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Caminhos da pesquisa 

 

A realização dessa pesquisa nos conduziu por caminhos trilhados entre o Seridó 

norte-rio-grandense e a cidade de Natal/RN. Nesse percurso enveredamos por acervos 

públicos e privados, bem como, realizamos entrevistas com amigos e familiares da professora 

Dolores Diniz em busca de documentos que nos auxiliassem na reconstituição de suas práticas 

educativas.  

Por se tratar de um estudo que elegeu como objeto de pesquisa as práticas educativas 

dessa professora essa escrita foi fundamentada na perspectiva da História Cultual. Roger 

Chartier (1990, p. 23) explicita para a História Cultural um conceito de história das 

representações. Em seu entendimento as representações são “[...] a pedra angular de uma 

abordagem a nível da História Cultural.” Elas 

 

[...] são historicamente produzidas pelas práticas articuladas (políticas, 

sociais, discursivas) que constroem as suas figuras. São estas demarcações, e 

os esquemas que as modelam, que constituem o objeto de uma história 

cultural levada a repensar completamente a relação tradicionalmente 

postulada entre o social, identificado com um real, bem real existindo por si 

próprio [...]. (CHARTIER, 1990, p. 27). 

 

Com base nessa reflexão compreendemos que em cada época os indivíduos realizam 

práticas das mais diversas naturezas, sejam elas políticas, sociais, econômicas, educacionais 

etc. Tais práticas representam o contexto em que foram concretizadas e por esse motivo 

constituem importantes objetos de pesquisa, pois, se tornam fundamentais no processo de 

reconstituição histórica de uma sociedade. Nesse direcionamento compreendemos que as 

práticas educativas de Dolores Diniz são representações que objetivam 

 

[...] reconhecer uma identidade social, exibir uma maneira própria de estar 

no mundo, significa simbolicamente um estatuto e uma posição. Assim 

como [...] as formas institucionais e objetivadas graças às quais uns 
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‘representantes’ (instancias coletivas ou pessoas singulares) marcam de 

forma visível e perpetuada a existência do grupo, da classe e da comunidade. 

(CHARTIER, 1990, p. 23). 

 

As práticas educativas dessa professora representam parte do contexto educacional 

do período em que lecionou, sendo, portanto originárias de culturas educacionais expressas 

em regulamentos e normatizações, aos quais esteve submetida. Com base nos estudos de 

Chartier (1990), identificamos nas práticas da professora Dolores Diniz a constituição de uma 

identidade própria delineada pela atuação de educadores do Seridó norte-rio-grandense que se 

destacaram por utilizar os jornais como meios difusores de suas práticas educativas. Ela 

marcou de forma visível a história da imprensa nessa região, sendo por este motivo lembrada 

até hoje. 

Iniciamos essa investigação na cidade da de Caicó/RN por se tratar do espaço onde 

estava sediado o Grupo Escolar Senador Guerra1, instituição na qual lecionou a professora 

Dolores Diniz. Empreendemos pesquisas no arquivo desse estabelecimento de ensino onde 

localizamos o Diário de Classe da Cadeira Infantil Mista do Grupo Escolar Senador Guerra 

(1925). Esse documento foi organizado pela professora Dolores Diniz que nele registrava o 

cotidiano da sua sala de aula descrevendo detalhadamente as atividades planejadas para cada 

dia da semana (GRUPO ESCOLAR SENADOR GUERRA, 1925). 

Com base nesse documento elaboramos um quadro demonstrativo das Lições de 

Coisas ministradas pela professora Dolores Diniz, pois, o ensino de tais lições era 

contextualizado com as demais matérias ensinadas nos Grupos Escolares do Rio Grande do 

Norte, assumindo destaque no ensino primário daquela época. 

Na busca por outros documentos relacionados a nossa pesquisa localizamos na 

cidade de Caicó a Senhora Maria do Rosário Vale (prima de Dolores Diniz). Ela contribuiu 

para a nossa pesquisa cedendo manuscritos e fotografias e relatando as suas memórias sobre 

momentos de convivência familiar e profissional com a educadora pesquisada.  

