

Silva (2007) relata que o objetivo da Escola Normal Primária de Mossoró era formar 

professores para lecionar nas escolas isoladas, rudimentares e ambulantes do interior. Sendo 

assim, muitos professores e profissionais tiveram a oportunidade de testemunhar a capacidade 

da Escola Normal em formar professores.  

A Escola Normal Primária de Mossoró possuía uma grande estrutura. Em suas 

dependências funcionava uma biblioteca com mais de 300 obras, um ginásio para as aulas de 
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Educação Física, laboratório para o ensino de Física, Química, História Natural, Geometria e 

Desenho (MOURA, 2001). 

 O corpo docente era considerado de melhor qualidade para a época, tendo formação 

superior e uma sólida formação cultural; entre eles, havia juízes, desembargadores, advogados, 

farmacêuticos, jornalistas, padres, poetas e professores diplomados na Escola Normal de Natal, 

todos considerados grandes intelectuais da época (SARMENTO, 2013). 

Na relação de nomes do primeiro corpo docente e de funcionários auxiliares, constavam 

os seguintes nomes (NONATO, 2001, p. 126): 

 

Corpo Docente: Dr: Eliseu Viana, Português; Dr: Tércio Rosado, Francês; Dr: José 

Gurjão, Geografia e História do Brasil; Dr: Antônio Soares, Aritmética e Geometria; 

Professor Irineu dos Santos, Música; e Celina Guimarães, Desenho. 
Auxiliares: Francisco Medeiros (Seu Chico), Porteiro; Vicente Higino (major), 

Contínuo; Manuel Chaves, Ilna de Melo Rosado e João Firmino da Costa, inspetores 

de aluno, e Manuel Assis (mestrão), Secretário Crônico. 

 

Eliseu Viana foi o primeiro diretor e o encarregado pelo Governo do estado de organizar 

essa nova instituição de ensino. A direção ficou sob sua gestão até 1925. O curso, em relação 

ao de Natal era diferenciado, pois tinha duração de três anos, enquanto o de Natal era de quatro 

anos, por isso recebeu o nome de Escola Normal Primária de Mossoró, enquanto a de Natal era 

Escola Secundária. Era um curso voltado para formar professores para lecionar nas escolas 

rudimentares e isoladas do interior do estado.   

 
Os Grupos Escolares continuariam a ter provimento com professores formados pela 

Escola de Natal, pois que a de Mossoró, com um currículo apenas de três anos, era 

um estabelecimento com atribuições mais restritas, preso, como se encontra, pela 

própria lei, àquela subordinação esdrúxula de Escola Normal Primária de Mossoró 

(NONATO, 2001, p. 126). 
 

Para a primeira turma, inscreveram-se 38 normalistas. Em 1924, formou-se a primeira 

turma, sendo diplomados 11 professores: 

 
Os professores formados pela primeira turma da Escola Normal foram: Joel Carvalho 

de Araújo, Ester Fernandes da Silva, Isaura Quatorzíeme Rosado, Joaquina Veras 

Leite, Maria Carmélia de Almeida, Hilda Lopes de Oliveira, Maria Eliza da Silva, 

Maria Silva de Vasconcelos, Lucilo Wanderley dos Santos, Raimundo Reginaldo da 

Rocha e Ozelita Bezerra Cascudo (MOURA, 2001, p. 41). 
 

 

Sua matriz curricular era bastante diversificada, com disciplinas que tinham aspectos 

teóricos, técnicos e práticos, que preparavam o professor para a sala de aula e que também 

contribuíam para formar seu perfil social.  
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Essa matriz era dividida em três anos, compreendendo os estudos de Português, Francês, 

Aritmética e Noções de Geometria, Geografia geral e particular do Brasil, História Universal 

do Brasil, Noções de Física, Química e História Natural, Educação Cívica e Pedagogia, Higiene 

Escolar e Educação Física; Trabalhos Manuais; Economia Doméstica, para o sexo feminino, 

Princípios de música e cantos escolares e Desenho (SARMENTO, 2013). Essas disciplinas 

eram organizadas da seguinte forma: 

 

1º ano – Português, Francês, Aritmética e Geometria, História, Música e Desenho; 2º 

ano – as mesmas matérias do primeiro e mais Educação Cívica e Pedagogia e 

Trabalhos Manuais; 3º ano – Noções de Física, Química e História Natural Aplicadas, 

Educação Cívica e Pedagogia, Higiene escolar, Educação Física e Economia 

Doméstica. Salienta-se que no segundo e no terceiro anos era obrigatória a prática 

escolar no Grupo “30 de Setembro”, anexo à Escola Normal. 

O ensino das disciplinas do curso deveria ser dado nas seguintes cadeiras (Art. 4º): 1 

(uma) de Português; 1 (uma) de Francês; 1 (uma) de Aritmética e Geometria; 1 (uma) 

de Geografia e História; 1 (uma) de Física, Química e História Natural; 1 (uma) de 

Pedagogia e Educação Física; 1 (uma) de Higiene Escolar e educação Física; 1 (uma) 

de Desenho, Trabalhos Manuais e Economia Doméstica; 1 (uma) de Música e Cantos 

Escolares. (SARMENTO, 2013, p. 82). 

 

Essa organização curricular permaneceu em funcionamento até 1934. Em 12 anos de 

funcionamento, a escola conquistou espaço dentro de sua organização administrativa e 

pedagógica e, em 16 de julho de 1935, o Decreto de número 689 determinou mudança na Escola 

Normal de Mossoró, de modo a equipará-la à Escola Normal de Natal, passando a ser de quatro 

anos e mudando sua estrutura curricular (MOURA, 2001). O novo currículo teria as seguintes 

disciplinas:  

 

Português, Francês, Álgebra, Noções de Geometria, Geografia Geral e Particular do 

Brasil, História da Civilização, Noções de Química, Física e História Natural 

aplicadas à agricultura e à vida prática, Educação Moral e Cívica, Pedagogia, 

Pedologia, Higiene, Desenho, Princípios de Música e Canto Orfeônico, Trabalhos 

Manuais, Economia e Artes Domésticas (para o sexo feminino), Educação Física e 

Prática Pedagógica (MOURA, 2001, p. 50). 

 

 

 A partir desse momento as mudanças que ocorressem na educação da Escola de Natal 

refletiria na Escola de Mossoró, “na organização dos horários e em tudo quanto entenda com o 

regímen didático e administrativo, a Escola reger-se-á pelo regulamento da Escola Normal da 

capital” (WANDERLEY, 1971, p. 86). Os diplomas também seriam equivalentes, a Escola 

Normal Primária de Mossoró deixava de ser escola Primária e passaria a se chamar Escola 

Normal de Mossoró. 
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5 A ESCOLA NORMAL DE MOSSORÓ ENTRE 1960 A 1971 

 

Neste capítulo procuramos alcançar nosso segundo e terceiro objetivos específicos que 

são: Digitalizar documentos históricos importantes da Escola Normal de Mossoró, para que 

estes sirvam como fontes e orientação para futuras pesquisas, nossa intenção é a de facilitar 

pesquisas futuras, para que os próximos pesquisadores não tenham tanta dificuldade em 

encontrar algo relacionado a Escola Normal como tivemos. Nos preocupamos também com um 

futuro próximo, com a falta de valorização dos arquivos, os documentos físicos possam sofrer 

desgaste e até serem descartados. Portanto, o resgate e digitalização dos documentos que 

tratando da Escola Normal de Mossoró é um produto importante da nossa pesquisa.  

Para a Escola de 1922 a coleção Mossoroense registra bem os principais 

acontecimentos, é possível acompanharmos a sua evolução até 1934, porém, a partir daí os 

registros começam a ficar mais escassos, e isso gera preocupação, pois uma Escola dessa 

importância não pode ficar esquecida na história. 

O nosso terceiro objetivo específico é apresentar aspectos relacionados a formação de 

professores com ênfase nos documentos encontrados da Escola Normal de Mossoró-RN de 

1960 a 1970. Através de uma análise desses documentos apresentamos algumas características 

da formação de professores visando a conhecer o perfil do professor formado nessa escola e até 

entendermos algumas tendências existentes atualmente.   

Antes de aprofundarmos na execução desses objetivos, fizemos um breve resumo sobre 

as principais reformas ocorridas na educação da Escola Normal de Mossoró entre 1922 e 1960, 

direcionadas ao currículo, metodologia, objetivos e ao espaço físico. Nossa intenção é a de 

contextualizarmos a mudança de espaço físico da Escola Normal, que passou a funcionar no 

prédio da Escola Estadual Jerônimo Rosado em 1959.  

Como já mencionado em tópicos anteriores, a Escola Normal chegou em 1922 na cidade 

de Mossoró, denominada de Escola Normal Primária de Mossoró, tinha um curso diferenciado 

em relação ao de Natal, com duração de três anos. Em 1934 tivemos a primeira grande mudança 

nessa Escola, seu currículo se equipararia ao da Escola Normal de Natal e passaria a ter quatro 

anos de duração e os mesmos objetivos, a partir de então o que acontecesse com a Escola de 

Natal refletiria à Escola de Mossoró. 

Em 1938, um decreto reformaria as Escolas Normais do Estado, o curso normal passaria 

de quatro para sete anos, “sendo cinco de formação geral, humanística e científica, 

correspondentes ao curso secundário, regido por leis federais e obrigatório para o ingresso no 
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ensino normal, mais dois anos de formação profissional pedagógica (RIO GRANDE DO 

NORTE, 1938a)”. O decreto 4113 de 17 de janeiro estabelecia em seu artigo 1º que: 

 

As Escolas Normais do Rio grande do Norte funcionarão como externato e terão por 

fim ministrar o ensino de humanidades e formar professores para o magistério 

primário. Este decreto iria normatizar a admissão ao curso secundário, da matrícula, 

do regime das aulas, das provas e das promoções, da congregação e, finalmente, das 

disposições finais” (MOURA, 2001, p. 51).   

