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RESUMO  

 

O presente trabalho tem por objeto de pesquisa o Grupo Escolar Barão de Mipibu/RN, 

que está localizado na cidade de São José de Mipibu. Discute a utilização da educação 

como instrumento para a formação do imaginário republicano na sociedade norte-rio-

grandense. Definimos como recorte temporal o período de 1909-1920. A escolha do 

trabalho justifica-se pela sua importância para a História da Educação brasileira e local, 

bem como para a História Cultural e se estende aos estudos do cotidiano escolar e da 

História das Disciplinas escolares. A sua realização aconteceu por meio da pesquisa 

bibliográfica, com uma revisão de estudos historiográficos sobre a educação e o Brasil no 

final do século XIX e início do século XX. Como também pela análise documental, na 

qual utilizamos as seguintes fontes: prédio do Grupo Escolar Barão de Mipibu, 

Inventários de móveis, Diários de classe, Termos de visitas dos Diretores de Instrução e 

Relatórios dos diretores, Livro Nossa História de Rocha Pombo, a legislação educacional, 

mensagens do Congresso Legislativo, os Decretos de criação dos Grupos Escolares, o do 

Barão de Mipibu e o do Grupo Modelo Augusto Severo, e com o seu Regimento Interno 

e por fim, entrevistas com ex-alunos da década de 1950. O referido estudo se encontra 

inserido na História da educação e como aporte teórico para nos auxiliar na análise das 

fontes sobre no estudo do imaginário, buscamos nos apoiar em Jacques Le Goff (1994), 

Bronislaw Bazcko (1985), Cornelius Castoriadis (1982).  Ao término do trabalho foi 

possível chegar à compreensão de que o governo republicano encontrou no âmbito 

educacional, um meio de disseminar os seus ideais e de colaboração para a construção do 

imaginário social da república, a qual estava se constituindo no início do século XX. 

 

Palavras-chave: República – Educação – Imaginário. 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The purpose of this study is to search the school group Barão de Mipibú/RN, which is 

located in a city called São José de Mipibú. The aim of this work is to discuss about the 

use of education as a tool for the formation of the republican imaginary society norte-rio-

grandense. We defined a period from 1909 through 1920. The choice of this work is about 

how this could be important to the Brazilian History of Education and local, as well as 

for Cultural History and extends to studies of everyday school life and history of school 

disciplines. Their achievement was through bibliography search and document analysis. 

The first was through a review of bibliography on the national and local historiography 

about the School Groups and productions of the Brazilian Republic. The last one, through 

the following sources, namely, just the same building of the school group Barão de 

Mipibú, furniture inventories, class daily,  terms of visits of Education Directors and 

reports of the Directors, book Our History by Rocha Pombo, Educational Legislation, 

Legislative Congress posts, the decree of creation of School Groups, in particular Barão 

de Mipibú and the Group Model Augusto Severo, as well as the internal statute and 

finally, interviews with Alumni of the 50s. The study is inserted in the history of education 

and as the theoretical to assist in the analysis of sources on the imagination of the study, 

we looked for support in Jacques Le Goff (1994), Bronislaw Bazcko (1985), Cornelius 

Castoriadis (1982). At the end of this work it was possible to get the understanding that 

the Republican government found in the educational Field, one way to spread their ideals 

and collaboration in building the social Imaginary of the republic, which was constituted 

in the early twentieth century. 

 

Keywords: Republic - Education – Imaginary. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O presente trabalho tem por objeto de estudo o Grupo Escolar Barão de Mipibu e 

objetiva analisar como a educação escolar contribuiu na construção do imaginário republicano 

na sociedade norte-rio-grandense, de forma particular a partir do estudo do Grupo Escolar 

Barão de Mipibu. Nosso objetivo surgiu da suposição de que o governo republicano se 

utilizou da educação como um dos instrumentos para a construção da imagem da República.  

 Escolhemos por recorte temporal, o ano do decreto de criação do Grupo, a saber, 09 

de agosto de 1909 e o término da pesquisa em 1920, por perceber que a partir dessa data os 

documentos sofrem um espaçamento maior e por entender que a partir dessa década a 

educação começa a apresentar algumas mudanças como os Congressos de professores a partir 

de 1921, bem como as reformas nos ensinos estaduais e as reformas escolanovistas.  

Percebemos, o quanto é importante o estudo do Grupo Escolar Barão de Mipibu para a 

História da Educação brasileira e local, por sua contribuição na educação do Estado e pela sua 

existência centenária. Pensamos que o seu estudo colabora para o conhecimento da 

organização da educação norte-rio-grandense no início do século XX e para a História, bem 

como a sua relevância se estende para áreas como o cotidiano escolar e a História das 

Disciplinas escolares. 

 A escolha do Grupo Escolar Barão de Mipibu surgiu a partir de constantes visitas aos 

familiares que residiam na cidade de São José de Mipibu. Sempre que passávamos em frente 

ao prédio escolar, nos chamava a atenção aquela edificação do final do século XIX, em meio 

a toda a estrutura colonial do centro da cidade de São José de Mipibu. Além disso, o fato de 

ter sido uma escola de Instrução Pública construída em uma cidade do interior e não na capital 

do Estado, fundada ainda no final do Oitocentos, período em que não se viam tantas 

iniciativas de construção de prédios escolares.  

 Contudo, o prédio escolar de São José de Mipibu não foi o único no Estado a ser 

construído nesse período, pois encontramos a mesma realização na cidade de Ceará-Mirim. 

Edificado em 1878, pelo Barão de Ceará-Mirim, Manoel Varela (ARAÚJO, 1982), 

transformou-se em grupo escolar, na República, com o nome de Felipe Camarão, mas foi 

demolido em 1960 (MOREIRA, 2005). Em 1879, o Barão Miguel Ribeiro Dantas também 

construiu na vila de São José de Mipibu uma Casa de Instrução Pública (BARBALHO, 1960), 

a qual foi transformada em grupo escolar no ano de 1909 pelo governo republicano e recebeu 

o nome de Grupo Escolar Barão de Mipibu em homenagem ao seu patrono. As duas 
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personalidades citadas acima, Manoel Varela e Miguel Ribeiro Dantas se tornaram pioneiros 

nessa prática no Rio Grande do Norte. No entanto, é importante lembrarmos que ambos 

pertenciam a regiões que durante a segunda metade do século XIX, foram responsáveis pela 

economia norte-rio-grandense, a saber, a canavieira. Essas duas localidades estavam inseridas 

na região de produção de cana-de-açúcar, atividade que nessa época trouxe lucros para 

província. O fator econômico facilitava a possibilidade da construção desses prédios, bem 

como uma lei que previa a diminuição ou isenção de impostos àqueles que realizassem 

alguma obra de beneficiamento local (ARAÚJO, 1982). 

Contudo, diante do reconhecimento da importância dessas duas instituições de ensino 

elementar, nos deparamos com um problema comumente encontrado: as fontes. Não 

encontramos fontes que pudessem nos auxiliar em uma pesquisa sobre a fundação da escola 

como Casa de Instrução ainda no período imperial, pois as fontes são “o material através do 

qual o historiador examina ou analisa uma sociedade no tempo” (BARROS, 2005, p. 63 -64). 

Sem as fontes necessárias, ou seja, sem vestígios que possibilitassem o estudo, a pesquisa se 

tornava inviável. 

Porém, nesse processo de procura de fontes nos debruçamos no arquivo da escola, no 

qual encontramos um número considerável de documentos ainda conservados sobre a 

fundação da escola como grupo escolar no início do período republicano e isso fez nos 

decidirmos por realizar a pesquisa. Foram as informações que se apresentaram no momento, 

que nos ajudaram a definir o nosso objeto de estudo, pois concordamos com Chalhoub (1989) 

ao afirmar que a História é construída pelos vestígios e indícios que são apresentados durante 

a pesquisa. 

Então, iniciamos os nossos estudos de campo de forma mais sistemática e o lugar 

privilegiado, em que passamos muitas manhãs, tardes e até noites foi o arquivo da escola. 

Ficamos surpreendidos com a quantidade de informações, de documentos que existiam desde 

a sua inauguração como Grupo. Era um achado! Nós, que estamos sempre nos enveredando 

pelos arquivos, sabemos o quanto é raro encontrarmos um acervo rico em informações, ainda 

mais se tratando da área educacional, pois em muitos casos os documentos escolares antigos 

são descartados por já terem cumprido o seu papel na sociedade enquanto ainda eram 

administrativamente úteis.  

Contudo, percebemos que o fato de se guardar aqueles documentos, representava algo 

para aquela escola centenária. Percebemos nos que passaram pela administração da atual 

Escola Estadual Barão de Mipibu, a preocupação com aqueles papéis, pois mesmo 
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desconhecendo os cuidados que devemos ter com a documentação de arquivos, eles estavam 

ali preservados, guardados como se os responsáveis por eles dissessem: Aqui está o nosso 

patrimônio, esses documentos guardam informações da história da nossa escola, ou seja, 

aquela papelada toda era na realidade documento/monumento, pois como nos explica Le Goff 

(1990) era um sinal do passado, algo que fazia evocar, perpetuar o passado. 

Ao olharmos aqueles papéis, mesmo que espaçados por alguns terem sido perdidos, 

nos alegramos com a documentação encontrada. Ao olhar de um historiador da educação tudo 

aquilo fazia sentido. Toda aquela documentação se transformava em fontes, em material para 

o nosso trabalho. Tínhamos encontrado nossa mina de ouro. Ali em forma de papéis, naqueles 

documentos estavam escondidas informações que poderiam nos ajudar a construir a história 

daquela escola, do seu lugar na sociedade, de seu papel na educação, pois: 

 

O documento não é qualquer coisa que fica por conta do passado, é um 
produto da sociedade que o fabricou segundo as relações de forças que aí 
detinham o poder. É antes de mais nada o resultado de uma montagem, 
consciente ou inconsciente, da história, da época, da sociedade que o 
produziram, mas também das épocas sucessivas durante as quais continuou a 
viver (LE GOFF, 1990, p. 446). 

 

A documentação encontrada no Grupo Escolar Barão de Mipibu, nos informava muito 

sobre a sociedade, a política e a educação daquele período. Tínhamos ali “um produto da 

sociedade” que foi sendo construído ao longo dos seus anos de existência e não feitos ou 

preservado simplesmente de forma aleatória, pois os documentos e a sua preservação. 

“Resulta[m] do esforço das sociedades históricas para impor ao futuro - voluntária ou 

involuntariamente – determinada imagem de si própria” (LE GOFF, 1990, p. 549). Partimos 

da ideia que o documento não é algo neutro, que revela toda a verdade e essa de forma 

absoluta, pois como produto de uma determinada sociedade, possui um objetivo, o qual 

pretende passar ou deixar perpetuada uma imagem construída para a geração do seu tempo 

como também para as vindouras.  

Portanto, imbuídos por esses princípios fomos em busca dos documentos existentes no 

Grupo Escolar Barão de Mipibu. Contudo, o nosso trabalho de garimpagem enfrentou alguns 

problemas, a principal dificuldade foi a parada forçada que tivemos que realizar na nossa 

pesquisa por alguns meses, devido a reforma pela qual a escola precisou passar por causa de 

um desmoronamento do telhado pertencente a parte antiga da escola. Porém, passado o 

período de interdição do espaço, pudemos retornar e concluirmos as nossas visitas, ou seja, 

pudemos garimpar o ouro e assim começar a trabalhar nele. 
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Durante o mapeamento dos documentos, encontramos a documentação de ordem 

administrativa escolar, a saber: os Livros de entradas e saídas de papéis, Termos de Visitas e 

Livros de protocolo. Como também, os de natureza pedagógica: os registros dos professores a 

respeito do cotidiano da sala de aula, tais como Resumos de boletins, Livros de matrículas e 

os Diários de classe. Por fim, o próprio prédio escolar que em sua estrutura e arquitetura se 

apresentava como uma fonte em potencial. Selecionamos, então, para compor a nossa análise 

as seguintes fontes encontradas na escola: o próprio prédio do Grupo Escolar Barão de 

Mipibu, Inventários de móveis, Diários de classe, Termos de visitas dos Diretores de 

Instrução e Relatórios dos diretores. 

Escolhemos o prédio como fonte porque compreendemos que o espaço comunica 

como nos explica Frago (2001), ou seja, a própria estrutura do prédio escolar traduzia uma 

época, buscava comunicar algo para as gerações daquele período. Os Inventários de imóveis 

se tornaram um material riquíssimo, pois o inventariado trazia descriminada a mobília escolar, 

os objetos que o Grupo adquiriu desde o ano da sua fundação e o que com o tempo foi sendo 

renovado ou não, nos possibilitando fazer uma interpretação do uso dos materiais que a escola 

possuía e o poder aquisitivo dela.  

Contudo, das fontes encontradas no Grupo Escolar Barão de Mipibu, as que se 

tornaram de maior riqueza no seu conteúdo foram os termos de visitas dos Diretores de 

Instrução Pública, os relatórios dos diretores do Grupo Escolar e os Diários de classe. Os 

primeiros de ordem administrativa eram documentos que registravam os acontecimentos, o 

andamento das atividades escolares e o cumprimento das orientações feitas pela Diretoria 

Geral de Instrução Pública, bem como informações acerca da manutenção e higienização do 

Grupo, pedidos de festas e suas realizações. A última fonte citada acima foi de grande 

importância, era um documento pedagógico, que revelava o cotidiano das aulas, os horários, 

como era a didática, ou seja, como eram realizadas as aulas, as disciplinas que eram 

lecionadas e o conteúdo que os alunos estudavam.  

A respeito desses, percebemos nas leituras dos Diários de classe a importância das 

aulas de História para a formação do imaginário e descobrimos que o livro didático utilizado 

nessa disciplina era Nossa História de Rocha Pombo, porém a escola não guardara tal livro. 

Então, percebemos a importância desse manual para o nosso trabalho, por apresentar imagens 

importantes, que revelavam seu uso para a produção do imaginário da geração que ali 

estudava. Depois de muita busca encontramos um exemplar nas mãos de uma professora da 

Paraíba que guardou o livro, pois todos os livros didáticos da escola seriam queimados. 
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O livro de Rocha Pombo foi uma fonte relevante para a nossa pesquisa, pois nos 

possibilitou entender que os heróis e símbolos nacionais eram utilizados na construção do 

imaginário republicano. 

Outro lugar muito visitado por nós, no início da nossa jornada foi o Instituto Histórico 

e Geográfico do Rio Grande do Norte (IHGRN), porém, logo depois se tornou difícil 

permanecer indo fazer as visitas ao local devido a uma reforma pela qual o Instituto teve que 

passar. Contudo, lá nos debruçamos principalmente na documentação da Legislação 

Educacional das primeiras duas décadas do século XX, das Mensagens dos governadores ao 

Congresso Legislativo, os Decretos de criação dos grupos escolares, em particular o do 

Barão de Mipibu e o Grupo Modelo Augusto Severo, como também o Regimento Interno 

desse último, pois servia como direcionamento para todos os demais grupos escolares do 

Estado.  

A legislação educacional era a documentação que nos revelava a voz das autoridades, 

do governo acerca da educação, as diretrizes traçadas para os assuntos educacionais. 

Juntamente com as leis encontramos as mensagens dos governadores ao Congresso 

Legislativo, esse tipo de documentação era registrado nos momentos em que o governador 

discursava para os demais políticos do Legislativo, esse era o olhar do governo, da situação 

sobre as diversas realidades do Estado. Mas as que nos interessaram foram apenas as que 

diziam respeito à educação. Dentro da legislação encontramos duas outras fontes que foram 

primordiais para a construção do nosso trabalho, que foram os Decretos de criação dos 

grupos, principalmente do Barão de Mipibu e Augusto Severo. Esse tipo de documentação 

ordenava a fundação dos grupos e neles continham as principais orientações para tal criação. 

A outra fonte foi o Regimento Interno, esse documento trazia as principais orientações acerca 

dos procedimentos que deveriam ser seguidos por uma instituição educacional.  

Todas essas fontes eram oficiais, ou seja, eram documentos feitos por aqueles que se 

encontravam no poder, na condução daquele momento histórico. Esse fato, se tornou 

relevante para o nosso trabalho porque nos possibilitou perceber como o governo foi se 

articulando, pensando e buscando construir a imagem da República que se pretendia, pois 

concordamos com Le Goff (1994) quando esse nos explica que os textos escritos não refletem 

apenas as situações concretas, mas também um imaginário do poder, da sociedade ou do 

tempo. A partir dessas fontes oficiais buscamos perceber como as elites, as autoridades 

tentavam construir o imaginário republicano.  
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Por fim, outra fonte que serviu de complemento na nossa análise foram duas 

entrevistas realizadas por pessoas que fizeram parte da história do Grupo Escolar Barão de 

Mipibu na década de 1950. Entrevistamos a senhora Iraci Santana da Silva1 que foi aluna, 

professora e diretora do Grupo, uma pessoa que teve boa parte da sua vida envolvida com a 

história da instituição e o senhor Antônio Ribeiro Dantas2 que foi aluno durante o ensino 

primário. Essas duas personalidades, mesmo não pertencendo ao período histórico estudado, 

colaboraram com a nossa pesquisa porque através deles pudemos perceber as continuidades 

existentes na educação. 