A variedade de documentos utilizados nessa pesquisa decorre do referencial teórico-

metodológico adotado para a sua realização. Conforme explicitado anteriormente, esse estudo 

se fundamenta na perspectiva da História Cultural. Essa vertente teórica privilegia não 

somente os documentos preservados nos arquivos institucionais – tradicionalmente 

considerados como oficiais – pelo contrário, ela engloba todo e qualquer registro que possa 

 
1 Esse Grupo Escolar foi criado pelo Governo do Estado do Rio Grande do Norte no ano de 1909 através do 

Decreto nº 189, de 16 de fevereiro desse mesmo ano (RIO GRANDE DO NORTE, 1909). 
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contribuir para a reconstituição, em uma trajetória historiográfica, de qualquer atividade 

humana. Em decorrência dessa concepção 

 

A dilatação do campo do historiador, e do historiador da educação, com o 

crescente interesse pela investigação da vida cotidiana leva, 

necessariamente, à busca de novos tipos de fontes, capazes de revelar 

aspectos das sociedades passadas pouco exploradas nos documentos oficiais 

escritos. Construção do historiador, criação de uma época ou ainda 

monumento (Certeau, 1982 e Le Goff, 1984), as fontes não mais se 

restringem aos documentos oficiais escritos, ganhando tanta importância 

quanto esses a fotografia, a pintura, a literatura, a correspondência, os 

móveis e objetos utilizados, os depoimentos orais, etc. Qualquer indício de 

uma época pode ser utilizado como fonte pelo historiador. (GALVÃO, 1996, 

p. 102). 

 

Ao concluirmos nossas pesquisas no Seridó norte-rio-grandense, onde localizamos 

documentos de variadas tipologias em acervos públicos e privados, nos dirigimos à cidade de 

Natal, sede do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte (IHGRN), em busca 

de outros documentos que auxiliassem a realização da nossa pesquisa. 

No arquivo do IHGRN localizamos documentos como Leis, Decretos e Mensagens 

Governamentais relacionadas ao nosso objeto de pesquisa. Trata-se de prescrições da 

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

como exemplo e o Regimento Interno dos Grupos Escolares, que prescrevia, entre outras 

recomendações, aspectos relacionados a fundação dessas escolas de nível primário, as normas 

de conduta a serem seguidas pelos seus diretores, professores e alunos, bem como, as 

matérias, os horários e livros escolares recomendados (RIO GRANDE DO NORTE, 1925).  

Nesse acervo também consultamos os exemplares remanescentes do Jornal A 

República. Nesse documento localizamos artigos escritos numa coluna assinada pelo 

professor Nestor dos Santos Lima, intitulada Pedagogia. Nos seus textos, esse educador 

socializava metodologias pedagógicas apropriadas para o ensino de matérias escolares 

inclusive as Lições de Coisas (LIMA, 1911).  

Nesse percurso metodológico Lopes e Galvão (2001, p. 87), mostram que numa 

pesquisa de caráter histórico-educacional, nós historiadores da educação podemos recorrer aos 

jornais e revistas pedagógicas como fontes de pesquisa, pois,  

 

Utilizados há mais tempo, e gozando de maior prestígio na pesquisa 

historiográfica, estão os jornais e as revistas. Os historiadores da educação 

têm se voltado. Sobretudo, para os impressos que, pertencendo a esses 

gêneros, circulavam especificamente junto a um público escolar. Pesquisas 

que abordam a imprensa pedagógica (como fonte e/ou como objeto) e jornais 
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produzidos por alunos, por exemplo, têm se tornado cada vez mais 

frequentes.  

 

Além do IHGRN empreendemos pesquisas no Campus Central da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, mais precisamente no banco de dados do Grupo de Pesquisa 

História da Educação Literatura e Gênero, coordenado pela professora Maria Arisnete Câmara 

de Morais. Nesse acervo, catalogamos livros, Dissertações e Teses produzidas por esse grupo, 

cujos estudos analisam a participação de professores na história educacional do Rio Grande 

do Norte. Dentre esses destacamos as pesquisas de Rocha Neto (2002) e Rocha Neto (2005) 

que se relacionam diretamente ao nosso objeto de estudo.  

Registros como esses, constituem o principal corpus documental da nossa pesquisa. 

Os documentos aqui expostos são, para o historiador, não a comprovação do que realmente 

aconteceu, mas os fragmentos de uma memória histórica que poderá reconstituir a trajetória 

profissional/intelectual de educadores que atuaram no Seridó norte-rio-grandense durante as 

décadas iniciais do século XX. Nossa tarefa, portanto, foi selecionar, isolar, organizar, enfim, 

transformar esses documentos em monumentos, como propõe Jacques Le Goff (1994), para, 

em seguida, analisá-los em um itinerário narrativo, pois, conforme afirma Michel de Certeau 

(2002, p. 81).  