 

No contexto político dessa época, Getúlio Vargas ocupava o cargo de presidente do 

Brasil, dando efetividade a medidas centralizadoras. A reforma da Escola Normal no Rio 

Grande do Norte em 1938 ocorreu com a intenção de atribuir métodos diferentes de 

organização. Aquino cita que a equiparação do ensino normal ao secundário já vinha sendo 

efetivada em outros estados desde 1930 com o fim de transformar a Escola Normal em uma 

instituição de caráter profissional. Assim: 

 

Excluindo de seu currículo o conteúdo propedêutico, que passaria a ser adquirido no 

curso secundário fundamental, o qual passou a ser uma exigência para o ingresso no 

ensino normal. Com a reorganização do ensino normal, se pretendia romper com a 

fragmentação do currículo do curso normal, que tinha as disciplinas humanísticas 

concentradas nos dois primeiros anos, desarticuladas daquelas de formação docente 

que só eram ministradas nos dois últimos anos. (AQUINO, 2019, p. 72) 

 

 

Em 1942, a Escola Normal de Mossoró novamente enfrentaria outra mudança, com a 

aprovação do decreto 1.058, de 25 de março, passaria a ser ginasial, antes sendo considerado 

ginásio somente o Ateneu Norte-Rio-Grandense.  Em 1947 o decreto, de número 1.557 de 4 de 

março, denominava a Escola Normal de Mossoró e Ginásio Normal de Mossoró (MOURA, 

2001). 

Em 08 de fevereiro de 1942, o Diretor do Departamento de Educação, deliberou um 

ofício que autorizava a matrícula, no ensino normal, aos candidatos que tinham o certificado do 

Curso Ginasial do Atheneu e a outros equiparados ao Colégio Pedro II. 

A Lei Orgânica da Escola Normal, Decreto-lei N. 8.530-de 2 de janeiro de 1946, 

substituiu o decreto de 411 de 1938, expondo no Art. 1°, as finalidades do ensino normal, que 

são três:  

 

1. Prover a formação do pessoal docente necessário às escolas primárias. 

2. Habilitar administradores escolares destinados às mesmas escolas. 

 
3 RIO GRANDE DO NORTE. Decreto nº 411 de 17 de janeiro de 1938. Reforma as Escolas Normais do Estado. 

Decretos do Governo: 1938. Imprensa Oficial, Natal, RN, p. 12-19, 1938a 
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3. Desenvolver e propagar os conhecimentos e técnicas relativas à educação da 

infância. (Decreto-lei N. 8.530-de 2 de janeiro de 1946) 

 

Ainda de acordo com a Lei Orgânica, o ensino normal, deveria ser ministrado em dois 

ciclos. "o primeiro dará curso de regentes de ensino primário, em quatro anos, e o segundo, o 

curso de formação de professores primários, em três anos. Esse modelo ficou valendo até a 

aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB, n. 5.692, de 11 de agosto de 1971. 

Outra mudança bastante relevante para a Escola Normal de Mossoró ocorreu no ano de 

1957, quando o então governador, Dinarte de Medeiros Mariz e seu vice José Augusto Varela 

(1956-1961) apresentaram a lei nº 2.171 de 6 de dezembro de 1957, que foi aprovada e só entrou 

em vigor três anos depois. Essa lei visava organizar e fixar diretrizes primárias e da formação 

do magistério no Estado do Rio Grande do Norte, determinava também que a Escola Normal 

de Mossoró passaria a coordenar cursos Pedagógico, Colegial, Ginasial, Escola de Aplicação, 

Artesanato e Jardim de Infância. 

 

O centro Educacional de formação do Magistério Primário de Mossoró, por força da 

lei estadual nº 2.171, de 6 de dezembro de 1957, cuja entidade tinha por objetivo 

principal ministrar cursos Pedagógico, Colegial, Ginasial, Escola de Aplicação, 

Artesanato e Jardim de Infância, tudo isso dentro dos planos, leis e normas 

estabelecidas pela legislação Federal e Estadual, dentro dos princípios gerais que 

norteiam a instituição e educação no Brasil, assim dizia o regimento interno do mesmo 

centro, em seu artigo 1º, em nosso poder (MOURA, 2001, p. 75)    

 

Essa lei foi aprovada pelo decreto nº 3.590, de 1º de fevereiro de 1960, e trouxe uma 

série de mudanças que foram bastante importantes para a educação estadual, inclusive na Escola 

Normal. Abordava pontos direcionados à obrigatoriedade de ensino, organização da educação 

primária, articulação dos cursos, estabelecimentos de ensino, matrícula e organização das 

classes, currículo. Para os professores também trouxe orientações, algumas delas abaixo: 

  

Título VI – Do Professor Capítulo I – Normas Gerais  

Art. 49º − A forma profissional de professor far-se-á, nos Centros de Formação do 

Magistério e nas Escolas Normais Regionais.  

Art. 50º − As Escolas Normais Regionais deverão preencher os seguintes requisitos: 

a) ter preparado pelo menos 90 professores nos últimos três anos; b) apresentarem 

seus professores as condições previstas, no artigo; c) prédio próprio, com instalação 

adequada e Escola de Aplicação.  

§ Único – Os prédios, onde funcionam as Escolas Normais Regionais, que não 

satisfizerem às condições mencionadas neste artigo serão destinadas a outras 

instituições de ensino, de preferência Cursos Complementares. (ARAÚJO, 2015, p. 

278). 

 

Outro objetivo da lei nº 2.171 de 6 de dezembro de 1957 foi incentivar a formação de 

Normalistas com vistas a seguir o que orientava as diretrizes curriculares, as Escolas Normais 
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possuíam uma estrutura capaz de preparar o Normalista para desenvolver suas atividades de 

forma plena no ensino primário, e se porventura alguma dessas Escolas não conseguisse atingir 

esses objetivos, seria destinada a cumprir outros. 

Ainda para o contexto educacional, o final da década de 1950 e início da década de 1960 

registrou um marco muito importante para o país, vários projetos foram direcionados ao sistema 

de ensino, e em dezembro de 1961 no governo do então presidente João Goulart, é criada a 

primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB, lei nº 4.024 de 20 de dezembro de 1961, 

que para as Escolas Normais reafirmava que: 

 

Título VII, capítulo IV: Da Formação do Magistério para o Ensino Primário e Médio 

Art. 52 - as Escolas Normais teriam por finalidades formar professores, orientadores, 

supervisores e administradores escolares destinados ao ensino primário e o 

desenvolvimento dos conhecimentos técnicos relativos à educação infantil 

Art. 53. A formação de docentes para o ensino primário far-se-á:  

a) em escola normal de grau ginasial no mínimo de quatro séries anuais onde além 

das disciplinas obrigatórias do curso secundário ginasial será ministrada preparação 

pedagógica. 

b) em escola normal de grau colegial, de três séries anuais, no mínimo, em 

prosseguimento ao vetado grau ginasial. 

Art. 54. As escolas normais, de grau ginasial expedirão o diploma de regente de ensino 

primário, e, as de grau ginasial, o de professor primário. 

Art. 55. Os institutos de educação além dos cursos de grau médio referidos no artigo 

53, ministrarão cursos de especialização, de administradores escolares e de 

aperfeiçoamento, abertos aos graduados em escolas normais de grau colegial. 

Art. 56. Os sistemas de ensino estabelecerão os limites dentro dos quais os regentes 

poderão exercer o magistério primário. 

Art. 57. A formação de professores, orientadores e supervisores para as escolas rurais 

primárias poderá ser feita em estabelecimentos que lhes prescrevem a integração no 

meio. (CÂMARA DOS DEPUTADOS, lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961). 

 

Com o decreto de nº 3.590, de 1º de fevereiro de 1960, e a lei nº 4.024 de 20 de dezembro 

de 1961 as Escolas Normais do Estado passariam por grandes mudanças técnicas, e a de 

Mossoró precisava de outro local com melhores condições físicas, o prédio anterior era antigo 

e não oferecia estrutura suficiente para a execução de suas atividades, foi então que no ano de 

1959 a Escola Normal de Mossoró passou a funcionar em um novo prédio, localizado na rua 

Ferreira Itajubá, S/N, chamado atualmente de Escola Estadual Jerônimo Rosado, mas que já 

possuiu outros nomes, sendo estes Instituto de Educação de Mossoró, Colégio Estadual de 

Mossoró e Centro Educacional Jerônimo Rosado.   

A imagem abaixo nos mostra essa escola no ano de sua inauguração, em 1959, com o 

nome de Instituto de Educação de Mossoró 

Imagem 11: Instituto de Educação de Mossoró, 1959 
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Foto: retirada do blog Telescope 

 

A Escola Estadual Jerônimo Rosado foi construída para ser uma escola modelo, 

considerada durante anos a melhor de Mossoró e umas das melhores do Estado, possuindo uma 

estrutura impecável para os padrões da época com mais de 20 salas de aula grandes, auditório, 

quadra de esportes, biblioteca, espaço de dança, praça, pátio, ocupando um quarteirão completo 

inclusive com salas na parte térrea e em um primeiro andar, com duas rampas de acesso e com 

uma ótima localização, na Rua Ferreira Itajubá, bairro Santo Antônio, próximo ao centro da 

cidade.  

Recentemente o autor Lindomarcos Faustino (2019), escreveu um livro que trata sobre 

os 50 anos da Escola “Jerônimo Rosado”, nele descreve alguns acontecimentos, entre eles, a 

divulgação da lista de diretoras que passaram pela Escola Normal de Mossoró de 1959 a 1976, 

vale salientar que na instituição existiam vários diretores que atuavam simultaneamente, sendo 

um geral e outros das respectivas instituições que funcionavam dentro do instituto. Segue lista 

das diretoras:  

Maria Dalvanir Filgueira Rosado - 1960-1962, Maria Lanuza Vieira da Costa – 1962, 

Francisca Ida Fernandes de Oliveira – 1963, Maria Salete Souza Feitosa – 1964, 

Iolanda Dayse Oliveira Costa – 1965, Elza Gurgel – 1966-1967, Maria Natália 

Bezerra – 1972-1976. (FAUSTINO, 2019, p. 40). 