Em relação ao desenvolvimento da pesquisa, buscamos fazer a análise das fontes 

atrelada a uma revisão bibliográfica da historiografia nacional e local acerca dos Grupos 

Escolares, de produções sobre a República brasileira e as ideias que a influenciaram, bem 

como com autores que trabalharam com o imaginário social, ou seja, realizar uma análise das 

fontes relacionando-as com o aporte teórico escolhido. Em seguida realizamos o levantamento 

e a organização dos documentos. A partir disso, iniciamos uma leitura das fontes de forma 

contextualizada, atenta a realidade de que nenhuma fonte é neutra, pois carrega algum 

posicionamento.  

 No decorrer da leitura das fontes, nos enveredamos na análise de conteúdo 

documental, essa foi feita baseada em uma pesquisa de âmbito qualitativo, pois buscamos nos 

preocupar com o contexto das mensagens dos documentos, como também com o contexto 

exterior desses, ou seja, procuramos observar os sujeitos que produziram o documento, as 

circunstâncias nas quais foi produzido, reconhecer o contexto da produção documental, o que 

está por trás dos textos e dos dados apresentados nas fontes (BARDIN, 2011). 

A seleção das fontes ocorreu através da categoria de análise que escolhemos, a qual 

surgiu de inquietações que ocorreram a partir das leituras do livro de José Murilo de Carvalho 

A formação das almas (1990). Ao lermos as questões que o autor colocava acerca do 

imaginário e de como esse foi sendo utilizado pelos republicanos na construção de uma 

aceitação por parte dos brasileiros acerca da República, começamos a nos questionar qual 

teria sido o papel da educação na formação do imaginário republicano, já que essa era tida 

                                                           

1
 Iraci Santana nasceu no ano de 1945, estudou no Grupo Escolar Barão de Mipibu e posteriormente se tornou 

professora e diretora do mesmo. Atualmente é professora aposentada pelo Estado e reside na cidade de São José 
de Mipibu - RN. Colaborou com a nossa pesquisa autorizando a publicação integral ou parcial da entrevista. 
2
 Antônio Ribeiro Dantas nasceu no ano de 1948. Acredita-se que faz parte da descendência da família do Barão 

de Mipibu, foi aluno do Grupo Escolar Barão de Mipibu.  Na atualidade é professor aposentado pela UFRN e 
reside na cidade do Natal, capital do Estado. 
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como uma das grandes propagadoras dos valores republicanos, utilizada como veículo de 

propaganda do governo republicano.  

Enfim, sabíamos o que queríamos estudar, analisar e através de que conceito, a saber: 

o imaginário. Contudo, não tínhamos ainda definido o nosso referencial teórico, então 

começamos as nossas leituras acerca dos conceitos de imaginário. 

  Durante o século XIX, esses debates eram vistos como sendo algo quimérico, 

pertencente ao âmbito do irreal, dos sonhos, perdurando ao longo do tempo de forma 

cristalizada essa visão. Era inconcebível a união entre o racional e a imaginação, ou seja, 

sendo descartada qualquer ideia que buscasse afirmar o imaginário como parte do real, da 

realidade.  

Os primeiros estudos acerca do imaginário social que se diferenciavam da concepção 

de outrora, surgiram na área da filosofia, sociologia e antropologia, sendo abordado pelos 

historiadores somente na segunda metade do século XX. O campo da historiografia foi se 

apropriando das discussões acerca do imaginário somente a partir de uma renovação na 

História Social que se apresentou com o passar do tempo mais cultural (PESAVENTO, 1995), 

abrindo-se a novas tendências, rejeitando a História como verdade absoluta. Segundo 

Pesavento (1995), a inovação ocorrida na vertente marxista com o surgimento das escolas 

Inglesa e de Frankfurt, como também a preocupação de historiadores da Escola dos Annales 

foram os responsáveis por essa inovação nas décadas de 60 e 70 do século XX, trazendo a 

contribuição de uma História da Cultura que se estendia além do âmbito das artes e da 

literatura, se aproximando da área política e social. 

 Contudo, foi a partir da década de 80 do século passado que a “História Cultural” foi 

se renovando, apresentando abrangência no uso das fontes, no surgimento de novos objetos, 

dos métodos e das temáticas possíveis de se estudar na História (mentalidades, valores, mitos, 

crenças, símbolos, representações, imaginário), como também se interessando pelos sujeitos 

do processo cultural e alargando o próprio conceito de cultura, percebendo-a polissêmica 

(ESPIG, 2004). 

Inserida na “Nova História Cultural”, como um campo do saber vamos encontrar o 

imaginário social, com diversos conceitos por sua noção polissêmica e por sua característica 

interdisciplinar, a possibilidade de interface com outros campos do saber historiográfico como 

a História Social, Política, Econômica, Literária entre outros.   

Segundo Barros (2004), o conceito de imaginário social se deve muito ao filósofo 

Cornelius Castoriadis e aos historiadores George Duby e Jacques Le Goff. No entanto, outros 
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pensadores também se destacam nos estudos sobre o imaginário social como o historiador e 

filósofo Bronislaw Bazcko, o qual enfatiza o seu trabalho principalmente no âmbito da 

política. Buscamos ler esses autores para encontrarmos o aporte teórico que melhor se 

adequaria ao pensamento do nosso trabalho e decidimos nos apoiar no conceito apresentado 

por Le Goff, mas não descartamos as contribuições de Castoriadis e Bazcko. 

Castoriadis, pela sua importância nos estudos do imaginário, pois é considerado um 

dos grandes pensadores desse conceito por considera-lo como algo tão real quanto a realidade 

e que influencia a formação da sociedade, sendo esse, o ponto central da discussão de sua 

obra A instituição do Imaginário na sociedade (1982). Bazcko que traz além das discussões 

sobre o imaginário social, a análise relacionada ao exercício do poder. Acredita que o poder, e 

de forma especifica o político, encontra no domínio do imaginário e do simbólico um 

importante lugar de estratégia para dominação (BACZKO, 1985).  

Os dois colaboraram com nossos estudos, pois concordamos que o imaginário faça 

parte do real e influencia diversos âmbitos da sociedade inclusive o político. Bem como esses 

autores apresentam aspectos de convergência com o pensamento de Le Goff, o que tornou 

possível as suas contribuições nas discussões acerca do nosso aporte teórico.  

A respeito da definição empregada por Jacques Le Goff, em seu livro O imaginário 

medieval (1994), o termo imaginário aparece como uma dimensão nova da História.  O autor 

defende esse termo como um novo domínio da História porque os historiadores percebem o 

quanto em tudo na vida do homem e das sociedades o imaginário está presente e precisa de 

um tratamento histórico. 

Segundo Le Goff (1994) a definição imaginário se faz a partir de três referências, a 

saber, conceitual, a documentação utilizada e por fim, a utilização de imagens. A respeito da 

primeira, a explica a partir da diferenciação de conceitos vizinhos que às vezes são utilizados 

sem os devidos limites, estes são: a representação, o simbólico e o ideológico. 

A representação engloba todas as traduções mentais de uma realidade exterior 

percebida, estando ligada ao processo de abstração. O imaginário estaria dentro da 

representação, mas “ocupa nele a parte da tradução não reprodutora, não simplesmente 

transposta em imagem do espirito mas criadora” (LE GOFF,1994, p. 12). O simbólico se 

encontra no âmbito de valores ideais ou histórico, fazendo correspondência entre elementos 

que possuem significados distintos, e o imaginário também possui essas características, mas 

pode ir além, chegando ao âmbito do fantástico pelo seu caráter criador. A respeito da 

ideologia, esse “é empossado por uma concepção de mundo que tende a impor à 
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representação um sentido tão perversor do real material como do outro real, do imaginário” 

(LE GOFF, 1994, p. 12). 

A segunda referência se preocupa em apresentar as fontes utilizadas pela História do 

Imaginário. O autor explica que todos os documentos que o historiador utiliza pode encerrar 

uma parte de imaginário, pois “o mais prosaico dos documentos pode ser comentado quer na 

forma, quer no conteúdo, em termos de imaginário”. Nos revela que tanto a escrita, como a 

palavra; o monumento, ou a imagem, possuem um imaginário que é possível ser estudado. 

Contudo, afirma que o imaginário possui as suas fontes privilegiadas, a saber, as obras 

literárias e artísticas. 

Em nosso trabalho não utilizamos apenas as fontes tidas como privilegiadas, mas 

fomos buscar no conteúdo dos textos, elementos que pudessem nos revelar a construção do 

imaginário republicano, bem como os objetos utilizados e a edificação (monumento) do 

Grupo eram elementos concretos, mas traziam em si uma imagem que conseguiam criar um 

imaginário da República que se iniciava. 

E foi pensando nessas fontes concretas e textuais que expressavam o pensamento de 

uma sociedade, que concordamos com Le Goff quando esse se refere a terceira referência 

afirmando que o imaginário é feito por imagens e essas não se limitam a iconografia, mas: 

 

[...] engloba também o universo das imagens mentais. E se é verdade não 
haver pensamento sem imagem tampouco deveremos deixar nos afogar no 
oceano de um psiquismo sem limites. As imagens que interessam ao 
historiador são imagens coletivas, amassadas pelas vicissitudes da História, 
que se formam, modifica-se e transformam-se. Exprime-se em palavras e 
temas (LE GOFF, 1994, p.16). 

 

A História do imaginário é feita através das imagens, mas não a imagem por ela 

mesma, preocupa-se com as imagens mentais, verbais e visuais coletivas. É o âmbito do 

coletivo que interessa estudar e ver como são atingidas pelas mudanças da História; como 

causam articulações, transformação, multiplicidade de significados. Encontra-se como um 

fenômeno coletivo, social e histórico. O imaginário passa a ser visto como algo inerente a 

realidade e sem esse, a História se torna “mutilada e descarnada” (LE GOFF, 1994, p. 16). 

Contudo, mesmo tendo definido o nosso estudo, analisando-o a partir do conceito de 

imaginário, podemos perceber que o texto apresenta características transversais. Isso por 

abarcar outros conceitos de forma secundária como os de Cultura Escolar e da História das 

disciplinas. Essas áreas colaboraram para compreendermos o cotidiano escolar, a dinâmica 

educacional da época, bem como as disciplinas e suas finalidades. 
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Organizamos o trabalho em três capítulos, nos quais buscaremos apresentar como a 

educação foi sendo instrumentalizada pelo governo na construção do imaginário social 

republicano. Para isso escolhemos três elementos encontrados no Grupo Escolar Barão de 

Mipibu, a saber, o prédio escolar, as disciplinas escolares (em particular o componente 

curricular História Pátria), e as festividades escolares e cívicas realizadas pelo Grupo. 

O primeiro capítulo foi intitulado de “O IDEÁRIO EDUCACIONAL 

REPUBLICANO”. A sua construção será dedicada, primeiramente, a apresentarmos o Brasil 

do final do século XIX e início do XX, o seu contexto social econômico e político, no qual a 

República foi proclamada. Em seguida pretendemos mostrar as principais ideias que 

influenciaram o país desde o final do Império e adentraram na República, as modificações 

sofridas para serem adaptadas às particularidades brasileiras e que foram responsáveis por 

mudanças no pensamento das elites, sendo colocadas em práticas na sociedade. Após, 

entendermos o contexto em que foi proclamada a República e as ideias que influenciaram a 

sua formação, abordaremos a construção do ideário educacional republicano, as ideias que 

deram uma contribuição significativa na concepção de educação daquele período, 

influenciando as medidas tomadas pelas elites para o contexto educacional do país. 

No segundo capítulo, o “ARQUITETURA ESCOLAR REPUBLICANA E A 

CONSTRUÇÃO DO IMAGINÁRIO SOCIAL”, nos dedicaremos a apresentar a implantação de 

grupos escolares no Brasil e no Rio Grande do Norte, destacando a construção do Grupo 

Escolar Modelo Augusto Severo e de forma particular analisando o edifício do Grupo Escolar 

Barão de Mipibu. Pretendemos a partir da sua arquitetura e mobiliário, compreender a sua 

utilização como instrumento da construção do imaginário republicano.  

Por fim, no terceiro capítulo, o qual nomeamos de “O COTIDIANO ESCOLAR NA 

FORMAÇÃO DO IMAGINÁRIO COLETIVO”, iremos nos dedicar a análise do currículo 

escolar, particularmente das disciplinas escolares e os eventos cívico-patrióticos do Grupo 

Escolar Barão de Mipibu.  

Dentro do currículo encontramos as disciplinas apresentadas no cotidiano escolar 

através dos Diários de Classe, os quais analisaremos buscando mostrar como em sala de aula 

eram produzidas as imagens que influenciavam as mudanças do imaginário coletivo, 

principalmente através de disciplinas como Hinos, Moral e Cívica, Educação Física e História 

Pátria. Essa por sua vez, encontrou um espaço relevante nos nossos estudos e será analisada a 

partir dos Diários, mas também do livro didático de História utilizado pelo Grupo, pois a 

partir dessa buscaremos mostrar a disseminação dos heróis e símbolos que o novo governo 
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trazia.  Além disso, pretendemos entender o currículo que extrapolou os muros dos grupos 

escolares. As atividades realizadas no âmbito externo da escola como os passeios, as aulas de 

campo e as festividades cívicas relatadas pelos Diretores do Grupo Escolar Barão de Mipibu e 

dos Termos de vistas registrados pelos Diretores de Instrução Pública, nos revelaram um 

público que não tinha acesso à educação, mas que eram influenciados pelas imagens 

construídas do governo republicano. Os eventos cívicos alcançavam o imaginário dos que 

estudavam como também extrapolaram e alcançaram a comunidade local. 
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2 O IDEÁRIO EDUCACIONAL REPUBLICANO 

 

“Seja um hino de glória que fale. De esperança, de um novo porvir! Com 
visões de triunfos embale...” 
 

Hino da Proclamação da República. 
 

 

 O Brasil do final do século XIX e início do XX foi marcado por um turbilhão de ideias, ao 

exemplo das ideias liberais e positivistas, que vinham da Europa e dos Estados Unidos. Essas foram 

as grandes responsáveis pela formação do que seria a República brasileira. A elite nacional imbuída 

de leituras de teorias que tentavam explicar as questões sociais, políticas e econômicas foi buscando 

forjar na jovem nação republicana, o que entendiam que deveria ser o Brasil, mesmo que esse se 

apresentasse de forma muito distinta do que se imaginava e queria. 

 O país do imaginário republicano brasileiro se mostrava diferente da realidade. Os 

aspectos sociais, políticos e econômicos, ainda se encontravam muito enraizado nos períodos 

colonial e imperial. A concepção de um país desenvolvido, saneado, moderno, livre, em que o 

cidadão se sentisse pertencente e assim amante da nação precisava ser construído. A imagem 

de uma República moderna, de uma nação soberana que estivesse no mesmo patamar das 

ditas nações civilizadas, ou seja, europeias necessitava de vários instrumentos que 

possibilitassem sua construção. 

 A educação foi um dos setores escolhidos. As elites, em seus discursos apresentavam a 

educação como veículo de modificação da situação do país, contudo, modificar para elas era 

moldar o país a partir dos seus interesses.  Nesse contexto, o setor educacional começou a 

ganhar espaço dentro do ideário republicano, tornando-se um dos seus ideais.  

 A educação seria um dos veículos de propagação do ideário republicano, no qual as 

ideias defendidas pelas elites da recém-república seriam impostas e alcançariam o povo, 

moldando-o aos princípios defendidos pelos republicanos.  

 

 2.1 O BRASIL NOS PRIMEIROS ANOS DA REPÚBLICA 

 

 A Proclamação da República brotou de ações realizadas por muitos seguimentos, 

entre eles podemos citar os militares, a oligarquia cafeeira e os intelectuais positivistas, mas 

necessitando de uma maior legitimação popular. Após o evento do dia 15 de novembro, os 
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republicanos se apresentaram preocupados em reforçar a importância da mudança de modelo 

político que o Brasil estava passando. Logo surgiram duas visões, interpretações dos fatos, os 

republicanos defendendo a Proclamação e do outro lado os monarquistas se posicionando 

contra o novo regime e afirmando descredito em tal evento. No primeiro momento se 

evidenciava os conflitos de interpretação dos fatos entre os vencidos e os vencedores, em que 

cada um buscava afirmar e defender os seus interesses bem como desvalorizar o outro (Costa, 

1979).   

Para os republicanos a defesa do novo governo se dava por meio de um discurso de 

que aquela era uma aspiração nacional, que todo o povo brasileiro almejava a República, bem 

como foi realizada por homens corajosos, que por amor à pátria tomaram o poder das mãos do 

Império, o qual era entendido como sinônimo de atraso e por isso deveria ser eliminado. Na 

visão dos monarquistas e dos republicanos descontentes com o governo instalado, o fato era 

divulgado como apenas um levante militar, que não teve grande repercussão entre o povo, 

pois esses ficaram alheios, o que significava que não poderia ser um clamor da nação e 

mantinham a defesa do período imperial através de elogios às ações da monarquia, como 

também possuíam um olhar pessimista sobre o novo governo.  

Além dos embates acima, encontramos outro fator que nos revela como foi frágil a 

realização da Proclamação da República brasileira, o qual se apresentava pelos conflitos 

internos do evento. Segundo Carvalho (1990), não havia uma unidade de pensamento sobre 

que via deveria ser construída a nação republicana, qual deveria ser a versão oficial dos fatos, 

buscando assim definir o novo regime. 

As lutas entre os que diziam ter proclamado a República nos possibilitam compreender 

como foi se constituindo a República brasileira, a partir de quais princípios ela foi se 

definindo, pois cada um deixou sua contribuição com maior ou menor influência.  