 

[...] em história, tudo começa com o gesto de separar, de reunir, de 

transformar em „documentos‟ certos objetos distribuídos de outra maneira. 

Esta nova distribuição cultural é o primeiro trabalho. Na realidade, ela 

consiste em produzir tais documentos, pelo simples fato de recopiar, 

transcrever ou fotografar estes objetos mudando ao mesmo tempo o seu 

lugar e o seu estatuto.  

 

A partir desse procedimento metodológico, atribuímos valor histórico a objetos como 

fotografias, textos biográficos, manuscritos, fragmentos de jornais e revistas e depoimentos 

orais. Estes objetos ganham sua importância ao serem contextualizados com os documentos 

oriundos dos arquivos institucionais e estudos de pesquisadores que analisam a história da 

educação brasileira. Com essa tarefa, tentamos reconstituir a contribuição da professora 

Dolores Diniz para a instrução pública no interior do estado do Rio Grande no alvorecer do 

século XX. 

 

Quem foi a professora Dolores Diniz? 
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Elegante, gentil e idealista, segundo seus familiares esses três adjetivos definiam a 

personalidade de Dolores Diniz. A gerente do Jornal das moças nasceu em Caicó, no dia 05 

de outubro de 1901, filha do matrimônio entre o senhor Sabino Policarpo Diniz e a senhora 

Maria Benigna Valle (MEDEIROS, J., 2009). 

Dolores Diniz foi alfabetizada em sua própria casa, posteriormente cursou o ensino 

primário no Grupo Escolar Senador Guerra, a partir de então atuou como professora particular 

em sua residência e pôde lecionar como professora substituta nesse mesmo Grupo Escolar no 

ano de 1925. Esse fato foi possível em virtude do que previa o Regimento Interno dos Grupos 

Escolares do Rio Grande do Norte, ou seja,  

 

Art. 81 – Para substituir os professores de grupos escolares, nos seus 

impedimentos temporários, serão nomeados pelo Diretor Geral do 

Departamento de Educação pessoas idôneas proposta pelo diretor do grupo. 

(RIO GRANDE DO NORTE, 1925, p. 33).  

 

Todavia, a contribuição de Dolores Diniz para a instrução pública na cidade de Caicó 

deu-se antes mesmo do período em que atuou como professora no Grupo Escolar Senador 

Guerra. No ano de 1917, portanto, ainda bastante jovem, ela já colaborava na produção de um 

jornal manuscrito, que circulou na cidade de Caicó, intitulado “A escola”, que tinha por 

objetivo discutir questões educacionais daquela época. Segundo noticiou o jornal O Binóculo 

(1916-1918) “A Escola é um jornalzinho manuscrito, editado nesta cidade, tendo como 

redatoras as gentis senhoritas: Assunpção de Medeiros, Julinda Gurgel, Dolores Diniz, 

Severina de Brito, Arthemia Dantas e Theodora Vale.” (O BINÓCULO, 1917, p. 33, grifo 

nosso). 

Contudo, a projeção de Dolores Diniz enquanto intelectual e formadora de opinião 

ocorreu ao ingressar no Jornal das moças desde a sua fundação no ano de 1926 no que tange 

aos seus escritos nessa folha, em um dos seus artigos ela bem descreve traços de sua 

personalidade recatada como podemos ler no exemplo a seguir: 

 

Não creio, que como muita gente, que é preciso ter os lábios e faces bem 

pintados, elegância, pode de melindrosa, ou quaisquer desses predicados que 

exige a vaidade exagerada; tudo isso pode desaparecer na continuação do 

tempo. O encanto da mulher consiste unicamente em ser virtuosa. Pode 

concorrer também em certo ponto de vista, a polidez, a modéstia limitada, 

simplicidade dos modos, não cultivada por isso nenhuma vaidade. (DINIZ, 

1926, p. 2). 
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Conforme Rocha Neto (2002) Dolores Diniz desempenhou a função de gerente do 

Jornal das Moças desde a sua fundação só deixando esse posto em virtude do seu matrimônio 

com o Senhor Anderson Soares, comerciante em Caicó onde possuía um curtume, uma loja de 

tecidos e um hotel denominado Avenida. O enlace ocorreu na residência do Coronel Luiz 

Agatângelo de Brito, às 17 horas do dia 10 de agosto de 1926. Após o seu matrimônio 

Dolores não deixa somente a imprensa, mas também o estado do Rio Grande do Norte, 

juntamente ao seu marido ela se transfere para a cidade de Campina Grande/PB. O motivo da 

mudança foi a crise do comércio na cidade de Caicó, ao passo que na cidade paraibana o 

comércio, atividade profissional do esposo, prosperava. Na Paraíba, Dolores Diniz gerou os 

seus filhos: Maria Augusta; Maria Dulce; Fernando Augusto; Maria Aline e Maria do Céu 

(falecida criança).  