 

Dentro do Centro Educacional Jerônimo Rosado funcionavam quatro instituições de 

ensino que segundo Faustino (2019, pg. 33) eram “Colégios Normal e Estadual, Grupo 30 de 
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Setembro, Escola Artesanal Vingt Rosado e o Jardim de Infância Modelo”, cada instituição 

com sua respectiva gestão, espaços físicos individuais e outros coletivos, com funcionamento 

nos turnos matutino, vespertino e noturno. Essas escolas possuíam um número expressivo de 

alunos, “no ano de 1969, por exemplo, foram matriculados quase 4.000 alunos, sendo 1.880 no 

colégio Estadual, 700 no colégio Normal, e os demais nas diversas séries do curso primário”. 

No final da década de 1960, cogitou-se a possibilidade de a Escola Normal mudar de 

prédio, ela teria um local exclusivo para desenvolver suas atividades. 

 

O Colégio Normal local, unidade integrante do Centro Educacional de Mossoró terá 

construído seu prédio próprio em 1971. Entendimentos neste sentido estão sendo 

mantidos e a Secretaria de Educação e Cultura do Estado solicitou a prefeitura local a 

doação do terreno {...}. 

{...} será erguido em perímetro urbano da cidade. Caso se concretize a compra do 

terreno desejado pela direção do educandário e da prefeitura, este será construído à 

rua Treze de maio, esquina com a Avenida Alberto Maranhão proximidade do Ginásio 

Municipal de Mossoró. O Colégio Normal terá uma área de dez mil metros quadrados, 

contando com salas de aulas, dependências de diretoria e secretaria, auditório, pátio 

descoberto e ainda outras dependências {...} (FAUSTINO, 2019, p. 34). 

 

 

Visitamos o referido prédio, lá realmente, nesse período, foi construída uma escola, com 

o nome de Escola Municipal Joaquim da Silveira Borges, muito conhecida como “Colégio 

Municipal”, cujas atividades foram encerradas no ano de 2011, dando lugar a outra instituição, 

denominada Escola de Artes de Mossoró. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 12: Escola Municipal Joaquim da Silveira Borges (atual escola de artes de 

Mossoró) 
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Fonte: Retirada do site: https://pt.foursquare.com 

 

 O anúncio de que o “Colégio Municipal” seria fechado em 2009 comoveu muitas 

pessoas, era uma escola muito conhecida, na qual passaram muitos alunos e ocorreram muitos 

eventos culturais que marcaram a época de sua existência. 

Visitamos o prédio da atual Escola de Artes e infelizmente não conseguimos localizar 

nenhum registro de que lá funcionou a Escola Normal de Mossoró, nenhum funcionário mais 

antigo soube dizer algo sobre o assunto e não encontramos dados nos arquivos municipais, 

museu, biblioteca. Os registros que encontramos em outros arquivos nos mostram que a Escola 

Normal primeiramente funcionou no prédio da rua Dionísio Filgueira, e depois se mudou para 

o prédio da rua Ferreira Itajubá, inferimos que essa mudança talvez não tenha acontecido, pois 

em 1971 entrava em vigor a lei 5.692/71 que extinguia as Escolas Normais, ano previsto para 

a inauguração desse novo prédio. 

Essa lei foi promulgada pelo então presidente Emílio Garrastazu Médici (1969-1974), 

no auge da ditadura cívico-militar, e extinguiu as Escolas Normais, substituindo-a pela 

habilitação específica do magistério, conforme relata Saviani (2005, p. 19) “em decorrência 

dessa nova estrutura desapareceram as escolas Normais e em seu lugar foi instituída a 

Habilitação Específica de 2º grau para o exercício do magistério de 1º grau”. 

Outra principal característica é a de que a partir de então o ensino teria como principal 

objetivo qualificar os jovens para assumir responsabilidades no mercado de trabalho, 

articulando o conhecimento teórico e o prático, em outras palavras essa lei determinou a criação 

do ensino profissionalizante tornando-o obrigatório nas instituições de ensino do país. Uma das 

justificativas para a criação dos cursos de formação profissionalizante foi a de que no país não 

havia mão de obra qualificada para preencher as vagas no mercado de trabalho e a forma como 

o ensino era guiado levava a uma grande defasagem entre esses jovens.  
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Sobre o ensino profissionalizante, apesar de a lei ser aprovada em 1971, suas discussões 

se iniciaram desde o início dos anos 1960.  

 

Muitos dos elementos centrais dos discursos que já vinham sendo propagados desde 

o início da década de 1960 continuaram, mas as críticas à falta de articulação dos 

níveis de ensino, à separação dos ensinos clássico e científico e à falta de um ensino 

mais profissionalizante que pudesse preparar uma mão-de- obra qualificada para o 

trabalho, tomaram novo destaque, tanto discurso quanto nas políticas educacionais, 

com forte apoio de capital estrangeiro, por meio principalmente dos acordos 

MEC_USAID (QUEIRÓS, 2013, p. 21041).  

 

 

Essa ideia de ensino profissionalizante surgiu juntamente com a evolução das tendências 

de ensino que estavam promovendo mudanças na forma como se enxergava a educação, uma 

dessas tendências era a tecnicista que surgiu no Brasil na década de 1950, intensificando na 

década de 1960, ela entendia a educação como algo capaz de “produzir sujeitos capacitados e 

eficientes para o desempenho de funções no mercado de trabalho” (AZEVEDO, 2013, p. 3).  

Voltando para o contexto das Escolas Normais, a lei 5.692/71, para alcançar os objetivos 

de uma educação profissionalizante, descaracterizava o modelo de Escola Normal existente, 

modificando o ensino primário e o médio, que passariam a se chamar de primeiro e segundo 

grau.  

 

Dessa legislação emergiu uma nova estrutura: em lugar de um curso primário com a 

duração de quatro anos, seguido de um ensino médio subdividido verticalmente em 

um curso ginasial de quatro séries e um curso colegial de três, organizou-se um ensino 

de primeiro grau com a duração de oito anos e um segundo de segundo grau de três a 

quatro anos. Em lugar de um ensino médio subdividido horizontalmente em ramos, 

instituiu-se um curso de segundo grau unificado, de caráter profissionalizante, 

albergando, ao menos como possibilidade, um leque amplo de habilitações 

profissionais (SAVIANI, 2005, p. 18). 

 

 

  No contexto da Escola Normal de Mossoró, a estrutura seria a mesma, mas a partir de 

então seria chamado de Curso de Magistério, inserido no âmbito dos cursos profissionalizantes 

a nível de 2º grau regido pela nova LDB de 1971. A compreensão desse contexto local da Escola 

Normal de Mossoró, com a mudança da Lei que atingiu as Escolas Normais de todo o país, foi 

muito importante para nós, principalmente para também delimitar nosso percurso periódico da 

pesquisa.   

 

5.1. ANÁLISE DOS DOCUMENTOS ENCONTRADOS NO ARQUIVO DA ESCOLA 

NORMAL DE MOSSORÓ 
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No intuito de encontrar fontes documentais para a realização de parte dessa pesquisa, 

fomos a Escola Estadual Jerônimo Rosado, agendamos uma visita com a arquivista e 

conversamos com uma funcionária da escola que nos mostrou a parte do prédio onde 

funcionavam as salas de aula da Escola Normal. Hoje nesse local funciona a Décima Segunda 

Diretoria Regional de Educação e Cultura do Estado do Rio Grande do Norte – 12º DIREC.  

Nessa parte do prédio, destacado na parede, encontramos algumas placas de formandos 

(as) da Escola Normal de 1960-1970, especificamente dos anos de 1960, 1961, 1962, 1963, 

1964 e 1967. Perguntamos aos funcionários o que teria ocorrido com as demais placas, mas não 

souberam nos explicar, mas uma servidora mais antiga da 12ª DIRED nos falou que 

provavelmente tenham sido danificadas e descartadas.  

Consideramos essas placas documentos importantes, pois registram os nomes de 

educadores (as) que tiveram papéis fundamentais para a educação do Estado, alguns deles 

lecionaram na própria Escola, no curso de pedagogia da UERN, em outras universidades do 

Estado, na rede básica de ensino, transformando vidas, oportunizando seus alunos ao acesso a 

uma educação de qualidade. Em virtude disso, decidimos registrar as imagens dessas placas em 

nosso trabalho, e destacar alguns desses nomes que conseguimos obter informações.  

A análise dos documentos, por meio das placas das turmas concluintes são fundamentais 

para nossa pesquisa, visto que é uma forma de identificar os professores formados pela Escola 

Normal de Mossoró, que igualmente a outra Escolas Normais, muitos desses professores 

formados pela Escola Normal de Mossoró se destacaram em funções de professores e de 

dirigentes escolares. Nesse sentido, Assis e Mendes (2020), destacam a importância dos 

documentos para identificar personagens da história da educação: 

 

Em alguns documentos do período de 1908 a 1940 analisados constam que os 

primeiros profissionais formados na Escola Normal de Natal passaram a assumir as 

funções de professores do ensino primário e do ensino normal, diretores de 

estabelecimentos de ensino, diretores da Instrução Pública e outras funções docentes 

e administrativas. (ASSIS; MENDES, 2020, p. 256), 

 

A primeira placa que registramos é a de formandos (as) de 1960, conforme nos mostra 

a imagem seguinte. 

