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1. INTRODUÇÃO 

 

Ao longo da História da Educação Brasileira a sociedade, os professores, os alunos, todos 

nós construímos imagens e auto-imagens do que é ser professor/professora. Essas imagens estão 

arraigadas em nossas memórias e exercem uma grande influência, principalmente quando somos 

professores/as e assumimos o exercício da docência. Elas estão relacionadas a um contexto 

histórico, social e político, e conseqüentemente acopladas ao papel da escola e da educação de 

uma determinada época. Nesse estudo, imagens serão consideradas enquanto metáforas, 

representações mentais estabelecidas através da linguagem e explícitas nas matérias publicadas 

no jornal a ser pesquisado.  

Analisando aspectos da educação brasileira, podemos compreender que o percurso do 

magistério não assumiu uma curva ascendente em relação ao avanço do status social, econômico, 

político e profissional da categoria, se bem podemos nos orgulhar de uma época em que ser 

professor/a era motivo de muito orgulho e prestígio social. A partir dos anos 60, esse percurso 

passa a declinar à medida em que se ampliava o acesso à escola na perspectiva de universalizar a 

educação básica. As perdas de prestígio associadas às condições muito limitadas do exercício da 

docência passaram a ganhar evidência compondo um quadro de sérias necessidades. 

Curiosamente, à medida em que avançava a expansão do ensino, ampliava-se um quadro de 

docentes desassistidos e fortemente desprofissionalizados. Paradoxalmente a esse desequilíbrio, o 

trabalho docente persistia e revelava sua marcante face milagrosa do empenho de seus docentes. 

O presente estudo procura conhecer e recuperar determinadas referências de 

professores/as do antigo primário, no Rio Grande do Norte, publicadas no Jornal “A República”, 

nos dias 14, 15 e 16 de cada mês de outubro, nas décadas de 1930 e 1940. Assim que, nosso 
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objetivo é o de investigar imagens de professores/as presentes nas metáforas das matérias 

publicadas no Jornal acima citado. Realizamos as consultas ao Jornal conservado no Arquivo 

Público Estadual e no Instituto Histórico e Geográfico nos meses de outubro de 2001 e fevereiro 

de 2002.  

Concordamos com Ianni (1997), ao afirmar que a metáfora combina reflexão e 

imaginação e desvenda o real de forma mágica, poética. Para ele: “a metáfora está sempre no 

pensamento científico. Não é apenas um artifício poético, mas uma forma de surpreender o 

imponderável, fugaz, recôndito ou essencial, escondido na opacidade do real” (Ianni, 1997, p.57). 

As décadas de 1930 e 1940 compõem um período decisivo para a organização do sistema 

da educação nacional do país. Período esse marcado por importantes acontecimentos: em 1930, 

foi criado o Ministério da Educação e Cultura; em 1932 foi publicado o Manifesto dos Pioneiros 

da Educação Nova; em 1934 foi fundada a Universidade de São Paulo; nas décadas de 1940, mais 

precisamente após a aprovação da Constituição de 1946, iniciaram-se debates e proposições sobre 

a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), vindos principalmente da 

Associação Brasileira de Educação (ABE). 

Nossos estudos na Linha de Pesquisa Formação e Profissionalização Docente do 

Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio grande do Norte, 

juntamente com a elaboração de nossa tese que trata de imagens de docência, trouxeram-nos 

curiosidades sobre um passado em que ser professor/a era ter um certo prestígio, reconhecimento, 

poder. Logo, a figura dessas mulheres tornavam-se evidentes em diferentes esferas: na família, na 

sociedade, na própria escola e, certamente, na mídia da época, sobretudo os jornais. Portanto, será 

o Jornal o veículo aqui elegido para recuperarmos nos papéis amarelados, desse veículo que 

registrava e divulgava episódios da vida docente e da escola. Nos questionamos sobre: o que 

essas imagens têm a revelar sobre a docência? Quais as permanências? Quais as transformações 

sobre o ser professor/a? Qual o valor em ser professor/a nesse período? Qual o lugar que a 

professora ocupou no Rio grande do Norte durante as décadas de 1930 e 1940? Como evolui o 

status da professora no Rio Grande do Norte?  
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 Para responder a essas questões, realizamos uma pesquisa no Jornal “A República”3, no 

dia 15 de outubro, “dia do professor4”, dos anos acima citados para recolher imagens do 

professor/a. 