Os militares (Deodoristas) buscavam com o evento ocorrido conseguirem melhorar o 

seu prestigio, pois se viam ameaçados pelo Império e buscavam mais participação, “apenas 

posição de maior prestigio e poder, a que julgava ter o exército direito após o esforço de 

guerra contra o Paraguai” (CARVALHO, 1990, p.39). Os setores militares tinham interesses 

próprios, não estavam preocupados com o futuro da nação no sentido de se ter um 

planejamento ou propostas para se concretizar a República como um ideal que tivessem 

tomado para si.  

Segundo Costa (1979), os militares não estavam preocupados com um projeto maior 

de República, mas queiram apenas garantir os seus privilégios e nós podemos ver isso em um 
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comentário feito pelo viajante de origem francesa, Marx Lecrec, sobre o Brasil pós 

Proclamação da República: 

 

A revolução está terminada e ninguém parece discuti-la mas aconteceu que 
os que fizeram a revolução não tinham de modo nenhum a intenção de fazê-
la e há atualmente na América um presidente da República a força. Deodoro 
desejava derrubar um ministério hostil. Era contra a Ouro Preto3 e não a 
Monarquia (COSTA, 1979, p. 250). 

  

 Essa postura era expressa, em sua maioria, pelos veteranos militares que viam em 

Deodoro um símbolo e queriam garantir as regalias conquistadas no pós guerra do Paraguai, 

pois antes os militares não eram bem vistos pela sociedade e não tinham grande influência no 

âmbito político. 

 Após a Independência do Brasil, o governo imperial passou a não investir no exército 

por entender que esses podiam se tornar uma ameaça à jovem nação, devido a presença de 

portugueses militares no exército e por causa de constantes envolvimentos de soldados em 

motins, brigas e arruaças durante a Regência (FERRER, 2005).  

 Mesmo com a deflagração da guerra contra o Brasil em 1864, o Império continuou a 

não investir na qualificação e nas necessidades básicas do exército. 

 

 O governo não investia no Exército, deixando de arcar com o fornecimento 
básico para seu funcionamento, faltava-lhes homens, armamentos, víveres, 
ou seja, todas as condições necessárias para formação e manutenção de uma 
força militar nacional capaz de defender a pátria (FERRER, 2005, p.123). 
 

 Essa realidade só foi sofrer alguma mudança por parte do governo quando o Brasil 

começou a perder a guerra para os paraguaios, os quais se mostravam com um contingente 

bem formado e armado. 

  Além das questões de provimento, com um soldo muito reduzido, e qualificação 

profissional para a guerra, os militares nesse período não possuíam nenhum lugar de destaque 

diante da sociedade imperial. O olhar que as pessoas tinham dos soldados era o de 

desqualificados, desocupados, delinquentes e vagabundos, que tinham que passar por 

constantes castigos corporais para adentrar no convívio social (FERRER, 2005).  

                                                           
3 Ao citar Ouro Preto, o texto se refere ao Visconde de Ouro Preto, ministro do Império nos últimos anos do 
período imperial. 
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  A visão que foi sendo construída sobre os militares influenciava a inserção de pessoas 

nesse meio, bem como a falta de elementos básicos para realização da profissão de forma 

qualificada e salário que possibilitasse a esse uma vida digna em meio a sociedade. 

 Diante dessa realidade, o governo imperial criou uma lei chamada Voluntários da 

Pátria, em que buscava incentivar a entrada de jovens no exército para combater na guerra 

contra o Paraguai. O incentivo se dava por vantagens e regalias oferecidas aos militares como: 

baixa do serviço ao término da guerra; concessão de uma pensão ou meio soldo para os 

familiares que tivessem seus responsáveis falecidos em combate, bem como a equiparação 

dos corpos Voluntários da Pátria ao dos Voluntários da Guarda Nacional (FERRER, 2005). 

 Isso, com o final da guerra, e a vitória do Brasil e aliados, o exército foi reorganizado, 

com um efetivo maior, recebendo de herança desse período a renovação das suas escolas para 

a formação dos novos soldados. O pós-guerra foi marcado pelo retorno dos militares, os quais 

passaram a se posicionar com destaque na sociedade, o que possibilitou a formação de uma 

elite militar com características de oposição ao governo.  

 Portanto, os antigos militares da época da Guerra do Paraguai tinham o seu 

envolvimento na Proclamação da República baseada na acentuada importância que esses 

conquistaram no pós-guerra. Aos mais novos, foram motivados pela República tanto pelas 

questões de provimento para o exército como também, por terem sido influenciados por 

professores que disseminavam as ideias positivistas, questionando o antigo regime. 

Além disso, segundo Skidmore (1998), as novas gerações das elites intelectuais 

brasileira atingiram a maturidade em torno de 1870-80 e não se identificavam mais com o 

imperador como seus antecessores, se encontravam envolvidos com ideias que estavam 

adentrando o país e começavam a questionar se a monarquia era a melhor solução para o 

Brasil ou se a república seria uma alternativa. 

 Nesse contexto, o descontentamento se tornou mais forte dentre os ambientes 

militares. Questionavam o valor destinado ao orçamento militar que refletia em baixos 

salários, efetivos e equipamentos, revelando o que antes fora investido perdeu força, ou seja, 

as conquistas realizadas pelos militares estavam sendo ameaçadas. Essas insatisfações 

levaram dilemas maiores com as repressões por parte dos civis em relação ao militares, pois 

esses eram subordinados àqueles e qualquer ação que ofendessem as autoridades civis por 

parte de um militar esse deveria ser punido. Tais atitudes do governo, aumentaram a 

insatisfação dos setores militares gerando a chamada Questão Militar (SKIDMORE, 1998).  
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 Os impasses e as queixas dos militares datam dos tempos da Guerra do Paraguai, das 

lutas contra a escravidão e explodiram com a Questão Militar, contribuíram para a: 

 

[...] acentuação progressiva da atividade política dos militares contra os 
gabinetes do Império, e a sua lenta inclinação para a aceitação de um novo 
regime político que pusesse o Brasil em harmonia com os demais países 
americanos (CARVALHO, 1996, p .344). 
 

 A República, naquele período, se transformava na via que possibilitaria os militares, a 

partir da sua adesão ao movimento republicano, modificar sua situação, bem como inserir o 

país no contexto político dos demais países americanos. 

 Ao mesmo tempo em que os militares se mostravam descontentes com o Império, os 

republicanos começaram a se apresentar de forma mais expressiva. No ano de 1870, 

publicaram o Manifesto Republicano no Rio de Janeiro, o qual se apresentava defensor de 

algumas ideias como o federalismo e o liberalismo, porém, quase todo o manifesto se 

dedicava a acusar o governo por seus desvios.  

 Segundo Lins (1967), o partido republicano era composto em sua maioria por 

democratas e positivistas, proprietários rurais e profissionais liberais. Com o advento da 

República esses setores da sociedade, juntamente com os militares foram se configurando 

como a elite republicana, que segundo Carvalho: 

 

[...] era mais representativa do que a imperial. E, tipicamente, compor-se-ia 
quase só de advogados, uma vez passados os anos iniciais em que foi 
substancial a presença de militares. Era ela também muito provinciana, pois 
o federalismo impedira a circulação geográfica existente no Império. ... Em 
consequência, o Estado republicano seria também mais liberal do que o 
imperial, embora não mais democrático, pois a maior representatividade da 
elite faria com que a dominação social se refletisse com mais crueza na 
esfera política (CARVALHO, 1996, p. 215) 

 

 Contudo, em meio a todos esses embates das elites em torno da proclamação existiam 

as questões sociais que o novo regime teria que resolver. A começar pelo fim da escravatura. 

Um ano antes da Proclamação da República, no país tinha se abolido a escravidão. Essa tinha 

passado por diversas fases de luta, muitos embates entre abolicionistas e proprietários de terra 

que se prolongaram pelo século XIX, muitas leis e medidas (Proibição de navios negreiros, 

Lei do Ventre Livre, Lei do Sexagenário) foram sendo realizadas, que tentavam minimizar a 

questão da escravidão, numa política gradual de abolição que culminou com a Lei Áurea de 

13 de maio de 1888, assinada pela princesa Isabel. 
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 O fim da escravidão no Brasil, segundo Skidmore (1998), reabriu o caminho para a 

redefinição do sistema de estratificação social, pois esses deixaram de ser a base da pirâmide 

social para se tornar um cidadão, o negro passou a fazer parte da nação, a compor as etnias 

nacionais. No entanto, isso na prática social, ou seja, nas relações socais, não demonstrou 

muitas diferenças. As elites continuavam a rejeitar as pessoas de cor, as vendo de forma 

inferior, o que dificultava a ascensão social desses. 

 Além da visão que se tinha do negro, o novo governo assumiu seu posto sem ter 

nenhuma medida que os inserisse na sociedade. Na realidade buscou alternativas como o 

branqueamento4 da população em uma tentativa de diminuir a presença dessa etnia no país, 

pois era visto como uma ameaça.   

 Ao serem libertos, os negros ficaram pelas cidades sem nenhum apoio. Os cortiços se 

tornaram os lugares de habitação de muitos homens e mulheres de cor, porém logo o governo 

agiu para tentar acabar com esse tipo de moradia. No Rio de Janeiro, as autoridades políticas 

mandaram destruir os cortiços que existiam no centro da cidade, expulsando diversas pessoas 

dos seus lares e colocando-as fora desse processo de modernização urbana. 

 Segundo Chalhoub (1996), os cortiços apareceram como alvo da administração 

pública, sendo considerado um risco para a sociedade urbana. Aqueles aglomerados de 

casebres em uma mesma rua, conjugadas, sem ventilação eram vistos de forma negativa. No 

entanto, nos explica que antes mesmo das questões higienistas e da preocupação em 

modernizar a cidade, existia o entendimento que esses tipos de moradias abrigavam as 

populações pobres e essas eram entendidas pelas autoridades como classes perigosas pois a 

maioria não se encontrava no mercado de trabalho. 

 Para os políticos e intelectuais da época, o cidadão bom deveria ser aquele que tinha 

gosto pelo trabalho, que se encontrava trabalhando e fosse capaz de cumular bens, esses eram 

entendidos como autênticos cidadãos que colaboravam com o crescimento da nação, se 

colocando acima de qualquer suspeita. Já os pobres e principalmente os negros eram vistos 

como viciosos, sendo os primeiros suspeitos de baderna e transgressões na cidade 

(CHALHOUB, 1996). 

Os cortiços eram lugar que abrigavam grandes quantidades de pessoas de cor, negros e 

mestiços em sua maioria e podiam ser vistos como lugar de construção de uma memória, que 

nasceria desses e que não atraia as autoridades públicas, ainda mais em um período em que se 

buscava construir uma visão embranquecida da população brasileira.  

                                                           
4 O assunto sobre o branqueamento da população brasileira será tratado nas seções a seguir. 
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A decisão política de expulsar as classes populares das áreas centrais da 
cidade podia estar associada a uma tentativa de desarticulação da memória 
recente dos movimentos sociais urbanos (CHALHOUB, 1996, p. 26). 

  

 As casas dos pobres eram vistas como lugar de desordem e isso não correspondia as 

perspectivas e interesses dos republicanos. O Brasil e principalmente as áreas urbanas centrais 

deveriam passar por uma reforma que eliminasse qualquer aspecto de falta de ordem, fosse 

essa moral, ameaçando a paz social; visual prejudicando o embelezamento da cidade ou 

higienístico, colaborando para a proliferação de epidemias. 

 Os locais de moradia e os próprios pobres eram vistos como ambiente e veículo de 

contágio das doenças, respectivamente. Era preciso mudar esse quadro, ou pelo menos, retirá-

lo dos olhos dos grandes centros urbanos. Assim, os cortiços, as moradias das classes 

perigosas, foram sendo retiradas da região central e transferidas para as áreas periféricas, 

deixando o espaço livre para a construção e reformulação das cidades.  

 Uma das preocupações da nova elite era formar no imaginário popular a imagem da 

República vinculada ao progresso, a modernidade, a qual se contrapunha ao Império, o 

mostrando como antigo, atrasado. Então, remodelar as cidades era uma das maneiras de se 

fazer isso. O intuito era tornar as cidades brasileiras o mais parecidas que pudessem com a 

Europa, retirando o aspecto colonial que ainda prevalecia no final do século XIX e início do 

XX, em que o país era temido pelos visitantes por causa das epidemias existentes.  

 

No Rio, reformado circulava o mundo da belle-époque fascinado com a 
Europa, envergonhado do Brasil, em particular do Brasil pobre e do Brasil 
negro. Era o mundo do barão do Rio Branco, ministro das relações 
Exteriores do presidente que promoveu as reformas. O mesmo barão que na 
juventude tinha sido capoeira e que agora se esforçava em oferecer à visão 
do estrangeiro um Brasil branco, europeizado, civilizado (CARVALHO, 
1987, p. 41). 

 

Contudo, mesmo incorporando os ideais de modernização e combatendo a proliferação 

de casebres, a capital brasileira continuava a sofrer com os problemas com moradias dignas, 

com a proliferação de cortiços e favelas, como também, com “os velhos problemas de 

abastecimento de água, de saneamento e de higiene” (CARVALHO, 1987, p. 19) 
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A situação econômica, também se mostrava problemática, pois a crise econômica 

causada pela política do Encilhamento5 gerou déficits na economia, ocasionado custo de vida 

mais elevado, como também os níveis de desemprego, acentuado pela concorrência de 

emprego trazida pela chegada de imigrantes, pois “mais da metade dos 89 mil estrangeiros 

economicamente ativos [...] ocupavam os setores de emprego mais dinâmicos” 

(CHALHOUB, 2001, p. 81). No entanto, isso ocorria também pelo fato da maioria dos 

estrangeiros serem alfabetizados e assim conseguirem manusear as máquinas industriais, em 

contraposição dos brasileiros que em sua maioria eram analfabeto, pois “em 1900, apenas um 

quarto da população era classificada como alfabetizada. Em 1920, proporção era 

essencialmente a mesma” (SKIDMORE, 1998, p. 58). O resultado disso, era a falta de mão de 

obra brasileira qualificada. 

A falta de educação não atingia apenas o setor econômico, mas a participação ativa do 

cidadão na escolha dos seus representantes, nas decisões políticas que deveriam ser tomadas 

para a melhoria do país. O analfabetismo impedia que os cidadãos brasileiros interagissem 

com a vida política, pois o novo governo trazia na Constituição exigências que impunham a 

exclusão da participação eleitoral de mendigos, mulheres, menores de 21 anos, praças, 

membros de ordens religiosas e analfabetos, sendo os últimos, os maiores responsáveis pelo 

baixo índice de participação ativa na política. 

Segundo Carvalho (1987), a diferença percentual de participação eleitoral do Império 

para a República era de 1%, [...] com a República houve um aumento pouco significativo para 

2% da população (eleição presidencial de 1894)” (CARVALHO, 1987, p. 43). Ou seja, 

mesmo com a implantação de uma nova constituição a grande maioria do povo brasileiro 

continuava a se encontrar fora do sistema político eleitoral, já que no Império esse percentual 

era de 1%. A realidade se apresentava distante do discurso da importância da cidadania, dos 

ideais liberais de direito do cidadão, do indivíduo. 

Além dos desafios encontrados na capital da Federação, no alvorecer da República, 

surgiam também os do interior do Brasil.  Em sua maioria com caráter messiânico que se 

opunham ao novo regime e eram contra a separação do Estado e da Igreja. Os que tiveram 

maior repercussão nacional e que fizeram o litoral olhar para o interior foram: Juazeiro, 

Canudos e Contestado. Estas revoltas representavam “uma face triste, miserável e tão 

                                                           
5 Encilhamento foi uma política econômica de incentivo à emissão de papel moeda, que buscava contornar o 
problema da falta de dinheiro circulante no Brasil. Porém, essa medida ocasionou um volume de dinheiro 
circulando pelo país muito além do que se necessitava, gerando uma desvalorização da moeda e um aumento 
inflacionário. 
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diferente do que o litoral pensava ser o Brasil da ordem e do progresso republicanos” 

(HERMEM, 2003, p. 139). 

Outro aspecto que nos revela a República brasileira no processo de sua constituição foi 

a escolha pela federalização, ou seja, pela descentralização, pois a partir dessa, os governos 

estaduais começaram a ter mais espaço no que diz respeito a sua atuação no cenário local. 

Algo que era almejado pelas antigas províncias mais ricas eram o federalismo, pois a partir 

desse teriam uma intervenção menor do governo central sobre as ações, principalmente, na 

área econômica.  O próprio manifesto republicano “pedia o federalismo, como claramente o 

indica sua famosa dicotomia: “centralização-fragmentação; descentralização-unidade” 

(CARVALHO, 1996, p. 287). Defendiam que o fato do Império centralizar as forças em si, 

subordinando as províncias, escolhendo os seus representantes e controlando toda a renda 

local em forma de impostos, gerava uma maior fragmentação do poder, um desgaste entre as 

províncias e o governo central. O fato da República possibilitar uma autonomia maior ao 

estados colaborava para uma união do país, diminuindo o separatismo, podendo esses 

gozarem de certa liberdade econômica e política.  

No entanto, o federalismo colaborou intensamente para os estados que detinham mais 

poder econômico e conseguiam se colocar no cenário nacional com maior representatividade, 

o que conduziu ao mesmo tempo a um poder mais oligárquico (CARVALHO, 1996). 

A federalização dos estados brasileiros culminou na prática da oligarquia por parte 

desses. Os presidentes de províncias, logo após a proclamação da República, foram 

substituídos pelos governadores de Estados republicanos. Não havia espaço mais para os 

monarquistas, pois até alguns desses se tornaram a favor da República com a proximidade 

dessa ou a substituição do governo para não perderem o seu espaço dentro do poder político.  