Segundo Oriel Diniz, irmão de Dolores Diniz, essa professora, poetisa, escritora, 

artista, e portadora de tantos outros atributos, foi uma excelente mãe e esposa, exemplar, 

dedicada, paciente e tolerante, sendo para ele mãe e irmã ao mesmo tempo. Ela faleceu no dia 

05 de abril de 1999, aos 97 anos de idade, na cidade de João Pessoa/PB (ROCHA NETO, 

2002).  

 

A presença da professora Dolores Diniz no Grupo Escolar Senador Guerra 

 

Ao exercer a função de professora no Grupo Escolar Senador Guerra Dolores Diniz, 

teve as suas práticas regulamentadas pelo Regimento Interno dos Grupos Escolares do Rio 

Grande do Norte. Esse documento determinava o fazer docente dos profissionais que 

lecionavam nesse tipo de estabelecimento de ensino indicando-lhe recomendações como: 

matérias; normas de conduta; procedimentos de ensino; horários e livros a serem utilizados 

(RIO GRANDE DO NORTE, 1925). 

As Lições de Coisas, por exemplo, era uma das matérias ministradas pela professora 

Dolores Diniz, tais lições constituíam-se como base para o ensino do método intuitivo2 e eram 

contextualizadas com as demais matérias ensinadas. Essas lições poderiam ser realizadas 

 
2 Os métodos intuitivos de ensino que tiveram como um dos principais precursores o educador suíço Johann 

Heinrich Pestalozzi “Os defensores do método intuitivo chamaram a atenção para a importância da observação 

das coisas, dos objetos, da natureza, dos fenômenos e para a necessidade da educação dos sentidos como 

momentos fundamentais do processo de instrução escolar. Essa etapa da observação minuciosa e organizada é a 

condição para a progressiva passagem, pelos alunos, de um conhecimento sensível para uma elaboração mental 

superior [...].” (FARIA FILHO, 2010, p. 143). 
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dentro ou fora das salas de aula, nelas o professor deveria criar condições para que os alunos 

pudessem 

 

[...] ver, sentir, observar os objetos. Podia-se realizar tal procedimento 

utilizando-se dos objetos escolares ou dos objetos levados para a escola 

(caneta, carteira, mesa, pedras, madeiras, tecidos...), ou realizando visitas e 

excursões à circunvizinhança da escola, ou, ainda, possibilitando aos 

alunos a gravuras diversas, que tanto poderiam estar nos próprios livros, de 

‘lições de coisas’ ou de outros conteúdos[...]. (FARIA FILHO, 2010, p. 143, 

grifo nosso). 

 

Seja no interior da sala de aula, seja nas vizinhanças da escola, enquanto práticas 

educativas, as Lições de Coisas deveriam adotar como temas os aspectos ligados ao cotidiano 

dos alunos poderiam ser: alimentos; objetos; animais; etc. Sintonizado a essa concepção o 

professor Nestor dos Santos Lima escreveu um artigo, intitulado “Lições de Coisas”, acerca 

dos procedimentos empregados para o ensino dessa matéria, esse texto foi publicado pelo 

jornal A República numa coluna denominada “Pedagogia” e assevera que 

 

As Lições de Coisas devem ser concretas, rudimentares e práticas: concretas 

porque só devem ser dadas com o objeto á vista, o que provoca a observação 

do aluno, sobre o seu todo, suas partes, qualidades, etc.; rudimentares porque 

as inteligências infantis não comportam investigações sutis, discussão de 

teorias e leis; práticas porque devem ter um emprego na vida comum; tais 

sejam os alimentos, os objetos, usuais, noções de fisiologia, etc. (LIMA, 

1911, p. 1).  

 

 O Regimento Interno dos Grupos Escolares do Rio Grande do Norte trazia em seu 

Programa de Ensino uma extensa lista de temas que deveriam ser abordados durante as aulas 

dessa matéria. O objetivo era aguçar os cinco sentidos das crianças, ou seja, a visão, a 

audição, o tato, o paladar e o olfato. Esse documento ainda recomendava aos professores a 

realização de  

 

Palestras com os alunos sobre a carteira, banco, mesa, cadeiras, quadros, 

mapas, réguas, livros, papel, tinta, lápis, caneta, pena e outros objetos à vista. 