Para tanto, o estudo parte do referencial memória e profissionalização docente discutido 

por Catani (1997); Bueno (1997); Nóvoa e Finger(1988); Ramalho(1993). Parte ainda do 

referencial sobre cultura escolar tratado por Vinão Frago (2001); Dominique Julia (2001); 

Gauthier (2000). As fontes documentais do estudo são o Jornal “A República”, do Rio Grande do 

Norte; textos históricos de Câmara Cascudo, Costa (1995); Souza (1999, 2002), obras de 

memória autobiográficas e biográficas e fontes orais. 

 

2. O/A PROFESSOR/A NA DÉCADA DE 1930 E 1940 NO RIO GRANDE DO NORTE 

 

A partir da década de 1930 inicia-se no Brasil, conforme Ianni (1991, p. 30), “uma ruptura 

política e também econômica, social e cultural com o estado oligárquico vigente nas décadas 

anteriores”. As medidas infra e superestruturais adotadas e assumidas pelo novo Estado vão 

contribuir para a consolidação do capitalismo e sua posterior monopolização.  

No Rio Grande do Norte, o período de 1930 a 1933 foi caracterizado por intensos 

conflitos, reflexos da conjuntura nacional. Após a queda do Governador Juvenal Lamartine,  o 

Estado foi administrado, inicialmente, por uma junta governativa formada por três militares, em 

seguida por interventores, que se sucederam em número de cinco numa intensa rotatividade até  

1935, com a posse do governador Rafael Fernandes. 

No Rio Grande do Norte, durante as décadas de 1930 e 1940, muitas escolas foram 

criadas, mas a citação abaixo nos mostra o elevado índice de analfabetismo da população:  

“No que diz respeito à educação, o índice de analfabetismo era expressivo. 
Em 1920, o censo escolar havia revelado que 81% dos 547.000 habitantes 
do estado eram analfabetos. Na década de 1930, o índice continua 
praticamente inalterado. Em 1933, por exemplo, por ocasião das eleições 
para a Assembléia Constituinte, a população do estado era de 764.571 
habitantes, sendo que apenas 18.959 puderam se inscrever para votar. Em 

                                                           
3 O Jornal A República será denominado neste estudo de JAR. Esse jornal foi criado por Pedro Velho, o primeiro 
governador do Estado do Rio Grande do Norte, cujo primeiro número circulou em 1º de julho de 1889. 
4No Rio Grande do Norte, o “dia do professor” foi instituído oficialmente através do decreto n.º 582, de 14 de 
outubro de 1938, o qual declara feriado escolar o dia 15 de outubro. Além do dia 15 de outubro de cada ano, 
pesquisamos também os dias 14 e 16. 
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1934, menos de 2% dos 22.000 jovens em idade escolar tinha acesso à 
escola. No censo de 1940, o índice de analfabetismo continua praticamente 
o mesmo ( 80% da população) e algo em torno de 90% das crianças em 
idade escolar continuavam não tendo acesso à escola” (COSTA, 1985, 
p.82 ). 
 

É possível refletirmos que se o avanço da industrialização exigia, nas regiões mais 

desenvolvidas, pessoas qualificadas para atuarem no mercado de trabalho. No Rio Grande do 

Norte a industrialização dá os primeiros passos, não havendo portanto essa necessidade. É o que 

nos afirma uma citação de Dioclésio Duarte, em 1937, diretor do Departamento de Agricultura, 

Viação e Obras Públicas: “(...) como não temos poderosas indústrias, deveríamos orientar nossa 

educação o sentido ruralista (...)” (JAR, 17/10/1937, p.1). 

 Do ponto de vista econômico, o algodão e o sal em meados de 1930 são os principais 

produtos da nossa economia. Afirma Costa (1995), que esses produtos batem o recorde de 

produção significando um crescimento nas exportações.  

“ (...) praticamente não havia indústrias, a não ser pequenos 
estabelecimentos. Os dados existentes quanto à produção industrial de 
1936, revelam que, das 245 fábricas existentes no Estado, a maioria, 151, 
era de calçados e 77 eram fabriquetas de bebidas, empregando um número 
muito pequeno de trabalhadores. Dessas,  126 ficavam em Natal, 89 das 
quais tinham até seis empregados e 37 de 6 a 12 empregados. Em 1943, 
por exemplo, haviam sido cadastradas 155 empresas, sendo a maioria 45, 
constituídas de oficinas mecânicas e 29 alfaiatarias, e o restante eram 
fábricas como as de sabão, por exemplo com uma média de cinco 
empregados.” (COSTA, 1995, p 83). 
 