As oligarquias estaduais, faziam com que os partidos só existissem de forma simbólica 

sem poder efetivo de atuação, perdurando aquelas no poder em uma aliança com o presidente 

da República, em que um apoiava o outro, diminuindo as possibilidades de uma oposição 

forte ao sistema. É nessa direção que Carvalho (1996) afirma que  

 

[...] o velho sorrites de Nabuco, segundo A. Salles, podia ser reformulado 
para a República nos seguintes termos: “O presidente da República faz os 
governadores, os governadores fazem as eleições e as eleições fazem o 
presidente da República”. Os partidos desaparecem totalmente nessa 
engrenagem. Tornam-se meros instrumentos dos governos estaduais 
(CARVALHO, 1996, p. 379).  
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A política republicana foi se caracterizando por essa engrenagem em que, o governo 

central interferia na escolha dos governantes estaduais e esses por sua vez, organizavam o seu 

eleitorado para apoiar o candidato à presidência da situação, assim criando um elo político de 

ajuda mútua, em que ia se caracterizando pelo monopólio do eleitorado. 

Os Estados foram se organizando a partir de oligarquias que detinham o poder local e 

que atrelado ao poder central definiam o destino da política brasileira.  A influência exercida 

era alimentada por pessoas que detinham poder nas localidades e facilitavam a eleição 

daqueles, garantindo-lhe os votos. A troca de apoio político se dava através de favores como 

emprego, verbas públicas ou benefícios como isenção de impostos. Quem conseguisse fundar 

o partido republicano, se mantendo como líder, poderia consegui controlar o poder local, ou 

seja, se manter no poder. 

Souza (2008), nos apresenta algumas das oligarquias formadas nesse período de 

transição do Império para a República, em que famílias se estruturavam na política e 

dominavam esse cenário sem deixar espaços para oposição, a saber, a família Borges de 

Medeiros no Rio Grande do Sul; os Rosa e Silva em Pernambuco; Venâncio Neiva na 

Paraíba; os Maltas em Alagoas, os Acioli no Ceará e os Albuquerque Maranhão no Rio 

Grande do Norte. 

No Rio Grande do Norte, essa política não foi diferente.  As ideias e o partido 

republicano foram trazidos pelos jovens das elites norte-rio-grandenses que foram estudar nas 

faculdades de Medicina e Direito de Pernambuco e do Distrito Federal. Os representantes do 

republicanismo trataram de disseminar as ideias através de jornais como   no caso do jornal O 

povo, de Caicó, localizada no Seridó, que lançou em abril de 1889 o Manifesto republicano e 

A República publicado por Pedro Velho, no impresso Correio do Natal em julho de 1889 

(CASCUDO, 1984).  

No Estado, existiam dois grupos que constituíam a elite local, a saber, o algodoeiro no 

Seridó e o canavieiro no litoral. Contudo, mesmo o setor seridoense se apresentando mais 

ativo na defesa do republicanismo, foi a elite litorânea, ou seja, canavieira que liderou o golpe 

no Rio Grande do Norte. O grupo litorâneo se encontrava inserido nas questões da política 

local desde o período colonial, tendo como um dos representantes mais conhecidos desse 

período, o André de Albuquerque Maranhão6.  

                                                           
6 André de Albuquerque Maranhão foi um dos membros da Revolução de 1817, que começou em Pernambuco e 
ganhou o apoio de províncias vizinhas, incluindo o Rio Grande do Norte, que teve o seu presidente deposto por 
Maranhão durante alguns dias até que esse foi preso e morto por se rebelar contra a Coroa. O movimento se 
colocava contra os privilégios que a Coroa portuguesa cedia aos portugueses que viviam no Brasil.  Os 
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A República, no Rio Grande do Norte, mesmo com algumas personalidades que se 

apresentaram a favor do republicanismo, segundo Cascudo (1984), não possuía uma 

expressiva adesão ao movimento chegando a 1889 com menos de três centenas de 

republicanos. O médico Pedro Velho de Albuquerque Maranhão, o qual assumiu a liderança 

do partido um ano antes da Proclamação e o governo provisório, juntamente com outros 

membros da sua família, foi o responsável pela formação da oligarquia Albuquerque 

Maranhão que iria permanecer influenciando a política norte-rio-grandense até os anos de 

1920, quando foi substituída pela oligarquia seridoense. 

Inserido no contexto de modernização, de saneamento e embelezamento das capitais 

brasileiras, os governantes potiguares buscaram centralizar as suas ações na cidade do Natal, a 

capital do Estado. O Rio Grande do Norte sofreu algumas modificações, principalmente no 

âmbito econômico, com construção de estradas, reforma do porto e ferrovias para que a 

economia estadual pudesse transitar pelo Estado e chegar as áreas de escoamento dos 

principais produtos comercializados. 

A capital passou por obras de embelezamento, com foco nas obras de arborização e de 

espaços para passeio e cultura. Para essas foram utilizadas mãos de obras de retirantes da 

seca, pessoas que vinham do interior para a capital no intuito de conseguir sobreviver, que 

adentravam a cidade e acampavam nas praças, nas ruas e ficavam a mendigar. Para uma elite 

que tinha sido influenciada nos meios acadêmicos pelas ideias de higienismo, aquela multidão 

de gente pobre, mazelados pela fome eram vistos como um ameaça, que destruíam a beleza da 

cidade, como também geravam instabilidade social. Podemos citar o “calamitoso espetáculo 

da seca de 1904, que expôs aos olhos dos moradores um impressionante cortejo de migrantes 

famintos, enfermidades e misérias” (ARRAIS, 2008, p. 28). 

Segundo Monteiro (2000), diante desse quadro o governo norte-rio-grandense, 

aproveitou essa mão de obra barata e utilizou-a para a concretização das obras de 

modernização da capital, as quais foram centralizadas nos bairros da Ribeira, Cidade Alta, 

Tirol e Petrópolis. 

A República trouxe a cidade de Natal características baseadas no novo, o qual se 

expressava através de diversos elementos:  

 

No início do século XX, novo é invocado a propósito de praticamente qual 
quer coisa: para adjetivar lugares, técnicas, mercadorias, ideologias. A 

                                                                                                                                                                                     

revoltosos, Influenciados pelas ideias iluministas, defendiam a independência brasileira transformando o país em 
uma república. No entanto, a revolução foi logo sufocada e os lideres presos e mortos. 
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preferência revela que as pessoas viviam uma atmosfera de esperança de 
renovação, de imensa excitação e curiosidade (ARRAIS, 2008, p. 12). 
 

Período marcado pela possibilidade de Natal deixar de ser uma cidade provinciana. 

Grande efervescência cultural acontecia entre as elites, para essas chegavam livros, revistas 

que circulavam pelo país. Os políticos e setores mais abastados faziam viagens a Europa e as 

principais cidades do Brasil e traziam para a realidade local a aspiração de mudanças, em que 

modernizar se tornava a palavra de ordem para todos os setores da sociedade. 

Os setores intermediários da sociedade, se apresentavam de forma inexpressiva no 

cenário social do Estado, era composto por um pequeno número de profissionais liberais, 

funcionários do governo, militares e médios comerciantes (SOUZA, 2008). 

O Rio Grande do Norte, não diferentemente de outras regiões do Brasil, foi se 

adaptando a novidade da República, em que as elites foram se articulando para permanecerem 

no poder, fazendo as modificações que julgavam necessárias para a inserção do Estado nas 

ideias que estavam moda no Brasil. 

 O país no contexto dos primeiros anos da República foi sendo moldado segundo a 

perspectiva das elites republicanas, a partir das ideias que esses comungavam e pretendiam 

colocar em prática, sem se atinar para as especificidades da nação brasileira. 

 

2.2 AS IDEIAS QUE INFLUENCIARAM A CONSTRUÇÃO DA REPÚBLICA 

BRASILEIRA 

 

A República nascia inserida em um contexto de grande efervescência de ideias que 

vinham desde a metade do século XIX. Não existia um posicionamento único que reunisse o 

pensamento de todos os republicanos. 

 

As ideias que vão ecoar no nosso país ao se proclamar a República são ainda 
as que dominaram durante os últimos vinte anos do regime imperial, 
vivificadas agora por um sentimento novo acerca dos destinos nacionais” 
(COSTA, 1967, p. 325). 
 

No século XIX, principalmente da sua segunda metade, identificamos que os 

responsáveis pelas ideias que vinham surgindo no Brasil eram os filhos das elites, fossem eles 

de senhores de engenho, fazendeiros de café da burguesia comerciante ou dos burocratas. A 

nova geração desses setores da sociedade era um dos principais veículos de divulgação dos 
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ideais que se espalharam pelo país, sendo que esses últimos foram os que tiveram um maior 

destaque no pensamento político da segunda metade do século XIX (COSTA, 1967). 

Em sua maioria, as ideias que circulavam no Brasil nesse período eram originárias da 

Europa, muitos dos filhos das elites iam estudar ou fazer viagens ao continente europeu e 

voltavam imbuídos das concepções literárias, filosóficas e políticas.  Era essa elite que 

proporcionava a circulação dos pensamentos de intelectuais da Europa, através, entre outras 

coisas, da aquisição de livros. 

A partir de 1870, as ideias que começaram ter maior repercussão na vida intelectual 

brasileira foram o liberalismo, o positivismo, o evolucionismo, o higienismo, a eugenia e o 

nacionalismo, sendo que esse último já era discutido desde a Independência do Brasil. 

Uma das mais antigas das ideias citadas acima ao chegar ao Brasil foi o nacionalismo. 

Com a Proclamação da Independência, o país deixou o status de dependente de Portugal para 

ser considerado livre perante as demais nações. No entanto, o pensamento acerca da 

nacionalidade não aconteceu de repente, após o evento de 7 de setembro. Contudo, ela 

começou a ser pensada de maneira mais atenuada no Império, passando por um processo de 

formação. 

Segundo Oliveira (1990), a questão do nacionalismo pode ser agrupado ao redor de 

dois enfoques, a saber, o cultural e o político. Esse se caracterizaria basicamente pela 

construção da soberania nacional está relacionado a ideia de progresso, tendo enfoque em 

personalidades políticas, compreendendo essas como principais fatores da constituição 

nacional. Aquela, por sua vez, pode ser entendida pelas questões de hábitos, costumes, 

tradições do povo, sendo que nessa perspectiva cabe ao nacionalismo encontrar a cultura 

como continuidade e assim reconstruir o passado. 

No caso do período imperial, a primeira vertente se apresentava com mais forças, pois 

o Império buscou construir a noção de nação brasileira baseada nos vultos de personagens 

escolhidos pelas elites do período para compor o quadro de colaboradores para a formação da 

soberania nacional. A nação brasileira era construída ressaltando esses homens bem como 

suas ações e os conflitos nos quais o país se tornou vitorioso.  

No entanto, diante dessas questões nacionais, outras ideias foram adentrando o 

pensamento intelectual brasileiro e influenciando na construção da nacionalidade brasileira. 

Outro pensamento que influenciou o Brasil foi o Liberalismo. Ainda no início do 

século XIX, as ideias liberais de influência francesa adentraram o país através de livros que 
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eram vistos como proibidos e ganhou espaço maior no período pós-independência passando a 

serem disseminadas através de panfletos e jornais da época. 

O liberalismo era uma ideia essencialmente burguesa, que trazia em si os valores dessa 

sociedade. As suas origens estavam articuladas com o surgimento e desenvolvimento do 

capitalismo e possuiu grande influência na construção dos postulados da Declaração dos 

Direitos do Homem e do Cidadão, promulgado em 27 de agosto de 1789 (GUIMARÃES, 

2001). Em sua doutrina, o liberalismo atuava em diversas áreas, a saber, no pensamento 

político, econômico, social e jurídico. 

Uma das matrizes do pensamento liberal era a primazia da ação individual, o qual era 

responsável por ordenar o seu meio. O liberalismo negava toda ação divina sobre a vida do 

homem ou sobre a organização do Estado.  O ser humano é responsável pelas suas ações, 

negando toda ideia de Direito Divino ou de intervenção divina. 

 

O Estado é o resultado de um acordo entre indivíduos onde cada um entrou 
por sua livre vontade e ninguém os obrigou a isso. Chegamos aí ao ponto 
central da logica liberal: o indivíduo determina suas ações, mas para que isto 
possa ocorrer é preciso que este indivíduo seja livre (PEIXOTO, 2001, p. 
14). 

 

Uma das prerrogativas do liberalismo era a ideia de liberdade, o indivíduo precisava 

ser livre para poder desenvolver a sua ação no mundo. 

 Contudo, os debates acerca do liberalismo não adentraram em todas as áreas da 

sociedade brasileira, pois como nos revela Guimarães (2001), sofreu modificações devido a 

interesses de grupos sociais: 

 

Conquistada a independência, os homens que chegaram ao poder 
representavam os interesses de um grupo social ligado a propriedade da 
terra, à economia agro-exportadora, dependente do trabalho escravo. O 
discurso liberal no Brasil, portanto, constituiu-se a partir dessa 
especificidade. Em outras palavras, isto significa dizer que no caso brasileiro 
a doutrina liberal foi ao mesmo tempo “revolucionário” – no que se refere à 
emancipação política e à destruição de instituições político-administrativas 
tradicionais – e “conservadoras” – quando se tratava de manter a ordem 
interna vigente (GUIMARÃES, 2001, p. 103). 

 

Essa postura tomada pelo Brasil, o aproximou mais do Liberalismo pregado pelos 

norte-americanos, os quais se tornaram independente mas continuavam com o sistema de 

escravatura. Nesse ponto, a liberdade defendida pelo Liberalismo no Brasil durante o Império 

buscava não interferir nas questões sociais. Era uma liberdade destinada aos homens que já 
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eram livres, particularmente a economia e contra ao centralismo existente nas mãos do 

imperador. Tal postura se tornava contraditória pois “a escravidão impedia que milhares de 

homens que viviam nesta condição pudessem dispor do primeiro dos quesitos indispensáveis 

à ação e definição dos interesses individuais: a liberdade” (PRADO, 2001, p. 164). 

 Com o advento da República, o que se viu foi uma maior proximidade com o 

liberalismo norte- americano por seu caráter federalista e esse era um dos interesses das elites 

locais, a possibilidade de serem autônomas como nos explica Costa (1967), ao se referir ao 

posicionamento de Rui Barbosa diante da centralização do governo imperial: 

 

Rui Barbosa batera-se, nos últimos anos do Império, contra a centralização 
monárquica, pela ideia da federação. Proclamada a República, ele iria fixar, 
com os olhos postos no exemplo norte-americano (COSTA, 1967, p.  343). 

 

Os que defendiam o liberalismo, o viam como um meio de conseguir uma intervenção 

menor do Estado sobre o mercado. Na realidade, as ideias liberais que deveriam nortear o 

homem moderno seriam de cunho individual, em que o privado deveria vir antes do público: a 

liberdade dos direitos de ir e vir, da propriedade privada, de opinião, de religião 

(CARVALHO, 1990). 

Outra ideia que adentrara no país ainda no Império e que foi ganhando espaço dentro 

da sociedade brasileira no final do século XIX e início do XX foi o Positivismo. Esse teve 

como um dos seus maiores expoentes Auguste Comte (1798 – 1857), que também trazia em 

suas raízes a identificação com as ideias liberais de John Locke e Adam Smith.  

 Para Auguste Comte, a sociedade perfeita deveria ser construída aos moldes 

positivistas, a qual tinha um olhar otimista em relação ao futuro, a esperança de edificar uma 

nova sociedade e acreditavam em uma sociedade industrial como sinônimo de modernidade. 

Na visão positivista da história, influenciada pelo evolucionismo7, existiam três estados ou 

fases da evolução da humanidade. A começar pelo estado teológico, no qual Deus é o 

fundamento da convivência humana, depois seguiríamos para o estado metafísico onde a 

especulação filosófica estrutura as ideias, e por fim, para o estado positivo, no qual a razão 

cientifica serve de fundamento para a compreensão dos fenômenos naturais e humanos 

(COSTA, 1967). 

 Baseado em uma visão centrada na aplicação prática dos princípios científicos, 

através do desenvolvimento da ciência era que o ser humano poderia alcançar o verdadeiro 

                                                           
7
 Sobre o evolucionismo será explicado mais à frente. 
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progresso. Enquanto estivesse preso ao passado religioso ou metafisico não poderia alçar a 

liberdade, a evolução a qual a sociedade humana deveria almejar.  

No Brasil, o positivismo ganhou prestígio principalmente entre os militares. As 

escolas de cunho técnico e militar eram os lugares onde as suas ideias eram disseminada. O 

ensino foi uma das primeiras áreas influenciadas e que sofreu maior repercussão dos seus 

princípios. 

 
Na Escola Militar, e logo depois na Escola Central, os representantes da 
nascente pequena burguesia procurariam, na segunda metade do século, 
educação e instrução que lhes permitissem constituir uma nova elite, de 
espirito talvez um pouco diferente daquele que era representado pelos 
bacharéis em leis, de Coimbra, de Recife ou de São Paulo, onde recebia 
formação superior grande parte dos filhos das famílias do patriciado rural. 
(COSTA, 1967, p. 125) 
 

 O exército era formado principalmente por pessoas de origem pobre que procuravam 

as Forças Militares para adquirir instrução e melhorarem suas condições de vida. Nessas 

escolas, esses jovens encontravam em seu currículo a presença de elementos do positivismo. 