(Estes exercícios serão rigorosamente feitos em quatro passos: 1º observação 

do objeto e sua denominação; 2º aspectos particulares; 3º decomposição e 

recomposição, se for possível, ou modo de obtê-lo; e 4º emprego ou utilidade 

do objeto. Palestra, pelos mesmos passos, sobre os objetos de uso doméstico, 

dormitório, refeitório, despensa, cozinha, sala de visitas, quintal, banheiro e 

privadas. [...] sobre as casas, ruas, avenidas, travessas, calçamento, 

monumentos, praças, jardins, logradouros públicos, edifícios, iluminação, 

serviço d’água, transportes e esgoto. (RIO GRANDE DO NORTE, 1925, p. 

53). 
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Ao analisarmos o Diário de Classe da Cadeira Infantil Mista do Grupo Escolar 

Senador Guerra identificamos a presença de temas acima transcritos durante a exposição das 

aulas de Lições de Coisas ministradas pela professora Dolores Diniz. Com base nesse 

documento elaboramos a seguinte tabela contendo a data, o horário, o tema e a descrição da 

abordagem realizada por essa professora ao lecionar essa matéria (GRUPO ESCOLAR 

SENADOR GUERRA, 1925). 

 

Quadro 1 – Lições de Coisas ministradas pela professora Dolores Diniz no Grupo Escolar Senador 

Guerra (1925). 

Data Horário Tema 
Demonstrações 

(Abordagem do tema) 

07/02/1925 12:30 às 13:10 As partes do corpo 

humano. 

Falar-se-á sobre as partes do corpo 

humano, classificar os membros 

superiores e inferiores, sobre o 

raciocínio, os sentidos, etc. (cada um dos 

alunos dirá conforme a idéia que fizer do 

assunto. 

10/02/1925 12:30 às 13:10 A construção da 

casa 

A lição versará sobre: Como é feita a 

casa, por quem, os acessórios precisos, 

os ofícios, etc. 

14/02/1925 12:30 às 13:10 Os animais Falar-se-á sobre os animais 

quadrúpedes, bípedes, vertebrados e 

invertebrados. 

17/02/1925 12:30 às 13:10 Vozes dos animais Classificar a voz de cada animal 

21/02/1925 12:30 às 13:10 As plantas Falar-se-á sobre as plantas, as partes que 

se compõem: o prestígio da mandioca e 

do café; os mais geralmente cultivados 

em nosso país. 

03/03/1925 12:30 às 13:10 Os animais Exercícios de observação dos animais 

conhecidos e sua 

denominação,classificação 

03/03/1925 12:30 às 13:10 Os animais De animais de pêlo, penas, escamas, 

couro,etc. 

07/03/1925 12:30 às 13:10 O tato A lição versará sobre: as superfícies 

lisas; ásperas; os objetos quentes; frios; 

exame de pesos com uma e duas mãos. 

10/03/1925 12:30 às 13:10 O tato Continuação da lição anterior: os 

sentidos do corpo. 

14/03/1925 12:30 às 13:10 Os animais A lição versará sobre os animais que 

servem para comer e os que nos ajudam 

no serviço, etc. 

17/03/1925 12:30 às 13:10 Vozes dos animais Lição anteriormente explicada tem que 

cada um responder as perguntas sem 

intervenção do mestre. Verificar-se-á 

então quem mais apresentar na lição 

dada. 

21/03/1925 12:30 às 13:10 A alimentação dos 

animais 

Falar-se-á na lição sobre a alimentação 

dos animais em geral: alimentação dos 

animais racionais e irracionais. 

28/03/1925 12:30 às 13:10 Os objetos de uso Explicar-se-á a classe quais os objetos 
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doméstico pecisos numa sala de refeições e como 

fazemos uso deles. 

31/03/1925 12:30 às 13:10 As cores 

primitivas3 

Mostrar-se-á a classe as cores e fazer 

conhecimento de cada uma. 

04/04/1925 12:30 às 13:10 Educação 

doméstica 

Falar-se-á sobre o trato com seus irmãos, 

os modos que responde aos pais, a 

obediência com os mais velhos e 

respeito para com todos,etc. 

07/04/1925 12:30 às 13:10 A utilidade das 

plantas 

A professora não registrou a abordagem 

do tema. 

11/04/1925 12:30 às 13:10 As cores primitivas A professora não registrou a abordagem 

do tema. 