Em 1935 Natal, enquanto capital do Rio Grande do Norte5, era uma pequena cidade, 

atrasada, com cerca de 40.000 habitantes (projeção com os dados dos censos de 1920, 1940, por 

falta de dados precisos). “Sua principal atividade econômica era o comércio que se desenvolvia 

nos bairros da cidade Alta, da Ribeira (onde se situava o Cais do Porto, da Avenida Tavares de 

Lira) e do Centro (MARIZ e SUASSUNA, 2001, p.23). 

 Percebendo o panorama cultural da cidade nos anos de 1930, localizamos em COSTA 

(1995), que Natal tinha 3 cinemas em 1935, o “Royal Cinema”, localizado na Cidade Alta e 

considerado da elite; o “Cine Teatro São Pedro”, no bairro do Alecrim; e o “Politheama”, na 

                                                           
5 “Em meados da década de 1930, o Rio grande do Norte possuía, segundo Câmara Cascudo, 40 municípios, 42 
vilas, 21 Comarcas, 42 termos e 84 distritos, como categorias de circunscrição primários do território estadual para 
todos os fins da administração pública e da organização judiciária.”  (Cascudo......). 
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Ribeira (COSTA, 1995, P. 80). Segundo esse mesmo autor, “Havia na cidade apenas uma 

biblioteca pública com 9.691 volumes, um teatro, dois arquivos públicos (um estadual e um 

municipal) precariamente organizados e uma livraria, a cosmopolita, localizada no bairro da 

Ribeira...” (ídem, p, 81).  

Apesar do atraso econômico  em relação aos outros Estados brasileiros, à educação é dada 

uma atenção especial.  Havia nas décadas pesquisadas, quase diariamente, uma coluna sobre a 

educação, de responsabilidade do Departamento de Educação. Além dessa coluna, constatamos 

que eram publicadas muitas matérias sobre o ensino, entretanto, não encontramos nos dias 

pesquisados nenhum artigo ou matéria assinada pelas mulheres. Essas matérias eram em sua 

maioria de responsabilidade dos editores do Jornal que representavam os políticos e governantes 

do Estado. 

 No JAR de 15 de outubro de 19336 encontramos três matérias acerca do professor: duas 

notas sobre as comemorações do dia, alusivas ao dia do professor, as quais denominam o 

professor de mestre, e um artigo sobre o papel do magistério e a função do ensino moderno. 

O artigo sobre a função do magistério afirma que: 

“ (... )a ação do professor é uma só, cheia de virtudes nobilitantes,  porque 

ele é a creatura que tem de multiplicar o seu saber e transmiti-lo as 

gerações que se formam a seus cuidados, tem que dar tudo de si realizando 

com o seu labor incessante a solidez de consciência da nacionalidade do 

provir (...) Quer na agitação dos grandes centros, quer na simplicidade da 

vida rústica dos povoados sertanejos, o professor é um condottiere do 

progresso, o guia precioso  (... ).   O futuro da pátria, já se tem dito e 

redito, depende em grande parte  da educação do povo. E a educação do 

povo está toda ela, exclusivamente dependendo dos professores, que hão 

de ser os artífices desse monumento grandiosos e que desejamos 

imperecível, o Brasil do amanhã.”  (JAR, 15/10/1933, p.1). 

                                                           
6 Em 1930, não localizamos o Jornal, nem no Arquivo Público Estadual, nem no Instituto Histórico e Geográfico. 
Em 1931, encontramos duas notas, que são: No Jornal À República de 16 de outubro de 1931,  Fala que no Grupo 
Frei Miguelinho é comemorado o dia do professor. Estiveram presentes as professoras: Beatriz Cortez, Letice Rocha, 
Anália França, Leonor Vasconcelos, Estelita Paiva; Raimunda Rocha, Julieta Guimarães e as adjuntas Bertide Picado 
e Maria Lúcia, além de outros professores, o professor Luís Soares enquanto Diretor do Grupo. ( JAR, 16/10/1931, p. 
1 ) Outra pequena nota do Departamento de Educação do qual o Diretor o Felipe Guerra expõe que Maria Natália da 
Fonseca Seabra de Melo , professora aposentada do Frei Miguelinho pedindo pagamento de gratificação de 5 por 
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Encontramos nessa fala a compreensão do ensino como transmissão do saber, o professor 

como um formador de gerações e multiplicador de saberes. Percebemos também o sentimento da 

nacionalidade bem presente. Mais uma vez o professor é responsável por um futuro, o futuro das 

gerações. Fica explícito na matéria que os pais entregam cheios de fé suas crianças, e a Pátria 

espera recebê-las, outrora ingênuas, transformadas em cidadãos capazes. Aqui o professor é 

considerado o artífice do Brasil do amanhã.  