Os professores, em sua maioria eram adeptos das leituras de Auguste Comte, influenciavam 

os seus alunos, os formando sob as concepções positivistas. Podemos perceber isso quando 

Lins (1967) nos apresenta professores da Escola Central, dos quais podemos citar: Álvaro de 

Oliveira, professor de Química e um dos fundadores do Positivismo; João Felipe Pereira que 

lecionou Hidráulica, era membro da Sociedade dos Amigos de Auguste Comte e se tornou 

ministro no governo de Floriano Peixoto. 

Um dos principais divulgadores do pensamento comtiano no Brasil foi o militar e 

positivista Benjamin Constant. Professor da Escola Central, posteriormente a Escola 

Politécnica, possuía grande influência diante dos seus alunos e conseguiu levá-los para o 

movimento republicano. Alguns jovens militares tinham Benjamin Constant como inspirador 

do positivismo e da República, o viam como a cabeça pensante da República brasileira 

(COSTA, 1967). 

 Constant foi um dos colaboradores da construção das primeiras leis republicanas. 

Seguindo os seus princípios positivistas, umas das primeiras medidas que defendeu foi a 

separação da Igreja e do Estado. Essa medida veio acompanhada de outras consequentemente, 

sendo o Estado laico, o ensino público também tornou-se assim, sendo excluído momentos 

dedicados a religião. Os cemitérios se tornaram secularizados, pertencendo ao governo e o 

casamento civil passou a ser legalizado no país e tomado pelo Estado como responsabilidade 

sua.  
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Os positivistas defendiam uma sociedade racional conduzida pela ordem, a qual 

levaria a humanidade ao verdadeiro progresso. As concepções de ‘ordem’ e ‘progresso’ para 

os positivistas eram caras, pois a vivência da primeira levaria a segunda, como a via que 

deveria caminhar as sociedades. 

Outras ideias que surgiram no Brasil, em meados do século XIX, e adentraram a 

República foram o higienismo e a eugenia. As duas caminhavam em proximidade com as 

concepções de ‘ordem e progresso’.  

A partir da década de 70 do século XIX, o pensamento higienista e eugenista começou 

a ganhar espaço em grupos intelectuais que se congregavam em diferentes institutos de 

pesquisa. Segundo Schwarcz (1993), esses foram de grande importância para a divulgação 

dessas ideias entre os pensadores brasileiros bem como o prestigio social, sendo os principais:  

os museus, os institutos históricos e geográficos, com também as faculdades de Medicina e 

Direito. 

Contudo, essas correntes de pensamento foram construídas sofrendo influencias do 

determinismo e do evolucionismo. Essa última como “uma corrente de pensamento que está 

ligado à tendência da filosofia positiva, viria por sua vez acentuar, por volta de 1860, a 

progressiva importância e influência das ciências naturais” (LINS, 1967, p. 165). E um dos 

maiores colaboradores do evolucionismo no âmbito da biologia foi Chales Darwin com a sua 

publicação A origem das espécies, de 1859, passando a constituir um paradigma a ser seguido. 

A obra de Darwin se tornou uma das principais leituras dos intelectuais europeus e 

brasileiros que começaram a usá-la para tentar explicar as raças humanas, através dos 

conceitos de evolução e seleção natural. Para Darwin existiam uma disputa natural no âmbito 

biológico, em que somente as espécies mais adaptáveis conseguiam sobreviver. Essa ideia foi 

transposta por outros pensadores para justificar as questões raciais, explicando que existia 

uma seleção natural em que os povos considerados mais primitivos ou inferiores tenderiam a 

desaparecer pela sua inferioridade e incapacidade de se tornar civilizado. A respeito da noção 

de evolução que o darwinismo aplicava às características biológicas foram transferida e 

aplicada aos aspectos sociais para explicar as diferenças sociais existentes, pois evolução 

social era algo pela qual a humanidade passaria. 

 

[...] segundo os evolucionistas sociais, em todas as partes do mundo a cultura 
teria se desenvolvido em estados sucessivos, caracterizados por organizações 
econômicas e sociais específicas. Esses estágios defendidos como únicos e 
obrigatórios – já que toda a humanidade deveria passar por eles -, seguiam 
determinada direção, que ia sempre do mais simples ao mais complexo e 
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diferenciado... como se o conjunto da humanidade estivesse sujeito a passar 
pelos mesmos estágios de progresso evolutivo (SCHWARCZ, 1993, p. 57 -
58). 

 

A análise evolutiva e a classificação de em qual estágio estavam as sociedades eram 

feitas segundo estudos das raças levava em consideração as características biológicas, físicas e 

os comportamentos sociais, classificando-as, segundo os seus princípios, como primitivas ou 

civilizadas. Essa classificação era feita a partir dos moldes europeus sendo que os povos que 

não se enquadravam nesse modelo eram tidos como primitivos ou que ainda caminhavam no 

processo de desenvolvimento. Por se ter a Europa como ponto de referência para tais 

afirmações, o homem branco, ou seja a etnia branca era tida como a civilizada servindo de 

parâmetro para os demais grupos étnicos. 

 Foi sobre o estudo das raças que se baseou o ideal político desse período, ora 

justificando a submissão existente de algumas etnias, bem como a possibilidade de uma 

eliminação das raças tidas como inferiores explicando a seleção natural. Esse pensamento que 

era originário do chamado Darwinismo social (vertente social das ideias de Darwin) implicou 

nos estudos sobre a eugenia8, ciência criada pelo cientista britânico Francis Galton em 1883 e 

que se apresentava como: 

 

um conjunto de ideias e práticas relativas a um “melhoramento da raça 
humana” ou, como foi definida por um dos seus seguidores, ao 
aprimoramento da raça humana pela seleção de genitores tendo como base o 
estudo da hereditariedade (MACIEL, 1999, p. 121). 

 

A eugenia buscava a pureza nas raças e entendia que para isso era preciso intervir no 

controle da reprodução humana, buscando selecionar os genitores que poderiam gerar raças 

puras, sem misturas e sobre os nascimentos que lhes eram desejáveis, aqueles em que não 

ocorria a hibridização, procurando executar isso através da política de casamento entre os 

mesmo grupos e chegando até em intervir desencorajando as uniões passíveis de 

miscigenação. 

 Contudo, no Brasil, a eugenia esbarrou em um aspecto bem característico da nação, 

que era o fato de parte considerável da população brasileira ser miscigenada. Isso para os 

estudiosos do país se constituía em um problema, visto que o Brasil se espelhava na Europa 

como exemplo de civilização e não queria estar na posição de país primitivo por possuir tantas 

                                                           
8 Eugenia: eu: boa e genus: geração – geração boa. 
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existências de raças com as suas misturas, pois os negros e índios que existiam no país eram 

tidos como incivilizados. 

Então foi preciso amenizar essas questões. Adaptar as teorias evolucionistas e 

eugenistas à realidade brasileira, para assim tentar justificar e até mesmo criar medidas para a 

questão da miscigenação. 

 

o que interessava não era recordar o debate original, restituir a lógica 
primeira dessas teorias, ou o contexto de sua produção, mas, antes, adaptar o 
que “combinava” – da justificação de uma espécie de hierarquia natural à 
comprovação da inferioridade de largos setores da população – e descartar o 
que de alguma maneira soava estranho, principalmente quando essas 
mesmas teorias tomavam como tema os ‘infortúnios da miscigenação’ 
(SCHWARCZ, 1993 p. 41). 
 

 A respeito das justificativas na composição étnica brasileira, acerca dessa ser 

constituída de diferentes raças a encontramos nos institutos históricos e geográficos, 

principalmente no IHGB. Esse foram responsáveis por construir uma história nacional em que 

se tentavam explicar a formação do povo brasileiro baseado nas três raças que no Brasil 

viviam. Contudo, a visão que se apresentava era em geral colocando o branco como superior e 

elemento civilizador das duas outras raças, pois essas eram vistas como inferiores 

principalmente os negros, ao ponto de serem tido como incivilizáveis, ou seja, uma raça que 

pela seleção natural deveria ser eliminada. O índio, porém, conseguia alcançar visões menos 

agressivas por representar o símbolo da identidade natural, sendo visto de uma forma 

romântica como passível de ser civilizado (SCHWACRZ, 1993).  

Além da construção de uma história pautada em uma divisão racial, na qual podíamos 

perceber a resistência acerca do negro e do índio e a exaltação do homem branco, existia por 

parte de muitos estudiosos a busca do branqueamento da população brasileira, que se baseava 

na presunção da superioridade branca. Acreditava-se que através de uma política eugenista era 

possível tornar a sociedade brasileira embranquecida, mesmo sabendo que a miscigenação do 

povo brasileiro era consideravelmente alta. Essa tentativa era vista na concretude das políticas 

de imigração de europeus, principalmente no sul e sudeste brasileiro, pois a partir disso, se 

tentava aumentar a entrada de brancos e assim diminuir a predominância de negros e índios na 

população brasileira. Segundo Skidmore (1976), nos anos que vão de 1889 a 1914 a ideia de 

branqueamento da sociedade brasileira era aceita por uma considerável parte da elite. 

A miscigenação era vista como a culpada, também, pelo Brasil possuir uma sociedade 

cheia de doenças. “A questão centrava-se na “inexistência de uniformidade étnica” 
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(Rodrigues, 1984/1957) e no extremado processo de cruzamento imperante no país” 

(SCHWARCZ, 1993, p. 57). A questão das diversas raças existentes no Brasil era vista como 

fator que colaborava com a existência de epidemias que sofria o país naquele período. Então, 

para amenizarem-se essas questões era preciso cuidar, se não haviam meios de tornar puro o 

sangue do povo brasileiro, buscavam tornar saudável e homogêneo o corpo, pretendia-se 

aprimorar a população cuidando da sua saúde, regenerá-la: 

 

Os médicos que se dedicavam à saúde pública participaram ativamente do 
debate sobre regeneração do homem, enfatizando–se o aprimoramento da 
moral e da solidariedade social (LIMA, 1999, p. 94).  
  

Nesse sentido, a medicina passou a ser vista através do seu caráter cientifico como 

redentora, salvadora, detentora da verdade acerca das mazelas e da regeneração da população 

brasileira (STEPHANOU, 2005). O papel dos higienistas se tornou relevante e a temática 

também, considerando a quantidade de doenças existentes no país. Para os higienistas, além 

de combater as enfermidades era preciso prevenir e para isso, muitas politicas foram criadas, 

ligando a ideia de higiene a de saneamento.  

No âmbito urbano iniciavam-se planos e medidas de saneamento dos espaços públicos 

e privados, como também em relação aos hábitos da população, intervindo e prescrevendo nos 

costumes alimentares, de tratamento da alimentação, nas questões de asseio, nas roupas, nas 

residências com as recomendações de áreas para ventilação como varandas e janelas arejando 

os espaços interesses das casas, bem como a realização de uma educação baseada no 

ensinamento dos princípios higienistas desde a mais tenra idade.  

As construções de edificações e de saneamento de áreas públicas foram tomando conta 

da remodelação das grandes cidades. A preocupação com o alargamento das ruas e avenidas, 

a construção de praças públicas, os planejamentos de arborização urbana, a edificação de 

prédios escolares que deveriam seguir as orientações higienistas, defendendo estruturas que 

favorecessem a iluminação e ventilação, bem como o asseio das crianças; as construções de 

manicômios em que se retira do convívio social aqueles que apresentavam distúrbios 

psicológicos faziam parte das políticas de saneamento, pois era preciso sanear também os 

meios que a sociedade frequentava, bem como os espaços de formação e de segregação por se 

apresentar como um risco à sociedade.  

Além dessas práticas, uma das políticas de erradicação das epidemias que assolavam a 

população brasileira eram as campanhas de vacinação. “É essa época das “grandes 

vacinações”, que passam a ser ministradas em nome do bem geral da nação, a despeito das 
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tensões que essa prática acabava gerando” (SCHWACRZ, 1993, p.62), sendo executadas 

muitas vezes à força, como foi o caso da campanha de realizada pelo médico Oswaldo Cruz 

contra a febre amarela que acabou por causar na população uma resistência, que ficou 

conhecida como a Revolta da Vacina. 

Contudo, a política de combate as endemias não se limitavam as áreas urbanas, o 

sertão, ou seja, o interior do país também foi inserido nesse processo de saneamento. Segundo 

Lima (1999), as viagens realizadas pelo instituto Oswaldo Cruz na primeira década do século 

XX ao interior do Brasil, se mostraram como colaboradores das imagem de um país doente, 

onde as doenças eram vistas como a característica da nacionalidade. Além da questão das 

enfermidades, outro fator que contribuía para a visão de um local doente, que era o fato da 

natureza ser tida como agente agressivo ao homem, sendo assim, esse se tornava um ser frágil 

diante de um lugar cheio de insetos, micróbios e vermes que eram nocivos ao ser humano. 

No interior do país as doenças mais apontadas como causadoras do atraso social eram 

a malária, doença de Chagas e a ancilostomose. E na tentativa de amenizar essa situação de 

doenças, em que era visto o sertão brasileiro, os sanitaristas realizavam campanhas, bem 

como criação de postos de profilaxia rural, as quais buscavam proporcionar, mesmo que em 

pequena quantidade, uma melhoria nas condições de vida sertanejas (LIMA, 1999). 

 No entanto, as ideias apresentadas circulavam entorno de uma preocupação que era a 

construção da nacionalidade brasileira, tanto o período imperial quanto a República estavam 

preocupados em definir a nação brasileira.  

 
[...] a questão racial tal como foi colocada pelos precursores das Ciências 
Sociais no Brasil adquire na verdade um contorno claramente racista, mas 
aponta, para além desta constatação, um elemento que me parece significativo 
e constante na história da cultura brasileira: a problemática da identidade 
nacional (ORTIZ, 2012, p. 13). 
 

Questões como: Quais são as características da nação republicana brasileira? Que raça 

constitui o Brasil? Que elementos fazem parte da nossa nacionalidade? Faziam parte desse 

contexto de formação da nação brasileira. Essa agora republicana, precisava ser definida aos 

moldes daqueles que estavam pensando a República. 

Nas discussões acerca da raça, da inferioridade, do atraso e das medidas possíveis para 

se mudar o quadro ao qual era visto o Brasil eram na realidade debates sobre a definição que 

se pretendia dar à nação. E diante das ideias circulantes entre as elites incomodava perceber 

que segui-las em sua integridade era aceitar que o país estava na classificação de inferioridade 

em relação aos países europeus. Então era preciso, mesmo se utilizando dos pensamentos 



44 

 

 

 

científicos da Europa, moldar, criar novas interpretações na tentativa de explicar e argumentar 

que a nação brasileira não era inferior.  

Diante dessa realidade, de um lado alguns compreenderam a formação nacional a 

partir da construção monoétnica em que o ideal do nacionalismo era algo para o futuro, no 

qual o processo de branqueamento da sociedade brasileira poderia ser contemplado, sendo “na 

cadeia da evolução social que poderão ser eliminados os estigmas das “raças inferiores”, o 

que politicamente coloca a construção de um Estado nacional como meta” (ORTIZ, 2012, p. 

34).  

Outras buscavam fazer uma harmonização nessa questão racial, mesmo que ainda 

houvesse um privilégio do branco em relação as demais raças, através do discurso de que à 

meta deveria ser conduzir os homens ao amor à pátria e a grandeza da qualidade das raças que 

formaram os brasileiros.  Em vez, de ser um país inferior, o Brasil acabou se utilizando das 

ideias europeias para afirmar as suas particularidades, como traços do seu nacionalismo. O 

Brasil passou a ser visto como um país em formação, em que o fator de atraso era decorrente 

das doenças, mas que as mudanças aplicadas como as de higiene, saneamento e ordem os 

conduziriam ao progresso, ou seja, a nação brasileira estava caminhando para o progresso, 

sendo essa a bandeira levantada pelo governo republicano na construção da sua imagem, ou 

seja, como a promotora de desenvolvimento nacional.  

Foram essas ideias que estiveram presentes no Brasil desde o século XIX e adentraram 

o XX, fazendo parte do pensamento da elite brasileira dos últimos anos do período Império e 

dos primeiros anos da República. Entender cada uma delas é buscar compreender como foi se 

constituindo a República brasileira, pois cada uma deixou sua influência, seja em maior ou 

menor grau, com ou sem adaptações a realidade brasileira influenciou toda uma geração de 

pensadores do Brasil e foi responsável por muitas medidas criadas para a construção da nação 

brasileira. 

 

2.3 AS PRINCIPAIS IDEIAS DEFENDIDAS PARA A EDUCAÇÃO REPUBLICANA 

 

A República ao ser proclamada herdou do período imperial um sistema educacional 

com diversos desafios. A começar pelo número de analfabetos que existiam no Brasil durante 

os últimos anos do Império. Segundo Carvalho (1996), o Censo de 1872 revelava que apenas 

16,85% da população entre seis e quinze anos frequentavam a escola primária.  
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Essa realidade poderia se explicar, primeiramente pela falta de uma política efetiva de 

universalização da educação, a escola primária não tinha um lugar de destaque no meio social 

(FARIA, 2003). Além disso, o ensino elementar ficava a cargo das províncias, desde 1834 

quando foi criada a Lei n. 16 de 12 de agosto de 1834, conhecida como Ato Adicional, não 

havia investimento da Coroa para o melhoramento de setor da educação, pois aquelas ficavam 

com os menores impostos arrecadados ao contrário da Corte (CURY, 2005). Ao Governo 

central cabia os investimentos à educação superior e secundária. 