Imagem 13: Placa de formandos (as) da Escola Normal de 19604 

 
4 No ano de 1960 foram formadas 28 professoras na Escola Normal de Mossoró, sendo elas: Adélia 

Gomes, Doninha Almeida, Lucimar Borges, Antônia Pia, Erneide Leão, Luiza Alencar, Antônia Leite, Elba 

Araújo, Lourdes Cabral, Alcecira Assis, Ecidete Oliveira, M. José Fonseca, Alice Freire, Francisca Feitosa, 

Margarida Duarte, Conceição Oliveira, Francisca Martins, Rita Carvalho, Conceição Luz, Hugneide Cruz, 
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         Fonte: Elaboração própria em 2020 

 

Nesse ano tivemos 28 professores (as) formados (as) na Escola Normal de Mossoró, 

destacamos a professora Adélia Gomes da Silva, que faleceu em 1981 e como homenagem teve 

uma escola estadual registrada com o seu nome, Escola Estadual Adélia Gomes da Silva, 

inaugurada em 1983 no bairro abolição II, com as atividades encerradas nos anos 2000 

(FAUSTINO, 2019). 

Destacamos também Francisco Morais Filho que apesar de seu nome não constar na 

relação da placa, realizou o curso ginasial na Escola Normal de Mossoró entre os anos de 1957 

a 1960, tornou-se um importante contribuinte para a educação lecionando na faculdade de 

Letras – FALA, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, lecionou também 

no colégio Diocesano, no Centro Educacional Jerônimo Rosado (1967), na Escola Técnica de 

Comércio União Caixeiral, no Ginásio Municipal de Mossoró, na Escola Estadual Solon Moura, 

no Educandário Dom Bosco. Francisco Morais foi diretor de diversos estabelecimentos, 

inclusive do Centro Educacional Jerônimo Rosado (1971), e ainda obteve outros cargos 

públicos (FAUSTINO, 2019).   

Outro destaque especial vai para a irmã Dalvanir Rosado, aluna da Escola Normal entre 

os anos de 1948 a 1952 assumiu no período de 1960 a 1962 a direção da Escola Normal de 

 
Raimunda Fernandes, Crisvalda Pacheco, Iracema Lira, Margarida Maia, Dasdores Souza, Irene Silva, Safira 

Costa, N. Carmo Duarte.   
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Mossoró, após deixar a direção, entrou para a congregação das irmãs Franciscanas Hospitaleiras 

da Imaculada Conceição, em Salvador – BA, foi dirigente por anos do Colégio Ação Fraternal 

em Ibatuba - BA, vindo a falecer no ano de 20215.  

Dando continuidade ao registro das placas de formandos (as), na imagem seguinte, 

apresentamos a turma de 1961. Nessa turma tivemos 18 formandos (as). 

 

Imagem 14: Placa de formandos (as) da Escola Normal de 19616 

 

               Fonte: Elaboração própria em 2020 

 

A próxima imagem se refere à placa que apresenta a da turma de 1962. Nessa turma 

tivemos 32 formandos (as). 

 

 

 

Imagem 15: Placa de formandos (as) da Escola Normal de 19627 

 
5 Informação retirada do blog https://josemendespereirapotiguar.blogspot.com/2021/01/ 
6 No ano de 1961 foram formadas 18 professoras na Escola Normal, sendo elas: Alda Borges, Auxiliadora Santos, 

Alvanir Silvino, Bernadete Queiroz, Delma Santos, Eudenice Pinto, Eurides Nogueira, Francisca D’ Assis, Leomar 

Alves, Lindalva Fernandes, Lourdes Marques, Lucia Pinto, Luzia A. Maia, Rita Miranda, Salete Fernandes, Maria 

Dias, Rita Alves, Suely Freire.   
7 No ano de 1962 foram formadas 32 professoras na Escola Normal, sendo elas: Afra Veras, Alzinete Falcão, 

Amélia Leite, Ana Cabral, Ada Rosado, Deodete Dias, Enide Rocha, Floripe Paulino, Francyneth Alves, Luzia 

Paiva, Francisca F. Souza, Francisca Barreto, Dar’c Costa, Idesite Amaral, Luzia M. Souza, Bernadete Borba, 

Amíria Jácome, Maria Cabral, M. Rosário, Lourdes Dias, Lourdes Carvalho, Lourdes Queiroz, Helena Barbalho, 

Salete Souza, Socorro Gurgel, Rosália Paula, Vilma Bezerra, Vanda Carvalho, Yvonilde Amaral, Zenaide Oliveira, 

Zélia Cadelha, Zilma Diniz 
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Fonte: Elaboração própria em 2020 

 

Essa turma homenageou o padre Sátiro Dantas, não poderíamos deixar de citar sua 

enorme relevância para a educação de Mossoró. O Padre Sátiro ficou conhecido em Mossoró 

como o mestre de todos os tempos, apóstolo do conhecimento e ícone de nossa história, teve 

um papel muito importante na formação educacional e intelectual de várias gerações, ingressou 

como professor na Escola Normal de Mossoró em 1956 e em 1961 assumiu a direção do colégio 

Diocesano Santa Luzia, permanecendo até o ano de 2016, substituído, a seu pedido, pelo padre 

Charles Lamartine8. 

Continuando a apresentação das placas, vamos para a turma de 1963. Nessa turma 

tivemos 24 formandas. 

 

 

 

Imagem 16: Placa de formandos (as) da Escola Normal de 19639 

 
8 Informação retirada do blog defato.com 
9 No ano de 1963 foram formadas 22 professoras na Escola Normal, sendo elas: Adalzira Nunes Carvalho, Antônia 

Alves Silva, Corina Albuquerque, Edite Batista Araújo, Edite Jales Almeida, Iara Maria de Menezes, Iracema 

Fernandes, Lídice Falcão Freire, Lúcia Maria Fernandes, Luzia Bispo Soares, Madalena M. de Lima, M. Conceição 

de Pinto, Maria Glória Gurgel, Maria Saúde de Souza, M. de Fátima Rebouças, M. de Lourdes Rebouças, Marta 

Escócia Cavalcanti, Nadete Alves Silva, Noilde Bezerra Cavalcanti, Reuzira F. de Souza, Vanci Dias da Cunha, 

Zilda M. Cabral Freire. 



66 
 

 

Fonte: Elaboração própria em 2020 

 

Destacamos, nessa turma, a professora Adalzira Nunes Carvalho, que após formada pela 

Escola Normal, atuou como professora da Escola de Aplicação 30 de Setembro, que funcionava 

no mesmo prédio da Escola Normal (Faustino, 2019). 

Na próxima imagem, placa que apresentamos é a da turma de 1964. Nessa turma tivemos 

48 formandos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 17: Placa de formandas da Escola Normal de Mossoró de 196410 

 
10 No ano de 1964 foram formadas 41 professoras na Escola Normal, sendo elas: Adélia Soares, Adir Nunes, Aliete 

Costa, Anacelis Souza, Ana M. Jácome, Ângela Rocha, Bernarda Loiola, Délia Mendes, Bernadete Dias, 

Conceição Silva, Delmira Freire, Edite Alves, Elizabete Dias, Erbene Costa, Eulália Barbalho, Eliete Costa, Evalda 

Costa, Francisca Figueirêdo, Iracema Assis, Jacy Gurgel, Júlia Medeiros, Lilian Marques, Laura Maia, Lucy 

Nogueira, M. José Oliveira, M. das Graças Pedrosa, Nazaré Oliveira, Neide Dantas, Nilza Lima, Odete Manso, 
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Fonte: Elaboração própria em 2020 

 

 Não encontramos as placas de 1965 e 1966, mas encontramos a professora Luzia 

Rosado, normalista da turma de 1966, muito carismática, com seus 70 anos de idade ainda atua 

na educação do Estado e não tem pretensões de parar até ser aposentada compulsoriamente. 

Conhecida como “Dona Luzia”, muito querida na comunidade escolar, atua como coordenadora 

pedagógica do Centro de Educação Integrada Professor Eliseu Viana – CEIPEV. 

 Dona Luzia teve um papel importante para nossa pesquisa, através dela descobrimos 

para onde a Escola Normal havia se mudado na década de 1960-1970, ela também mencionou 

o nome de alguns colegas de sua turma, mas não soube informar como se encontram esses 

colegas atualmente, e havia anos que não tinha informações. 

Tínhamos organizado essa pesquisa inicialmente com o intuito de realizar a análise dos 

documentos e também entrevistas com normalistas de 1960-1970, entre eles Dona Luzia. 

Através dela chegaríamos a outros normalistas, porém, devido a pandemia do Covid-19, 

ficamos impossibilitado de realizar essa etapa tão importante para nosso trabalho, os idosos 

desapareceram, estavam aterrorizados com medo das consequências da pandemia, nosso tempo 

também estava se esgotando, após muita insistência percebemos que o melhor caminho era 

focar nos documentos.    

Ainda em relação as placas, encontramos a de 1967, nela constam os nomes de 64 

formandos.   

 
Nalva Paiva, Ubaldina Silva, Rita Martins, Salete Brasil, Vilma Gurgel, Rita Lima, Rosemeire Cantidio, Socorro 

Fernandes, Teresinha Oliveira, Teresinha Fernandes, Zélia Lopes. 
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Imagem 18: Placa de formandas da Escola Normal de Mossoró de 196711

 

Fonte: Elaboração própria em 2020 

 

Essa foi a última placa que encontramos. Procuramos tirar uma foto com melhor 

qualidade, mas infelizmente não conseguimos, a placa se encontrava isolada em um local 

escuro, com os nomes se apagando, em pouco tempo ela também estará danificada.  