No Jornal “A República” de 15 de outubro de 1936 encontramos 3 pequenas notas 

situadas na primeira página. A primeira7 nota é da Associação de Professores do Rio grande do 

Norte, onde se destaca:  

“Em todo o Brasil o dia de hoje e consagrado ao professor, isto é ao 

difundidor do alphabeto, ao artífice da nossa cultura, ao soldado anonymo 

da nossa civilização e do nosso progresso” (... )   “...o professor  é , de 

norte a sul do país, nas cidades e nas aldeias, nos campos e nos rincões 

mais remotos,  o patriota ignorado, mais ardoroso, em cujas mãos se 

plasma a geração de amanhã”  ( JAR,  15/10/1936, p.1 ).  

 

Essa nota fala sobre os sentimentos de nacionalidade e da importância do mestre-escola 

na formação e moral dos povos e dos heróicos esforços do professor. Em 1939 há uma 

continuidade das metáforas apresentadas em 1936, pois as matérias publicadas relacionam o 

professor com a Pátria e atribuem a ele o papel de formador dos caracteres da infância e da 

juventude. Para exemplificar, vejamos trechos de um artigo de Olavo Bilac sobre o professor 

primário, publicado em 1939, que diz:  

                                                                                                                                                                                            
certo sobre os seus vencimentos que deixou de receber e que se julga com direito. ( Jornal Á República, Sexta-feira, 
16/10/1931, pág. 4 ) 
7 A Segunda é intitulada  “o dia do professor” e fala da festividades promovidas pela Associação de Professores: “ 
Como parte das commemorações a Associação de professores empossará, solenemente, nos cargos de presidente e 
vice-presidente de honra, os exmos Srs.. Dr. Raphael Fernandes e Conego Amancio Ramalho no salão nobre do 
Grupo Escolar Antônio de Souza, uma sessão solene, na qual serão empossados os cargos de honra ...”( idem) . Essa 
sessão será realizada no Salão nobre do grupo Escolar Antônio de Souza e terá como orador official o professor 
Clementino Câmara.  
A terceira trata de uma comissão de alunos irá ao cemitério visitar os túmulos dos saudosos professores: João 
Tiburcio, Manoel Garcia, José Emerenciano, Pedro Alexandrino, Apolinário Barbosa, terceira Rocha, Isabel Godim e 
José Bezerra da Costa. Dr. Raphael Fernandes Gurjão, Governador do Estado do Rio grande do Norte 
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“ Na sua cadeira de educador, o mestre recebe a visita de um deus: é a 

pátria, que se instala no seu espírito. O professor, quando professa, já não 

é um homem, a sua individualidade anula-se: ele é a pátria visível e 

palpável, raciocinando no seu cérebro e falando  e pal sai boca. A palavra, 

que ele dá ao discípulo, é como a hóstia, que no templo, o sacerdote dá ao 

comungante. É a eucharistia civica. Na lição, há a transsubstanciação do 

corpo, do sangue, da alma de toda a nacionalidade. (...) Aqui dentro não 

tem opinião tua, nem interesse teu, nem religião tua. Aqui tens apenas a 

minha opinião sagrada, o meu interesse vital, a minha religião 

indiscutível. Lá fora, no teu lar e na rua, na tua vida política, podes ter o 

teu arbítrio, o teu credo o teu partido: mas quando aqui entras e quando 

passas o umbral deste templo és apenas um instrumento passivo de minha 

ação...” (Olavo Bilac, in JAR, 15/10/1939, p.2 ).  

 

 No texto de Olavo Bilac o professor é um mestre, um educador que recebe a visita de um 

Deus, a Pátria. E quando o espírito da Pátria se instala nele, o mestre anula-se para dar a Ela o seu 

lugar. Nesse sentido, Olavo Bilac relaciona o ato de educar ao sacerdócio, quando afirma que a 

palavra que ele dá ao discípulo é como a hóstia que no tempo o sacerdote dá ao comungante. 

 Constamos que na década de 1930, a educação do Rio Grande do Norte era um grande 

privilégio. Professoras qualificadas, formadas na Escola Normal, o último nível de formação para 

o exercício do magistério primário. Era dada uma grande importância à educação. Nas 

solenidades do dia do professor estavam sempre presentes os representantes do governo, os 

interventores, governadores e autoridades demais, tais como, o diretor do departamento da 

educação, os diretores de outros departamentos das instituições públicas e o presidente da 

Associação dos Professores do Rio Grande do Norte.  