 Se o número de pessoas que conseguiam chegar ao ensino primário era esse, 

concluímos que o acesso ao secundário e superior era menor ainda. A entrada nas faculdades 

do país eram destinados àqueles que detinham o poder aquisitivo maior, ou seja, a educação 

superior era destinada a uma elite, a mesma que permanecia no poder. Educada em geral, por 

professores particulares, os jovens das elites brasileiras conseguiam chegar aso ensino 

superior. 

Outra alternativa de sair da estatística de analfabetos e ascender socialmente era a 

possibilidade de se concluir os estudos em seminários ou na escola pública, a qual era bem 

escassa. Contudo, a partir do término da Guerra do Paraguai, as escolas militares começaram 

a ganhar prestígio como instituição educacional e: 

 

[...] ao final do Império, a Escola Militar transformara-se num centro de 
oposição intelectual e político ao regime, tanto pelo tipo de estudante que 
selecionava como pelo conteúdo da educação que transmitia. Seus alunos 
vinham em geral de famílias militares ou famílias remediadas, quase nunca 
de famílias ricas; sua educação era técnica e positivista, em oposição a 
formação jurídica e eclética da elite civil (CARVALHO, 1996, p. 65). 
 

 O fato de selecionar pessoas que não faziam parte dos grupos elitistas do Império, 

possibilitou que aqueles considerados menos abastados pudessem concluir os seus estudos 

secundários e técnicos, saindo da alta margem de analfabetismo que existia no país. Esses 

também foram se tornando os responsáveis pela formação de uma outra elite opositora a 

antiga elite imperial. A partir da inserção desses jovens no setor militar fez com que 

nascessem duas elites intelectuais opostas. 

 Porém, Carvalho (1996), nos explica que essa oposição intelectual por parte dos 

militares só foi possível pela inserção da filosofia positivista nas escolas militares9 por parte 

                                                           
9 No decorrer dessa seção iremos apresentar de forma mais estendida a influência do positivismo na educação 
brasileira. 



46 

 

 

 

da nova geração de professores que conseguiram influenciar setores militares no final do 

Império se posicionarem contra esse e a favor da República. 

 O advento da República não alterou consideravelmente esse quadro em que a educação 

se encontrava, pois permaneceu com a mesma estrutura de 1834, mudando apenas o nome dos 

personagens, ou seja, a educação primária que antes era responsabilidade das províncias a 

partir daquele momento passava a ser dos estados e o secundário e superior à União.  Um fato 

inovador, foi que os Estados começaram a investir na criação de escolas, a começar por São 

Paulo, distribuindo-se pelo país inteiro. Essa tomada de atitude foi realizada pelo espirito 

iluminista que tomava conta das elites brasileiras e das ideias que surgiam no país naquele 

período, fazendo com que os governos estaduais se tornassem agentes que viabilizaram a 

oferta de escolas elementares pelo Brasil. Contudo, isso não significava que o quadro de 

analfabetismo iria sofrer grandes mudanças, pois o surgimento de vagas para tal ensino 

acabou por centralizar-se na formação das elites, sendo o acesso das massas populares ainda 

pequeno (SAVIANI, 2007). 

  No entanto, ao ser proclamada a República, através do seu discurso “o regime 

republicano criou uma expectativa de melhoria para a cidadania” (CURY, 2005, p. 146). As 

ações do governo, por mais que não atingissem toda a população, se mostravam com uma 

possibilidade de mudança.  

 Contudo, a preocupação estava em se posicionar na sociedade como novidade perante 

ao Antigo Regime e para isso encontraram na educação uma via em que se posicionava contra 

o Império; 

 

[...]os Arautos da República procuraram produzir um discurso que, embora 
identificasse na escola um poder salvacionista e redentor, inferia sobre o 
atraso que a escola imperial representava diante dos desafios que o novo 
regime descortinava [...] construir a legitimação das ideias de modernização 
da escola republicana, estabelecendo a tônica do ‘novo’ em oposição ao 
‘velho’ como fronteira irrefutável da ‘ruptura’ que intentavam afirmar 
(MARCONDES apud CÂMARA; BARROS, 2004, p.280). 

  

 Com esse intuito a educação era tida como o carro-chefe das ações da República. A 

escolhida para ser a via de implantação dos valores do novo regime. O setor educacional, que 

outrora não possuía um local de prestígio nas ações governamentais passou a ser visto como 

espaço de formação, de construção da nação brasileira.  

 O setor educacional, nesse período, passou a ser relevante na formação do cidadão 

brasileiro, veículo de construção do sentimento de pertencimento à nação, onde as ideias que 
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norteavam a noção de nacionalismo no Brasil iam sendo difundidas por meio dessa 

instituição.  

  Tal inspiração veio dos discursos da Revolução Francesa e do liberalismo norte-

americano. A primeira apresentando o governo como o responsável pelo ensino, tornando-o 

público e pertencente ao Estado com a ideia de que todo cidadão deveria aprender a ler e 

escrever para se tornar ativo nas decisões políticas. A segunda, pela ideia de praticidade, de 

que era preciso formar o cidadão para a vida prática, para as condições de trabalho da época, 

já que a sociedade que se pretendia era a industrializada. As ideias liberais contribuíram para 

a formação de uma educação pautada na técnica muito mais do que no humanismo. Essa 

preocupação se dava pela necessidade de mão de obra que fosse capaz de trabalhar operando 

máquinas nas indústrias que começavam a surgir no Brasil, bem como se defendia a 

universalização do processo de escolarização, pois o considerava o grande instrumento de 

participação na política pelo cidadão (SAVIANI, 2007). 

Outro aspecto apontado por Saviani (2007), em que as ideias liberais, juntamente com o 

positivismo, influenciaram a educação daquele tempo foi a questão da descentralização do 

ensino em relação ao governo federal.  Esse alegava que um sistema político que tinha optado 

pelo federalismo, um modelo descentralizado, não podia querer que a educação estivesse 

centralizada em suas mãos, continuando o ensino primário, particularmente, sob a 

administração dos estados. 

O positivismo, ideia que sofria influência do liberalismo, esteve presente no Brasil 

desde o final do Império e teve grande influência principalmente na área do ensino. Para os 

positivistas existiam três áreas do conhecimento que deveriam ter uma maior valorização: 

 

[...] a ciência, a história e a pedagogia. A primeira, porque fornecia os meios 
para assegurar o progresso; a segunda, como instrumento de aferição deste 
progresso; a terceira, por fim, enquanto canal de difusão e de inculcação 
dessa nova visão-de-mundo (NEVES, 2001, p. 77). 
 

 
A educação era uma das áreas mais importantes para os positivistas, pois era a partir 

dela que se disseminavam as suas ideias, ou seja, a “nova visão de mundo” na qual se 

pretendia que os homens fossem formados. O seu pensamento pedagógico era uma concepção 

burguesa da educação (GADOTTI, 2008).  Essa trazia em bojo a concepção de que o mundo 

necessitava da ciência para tornar o homem racional, pois só a partir dessa se poderia chegar 

ao progresso. 
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No Brasil, a princípio, o pensamento Comtiano ganhou espaço dentro das escolas 

militares, as quais foram se organizando a partir das ideias positivistas. No entanto, mesmo 

tendo encontrado força nos meios militares, as ideias de Auguste Comte se estenderam 

chegando a influenciar os diversos setores educacionais, principalmente no período pós-

Proclamação, pois os republicanos buscaram organizar a educação primária e secundária a 

partir de pressupostos positivistas.   

Um dos nomes que a historiografia cita como colaborador, disseminador dos valores 

positivistas na educação foi Benjamin Constant que foi chamado em abril de 1890, durante o 

Governo Provisório para assumir o Ministério da Instrução Pública, criando no mesmo ano a 

Reforma do Ensino que contemplava a educação primária e secundária do Rio de Janeiro. 

Porém a criação daquela obteve tamanha repercussão e recepção entre os Estados brasileiros 

que se tornou influencia na construção das reformas estaduais. 

 Constant pretendia que fosse construído: 

 

[...] um plano de instrução primária que fosse para o povo uma espécie de 
religião, contendo como dogma de fé cientifica, o maior número possível de 
princípios teóricos reduzidos a preceitos de imediatas aplicações à vida 
prática (LINS, 1967, p. 198). 

 

Era baseado no cientificismo proposto pelo Positivismo que Constant pretendia 

reformular a educação brasileira. 

Além da preocupação com o caráter cientifico educacional, a Reforma de ensino do 

Distrito Federal (DISTRITO FEDERAL, 1890) trazia logo em seus primeiros artigos as 

preocupações positivistas como as condições de moralidade e higiene (Art. 1); pois para 

aqueles esses dois aspectos passavam pela disciplina e condenava a realidade brasileira que 

muitas vezes se mostrava imoral e sem higiene segundo os conceitos da época. O Artigo 2 

trazia a ideia de que o ensino deveria ter; bem como ser livre, gratuita e leiga. A liberdade, 

como ideia influenciada pelo liberalismo, gratuita por ser dever do Estado e laica porque 

Benjamin Constant se posicionava contra a religião católica e sua influência no ensino.  

A laicidade era algo tão forte no pensamento comtiano que logo após a Proclamação, 

ano seguinte o Estado decretava a separação desse da Igreja, colocando logo em prática 

algumas ações de exclusão da educação religiosa nas escolas, não sendo mais observado o 

ensino do catecismo ou da História Sagrada. 

 Segundo Lins (1967), Constant deixava claro o seu posicionamento acerca da 
laicidade no ensino ao afirmar que:  
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[...] o ensino público deve ser completamente desprendido de todos os 
preconceitos teológicos, metafísicos ou próprios de qualquer outra doutrina 
que não tenha por si o assentimento universal. Só assim, poderá 
convenientemente servir não só à dignidade, mas também e principalmente à 
solidariedade humana, apresentando como o exige o seu importante destino, 
um caráter predominante mais humanitário que nacional (CONSTANT apud 
LINS, 1967, p. 257). 
 

 A educação a partir da ideologia positivista deveria ensinar uma ética humana pautada 

no altruísmo e nos valores nacionais. Era uma filosofia educacional que buscava fugir da 

formação humanista e religiosa para uma cientifica, defendiam a inserção de um currículo 

enciclopédico, com a exaltação dos valores nacionalistas e da cidadania, buscando gerar um 

clima de entusiasmo patriótico, a paixão pelo civismo.  

 

[...] o bem público exige simplesmente saber ler, escrever e ser letrado, o 
bem público exige-se que se possuam conhecimentos reais e úteis sobre o 
mundo, a sociedade e o homem. Mas, acima, disso, e como condição 
imprescindível para isso, torna-se necessário, que os que ensinam os que 
aprendem estejam animados realmente pelos sentimentos altruístas 
(MENDES apud SILVA, 2004, p. 132). 

 

Os seguidores do positivismo viam no mundo a falta de valores morais como um dos 

maiores problemas do século XIX, não que nesse período não houvessem tais valores, mas 

entendiam que só a partir dos princípios morais defendidos pelo Positivismo é que se chegaria 

a uma moral correta. Por isso, era tão importante a educação para o Positivismo, pois 

afirmavam que só a partir da educação poderia se salvar o mundo. A ciência era 

compreendida como salvadora, redentora da humanidade, a qual retiraria o homem da 

ignorância a que estava preso no passado.  

Auguste Comte e os positivistas apresentavam nutrir uma grande crença na educação e a 

entendiam como via para o progresso da humanidade, sendo que aquela era iniciada pela 

própria mãe em casa. A figura feminina era vista como o símbolo da humanidade, daí a 

grande importância da imagem da mulher na educação no ensino primário. A imagem da 

mulher como aquela que acolhe, alimenta e cuida era passada para as professoras.  

Portanto, o positivismo: 

 

[...] considera, então, como base da reforma [educacional] a reconstrução do 
caráter nacional e do sentimento nacional do povo brasileiro, definindo como 
eixos da nova organização do ensino a educação do caráter, a educação 
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cívica, a educação física e o papel da mulher como educadora do caráter das 
novas gerações (SAVIANI, 2007, p.169). 

 

Além dos princípios positivistas citados acima que influenciaram a educação brasileira 

encontramos a ordem e o progresso. Todo o pensamento comtiano estava voltado para essas 

duas palavras.  

A ordem, desejada pelos republicanos, era encontrada na organicidade e racionalidade 

da educação. Essa e toda a sua estrutura precisava estar inserida na ordem para assim chegar 

ao progresso, aquela era um dos aspectos para o processo de evolução da sociedade 

pretendida pelos defensores do positivismo. O prédio, a estrutura das carteiras na sala de aula, 

os horários, o conteúdo, a prática educacional, o currículo, o registro documental do dia-a-dia 

escolar, como também pela concepção de higiene, através das normas de asseio expressavam 

a ordem que se pretendia.  

 A compreensão de ‘ordem’ estava na disciplina que os alunos e professores deveriam 

possuir, “na padronização e a racionalidade do ensino público, como também a 

universalização gratuita da educação, pois se acreditava que somente por meio da educação 

das massas se chegaria ao progresso” (SAVIANI, 2007, p. 168).  

A ‘ordem’ que conduzia ao ‘progresso’, tanto no âmbito educacional quanto no social, 

os positivistas acreditavam que a humanidade caminhava para a evolução e o aluno inserido 

em uma educação que comungava com esse princípio também passariam da ignorância para o 

conhecimento, caminhando para o progresso.  

 

O ‘progresso’ como bandeira levantada impulsionaria, através da educação, 
as mudanças desejadas pelos republicanos, a constituição de uma nova 
ordem social que viveria a modernidade, uma sociedade que pudesse se 
desenvolver economicamente, a ‘ordem e progresso’ na industrialização, um 
povo que fosse instruído para contribuir no desenvolvimento econômico 
através da indústria (CRUZ, 2014, p. 20). 

 

 A educação seria a responsável pelo processo de evolução pelo qual o país deveria 

passar. Através dela, poderia ser regeneradora da sociedade brasileira, saindo essa da 

obscuridade que a marcou o período imperial. A instrução traria a modernidade para o Brasil, 

pois aumentaria a capacidade de formação de pessoas para trabalharem nas indústrias e 

colaborarem assim para o crescimento da nação. 

 Portanto, os elementos que compunham a influência positivista na educação se 

caracterizava pela manutenção da hierarquia e da ordem, pelo utilitarismo da educação 
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cientifica e voltada para a técnica, como também pela perspectiva de progresso, que o ensino 

das ciências conduziria a humanidade. 

Talvez o Positivismo não tenha conseguido formar uma sociedade aos seus moldes, 

mas conseguiu inserir-se nos meios sociais, influenciando de forma significativa as ações 

republicanas quando essa estava se constituindo e de forma particular na área educacional. 

A noção de ‘ordem’ também sofria influência de outra ideia que era o higienismo, 

difundida desde o período imperial, pois um país saneado seria um lugar que estava em 

ordem, sob o controle e a escola se apresentava como um dos meios, vias para esse processo 

de higienização da população brasileira.  

Segundo Silva (2004), a passagem pela escola passava pela aprendizagem do cuidado 

com o corpo. O cultivo de um corpo são e higienizado gerava em consequência um corpo 

forte, ativo, ordeiro e racional, que se contrapunha àquele que se era acostumado a ver no país 

feio, fraco, doente, sujo e indisposto. A higiene e a disciplina aprendidas na escola através da 

pedagogia da higiene eram capazes de mudar essa situação e assim cumprir o objetivo de 

cuidar daqueles que seriam os cidadãos que iriam trabalhar na indústria emergente.  

Além disso, os alunos eram vistos como propagadores dessas concepções de higiene, 

principalmente no seio familiar. Era um desafio para os higienistas adentrar no privado e 

mudar os hábitos vividos a muito tempo, pois podia ser comum encontrar resistências. Então, 

as crianças se tornavam via de disseminação das orientações acerca do banho e asseio das 

vestimentas, atenção aos direcionamentos de uma mastigação regular para a prevenção de 

doenças na boca, o cuidado com a alimentação, com os horários corretos dessas para uma boa 

nutrição, da importância da entrada da iluminação e ventilação nas casas, bem como a 

limpeza dessas, de se desfazer dos dejetos de forma apropriada e por fim, viam-se uma 

preocupação com o tabagismo e alcoolismo, esse último visto como algo que perturbava a 

ordem pública e tornava o homem preguiçoso, aumentando a vagabundagem, habito veemente 

coibido pelos higienistas (VAGO, 1999). 

A preocupação dos higienistas em sanar as mazelas e trabalhar para prevenir em 

relação aos alunos na escola foram influenciados pelo evolucionismo social e pela eugenia. O 

discurso acerca da inferioridade brasileira em relação aos países europeus começava a ganhar 

outra conotação, a de que era um povo em formação, que se encontrava doente mas através de 

uma educação pautada na higienização e saneamento esse quadro seria transformado. A partir 

das discussões sobre a possibilidade de se regenerar a sociedade brasileira se iniciava também 

no âmbito educacional como isso poderia ser feito. 
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Uma das medidas encontradas pelos higienistas foi a inserção do médico nos 

ambientes escolares, que periodicamente visitavam esses recintos realizando uma inspeção 

médica, na qual se buscava ver a saúde do aluno, mas também as medidas de higiene tomadas 

pela escola (STEPHANOU, 2005). 

 Ensinar aos alunos a adotarem hábitos higiênicos que os prevenissem de doenças 

partia do pressuposto de cuidar dos futuros cidadãos, na perspectiva de que o Brasil podia ser 

regenerado. A educação entrava nesse contexto como veículo de propagação dessas ideias e 

lugar de formação de um povo sanado, curado.  