Sobre os nomes de formandos (as) que encontramos nas placas apresentadas, algo nos 

chamou a atenção, em sua maioria são do sexo femininos. Sabemos que o curso Normal não 

era exclusivo para as mulheres, haviam alunos do sexo masculino, falamos, inclusive, do 

escritor Raimundo Nonato no capítulo anterior, um dos nomes mais conhecidos da história da 

 
11 No ano de 1967 foram formadas  64 professoras na Escola Normal, sendo elas: Antônia de Calazans Fernandes, 

Antônia Dias de Oliveira, Antônia J. Menescal Pinto, Ana Luiza da Fonseca, Angela Maria de O. Costa, Aurineide 

Nunes M. de Góis, Maria das Graças Silveira, Dalvanir Diniz Amorim, Dalva Gomes Bezerra, Débora de Souza 

Cruz, Dionísia Raimunda de Castro, Eumi Pereira Fernandes, Etelmar Pereira de Holanda, Francisca Azevedo de 

Oliveira, Francisca Dilma pereira, Francisca Freire da Costa, Maria Edinalva C. do Couto, Maria Elenir C. 

Fernandes, Maria Eulália M. de Carvalho, Maria Efigênia Dantas, Maria de Fátima G.  Reginaldo, Maria das 

Graças Fernandes, Maria das Graças, L. M. Filgueira, Maria Helena G. Carlos, Maria Ione Gadelha, Maria José 

Caldas, Maria José de M. Neta, Maria de Lourdes Ferreira, Maria de Lourdes Fonseca, Maria Luiza M. de Almeida, 

Maria Lúcia Pessoa Bobô, Maria de Paiva, Maria S. Gadêlha, Maria S. de Sousa, Maria do Socorro Lopes, Maria 

do Socorro do Vale, Maria do Socorro Rodrigues, Maria Zuleide de Medeiros, Maria Alves da Frota, Raimundo 

Lopes de Morais, Raimunda S. Lima Pereira, Sônia Maria F. Rodrigues, Rosa Ferreira de Lima, Teginete Bezerra  

Soares, Tereza Laura Fernandes,  Teresinha Fônseca  de Menezes , Valquíria  Moreira Carlos, Zélia de O. e Silva, 

Glória Maria A. da Silva, Iris Menescal Pinto, Irene Pereira Moreno, Isabel de Oliveira Melo, Luiza Helena da F. 

Ribeiro, Luiza Maria P. Martins, Leci Pinheiro de Medeiros, Martinete da Costa Cruz, Marinete Francisca da Silva, 

Mary Lima de S. Pereira, Maria da Conceição de F. Souza, Maria Conceição de Q. Maciel, Maria da Conceição 

Silva, Maria da Conceição S. Moura, Maria do Carmo G. de Santana e Maria Dalva da Silva. 
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Escola Normal de Mossoró pela quantidade de obras que escreveu para a coleção Mossoroense. 

No entanto, o curso Normal era preferido por mulheres, é o que nos mostram as placas.  

Outra observação que fazemos é que poderíamos ter obtido a informação de que Dona 

Luzia foi normalista através de sua placa de 1966, ela é uma personagem bastante conhecida da 

educação de Mossoró, quem estudou no CEIPEV de 1980 até os dias atuais passou pela sua 

supervisão ou direção, e refletindo sobre isso pensamos, quantos personagens como Dona Luzia 

passaram pela Escola Normal e não sabemos, até podemos conhecer, mas não sabemos que foi 

aluno (a) dessa tão importante Escola.    

Por fim, no momento dos registros das fotos, uma servidora da 12ª DIRED, professora 

aposentada, comentou que alguns desses normalistas trabalharam em várias instituições de 

ensino do estado e do município de Mossoró e de outras cidades, inclusive na própria escola 

Jerônimo Rosado, alguns atuaram também na UERN, na antiga Escola Superior de Agricultura 

de Mossoró - ESAM, hoje, Universidade Federal do Semiárido – UFERSA. Professores 

preocupados e que lutavam pelo desenvolvimento intelectual, cultural, social, educacional do 

interior do estado do Rio Grande do Norte, responsáveis por mudar o rumo da educação no 

Estado.  

 Sobre a Escola Normal de Mossoró, o escritor Geraldo Maia afirmou em seu artigo 

intitulado “Os velhos professores de Mossoró – Final” publicado em seu blog (2014) que “a 

Escola Normal foi para Mossoró o nascedouro de toda uma geração de mestres que atuaram no 

Oeste potiguar”, logo compreendemos que esses professores (as) trouxeram grandes 

contribuições para a educação do interior do Estado, nos diversos níveis de ensino.  

Após o registro das placas, visitamos o arquivo da Escola Normal, vimos que os 

documentos encontrados estavam juntos de outros papéis de outras escolas, então, soubemos 

que não havia um arquivo próprio para a Escola Normal e nunca existiu, havia um espaço 

destinado a guardar registros de todas as instituições que funcionaram ou ainda funcionam nesse 

prédio. A partir dos documentos que encontramos nesse arquivo iremos traçar as próximas 

discussões visando alcançar nossos objetivos.  

Em uma pasta, logo na entrada do arquivo, encontramos alguns diários da Escola de 

1930 a 1940, entre eles desenho, trabalhos manuais e economia, português, pedagogia e francês 

(1931), pedagogia e pedologia, higiene (1940), música, desenho (1943), trabalhos manuais, 

latim, psicologia (1944) e francês (1948). Ao realizarmos a leitura desses diários, vimos que as 

informações que constavam eram apenas notas de alunos, algumas páginas estavam se 

decompondo, em outras os textos não eram visíveis, mas percebemos que em sua maioria era 

composto apenas por notas dos alunos e frequência das aulas. 



70 
 

 

Imagem 19: Diários da Escola Normal de Mossoró da década de 1930 

 

Fonte: Elaboração própria em 2020 

 

Por esses diários, vemos quais disciplinas eram ofertadas nesse período, ou pelo menos 

temos uma noção. Com base nessas disciplinas observamos que havia uma preocupação na 

formação do Normalista que ia além do papel que o professor desenvolvia em sala de aula, ele 

tinha que adotar certos comportamentos, seguir procedimentos didáticos, dominar a sala de aula 

com firmeza, disciplinar seus alunos. Para obter essas qualificações, os normalistas precisavam 

estudar disciplinas como educação moral e cívica, trabalhos manuais, economia, psicologia, 

entre outras. Na próxima imagem apresentamos um diário da disciplina pedagogia do ano de 

1931.  

 

Imagem20: Diário de pedagogia de 1931  
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Fonte: Elaboração própria em 2020 

 

A escrita está se apagando, um pouco distorcida. Não havia conteúdos, conseguimos 

identificar apenas que se tratava de uma turma de terceira série. Apesar de não termos 

encontrado muitas informações no diário de pedagogia de 1931, encontramos exames de 

admissão dos anos 1939, 1940 e 1941, a partir deles podemos ter uma melhor compreensão 

sobre esse período da Escola.  

A seguir, apresentamos dois documentos, um escrito no ano de 1939 pelo secretário 

Manoel Assis, com a imagem distorcida, a escrita um pouco apagada e a gramática diferente da 

que estamos acostumados a ver nos documentos oficiais e o outro é uma cópia desse documento.  

 

 

 

 

 

Imagem 21: Exame de admissão de 1939 
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Fonte: Elaboração própria em 2020 

 

Pode parecer que a qualidade da foto não seja boa, mas na verdade o documento é assim, 

foi bastante difícil conseguir compreendermos o corpo do texto, mas felizmente encontramos 

ao seu lado uma cópia escrita em um período mais recente e em excelentes condições de leitura 

e a partir dela podemos tirar algumas conclusões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Imagem 22: cópia da Ata de exame de admissão de 1939 
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Fonte: Elaboração própria em 2020 

 

Nessa ata identificamos as disciplinas incluídas no exame de admissão: português, 

aritmética, história, geografia, ciências, história geral, com um destaque para a prova de 

português e aritmética que era organizada em duas partes, a primeira escrita e a segunda oral, 

daí podemos ver que não era qualquer um que ingressava na Escola, apenas os que conseguiam 

aprovação no exame, os que eram aprovados precisavam possuir conhecimentos sobre várias 

disciplinas, então tínhamos uma Escola que selecionava os melhores candidatos (as) para o 

quadro discente e isso já fazia com que seu nível de ensino se tornasse melhor pois estava 

lidando com alunos (as) que se destacavam.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 23: Atas das provas orais da 1º série, ano 1955 
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Fonte: Elaboração própria em 2020 

 

Procuramos, nessa ata, preservar os dados referentes aos alunos (as), considerando 

apenas as informações relevantes para nosso trabalho. Salientamos que em 1955 a Escola 

Normal ainda funcionava no seu primeiro prédio, no centro da cidade, esse material foi levado 

para o prédio do Colégio “Jerônimo Rosado” posteriormente. Pela imagem é possível 

identificar os nomes dos professores e as disciplinas que eram ofertadas. Na turma de 1º ano as 

disciplinas lecionadas eram: português, latim, francês, matemática, história e geografia, 

trabalhos manuais, desenho e música. Observando as atas das provas orais do segundo e terceiro 

anos, percebemos que as disciplinas eram as mesmas, com mudanças apenas em seus 

conteúdos. 

Os professores que assinaram essa ata foram: Solon Moura, Maurício Aires da Rocha, 

Carlos Borges de Medeiros, Miranda Rosado, João da Costa Oliveira, Heides da Silva, Antônio 

Rodrigues de Carvalho, Raimundo Gurgel do Amaral, Francisco de Sales Cavalcanti, João 

Batista Cascudo, Francisco da Cunha, Dalva Stella, Maria Irene, Maria de Lourdes, Marieta 

Lima, Maria Vanda e Raimunda.  