 Nesse período, as metáforas reveladas nas matérias dos jornais pesquisados ficaram 

assim: em primeiro lugar aquelas que comparam o professor ao sacerdócio: “o professor é a 

criatura”, “o mestre é o criador”; “o mestre faz nascer a fé”; “é a eucharistia cívica”; “é um 

obreiro abnegado”. Em segundo lugar as que relacionam o professor/a ao civismo, tais como: “o 

professor é a Pátria”; “é o soldado anônimo”; “é o orientador do civismo”; “é o futuro da Pátria”. 

Em terceiro lugar ficaram àquelas relacionadas à orientação, à transmissão e à construção do 
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progresso: “o professor é um guia precioso”; “é um orientador para o civismo”. Ainda aparecem 

outras metáforas, tais como, as que atribuem relações entre o professor e o formador, o professor 

e o educador; o professor e o construtor, o artífice, o artista. Dessas metáforas quais 

permanecerão na década seguinte? 

Na década de 1940 o futuro econômico do Rio Grande do Norte está nos minérios. Em 

evidência, desde 1940, por ocasião da II Guerra Mundial, quando a xilita, o tungstênio, e o berilo 

foram procurados para satisfazer a indústria bélica mundial, embora possuindo um subsolo dos 

mais ricos e diversificados do Brasil, a indústria extrativa é ainda muito elementar (MEDEIROS, 

1973). Embora ainda não haja um grande desenvolvimento na indústria do Estado, percebemos 

que há uma atenção especial à criação de escolas e à educação, evidenciando assim o discurso  de 

que a educação promove o desenvolvimento social. É o que percebemos nas notícias publicadas 

nos jornais. 

No Jornal “A República” de 1941 foi publicada uma enorme matéria na página 3, um 

discurso do Sr. Aluízio Alves. Comenta que o dia do professor não deve ser comemorado com 

festividades redundantes, mas sim com uma festa íntima. Para Aluízio Alves, essa festa íntima 

refere-se à atividade intelectual que o professor desenvolve. Desse encontro interior, povoado de 

reminiscências e de sonhos fracassados, diz o autor: 

 “o professor não encontrará estímulo para prosseguir na tarefa árdua e 

penosa. Restar-lhe-a, entretanto, a certeza do dever cumprido, alegria, 

suprema das consciências nobres, juros espirituais da responsabilidade, 

aleluia do trabalho dignificante” (Aluízio Alves, in: JAR, 15/10/1941, p. 

3).   

 

E questiona:  

“Quem não conhece o drama do professor? Quem não lhe admira a 

abnegação apostolar, o espírito de sacrifício, a heróica fidelidade à 

vocação, provada no martírio de todas as horas?. (...) “Esse duro ofício de 

formar de criar no espírito humano a sugestão da bondade, de felicidade, 

de beleza será sempre missão do preceptor (idem). 
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Continuando, Aluízio Alves fala do avanço das máquinas, mas que ela não substituirá os 

valores que exigem solidariedade afetiva, coração abundante. Percebemos a relação do trabalho 

do professor com o apostolado, com o sacrifício, com a vocação. Aqui, o trabalho do ensino é 

tratado como ofício. Para ARROYO (2000, p. 18), “O termo ofício remete a artífice, remete a um 

fazer qualificado, profissional. Os ofícios se referem a um coletivo de trabalhadores qualificados, 

os mestres de um ofício que só eles sabem fazer, sem que lhes pertence porque aprenderam seus 

segredos, seus saberes e suas artes”  

Relaciona em seguida o mestre colhendo a cêra e imprimido-lhe características imortais, 

esculturando o espírito, quando afirma:  

“A criança posta-se diante dele, com as mãos vazias, à espera da esmola 

fecundadora e a alma ansiosa por um itinerário a seguir, na caminhada da 

vida. Será o mestre que colhendo a cêra informe dessa vocação, irá 

imprimir-lhe características imortais esculturar-lhe uma fisionomia 

espiritual, indicando depois os rumos do destino ignorado” após outras 

considerações encerra falando: “mestres, eu vos rendo a devoção da 

minha homenagem, exaltando, na hora de vossa festa íntima, esse milagre 

todo vosso de redimir homens e criar gerações” (ALVES, Aluízio. JAR, 

1941, p.3). 

 

No dia 16/10/19428, encontramos uma matéria sobre o professor assinada por Rômulo 

Wanderley, intitulada “Bom dia, Mr. Chips”, falando que, ao iniciar sua crônica, lembrou do 

velho professor de Brookfield e também do velho e saudoso “mestre-escola” do Brasil 

monárquico, do decurião e do cantarolar monótono dos meninos de outrora, nos dias tormentosos 

do argumento. E diz: “Os tempos passaram e os métodos pedagógicos evoluíriam. A soletração 

caiu em desuso. A palmatória está sendo aplicada apenas por alguns pais conservadores” 

(Wanderley, in: JAR, 16/10/1942, p. 3, 4). 