Segundo Vago (1999), muitas práticas cotidianas nas instituições escolares eram 

realizadas buscando inserir no aluno as concepções higienista, uma delas era a inserção do 

ensino da letra vertical, a qual revelava a atenção à postura do discente que deveria ser ereta 

ou ainda a preocupação com a educação das mãos através de trabalhos manuais. O currículo 

escolar apresentava concepções higienistas, através das disciplinas. A educação física foi se 

tornando um componente curricular de relevante importância, pois como nos explica 

Albuquerque (2009), essa disciplina em sua constituição foi influenciada pelos elementos 

positivistas dos militares e dos médicos higienistas brasileiros, que traziam concepções 

evolucionistas e eugênicas. A Educação Física era vista com o intuito de obtenção da 

perfeição humana através dos exercícios e cuidados com a saúde (SCHWACRZ, 1993).  

Além da Educação Física, o evolucionismo e a eugenia influenciaram disciplinas 

como a História Pátria. A construção da História Nacional empregada pelos IHGs, 

principalmente o IHGB, foi disseminada no âmbito educacional através de livros didáticos de 

história que mostravam a composição racial brasileira de forma hierarquizada e a partir das 

ideias de superioridade e inferioridade, sobre a perspectiva de diferenciação entre etnias 

criando imagens das três raças que compunham a população brasileira, ressaltando o branco 

como o elemento civilizador, ou seja, superior aos demais. 

Contudo, a influência higienista se alargava, pois a preocupação não era apenas de se 

educar para a saúde, mas de se passar os conhecimentos científicos da medicina. O alvo não 

era apenas as crianças que estavam ali para receber as noções de higiene e saneamento, mas 

os professores. Os médicos higienista buscavam agir na formação dos professores, pois 

segundo aqueles, esses deveriam possuir saberes em relação ao desenvolvimento das 

capacidades mentais e físicas dos alunos, perceber as aptidões naturais dos alunos e como 

estimular o desenvolvimento do raciocínio dos discente (STEPHANOU, 2005).  
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Nessa perspectiva, a medicina adentrava em conhecimentos antes destinados apenas 

aos educadores, como os conteúdos de aprendizagem, os métodos pedagógicos, a avaliação do 

alunado, as matérias que deveriam ser usados, os objetos de ensino e os princípios teóricos 

que deveriam ser usados pelos professores. A influência na escola por parte dos médicos 

higienistas era tamanha que 

 

[...] a eficiência da escola era avaliada pelos médicos considerando-se a 
classificação dos escolares, a preparação dos mestres, o ambiente material, 
os procedimentos pedagógicos e até mesmo o currículo escolar” 
(STEPHANOU, 2005, p. 76 ). 

   
Nesse contexto de disseminação das ideias higienistas, ocorreram também as 

discussões acerca do ambiente escolar, as preocupações sobre a higienização desse lugar. 

Alegavam a falta de salubridade, de espaço, ventilação e iluminação para a educação. Então, a 

partir desses debates, surgiram no âmbito das políticas realizadas para higienização e 

saneamento dos ambientes escolares foram criadas uma legislação educacional que 

afirmavam e fortaleciam esses princípios, as quais se davam através das normas da engenharia 

higiênica, que previa a construção de prédios escolares com salas amplas, arejadas, com 

iluminação natural, em lugares que não fossem alagadiços. Esses espaços foram chamados de 

Grupos Escolares.  

A educação foi surgindo no cenário nacional como esta via de modelagem da nação 

brasileira, no qual as novas gerações trariam em si arraigadas tais ideias e assim construiriam 

uma nação aos moldes republicanos. Nela poderia ser forjado o sentimento de pertencimento 

ao país. A escola seria um dos lugares escolhidos pelos republicanos para disseminar os seus 

valores e para construir e consolidar o imaginário republicano. A imagem de que a República 

era a grande responsável pela modernização que o país estava passando, pela efetivação de 

um novo tempo, pela propagação do progresso nacional. 
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3 ARQUITETURA ESCOLAR REPUBLICANA E A CONSTRUÇÃO DO  

IMAGINÁRIO SOCIAL 

 

“O espaço comunica; mostra a quem sabe ler, o emprego que o ser humano 
faz dele mesmo”  

Antônio Viñao Frago 
 

 

O período imperial continuou marcado pela precariedade de espaços apropriados para 

a educação primária. Em geral, encontrávamos o ensino sendo praticado em diversos 

ambientes sem ter um local criado, pensado especificamente para tal fim.  

A instrução pública elementar era responsabilidade das províncias desde a 

determinação pelo Ato Adicional de 1834. As escolas funcionavam em geral nas casas dos 

professores ou em espaços por este alugados. Nesses casos, geralmente, o professor era 

funcionário do governo, ou então os pais se reuniam cedendo um lugar nas suas casas ou nas 

fazendas e pagando a um docente para ensinar aos seus filhos (FARIA, 2003).  

Contudo, a partir da segunda metade do século XIX, como nos explica Faria Filho 

(2003), a preocupação com a criação de prédios escolares surgia pelo fortalecimento do 

Estado imperial que pretendia fortificar as estruturas do poderio estatal, colocando a educação 

dentro do discurso de realização dos Estados Modernos.  

Aliados aos interesses políticos existiam os debates acerca do método de ensino que 

deveria ser adotado pelo país, o Simultâneo10, Mútuo11 ou Intuitivo (Lição de Coisas)12, como 

também a necessidade da inserção de recursos metodológicos para as aulas como o uso do 

quadro negro, lousas individuais e áreas para exposição de cartazes que abriam debates acerca 

da eficácia e modernidade da educação brasileira. As preocupações higienistas da medicina 

que alegavam a necessidade de higiene dos ambientes onde eram realizadas as aulas com a 

preocupação acerca da ventilação e iluminação. As dificuldades enfrentadas pela fiscalização 

governamental devido ao fato do isolamento e distância entre as escolas, como também os 

altos custos atribuídos ao aluguel dos espaços.  

                                                           
10 Método Simultâneo: Consistia na formação de classes seriadas e por idade, com um número menor de alunos. 
Visava ensinar a todos o mesmo conteúdo, no mesmo lugar, no mesmo tempo, com a padronização de materiais 
individualizados, tais como cartilhas e outros livros para uso de todos. 
11 Método Mútuo: A relação dos alunos com o professor era mediada por alunos-monitores que se encontram em 
um nível mais avançado de aprendizado do que os outros. Nesse método, a quantidade de alunos poderia ser 
grande, já que o professor era auxiliado por monitores. As aulas eram dadas em um único ambiente 
independentemente da quantidade de alunos. 
12 Método Intuitivo ou Lição de Coisas: Consistia na observação direta e descrição de coisas, como processo de 
disciplina mental. 
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Portanto, esses fatores se fizeram presentes no decorrer do século XIX e trouxeram à 

tona a necessidade da edificação de escolas primárias, porém essas questões foram se 

apresentando timidamente, sendo poucas as mudanças concretizadas a respeito do assunto. 

 Somente com o advento da República foi que os prédios escolares para o ensino 

primário se tornaram objeto de ação do Governo e criados como meio de consolidação do 

novo regime, bandeira levantada para disseminar as ideias e valores republicanos, isso por 

meio da sua espacialização e da utilização da pedagogia que nesse período buscou trazer 

novidades, essas atreladas a difusão do novo governo. 

 

3.1 A IMPLANTAÇÃO DOS GRUPOS ESCOLARES NO BRASIL 

 

O novo modelo de escola primária, os grupos escolares, o qual em seu discurso se 

apresentava diferentemente do sistema educacional do Antigo Regime, trazia um ambiente 

próprio para a educação e se tornou o fator inovador e simbólico da atuação do governo 

republicano na Primeira República. 

Contudo, o grupo escolar não foi uma novidade genuína brasileira, esse modelo de 

educação elementar já era aplicado em outros países como a França e os Estados Unidos 

desde o século XIX. Em sua constituição era caracterizado pela reunião de escolas isoladas no 

mesmo prédio, que em geral reunia três ou mais escolas isoladas, sendo estruturadas com no 

mínimo uma escola infantil mista (meninos e meninas), uma elementar do sexo feminino e 

uma do sexo masculino, na qual a primeira e a segunda eram ministradas por uma professora 

e a terceira por um professor. No que se refere ao Estado do Rio Grande do Norte, conforme o 

Artigo 22: “Grupo Escolar é a federação de escolas, sob um plano uniforme e uma direção 

comum, mantendo cada uma sua economia interna” (RIO GRANDE DO NORTE, 1910, p. 

122), assim podemos definir a estrutura do grupo escolar. 

As escolas isoladas reunidas em um Grupo Escolar passaram a ser estruturadas em 

sistemas de graus ou séries, ficando conhecidas pelo nome de escolas graduadas ou seriadas. 

Além disso, aconteciam ao mesmo tempo em salas separadas. Da mesma forma que a 

educação no Império, os Grupos Escolares possuíam um calendário letivo que era orientado 

pelo ano civil republicano, priorizando as festividades de cunho cívico. As aulas eram 

concluídas através de exames classificatórios, em que os discentes eram avaliados nos 

componentes exigidos, podendo a partir do resultado permanecer ou seguir adiante para 

próxima série, de acordo com o seu desempenho letivo. 
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A divisão por série fez surgir as classes anuais, que eram distribuídas de 1ª a 4ª classe, 

equivalente ao que na atualidade se compreende pelos quatro primeiros anos do Ensino 

Fundamental I. No sistema graduado, os alunos eram separados segundo a faixa etária, 

respeitando as fases do desenvolvimento cognitivo da criança e atendiam, em geral, infantes 

de 7 a 12 anos. 

Os grupos escolares trouxeram em sua estrutura organizacional cargos administrativos 

como o do diretor, esse poderia ser um dos professores da instituição, que acumulava duas 

funções (professor e diretor), isso quando se tratava de um grupo escolar pequeno, no caso de 

um maior deveria ser alguém indicado somente para esse cargo.  

A função do diretor era a de administrar o grupo. Ele era o elo entre a Diretoria Geral 

de Instrução Pública e o grupo escolar, levando informações acerca do funcionamento da 

instituição ao qual era responsável. Além disso, tinha a obrigação de fiscalizar a ordem dentro 

do grupo, observando se todas as determinações estavam sendo realizadas. Essa era uma 

maneira encontrada pelos governos de controlarem o funcionamento das diretrizes traçadas 

para a educação. 

 O aspecto controlador e observador dado ao diretor são percebidos também pela 

posição espacial da sala da direção em relação às demais. Segundo Moreira (2005), os prédios 

construídos especificamente para serem um Grupo Escolar possuíam o modelo panóptico 

semicircular, o qual disponibilizava a disposição da sala central (sala do diretor) de forma que 

fosse possível ao diretor estar atento ao andamento das aulas nas outras salas. A posição 

espacial da sala e a pessoa do diretor com suas funções e o desempenho do seu papel no 

interior do grupo escolar como autoridade, gerava nos que ali estudavam a imagem de ordem, 

de disciplina. O diretor, juntamente com os professores eram as autoridades no saber e na 

ordem daquela instituição e a imagem que era construída pelos jovens acerca dessas 

personalidades era a de respeito e submissão ao poder que aqueles detinham, configurava 

também a imagem de submissão ao governo, pois aqueles o representavam. 

 A respeito das propostas pedagógicas, os grupos adotaram o método intuitivo ou 

Lição de Coisas que tinha por objetivo despertar no aluno os sentidos e a observação na 

aquisição de conhecimentos. Contudo, desde a década de 70 do século XIX, os discursos 

acerca da escolha desse método já existiam. Começaram a se preocupar com as relações 

pedagógicas de ensino e aprendizagem, especialmente sob a influência do educador Jean-

Henri Pestalozzi. Na lição de coisas, o professor deveria criar condições para o aluno ver, 

sentir e observar os objetos, aprender a partir do concreto até o abstrato, método marcado pela 
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influência do cientificismo com característica enciclopédica e com o uso de diversos materiais 

dentro de sala de aula.  

As escolas graduadas apresentavam uma noção de estruturação educacional que no 

Império não se via. Havia um tempo regulamentado de chegada e saída, de duração das aulas 

que possuíam uma grade com uma média de 4 horas, conteúdos escolares distribuídos em 

períodos de até 25 minutos, sob a alegação de que não poderia se estender muito, se 

adequando as ideias higienistas de fadiga mental.  Assim como o espaço escolar e suas 

divisões, o currículo direcionava quais conteúdos deveriam ser dados e as ações pedagógicas 

deveriam estar imbuídas da orientação cívico-patriótica. Todos eram regidos pelo princípio da 

ordem, de maneiras bem definidas, chegando a influenciar no comportamento não só da 

criança que estudava naquele local, mas da sua família e até mesmo da sociedade. Vemos 

assim, que a escola passou a exercer uma nova influência no entorno ao qual a mesma estava 

inserida.  

Os grupos escolares eram arquitetados com ambientes previstos à organização de 

biblioteca, museu escolar, sala de professores e pátio com divisão de áreas para meninas e 

meninos, alguns eram cercados de muro, com jardins separando a escola da rua e em sua 

maioria os banheiros não eram ligados ao prédio, ficavam na área externa, juntamente com o 

pátio. 

O prédio e a arquitetura escolar foram planejados baseados em princípios positivistas 

de ensinamento e manutenção da ordem e disciplina, como também a partir de conceitos 

higienistas, demonstrando em sua estrutura a preocupação com a circulação do ar e a presença 

da luz. A sua monumentalidade 

 

[...] com amplos corredores, a altura do pé-direito, as dimensões grandiosas 
de janelas e portas, a racionalização e a higienização dos espaços e o 
destaque do prédio escolar com relação à cidade que o cercava visavam 
incutir nos alunos o apreço à educação racional e científica, valorizando uma 
simbologia estética, cultural e ideológica constituída pelas luzes da 
República (VIDAL; FARIA FILHO, 2000, p. 25). 

 

Os alunos, e não só eles, mas toda a sociedade, a partir do espaço construído, deveria 

crescer e ter seu imaginário formado sob princípio da visão de uma República que “trouxe” as 

luzes para o Brasil, sendo a grande “responsável” pelo desenvolvimento e pelo progresso, 

caracterizando o Império como período das trevas. Dessa forma buscava-se construir um 

imaginário social pautado no novo poder que se apresentava, querendo formar no povo o mito 
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de que a República, através da educação, seria grande redentora de um país que outrora se 

encontrava na escuridão da ignorância sob os domínios do Império. 

Segundo Vidal (2006), a reorganização da escola elementar incidiu na redefinição da 

ocupação do seu lugar na cidade. A escola graduada influenciou não só o sistema educacional, 

mas toda a sociedade e o espaço ocupado por essa. 

Seu impacto foi tão grande na sociedade que no período imperial o professor ao ser 

transferido a escola também era, pois essa era o docente. No contexto da República, a 

instituição escolar passou a ser a principal referência. 

 

[...] o professor poderia ser transferido ou não a instituição escolar 
continuava presente na comunidade, não pela ação educativa do mestre, mas 
pela presença suntuosa do edifício onde funcionava a aula que atestava 
também a presença do Estado e marcava na memória das pessoas o lugar 
físico organizado - destinado a educação” (STAMATTO, 2006, p. 81). 

 

A edificação dos grupos escolares trazia uma nova concepção de escola, apresentava-

se como um discurso que institui um sistema de valores, como organização, ordem, disciplina 

e vigilância, e foi se configurando como um “constructo cultural que expressa e reflete, para 

além de sua materialidade, determinados discursos” (ESCOLANO, 2001, p. 26).  

A presença dos grupos escolares nas cidades começou a modificar o cenário dessas, se 

apresentando como símbolo do desenvolvimento e da modernidade, passando a fazer parte do 

“conjunto de imóveis a ser visto pela população local” (STAMATTO, 2006, p. 79). O prédio 

escolar se tornou um “equipamento urbano no processo de um embelezamento da cidade e 

ainda como modelo de referência a nova organização de escola primária” (MOREIRA, 2005, 

p.18). Essa passou a ser a grande propagadora dos novos valores e normas sociais 

republicanas, transmitindo ao imaginário a obra de máximo valor social construído pelo 

governo republicano (MONARCHA, 1999). 

Segundo Le Goff (2004), ao apresentar o imaginário construído acerca das catedrais 

nos explica que a força de sua imagem se exprimia pela robustez exterior e pela grandiosidade 

interior. Ao analisarmos os prédios escolares do final do século XIX e início do XX, podemos 

perceber que a ‘força da sua imagem’ se caracterizava pela sua monumentalidade e pelo local 

de ordem e saber que se instituía.  

Esse modelo de ensino com a sua monumentalidade predial e ideias logo ganhou a 

simpatia dos republicanos dos demais estados brasileiros, sendo implantados muito deles ao 
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longo das duas primeiras décadas do século XX e vindo a existir esse modelo de ensino até os 

anos 70 do mesmo século. 

O Estado pioneiro na implantação dos grupos escolares foi São Paulo, já em 1890, um 

ano após a Proclamação da República. A partir de inovações na Escola Normal, essa passou a 

ter em anexo uma Escola Modelo primária, a qual foi servindo de exemplo para as demais que 

iriam ser implantadas, chegando, em 1892, a realizar a reforma da Instrução Pública paulista, 

que estabelecia a criação do sistema de grupos escolares por todo o Estado de São Paulo 

(SAVIANI, 2007). 

Contudo, o pioneirismo paulista se explica por apresentar condições tanto econômicas 

como políticas que favoreceram tal iniciativa, pois: 

 

[...] em virtude das condições favoráveis da economia cafeeira paulista, neste 
momento, a intensificação do processo de urbanização e de industrialização 
possibilitava um impulso a construção civil, à importação de materiais e 
estilos arquitetônicos europeus, assim como mão-de-obra especializada de 
arquitetos e mestre-de-obras que supriram a necessidade local (MOREIRA, 
2005, p. 36). 