Destacamos o professor Solon Moura, bastante homenageado nas placas de formandos 

já citadas, atualmente existe uma escola da rede pública estadual que o homenageia levando o 

seu nome, a “Escola Estadual Solon Moura”, localizada no centro da cidade de Mossoró. 
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Destacamos também o Monsenhor Raimundo Gurgel do Amaral, atuou como orientador 

na paróquia espiritual Santa Luzia, estudou humanidade em Natal durante os anos 1931-1934, 

logo após entrou para o Seminário Cearense para cursar Filosofia, isto no ano de 1935-36. Pelo 

seu eficiente trabalho, conquistou inúmeros títulos honoríficos, entre os quais Cônego 

Honorífico da Catedral de Santa Luzia, Cidadão Mossoroense, além de Monsenhor Camareiro, 

conferido pelo Papa Paulo VI no ano de 1966. Tudo o engrandeceu, porquanto em suas 

atividades foi eficiente tanto na Igreja quanto em escolas educativas. Colaborador autêntico da 

educação, desde a fase ginasial, onde atuou até como diretor de colégios, a Universidade, que 

o teve por longos anos como seu lente12. 

Outro destaque vai para o Monsenhor Francisco de Sales Cavalcanti, nascido em 

Canindé em 1911, veio para Mossoró e assumiu em 1945 a vice diretoria do Ginásio Santa 

Luzia, amante declarado da cultura se associou a União Brasileira de Escritores do Rio Grande 

do Norte, obtendo um papel muito importante para a história da cidade de Mossoró13. 

Cada um dos professores da Escola Normal e posteriormente os normalistas tiveram 

papéis de grande relevância para a educação brasileira, contribuindo não só para a educação do 

interior do estado, como para a educação em outros estados.   

Para as próximas imagens traçaremos algumas discussões a respeito da formação de 

professores da Escola Normal de 1960-1970 com base nos documentos encontrados no arquivo 

e nos manuais “Práticas escolares (1959)” de Antônio D’Ávila, “Práticas de ensino (1962) ” de 

Afro do Amaral Fontoura, “Metodologia da  matemática (1954)” de Irene de Albuquerque, 

“Aritmética progressiva (1962)” de Antônio Trajano e o Programa de Ensino Primário 

Elementar (1968), esses documentos apresentam algumas diretrizes que deveriam ser seguidas 

pelas Escola Normais do Brasil, inclusive a de Mossoró.  

Se compararmos as atas de provas orais de 1955 com a ata de resultados finais de 1966 

focando nas disciplinas que eram ensinadas, percebemos que houve mudanças na matriz 

curricular da Escola Normal. A imagem seguinte mostra a ata de resultados finais de 1966. 

  

 

 

 

 
12 Informação retirada do jornal omossoroense.com.br. Link de acesso: 
https://www.omossoroense.com.br/monsenhor-raimundo-gurgel-do-amaral-vulto-historico-wilson-bezerra-
de-moura/. Acesso dia 08.06.2021 
13 Informação retirada do sitio História de Boa Viagem. Link de acesso: 
https://www.historiadeboaviagem.com.br/mons-francisco-de-sales-cavalcanti/. Acesso dia 08.06.2021. 
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Imagem 24: Ata de resultados finais da turma da primeira série de 1966 

 

Fonte: Elaboração própria em 2020 

 

Em 1966, vemos um currículo diferente daquele de 1955, com um número maior de 

disciplinas, constando na matriz curricular: português, prática de ensino, matemática, 

fundamentos psicológicos, educação para o lar, estudos sociais, didática geral, inglês, artes 

plásticas e fundamentos biológicos.  

Apesar de não acessarmos os conteúdos específicos, percebemos uma mudança 

significativa na forma como se enxergava o professor de 1955 e o de 1966, com base nas 

disciplinas lecionadas. Em 1955, percebemos pela disciplinas, a intenção de proporcionar ao 

professor o foco no seu conhecimento. O professor precisava saber o conteúdo, dominá-lo, ter 

postura firme em sala de aula, dominando seus alunos, era considerado o centro do processo 

ensino-aprendizagem, para isso precisava dominar os conteúdos disciplinares de português, 

matemática, história, geografia, ou seja, de todas as disciplinas específicas. Diferente de 1966, 

que o professor mais do que obter conhecimentos, precisava saber como passar, de forma 

compreensível, para seus alunos. O professor precisava ter domínio da técnica, da metodologia, 

da prática educativa. Fontoura (1962) diz que: 

 

Antigamente, nas Escolas Normais, havia, durante três anos, cadeiras de português, 

matemática, história, etc.. e, no último ano, havia uma cadeira de pedagogia, onde o 

professor ensinava a ensinar e as alunas mestras aprendiam a ensinar. 

Esse currículo era fruto do conceito em vigor na época, de que o bom professor 

precisava ter seguros conhecimentos. “Bom professor é aquele que sabe bem a 

matéria”, dizia-se. Dentro desse conceito, para 12 ou 15 cadeiras de “materias” havia 

apenas uma que enfeitava tudo a respeito de educação (FONTOURA, p. 11, 1962) 

 

 

Para o autor a forma como se enxergava o papel do professor foi mudando com o passar 

do tempo e com o avanço das pesquisas educacionais, e aos poucos os currículos das Escolas 
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Normais foram se adaptando, direcionando o normalista a compreender que seu papel ia além 

da transmissão de  conhecimento, educando a criança, tornando-a útil à sua comunidade. 

 
Então a palavra “ensino” veio sendo subistituída por “educação”. E o que se deseja 

do professor, hoje em dia, não é nem que ele tenha “grandes cohecimentos”, nem que 

apenas saiba “transmitir”, mas sobretudo saiba educar, que saiba motivar, sacudir, 

estusiasmar a criança, para que esta deseje aprender, interesse-se pela aprendizagem, 

torne parte efetiva e decisiva na sua própria educação (FONTOURA, p. 12, 1962). 

 

 

No livro “Prática de Ensino”, durante a realização da leitura, percebemos que, apesar de 

escrito no ano de 1962, aborda temas bastante recorrentes referentes a prática de ensino, como, 

conceito de ensino, planejamento de ensino, o plano de aula, ensino primario e pré-primário e 

muitas práticas de exercícios para serem utilizadas pelo professor no ensino primário. 

Destacamos uma sugestão de atividade aplicada na disciplina de matemática, disponibilizada 

pelo autor. 

  

Imagem 25: Atividade de matemática do livro Prática de Ensino (1962) 

 

Fonte: Biblioteca Municipal de Mossoró 

 

Veja que o problema acima está inserido dentro de um contexto social, isso contribuía 

para que a criança desenvolvesse a capacidade de interpretar problemas em simulação de 

situações reais, cotidianas. 

Outro documento que encontramos, voltado para a prática de ensino da Escola Normal 

de Mossoró, foi uma ficha de avaliação do Normalista (a), o (a) docente da Escola Normal que 
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lecionava a disciplina de estágio realizava uma visita a escola em que o (a) Normalista estagiava 

e observava sua aula, destacando como alguns pontos importantes, como postura, envolvimento 

com a turma, se a metodologia era condizente com o que os manuais da Escola Normal lhe 

apresentava e se o (a) Normalista obtinha bom conhecimento de sua disciplina.  Diante dessas 

observações ia preenchendo a seguinte ficha de avaliação: 

 

Imagem 26: Exame da disciplina prática de ensino 

 

Fonte: Elaboração própria em 2020 

 

Conforme essa ficha, de 1957, vimos que a professora fazia uma avaliação detalhada da 

normalista, observando critérios como sua entrada em sala de aula “fez-se em ordem”, a 

finalização da aula, “acompanhou os alunos até o portão”, não fez nenhuma observação sobre 

o horário de aula, no entanto, sobre as lições ensinadas em sala, observou que a leitura “fez de 

acordo com a pedagogia”, a escrita “seguiu o modelo do quadro negro”, o desenho “traçou o 

esboço”, no geral para a professora “o assunto foi dado com eficiência”, sobre os exercícios, 
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observou que a normalista “Corrigiu e julgou os trabalhos”, “fez a correção em tempo 

oportuno”, “não explicou”, “manteve regular disciplina”, diante dessas observações a 

professora da disciplina Prática de Ensino concluiu que a normalista possuía os requisitos para 

obter aprovação na disciplina, atribuindo nota 90.  

A professora da Escola Normal fazia esse acompanhamento com todos os (as) 

Normalistas. O quesito para obter aprovação era seguir as recomendações sugeridas no Curso 

Normal, caso não seguissem, poderiam ser reprovados (as). No encontro que tivemos uma aluna 

da Escola Normal de 1967, perguntamos se ela lembrava de algo que lhe chamava a atenção 

sobre a forma como os professores da Escola Normal preparavam os Normalistas, ela disse que 

“os professores da Escola Normal ensinavam a maneira como devíamos alfabetizar as crianças, 

e o incrível era que seguindo aquele modelo as crianças realmente aprendiam a ler e a escrever 

no tempo que era programado”, essa fala  enfatiza o que diz os documentos acima. 

  Na leitura das atas de resultados finais de 1966 das turmas de segunda e terceira série 

realizamos algumas observações. A imagem abaixo nos mostra a ata da segunda série. 

 

Imagem 27: Ata de resultados finais da turma da segunda série de 1966 

 

Fonte: Elaboração própria em 2020 

 

Pela imagem, observamos que, na segunda série, a didática geral passava a ser 

direcionada para algumas disciplinas específicas, enquanto na primeira série os (as) 

Normalistas viam o papel do professor com uma visão ampla, na segunda série passava a 

enxergar a didática dentro da disciplina de matemática, de estudos sociais, de linguagem, ou 

seja, a didática era específica para cada disciplina, compreender aspectos filosóficos, 

psicológicos, inclusive técnicos, como é o caso da disciplina Administração Escolar. 
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Na terceira série, o destaque vai para as disciplinas didática do ensino pré-primário, 

aptidão pedagógica, e para as disciplinas de aprendizagens como: aprendizagem em 

matemática, aprendizagem em ciências, aprendizagem em linguagem. 

 

Imagem 28: Ata de resultados finais da turma da terceira série de 1966 

 

Fonte: Elaboração própria em 2020 

 

Sobre as didáticas geral e específica e as aprendizagens, encontramos o livro “Práticas 

Escolares (1959)” do autor Antônio D’Ávila usado na Escola Normal. Nesse livro o autor 

mostra conceitos e sugestões de metodologias que poderiam ser usadas pelos Normalistas, além 

de apresentar discussões voltadas para o seu comportamento filosófico. 