                                                           
8 Em 14 de outubro de 1942, é publicada uma nota falando que serão inaugurados, amanhã no departamento de 
educação os retratos do interventor Rafael Fernandes e do Secretário Geral do Estado Dr. Aldo Fernandes de Melo. 
Outra  nota , fala sobre o adiamento dos festejos do dia do professor, em virtude dos trabalhos a serem realizados 
para inaugurar a nova sede da Associação dos Professores do Rio Grande do Norte( JAR,14/10/1942,  p. 3 ) 
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Nesse “dia do professor”, Rômulo Wanderley diz que quer prestar uma homenagem aos 

batalhadores da causa da instrução em todos os graus e recorda figuras notáveis das letras 

brasileiras.  

“O ambiente das aulas estreitam os laços de amizade entre alunos e 

mestres. A 11 de agosto aqueles tiveram o seu dia. Hoje o dia é dos 

professores. E estes têm presentes nos tímpanos, a saudação quotidiana 

dos discípulos à entrada da classe. 

___ Abença fessô – nas escolas de ontem 

___ Bom dia, professora – nas escolas de hoje” (idem). 

 

Percebemos nessa citação de Rômulo Wanderley os preceitos do escolanovismo, quando 

ele trata do ambiente das aulas, dos laços de amizade em contraposição aos fundamentos 

religiosos, e quando o aluno fala: “abença fessô”. O professor é considerado um abnegado, um 

obreiro, uma criatura, a hóstia consagrada, espírito de sacrifício.  

No dia 15/10/1942, foi publicada uma matéria intitulada “A função Social da Escola”, e 

assinada por Aluízio Alves. Para ele, no mundo das crianças há problemas de todas as espécies. 

Afirma que às vezes parece ser inútil discuti-los devido à sua ligação com a ordem econômica e 

social e estes dificultam providências e soluções. Cita o livro de Isolina Pinheiro, livro de Serviço 

Social, que é a ciência de resolver desigualdades. 

“Mas, não é possível esquecer a função da escola, lar segundo da criança, 

e plasmador dos primeiros moldes de sua inteligência, de suas 

preferências, de suas aptidões. (...) O conceito de educação ganhou, neste 

século, surpreendente e feliz elasticidade. Escola já não se limita 

unicamente a preparar para a vida, mas ela própria é uma cena da vida, 

na qual o aluno tende a revelar sua vocação, seus costumes, seus sonhos, 

suas aspirações (...)  O mestre de hoje há de ser, mais do que alfabetizador 

e orientador intelectual, o formador de vidas novas dentro do quadro real 

da existência.” (ALVES, in: JAR, 15/10/1942, p.8). 
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Nesse discurso de Aluízio Alves há uma comparação da escola com o lar. Surge o 

sentimento de maternagem. Ao mesmo tempo, ele é um orientador intelectual, o que nos aponta 

os pressupostos da Escola Nova. 

Em 1943, as matérias encontradas atribuem ao professor a denominação de trabalhador. 

Entretanto, ele, como diz a matéria, é um trabalhador anônimo e realiza sua atividade com 

sacrifícios, o que remete a pensarmos na situação precária do trabalho do ensino, bem como em 

sua má remuneração salarial. Ele é um trabalhador, mas ao mesmo tempo exerce um trabalho de 

apostolado, o que o dificultava sua exigência por um salário melhor, visto que necessita de 

sacerdócio e que trabalha por amor. 

Ainda as matérias relacionam a Guerra com o professor afirmando que não devemos 

perder de vista aqueles aspectos que, à primeira vista, parecem insignificantes. Pois a Guerra é 

passageira e nós prosseguimos na tarefa da civilização e do progresso, e ao professor é dado o 

papel de soldados da democracia por seus feitos pacíficos e simples e seus fundamentos 

espirituais e morais. Afinal, o objetivo da Guerra9, para o autor, é a restauração da consciência e 

do espírito do homem em toda a sua plenitude. 

Em 1944, nos dias pesquisados, são publicadas quatro10 notas relacionadas ao professor. 

Essas notas demostram a importância atribuída ao professor, bem como uma relação de muita 

aproximação do Estado com a Associação de Professores do Rio Grande do Norte. Percebemos 

essa relação acentuada em todo o período estudado. 