14/04/1925 12:30 às 13:10 O asseio4 A lição versará sobre o asseio geral da 

casa e do corpo. 

18/04/1925 12:30 às 13:10 Distinguir os 

objetos à distância. 

A professora não registrou a abordagem 

do tema. 

25/04/1925 12:30 às 13:10 Não especificado 

pela professora 

A Lição de Coisas consistirá de 

observações sobre um trecho 

interessante e significativo. 

28/04/1925 12:30 às 13:10 A variedade das 

plantas 

A professora não registrou a abordagem 

do tema. 

Fonte: Elaborado a partir de informações contidas no Diário de Classe da Cadeira Infantil Mista do 

Grupo Escolar Senador Guerra (1925). 

 

A análise da tabela acima nos permite constatar vários aspectos em relação às aulas 

de Lições de Coisas ministradas pela professora Dolores Diniz. Inicialmente, destacamos que 

o intervalo cronológico entre elas variava de três a quatro dias a única exceção é verificada 

entre os dias 21 a 28 de março de 1925. Outra característica observada foi o horário dessas 

lições que ocorriam invariavelmente entre as 12:30 e 13:10 da tarde. Por fim, destacamos a 

recorrência dos seguintes temas: as partes do corpo humano; a construção da casa; os animais; 

o tato; as plantas; o asseio; as cores; objetos diversos; a educação doméstica.  

Todos esses temas permeavam o cotidiano dos alunos da professora Dolores Diniz, 

pois, no município de Caicó a agricultura e a pecuária predominavam como principais 

atividades econômicas durante as primeiras décadas do século XX. O Programa de Ensino 

constante no Regimento Interno dos Grupos Escolares do Rio Grande do Norte também 

recomendava aos professores a realização de  

 

Exercícios sobre animais existentes no lugar: seus nomes, e distinção deles 

em animais de penas, pêlo, Couro e escamas; de 2,4 ou mais pés; que 

andam, voam e nadam. Alimentos animais. Vozes dos animais. Criação de 

aves e animais domésticos. Exercícios sobre as plantas do lugar, distingui-

las entre frutíferas e infrutíferas, de flores e sem flores, de folhas e sem 

folhas. Plantas medicinais. As frutas locais e o seu valor nutritivo. Passeios e 

 
3 No contexto atual seria o mesmo que as cores primárias. 
4 O mesmo que higiene. 
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exercícios recreativos, no campo de experiências. Exercícios e noções 

práticas de higiene pessoal e do vestuário. Os tecidos usados, calçados, 

chapéus, guarda-sol, meias, lenços, roupa branca, costumes de inverno e da 

seca. Asseio, conservação e cuidados necessários às vestimentas. (RIO 

GRANDE DO NORTE, 1925, p. 54, grifo nosso). 

 

Os temas destacados na citação acima transcrita podem ser identificados no Quadro 1 

esses registros mostram a observância da professora ao seguir a legislação educacional do Rio 

Grande do Norte e empregar exercícios que instigavam a imaginação, a criatividade e a 

intuição dos seus alunos partindo de objetos, lugares e situações por eles conhecidas.  

 

Algumas considerações 

 

No Brasil a transição do século XIX para o século XX testemunhou a mudança do 

sistema de governo monárquico para o republicano, nesse contexto a escola primária foi vista 

como elemento fundamental para a organização de uma sociedade letrada que atendesse as 

expectativas de uma nação que pretendia se tornar urbanizada, industrial e moderna em 

detrimento da intensa ruralização e altas taxas de analfabetismo legadas pelo Império. 

Eis que os intelectuais republicanos que dirigiam a instrução pública encontram uma 

solução: agrupar as escolas existentes! Assim, são organizados os primeiros Grupos Escolares 

no país e são suprimidas as antigas escolas que muitas vezes funcionavam nas salas das casas 

dos próprios professores dispondo de um mobiliário precário e de materiais pedagógicos 

rudimentares.  

No sertão do Rio Grande do Norte, mais precisamente na cidade de Caicó essa 

mudança também se concretizou com a fundação do Grupo Escolar Senador Guerra no ano de 

1909. Anos mais tarde, em 1925, a jovem Dolores Diniz iniciava sua curta, porém marcante, 

trajetória de professora. Assim como para outras mulheres de sua época o magistério 

representou-lhe a conquista de novos espaços garantindo-lhe independência familiar e 

ascensão intelectual. O legado dessa educadora se faz presente na história da educação e da 

imprensa seridodenses.  
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