O autor sugere metodologias, não por concordar com “receitas prontas” para ministrar 

aulas, mas por ser uma prática ainda comum nas Escolas Normais. 

  

“Não pretendemos aqui defender a prática de “planos de aula” como processo 

adequado à formação de técnicos de ensino. Bem sabemos que essa formação, longe 

de se fazer com a cópia servil de modelos observados, de trabalhos de outros fizeram, 

deve ter o cunho de experiência vivida, de aplicação de método real, positivo, com 

ratificações e retificações que validam a convicção didática. Entretanto escrevendo 

um livro para Escolas Normais e para professores novatos na carreira, e observando, 

ainda hoje, programas de concursos com a exigência de planos de aula, precisamos 

dedicar ao assunto algumas páginas. Incluindo-o aqui, fazemo-lo com orientação 

própria, sob forma de sugestões de trabalho” (D’ÁVILA, p. 9, 1959). 

 

 

Diante das exposições realizadas pelos autores Ari Fontoura (1962) e Antônio D’Ávila 

(1959) e pela mudança nas disciplinas apresentadas na ata de resultados finais de 1955 e de 

1966, percebemos que a Escola Normal de Mossoró estava implementando mudanças em seu 
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currículo e na formação de professores de maneira gradual. Ainda presa ao ensino tradicional, 

mas com o pensamento nas mudanças que ocorriam ao ensino no Brasil.  

Para finalizar a análise das atas de resultados finais de 1966, percebemos que na primeira 

série a disciplina de matemática recebia esse mesmo nome, já no segundo ano recebia o nome 

de didática da matemática e no terceiro ano de aprendizagem de matemática. 

Outro documento encontrado foi um diário de classe da disciplina didática da 

matemática de 1976, que dá ênfase aos conteúdos lecionados nessa disciplina. 

 

Imagem 29: Conteúdos da disciplina didática da matemática 

 

Fonte: Elaboração própria em 2020  

 

Na imagem acima, do lado esquerdo, os conteúdos ensinados foram: sistema de 

numeração – estudo de outras bases – conteúdo e didática (1º e 2º série), (3º e 4º série), exercício 

de verificação, numeração romana – conteúdo e didática nas 4º séries, plano de aula sobre 

sistema de numeração (introdução da dezena), operações básicas – Adição, subtração.   

Na imagem acima, do lado direito, os conteúdos ensinados foram: matemática: a 

importância da lei 5.692, objetivos específicos e a importância da matemática no ensino de 1º 

grau, relacionamento com as outras matérias, conjuntos – trabalhos em grupos, conceitos básico 
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de conjuntos, confecção do álbum, sistema de numeração, ideia de números e numeral, sistema 

de numeração, escrita dos numerais – estudo da dezena, da centena, do milhar, realização de 

exercícios de verificação da aprendizagem dos sistemas de numeração, estudo de classes e 

ordens – milhões, bilhões, etc..., números pares e ímpares, contagem de 2 em 2, 3 em 3 etc., 

ordem crescente e decrescente.  

Por meio desses conteúdos apresentados nas duas imagens, percebemos que o 

normalista poderia se fundamentar com conhecimentos básicos, e também viam métodos de 

transmitir esse conhecimento para seus alunos do ensino primário, comparamos com o que 

exigia o Programa de Ensino Primário Elementar (1968) e vimos que a Escola Normal ia de 

encontro aos objetivos desse documento. A imagem abaixo mostra um gráfico sugerido pelo 

Programa. 

 

Imagem 30: Avanço do desenvolvimento matemático do Ensino Primário 

  

Fonte: retirada da tese de doutorado de Assis (2016) 

 

Ao compararmos os conteúdos da disciplina de matemática, com os conteúdos sugeridos 

pelo Programa de Ensino, e as orientações que prestavam, entre elas a de que os professores do 

ensino primário deveriam realizar uma sondagem das experiências das crianças, permitir que a 

criança manifeste opiniões, procurar meios que facilitem o rompimento das dificuldades de 

aprendizagem (ASSIS, 2016), vimos que vão de encontro ao que afirmamos no parágrafo 

anterior, de que o Normalista via o conteúdo para se aprofundar e também meios de trabalhar 
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esses conteúdos em sala de aula de modo a facilitar a compreensão de seus alunos. E essas 

orientações também constavam nos programas das outras disciplinas do ensino primário. 

Sobre o Programa de Ensino de 1968, vamos enfatizar a disciplina de matemática. 

Primeiro apresentamos uma imagem da capa desses manuais, encontrados na tese da professora 

Assis (2016) remetendo aos 1º, 2º, 3º e 4º anos do ensino primário. 

 

Imagem 31: Programas de Ensino Primário Elementar (1968) 

 

Fonte: Retirado da tese de doutorado de Assis (2016) 

 

Apesar de termos retirado essa imagem da tese da professora Assis (2016), encontramos 

o documento com a professora Maria Antônia14  que de imediato nos disponibilizou imagens 

importantes para o aprofundamento de nossa pesquisa, sobre esse documento Assis (2016) nos 

diz que: 

 

O programa de ensino foi desenvolvido por uma equipe de professores da secretaria 

estadual de educação no governo do Monsenhor Walfredo Gurgel, apresentado pelo 

 
14 Professora aposentada pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, atua no mestrado em educação 

da UERN, pesquisadora da área de história das instituições escolares na região do Oeste potiguar, a história da 

profissão docente no RN, entre outros temas. 
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secretário de educação Jarbas Ferreira Bezerra como o “início de uma nova fase no 

campo educacional ao adotar oficialmente o novo programa do ensino primário”. O 

conteúdo de cada está dividido por disciplinas, sendo elas: Linguagem, Estudos 

Sociais, Matemática e Ciências Naturais. O programa foi elaborado por uma equipe 

de professores do conselho estadual de educação (ASSIS, 2016, p. 84) 

 

 

O documento citado apresenta uma série de mecanismos a serem seguidos pelos 

professores para proporcionar uma melhor educação infantil em todos os anos do ensino 

primário, levando em consideração o que a criança estudou no ano anterior com as seguintes 

orientações “1. Diferença individual; 2. Ensino pela compreensão; 3. Crescimento das ideias 

matemáticas; 4. Computação mental; 5. Resolução de problemas; 6. Fixação; 7. Avaliação” 

(ASSIS, 2016, p. 85). 

O Programa do Ensino Primário Elementar (1968) da disciplina de matemática 

evidenciava que para que o professor consiga concretizar essas orientações, era necessário a 

realização de exercícios matemáticos, apresentando problemas que obedeciam a um percurso 

ao qual seu nível de dificuldade aumentava, promovendo aos alunos desenvolver capacidades 

de raciocínio lógico e interpretação.  

O Programa orientava o professor a se organizar por fases, sendo a primeira a 

“sondagem”. Assim, “essa sondagem é, portanto, indispensável, para o início da aprendizagem 

sistematizada da Aritmética” (p. 26). O resultado desse processo daria ao professor uma noção 

da “Prontidão da criança”. Para o professor lidar melhor com esse período era necessário focar 

nesses elementos, pois, “terminado o período preparatório de Matemática com as atividades 

deste programa, o docente teria conhecimento das experiências do aluno, o que lhe proporciona 

a introdução do programa sistematizado da matéria” (P. 31). 

A fim de que seus alunos tivessem um bom desempenho, o professor deveria conhecê-

los bem, procurar entendê-los, “sua vivência no campo da matemática, sobretudo nos aspectos 

que lhes são mais familiares”, visando que sua tarefa no segundo ano, era propor uma sequência 

do programa de ensino do primeiro ano, pois, esses conhecimentos anteriores são como bases 

para programar novos conhecimentos matemáticos. Essas recomendações também constam nos 

livros de Prática de Ensino adotados nas Escolas Normais brasileiras. 

Continuando com a análise dos documentos, falaremos um pouco sobre alguns livros 

usados na Escola Normal de 1960-1970, queremos enfatizar que em 1934 a Escola Normal de 

Mossoró se equipararia à escola Normal de Natal em organização, currículo escolar, objetivos, 

a partir desse período, o que acontecesse em Natal seria aplicado em Mossoró, inclusive 

utilizariam os mesmos materiais didáticos.   
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A partir dessa época as referências em materiais de ensino e as orientações pedagógicas 

para a Prática de Ensino (Estágio Supervisionado), tinham como base os mesmos utilizados na 

Escola Normal de Natal. Portanto, os livros se constituíam como materiais de estudo muito 

importantes para respaldar o conhecimento científico necessário para a prática de ensino. 

Apresentamos o “Aritmética progressiva” de Antônio Trajano (1962), que se encontrava 

em posse da professora Maria Antônia, pesquisadora da área da educação, que ganhou de uma 

aluna normalista da década de 1960. O livro em si era focado nos conteúdos de matemática, 

conforme nos mostra o sumário abaixo:  

 

Imagem 32: Sumário do livro Aritmética Progressiva (1962) 

 

Fonte: imagem cedida pela professora Maria Antônia 

A imagem acima, aparentando estar um pouco desfocada, foi retirada de um livro com 

quase 60 anos de uso que se encontra com as letras um pouco apagadas e distorcidas, 

procuramos melhorar um pouco a sua qualidade e com isso pudemos compreender quais 

conteúdos estavam presentes, sendo alguns deles: Numeração, Operações fundamentais, 
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Divisibilidade, Prova dos nove, Máximo divisor comum, Mínimo divisor comum; Figuras 

geométricas, Matemática financeira, Estatística.  