Em 1945, nos dias pesquisados, são encontradas 5 matérias dentre notas e artigos. Uma 

nota sobre o dia do professor sem assinatura; outra, uma homenagem do Diretor do Departamento 

de Educação, Professor Severino Bezerra de Melo, falando acerca das comemorações do dia do 

professor; mais uma do Presidente da Associação dos Professores do Rio grande do Norte, Luiz 

                                                           
9 À respeito da Guerra no Jornal há uma nota com as palavras do Presidente da República: “Não vacilar, não 
transigir, não recuar; para a frente são as vozes de comando da nação brasileira a todos os seus filhos” (Getúlio 
Vargas, In: JAR 15/10/1943, p. 3) 
10 Na primeira página, diz a nota do Departamento de Educação:  “serão inaugurados, amanhã, no departamento de 
Educação os retratos do interventor Rafael Fernandes e do Secretário Geral do Estado Dr. Aldo Fernandes de Melo; 
outra nota : Conselho diretor adia festejos do dia do professor, trabalhos para inaugurar nova sede a Av. Rio branco ( 
JAR, 14/10/1944); “As comemorações do “Dia do professor nesta capital: a oposição dos retratos dos Senhores 
interventor Rafael Fernandes e do Dr Aldo Fernandes. A solenidade. Inicialmente falou o Professor Luiz Soares, 
após, o Dr. Manuel Varela, lente da escola Normal, depois, Rafael Fernandes, Professor, Antônio Fagundes, Diretor 
do Departamento de educação. ( JAR, 16/10/1944) 
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Correia Soares de Araújo; uma transcrevendo a oração da Mestra; e por fim uma falando sobre os 

antigos mestres, que afirma: 

“As escolas brasileiras rendem hoje o seu tributo ao Dia do Professor. (...) 

laboriosa classe de intelectuais, cujo trabalho – uma missão anônima e 

heróica – é todo votado à formação da mocidade e ao preparo dos bons 

cidadãos da República” (...) “ O magistério é, ineludivelmente, uma 

profissão de sacrifícios, de pesados encargos, de superiores 

responsabilidades morais, humanas e cívicas” ( JAR, 15/10/943, p. 6). 

 

 A matéria mostra as tamanhas dificuldades para se exercer o magistério, e a sua 

desvalorização, mas, diz que, mesmo com toda essa pobreza, apesar dos pesares, as cátedras não 

ficaram vazias. Em 1945, o discurso é basicamente o mesmo: 

“Há quem tenha dito que para exercer a função do professor em nosso 

país é preciso fazer um prévio voto de pobreza (...) Equiparados estiveram 

durante o Império, professores e desembargadores. Hoje em remuneração 

e em distinção social, o nível do professor mesmo o catedrático das 

universidades, é de cota muito abaixo, já não dos desembargadores, mas 

dos simples juizes, e até dos pretores” ( ...) têm procurado através da 

cartilha e das escolas servir bem a Pátria e elevar o seu nome e a sua 

cultura no julgamento dos povos livres e no conceito de civilização” (JAR,  

15/10/1945, p.6). 

 

Outra, Oração da Mestra, sobre a qual apresentaremos alguns fragmentos: 

 

“ Senhor, vós que fostes mestre, porque muito amastes. (...) fazei que em 

amor a minha alma se abrase, ao transpor cada dia os umbrais da minha 

escola. Quero ser para meus alunos como o pelicano para os seus 

filhinhos. Amor de pelicano é também este amor pedagógico da professora 

pelos seus alunos, tão grande e tão puro, amor que não visa a 

correspondência afetiva, nem a compensação material (...) (JAR. 

15/10/1945, p.6). 
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Nessa oração encontramos a metáfora que relaciona o papel da professora com o pelicano. 

Um amor puro e incondicional, aquele amor que não busca compensações, nem materiais nem 

afetivas. A professora deve proporcionar a formação moral e mental da infância. 

Na década de 1940, as metáforas ficaram assim distribuídas: em primeiro lugar aquelas 

que relacionavam o professor ao formador, seja formador de espírito, de personalidades, da moral 

e cívica; em segundo lugar o professor é um educador; em terceiro é um instrutor. Aparecem 

ainda metáforas que relacionam o papel do professor ao sacerdócio, a uma profissão de 

sacrifícios que deve ser exercida com muito amor e abnegação, bem como ao papel de mãe. 

 

4. NOTAS CONCLUSIVAS 

 

Relacionamos as metáforas presentes nos textos publicados da década de 1930 com as de 

1940 para verificarmos as suas permanências e modificações e podemos afirmar que: na década 

de 1930, as representações metafóricas sobre o/a professora davam primazia aos papéis de 

sacerdócio: o professor era relacionado à “criatura”, à “eucharistia civica”, ao “obreiro 

abnegado”, à “hóstia consagrada”. Porém, na década de 1940, essa primazia era dada ao 

formador:  “formador de espírito”, “formador de personalidades”,  “formador da moral e cívica”, 

e o sacerdócio que ocupava o  primeiro lugar em 1930  fica com o segundo lugar juntamente com 

as metáforas que relacionam o professor ao transmissor, ao sacerdócio e ao mestre. Enquanto as 

metáforas relacionadas as civismo em 1930 ocupavam o segundo lugar, na década de 1940  

estavam em sexto lugar. Não localizamos nos textos publicados em 1930,  as seguintes metáforas 

citadas na década de 1940: intelectual, trabalhador, profissional, pai e mãe, e não encontramos na 

década de 1940 a metáfora de artesão e artista citada em 1930. 

Ao juntarmos as classificações das metáforas nas duas décadas, em primeiro lugar estão 

aquelas que relacionam o professor ao sacerdócio; em segundo lugar à transmissão; em terceiro 

lugar ao orientador e mestre; em quarto lugar ao educador e o civismo. 

 Além dessas observações acima, há alguns aspectos inusitados, evidentemente com 

relação aos textos publicados nos dias pesquisados, 14, 15 e 16 de cada mês de outubro das 

décadas de 1930 e 1940,  que não podemos deixar de comentar: 

a) Não localizamos matérias escritas por alunos.  Há um silenciar de suas vozes no 

Jornal. Na época, os estudantes publicavam suas notícias nos órgãos de imprensa 
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estudantil que, segundo SILVA (1989), têm-se o conhecimento de pelo menos três 

órgãos de imprensa estudantil de 1928 a 1935. Nesse período, segundo a autora, não 

existia um movimento estudantil no Rio Grande do Norte. “As atividades que mais 

mobilizavam os estudantes, notadamente os alunos do Atheneu  -  de fins de 30 a 

início dos anos 40 – tinham caráter predominatemente cultural e/ou literário, restrito à 

discussão da cultura erudita, bem como à publicação de jornais estudantis” (SILVA, 

1989, p.29). Sobre o assunto, a autora conclui que nesse período o movimento 

estudantil secundarista não esteve articulado às lutas populares, posicionando-se no 

seio das Oligarquias e apoiando sempre uma das suas facções; 

b) Quanto às reivindicações para a escola, observamos que os próprios dirigentes da 

Administração Estatal o faziam, apesar de nas datas acima citadas não localizarmos 

nenhuma matéria sobre a questão, mas em outras datas elas são evidenciadas. E como 

afirma LOPES JÚNIOR (1992, p.50), “no que se refere às reivindicações dos 

professores elas eram encaminhadas, na maioria das vezes, por políticos que tinham o 

apoio de parte da categoria”. Essa categoria era organizada na Associação de 

Professores e nas festas comemorativas dos professores e professoras, lá se faziam 

presentes os principais dirigentes estatais, bem como toda a sociedade potiguar; 

c) É possível constatar que os professores e professoras ocuparam no período estudado 

um espaço social, econômico e simbólico bastante significativo. Ser professor/a no 

Rio Grande do Norte das décadas de 1930 e 1940 era motivo de muito orgulho, 

respeito e status social. Era pertencer a uma elite intelectualizada. Momento esse em 

que quem fazia a maioria da escola pública também era uma elite. A educação estava 

na ordem do dia, adequando-se ao discurso do desenvolvimento e do progresso do 

país; 

d) Havia uma predominância de mulheres no ensino, principalmente no ensino primário, 

pois conforme dados que coletamos no livro de registro das turmas diplomadas da 

Escola Normal de Natal, no período de 1930 a 1940, foram diplomadas seiscentos e 

noventa e quatro mulheres (694) e setenta e quatro homens (74). Porém, não 

localizamos nenhuma matéria assinada por mulheres. Há uma predominância 

masculina nas matérias publicadas no Jornal “A República”. 
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Concluímos afirmando que conhecer a história da docência a partir de suas imagens 

refletidas em metáforas é imprescindível para todos aqueles e aquelas que fazem parte da 

educação formando professores e professoras,  visto que a maioria chega aos cursos de formação 

com  imagens de docência construídas ao longo de suas histórias de vida e que não se modificam 

ao longo dos cursos de formação, e muito pouco sabemos sobre elas para que possamos 

contribuir para modificá-las ou solidificá-las. 

 

. 
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