Todos esses conteúdos eram basilares para o ensino de Matemática no curso primário, 

logo, os Normalistas necessitavam compreendê-los bem. Para isso, as disciplinas ministradas 

nos dois primeiros anos do Curso Normal teriam que dar conta de encontrar metodologias para 

fazer os Normalistas compreenderem, pois no terceiro ano do curso os Normalistas entrariam 

em contato com a sala de aula do curso primário para a prática de suas aptidões pedagógicas. 

Essa prática ocorria da mesma forma que na Escola Normal de Natal, conforme relata 

(ASSIS, 2016): 

Neste processo, as professoras da Escola Normal acompanhavam os alunos 

(professorandas) e os avaliavam observando-os em três fases da prática de ensino 

(observação, participação e direção). O acompanhamento pelas professoras era 

registrado em uma “ficha de julgamento”, em que os alunos (professorandas) eram 

avaliados individualmente. (ASSIS, 2016, p. 182)  

 

Nesse período da Prática de Ensino, os Normalistas já tinham estudado a disciplina 

Metodologia de Ensino e um dos livros que norteava essa prática para a disciplina de 

matemática era Metodologia da Matemática, de Irene de Albuquerque. Apresentamos, aqui, 

uma edição de 1954, mas esse livro foi republicado e utilizado na Escola Normal por toda a 

década de 1960 e 1970.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem33: capa do livro Metodologia da matemática, 2º ed. (1954) 
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Fonte: repositório de fontes digitais da UFSC 

 

Pela descrição na capa podemos observar que o livro era direcionado aos  professores 

primários, orientadores de ensino e alunos das Escolas Normais e trazia em seu corpo 

orientações detalhadas e sugestões de práticas acerca de todos os pontos do programa do curso 

primário, apresentando entre seus vários conteúdos, os princípios gerais da aprendizagem, 

enfatizando que ocorre  de maneira espontânea, aquela que a criança adquire sozinha,  por meio 

da observação, uma necessidade, uma sensação de satisfação, e a que ocorre de maneira 

dirigida, que é aquela apresentada na escola de forma sistêmica, intencional 

(ALBUQUERQUE, 1954). 

E essa aprendizagem de forma sistemática era da competência do professor, portanto, a 

Escola Normal tinha a missão de prepara os Normalistas para a prática docente. Então, os livros 

de Metodologia de Ensino tiveram um papel importante na formação docente. Mas, o 

acompanhamento dos professores da Escola Normal na preparação para a prática era de 

fundamental importância para a orientação e preparação do material didático dos Normalistas. 

Concluídas as análises desses documentos, alcançamos nosso segundo e terceiro 

objetivos específicos, que nos levaram a compreender, através de fontes bibliográficas e 

documentais, como ocorria a formação de professores na Escola Normal de Mossoró nos anos 

de 1960-1970. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conhecer um pouco da história das Escolas Normais e sua importância para a sociedade 

foi algo muito especial para nós, pois, essas Escolas foram muito importantes para a educação 

do país, afinal, foram as primeiras direcionadas à formação de professores, mediante às 

dificuldades enfrentadas na educação brasileira àquela época. A chegada da Escola Normal em 

Mossoró na segunda década do século XX proporcionou grande alegria a cidade, que já era 

uma das mais importantes do Rio Grande do Norte, e se fortalecia cada vez mais no sentido de 

melhorar a educação da população, não só na cidade de Mossoró, mas por toda a região oeste 

do Estado.  

Pela Escola Normal de Mossoró passaram intelectuais como Eliseu Viana casado com 

Celina Guimarães Viana, primeira mulher a requerer o voto na América latina, graças a ela 

outras mulheres foram incentivadas a aderir ao movimento. O grande escritor Raimundo 

Nonato, autor de várias obras da coleção O Mossoroense, teve um papel fundamental no relato 

dessa história. Raimundo Nonato viu na Escola Normal a oportunidade de mudar seus 

caminhos, pois, tinha iniciado sua vida profissional como engraxate e se aposentou como juiz 

de direito da comarca de Apodi. Juntamente com esses dois mossoroenses, outras pessoas 

também tiveram a oportunidade de mudar seus caminhos e realizar seus sonhos e trazer 

contribuições de grande relevância para a educação de nosso Estado.   

 Mergulhar pelos caminhos dessa história me fez compreender a importância do ensino 

e da prática docente nas vidas das pessoas, no desenvolvimento da cidade e no contexto social 

em que vivemos. Até o início dessa pesquisa não tinha noção da finalidade da Escola Normal, 

estive diante de um mundo completamente diferente do que estava acostumado, afinal, sou 

graduado em matemática, com foco em matemática pura e aplicada. Mas, sempre tive bastante 

interesse pela história, algumas teorias da matemática, para mim, precisavam fazer sentido, e a 

partir da história pude conhecer os contextos que propiciaram o desenvolvimento de certos 

conhecimentos matemáticos. 

Em um primeiro contato com esse novo mundo, procurei me aprofundar nos 

conhecimentos teóricos, a leitura foi fundamental para que pudesse definir meus objetivos e 

iniciar minha trajetória na execução da pesquisa, tivemos diante de várias possibilidades e ao 

mesmo tempo diante de vários bloqueios durante a realização da pesquisa, sendo importante 

olhar com atenção a metodologia que seria utilizada, elaboração dos objetivos, principais 

escolhas das teorias para aprofundamento do objeto de estudo.  
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Houve momentos em que pensávamos que não seria possível realizar a pesquisa, não 

encontrávamos fontes, muitas pessoas não tinham boa vontade em nos ajudar com informações, 

era preciso realizar longas pesquisas para encontrarmos pouca coisa, fomos a diversos órgãos, 

procurávamos com atenção pequenos detalhes que poderiam nos dá um norte.  

Foi um trabalho exaustivo, por isso tão importante. Se tivemos tanta dificuldade em 

encontrar fontes no início do século XX, o que restará nos próximos anos? Como saberemos a 

história de nossa educação se não puder ser contada? Com a pandemia, essas dificuldades só 

aumentaram, os órgãos públicos que poderiam armazenar algo sobre a Escola Normal estavam 

fechados, as pessoas viviam uma quarentena, o desgaste emocional fazia com que o trabalho 

não evoluísse. Além disso, não foi possível realizar as entrevistas que tínhamos programado 

com duas professoras que se propuseram à colaborar com nossa pesquisa. Enfim, para nós, 

estarmos escrevendo essas considerações finais é uma grande conquista. 

Sobre a realização de nossos objetivos, o primeiro se tratou de identificar aspectos 

sociais e políticos que proporcionaram a vinda da Escola Normal para Mossoró, esse objetivo 

foi fundamental para nos promover embasamento teórico sobre a Escola, conhecendo parte de 

seu percurso inicial na cidade de Mossoró até a década de 1960, período que escolhemos para 

recorte temporal, nesse trajeto procuramos contextualizar os principais acontecimentos e outras 

questões da cultura da época, reforçando a importância de nos valer da História Cultural como 

aporte teórico na constituição da história.  

Sobre a realização do segundo objetivo, acreditamos que esse trabalho servirá de fonte 

para nortear futuros pesquisadores acerca de onde poderá encontrar fontes documentais, 

bibliográficas, ou poderá inclusive ser o local onde irão encontrar alguns desses materiais que 

lhe serão úteis na realização de suas pesquisas, como é o caso das placas de formandas que se 

encontra no corpo do texto, e que em um período próximo poderão não existir, como já 

mencionamos, essas placas registram os nomes de professores (as) e normalistas da Escola 

Normal que tiveram um papel fundamental para a educação do Estado.  

Por fim sobre o cumprimento do terceiro objetivo que é o de apresentar aspectos 

relacionados a formação de professores com ênfase nos documentos encontrados da Escola 

Normal de Mossoró-RN de 1960-1970, procuramos fazer uma discussão dos documentos 

encontrados com as orientações educacionais da época e pudemos perceber pelos documentos 

que muitas dessas orientações vão de acordo com o que evidenciamos nos dias atuais a respeito 

do ensino básico. Evidenciamos no material pesquisado, que as orientações didáticas e o 

material utilizado na Escola Normal de Mossoró se assemelham ao utilizado nas Escolas 
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Normais brasileiras e tem como aporte o da Escola Normal de Natal para o período levantado 

na nossa pesquisa.  

Esperamos com esse trabalho acrescentar informações relevantes sobre a importância da 

Escola Normal de Mossoró, sugerindo, inclusive, alguns temas que podem ser explorados em 

futuras pesquisas, como o período 1934 a 1959, que foi pouco trabalhado, por ter fontes quase 

escassas, mas que em um outro contexto sem pandemia, e com maior amadurecimento na área 

de educação e história possam ser melhor aproveitados.  

Vislumbramos também, por meio de alguns documentos, o papel que alguns normalistas 

tiveram para a educação do interior do estado, pois como já mencionado no texto, muitos se 

tornaram professores (as) das Universidades (UERN, UFERSA, UFRN), assumiram cargos 

importantes na educação, ajudaram na criação de leis fundamentais para as poucas melhorias 

que usufruímos hoje, alguns desses nomes se encontram nas placas de formandas que 

destacamos no texto.  

Por fim, podemos afirmar que, esses e outros documentos que não puderam ser 

explorados na nossa pesquisa são fontes inesgotáveis para aprofundamento do nosso estudo em 

futuras pesquisas. Pois a pesquisa histórica não se encerra em um único objeto de estudo, este 

pode ser explorado por muitos caminhos a depender do olhar do pesquisador e objetivos 

relacionados. 
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ANEXO I 

 

 

* Capa do livro de matemática usado na Escola Normal de mossoró na década de 1960 
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ANEXO II 

 

 

 
 

 

 

 

 

* Capa do livro Prática de Ensino de Afro do Amaral Fontoura, usado na Escola Normal na 

década de 1960. 
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ANEXO III 

 
 

 

* Capa do livro Práticas Escolares de Antônio D’Ávila usado na Escola Normal na década de 

1960. 

 

 