 

A reforma educacional implantada pelo Estado paulista serviu de modelo para os 

demais Estados brasileiros e foi se constituindo no imaginário das elites locais que a 

implantação dos Grupos Escolares traria ares de modernidade e de progresso. Assim a 

educação foi se tornando no discurso dos intelectuais e políticos da época como a redentora da 

sociedade brasileira, vista por esses como atrasada, arcaica.  

Contudo, diante dos desafios econômicos e de interesse político nos diversos Estados 

não foi possível consolidar esse modelo de forma homogênea, se concentrando a sua 

edificação nas capitais e nas cidades mais populosas ou que apresentassem certo poder 

econômico para cobrir os gastos que tal modelo requeria. Segundo Vidal (2006, p. 8), um dos 

desafios encontrados para a implantação das escolas graduadas “foi o alto custo que 

representavam estas obras que em sua maioria eram monumentais, sendo substituídas pelas 

escolas reunidas ou coabitando com as escolas isoladas ou ainda existindo em locais 

improvisados para o ensino”. 

A influência paulista era tamanha, que os outros Estados enviavam personalidades 

locais ligadas à educação para São Paulo e importavam técnicos ou contratavam professores 

paulistas que tinham conhecimento desse novo modelo para ensinar ou dirigir os grupos 

escolares modelos que estavam sendo implantados nos Estados. 
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A começar pela capital do país, segundo Câmara e Barros (2006), o Rio de Janeiro era 

visto como lugar de efervescência da modernidade. No final do século XIX, encontrava-se 

marcada pela euforia em relação à instrução pública com a criação do Ministério da Instrução 

Pública, Correios e Telégrafos.   

Na capital federal, o primeiro grupo escolar a ser criado recebeu o nome de Benjamin 

Constant, no ano de 1897. Para esse não foi criado um novo prédio, mas adaptaram o grupo 

ao antigo prédio da escola Matriz de São Sebastião. Isso ocorreu com outros grupos que em 

vez de se apresentarem para sociedade como lugares de representação de um novo tempo, 

continuaram com aspectos colônias das escolas primárias do Império; não ocasionado o 

impacto percebido em São Paulo de grandes palacetes monumentais, o que não causou tanto 

impacto na paisagem urbana da capital como em outras regiões. 

A respeito dos demais Estados, podemos citar alguns grupos que despontaram ainda 

nas duas primeiras décadas do século XX, para buscarmos compreender a expansão e 

constituição do novo modelo educacional pelo país. 

O Estado de Sergipe que, segundo Azevedo (2009), as discussões acerca das 

necessidades de mudanças na instrução pública aparecem desde o final do século XIX, sendo 

no ano de 1903, proposto pelo Presidente de Estado Josino Menezes a implantação de Grupos 

Escolares e liceus primários. No entanto, somente em 1911, durante o governo de José R. da 

Costa Dória, foi possível ver o início desse projeto. Nesse ano, dois Grupos Escolares foram 

criados na capital sergipana, foram eles: Grupo Escolar Modelo e Grupo Escolar Central, 

posteriormente chamado de General Siqueira. Contudo, a política de disseminação dos 

grupos se concretizou somente em 1920, no governo de Gracco Cardoso. 

 Nascimento (2006) acrescenta que no final da década de 20, Sergipe contava apenas 

com cinco grupos na capital e nove nas principais cidades, mas todos localizados nas regiões 

centrais do estado deixando de fora do sistema educacional àqueles que viviam nas periferias. 

A razão para tão pequena expansão escolar circundava nas questões financeira, no alto custo 

que o Estado e os municípios alegavam serem gastos na construção dos prédios, 

permanecendo assim em muitas localidades somente as escolas isoladas. 

Na Paraíba, conforme Pinheiro (2001), a política de implantação dos grupos escolares 

surgiu com a criação do primeiro Grupo Escolar no ano de 1916, denominado Thomaz 

Mindello, porém esse marcou um período lento no processo de substituição das escolas 

isoladas para as escolas graduadas. O autor divide em dois períodos a existência dos grupos 

escolares na Paraíba: o primeiro ocorre de 1916 a 1929 e foi denominado de “passagem” 
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devido a fase de transferência do modelo isolado para o seriado, em que se convivia com 

escolas rudimentares e elementares.  Nesse período, foram criados total de 14 grupos 

escolares, sendo 5 na capital. O segundo período teve início a partir de 1930, quando o modelo 

dos grupos escolares começou a predominar no Estado.  

No Maranhão, desde 1900 já funcionava a Escola Modelo Primaria chamada Benedito 

Leite, que ensinava crianças de 6 a 12 anos, era o lugar de prática das normalistas e lugar de 

aprendizagem dos filhos da elite local. Contudo, o sistema de Grupos Escolares, só veio a 

acontecer a partir do ano de 1903, dentro do contexto de discussões sobre a situação 

educacional do Estado e da necessidade de ser inovada. Durante a Primeira República, do 

período de 1903 a 1912 foram criados apenas 2 Grupos na capital São Luís e no interior 

somente a partir de 1905 e até 1908, foram criados 3 grupos Escolares. Revelando a lentidão 

do processo de mudança do sistema educacional, que tanto era criticado pelos políticos como 

atrasado, mas que pouco foi feito para mudá-lo, sob a alegação dos altos custos que o governo 

do Estado não tinha condições de arcar (SILVA, 2011). 

Segundo Ermel (2011), no Rio Grande do Sul a construção dos prédios escolares 

seguiu a mesma estrutura dos Grupos Escolares do restante do Brasil, porém receberam o 

nome de Colégios Elementares, vindo a ter a denominação de Grupo Escolar só a partir de 

1915. O primeiro Grupo fundado foi em 1916 no centro de Porto Alegre, o qual recebeu o 

nome de Voluntários da Pátria. As duas nomenclaturas conviveram concomitantes durante a 

Primeira República. 

 A partir do exposto acima podemos perceber que as ideias educacionais que surgiram 

no Estado de São Paulo se espalharam pelos Estados brasileiros materializados através dos 

grupos escolares, mas que sofreram particularidades nas suas implantações e pensá-los de 

forma homogênea seria um equívoco. Concordamos que todos buscavam o mesmo objetivo, 

disseminar os ideais e os valores republicanos, como também de gerar no povo a imagem de 

um novo tempo que se instaurava graças aos republicanos.  

Contudo, precisamos lembrar que as discussões sobre a necessidade de mudança do 

modelo pedagógico e da implantação de espaços próprios destinados ao ensino não nasceram 

na República, não foi uma invenção republicana, mas surgiram no Império. No período 

imperial as discussões acerca de tais mudanças se encontravam dentro da preocupação do II 

Reinado em formar no povo brasileiro o sentimento de nação, porém não saíram do âmbito do 

discurso. Ao ser proclamada a República os republicanos percebem que essa seria uma boa 

estratégia para formar o espírito do povo para o sentimento acerca da nação, da pátria, mas 
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essa agora seria a nação republicana e não mais um Império, seria formado bons cidadãos 

amantes da República e não mais, bons súditos, devotos de um imperador. 

Na realidade, os republicanos incorporaram as discussões nascidas no Império e que 

não foram postas em prática e buscaram recriá-las, dando um novo sentido que era o da 

construção de uma nação republicana. Conforme o pensamento de Baczko (1985) e 

Castoriadis (1982), que nos ensinam que o imaginário consiste nesse ato de criar ou recriar 

algo, nem que seja necessário construí-lo em cima do alicerce de imaginários precedente.  

Portanto, a República ao colocar em prática as ideias educacionais discutidas no 

Império as recria com os princípios republicanos, buscando assim, transformar o imaginário 

social brasileiro. A edificação de prédios escolares, transferida para a República e 

concretizada por meio dos grupos escolares, se tornou símbolo dos republicanos na busca de 

internalizar no povo a República pretendida para o Brasil.  Antes de ser apenas um 

monumento de uma cidade, tornou-se um monumento de um Estado (LE GOFF, 2004).  

O símbolo que se tornou o Grupo Escolar para a sociedade, foi possível pela 

“capacidade que o simbólico tem de imaginar, de evocar, de criar uma imagem, de ver em 

algo aquilo que na realidade não é, de vê-la de forma diferente do que é” (CASTRIADIS, 

1982, p. 63). O prédio escolar, dentro do contexto do imaginário, realizou a função de 

transmitir a todos a República que se pretendia, mas que na realidade não era, a educação para 

todos, mas que também não existia e nem foi construída no intuito de se erradicar o 

analfabetismo, mas para difundir as ideias republicanas, para modificar o imaginário social 

ainda tão enraizado no período imperial. 

 

3.2 OS GRUPOS ESCOLARES NO RIO GRANDE DO NORTE E EM NATAL 

 

 No Rio Grande do Norte, as primeiras discussões e legislação instituídas acerca da 

educação começaram através do decreto nº 18 de 30 de setembro de 1892. O Governador do 

Estado e também líder do Partido Republicano, Pedro Velho de Albuquerque Maranhão, 

depois de três anos da Proclamação, colocou em desuso a legislação de 1887, referente ao 

ensino (Decreto nº 32 de 11 de janeiro de 1887), alegando que essa não correspondia mais as 

necessidades educacionais e não condizia com os progressos da Pedagogia Moderna. 

 O Decreto nº 18 de 30 de setembro de 1892, era destinado a todos os graus de 

instrução existentes no Estado, a saber, o primário, secundário e profissional. Distribuía como 

deveria ser organizado o ensino público através dos diversos cargos de fiscalização, sendo 
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reservado ao Conselho Literário13 no Parágrafo 4º, “estudar, discutir, fiscalizar tudo que for 

referente a organização do ensino público, à construção de casas para a escola, mobília e 

material escolar” (RIO GRANDE DO NORTE, p. 210, 1892). 

 A partir da legislação acima, no Rio Grande do Norte, desde os primeiros anos da 

República já existia um discurso preocupado com a criação de locais destinados ao ensino 

primário, que o Conselho Literário deveria ser o responsável pelo estudo e debates acerca da 

construção de prédios escolares como também de toda sua estrutura. Contudo, a edificação de 

espaços para a escolarização passou alguns anos somente no âmbito dos debates, sendo 

protelada até o ano de 1907, quando foi designada a construção do primeiro Grupo Escolar do 

Estado.  

Contudo, os governantes da época, que passaram cerca de vinte anos no poder desde a 

Proclamação da República, sem alterar significativamente a realidade educacional do Estado, 

justificavam-se acusando o Império.  O primeiro governo de Alberto Maranhão (1900-1904) 

não se preocupou em realizar melhorias efetivas no âmbito educacional, terminou o seu 

mandato afirmando ao Congresso Legislativo que a situação da educação do Estado 

continuava deficiente, necessitando de maiores atenções (SOUZA, 2008), porém não 

proporcionou muitas mudanças na educação do Estado.  

No governo de Antônio José de Melo e Souza (1907-1908), o encontramos em uma 

reunião com o Congresso Legislativo em mensagem anual, apresentando a situação precária 

em que vivia o professorado público: 

 

Não é fácil encontrar na capital, e muito menos no interior do Estado, 
indivíduos com a idoneidade precisa que, mediante os insignificantes 
vencimentos que se lhes atribuem, tomem o mínimo interesse por altíssima 
função de ensinar. E cumpre ver ainda que, além de mal pagos, [...] essa 
insuficiente remuneração anda sempre atrasada e o professor não tendo 
recursos materiais que lhe permitam utilizar descansadamente o pouco que 
sabe, vai negociar, vai fazer roçado, ou ainda, recorrer a expedientes que a 
necessidade sugere a quem não muito raramente atinge as fronteiras da 
mendicidade (MENSAGEM anual ao Congresso Legislativo, in SOUZA, 
2008, p. 323). 
 

 Esses discursos que eram feitos no Congresso, se davam no intuito de revelar o caos 

na educação como herança deixada pelo Império e que a República recebera o sistema 

                                                           
13

 Segundo o Decreto nº 18 de 30 de setembro de 1892, o Conselho Literário era composto por um professor do 
Atheneu, um professor primário da capital, o presidente da intendência e um cidadão nomeado pelo governador. 
Esse conselho era responsável por auxiliar o Diretor Geral de Instrução pública em suas decisões. 
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educacional em crise, mas que iria trabalhar para modificar essa situação, pois os republicanos 

seriam os responsáveis por trazer o progresso e modernidade ao país. 

Criticar a situação educacional era uma estratégia para fortalecer a imagem da 

República que ainda precisava ganhar a adesão da sociedade. Os republicanos pretendiam 

com esse discurso destruir os resquícios da influência do período imperial no cotidiano do 

povo. Baczko, afirma que: 

 

[...] as situações conflituais entre poderes concorrentes estimulavam a 
invenção de novas técnicas de combate no domínio do imaginário. Por um 
lado estas visavam a constituição de uma imagem desvalorizada do 
adversário, procurando em especial invalidar a sua legitimidade; por outro 
lado exaltavam através de representações engrandecedoras o poder cuja 
causa defendiam e para qual pretendiam obter o maior número de adesão 
(BACZKO, 1985, p. 300). 

 

Ao desvalorizar a imagem do adversário, ou seja, do Império, os republicanos 

buscaram construir uma nova, com um discurso de exaltação aos feitos que seriam realizados 

pela República na área educacional.  

O Rio Grande do Norte, inserido no contexto nacional de disputa pelo alcance do 

imaginário social, utilizou a instituição educacional como veículo, pois pretendia “dotar a 

sociedade de coesão através da educação do povo e da criança do novo regime” 

(BENCOSTTA, 2005, p.96). A institucionalização do ensino foi o carro chefe para alcançar o 

povo, mesmo que nem todos tivessem acesso a educação institucionalizada, ao verem prédios 

próprios para tal fim era construída a imagem de poder e do benefício que o novo governo 

estava trazendo para o Estado. 

A construção desses edifícios se deu a partir da política de criação de Grupos 

Escolares espalhados por todo o país. No Rio Grande do Norte, o responsável pela proposta 

das escolas graduadas foi Francisco Pinto de Abreu, então diretor de Instrução Pública do 

Estado. O primeiro Grupo Escolar norte-rio-grandense teve a sua construção iniciada no ano 

de 1907 durante a administração de Antônio José de Souza e Melo, através de Decreto nº 174 

de 05 de março de 1908, sendo inaugurado em 12 de junho e transformado em Modelo através 

do Decreto nº 198, de 10 de maio de 1909, durante o segundo mandato de Alberto 

Maranhão(1908-1913). O referido governador se destacou por realizar a difusão dos grupos 

escolares no Estado totalizando 24 escolas graduadas, como também pelas obras de 

embelezamento da cidade do Natal. 
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FIGURA 1: Alberto Maranhão.  

 
Fonte: Teatro Alberto Maranhão (2104). 

 
 

Uma das marcas do seu Governo foi o de homenagear os seus familiares, dando nome 

a ruas, prédios e cidades. O primeiro Grupo Escolar do Estado não poderia ficar a par dessa 

prática, o qual recebeu o nome de Grupo Escolar Augusto Severo em honra ao seu irmão 

Augusto Severo de Albuquerque Maranhão. Personalidade do cenário político e intelectual foi 

deputado federal, matemático e um dos importantes precursores da engenharia aeronáutica 

brasileira, que ficou conhecido na Europa e no Brasil pela construção do dirigível PAX, vindo 

a falecer na França, em explosão quando o testava em voo no dia 12 de maio de 1902 

(CUNHA LIMA,1999). 
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FIGURA 2: Augusto Severo Maranhão. 

Fonte: Exposições virtuais do Arquivo Nacional. 
.

 

A obra situada na Praça Augusto Severo, nº 261, fazia parte de um complexo de 

edificações que estavam sendo realizadas na cidade de Natal, principalmente no bairro 

de Cidade Alta e da Ribeira onde está localizado o Grupo Modelo. 

Segundo Moreira (2005), o cenário econômico da Ribeira favoreceu às grandes 

transformações na arquitetura do bairro, pois era um espaço que devido sua 

proximidade com o Porto, havia se instalado casas comerciais de importação e 

exportação, a Alfândega, a Estação Ferroviária, indústrias, prédios com mais de um 

pavimento e sede do Governo Provincial, o que tornava um bairro dinâmico, em que 

grande parte da população natalense circulava. 

A característica da dinamicidade do bairro se tornou um aspecto favorável para 

os republicanos mostrarem os feitos do novo regime, ambiente propício para se planejar 

a reestruturação da cidade a partir das concepções republicanas de disciplinamento e 

higienização do espaço urbano. Pretendia-se transformar a imagem da cidade, pois essa 

era “tida como um dos símbolos mais importantes, adotados pelo ideário republicano” 

(MOREIRA, 2005, p.71). 

Desde a metade do século XIX, havia projetos de melhoramento da cidade. 

Somente no início do século XX, as obras ganharam um maior impulso, iniciou-se 
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processo de embelezamento do espaço urbano dando-lhe ares de modernização, com a 

transformação da região alagadiça da Ribeira em um largo que recebeu o nome de 

Jardim Público da Praça da República, rede elétrica e telefônica, a chegada do bonde 

elétrico. Esse atendia parte considerável dos bairros da Ribeira e da Cidade Alta. 

 

FIGURA 3: Bonde elétrico - Praça Augusto Severo, Anos 20. 

 

Fonte:  Moreira (2005). 
 

Durante os governos da oligarquia Albuquerque Maranhão e de forma particular 

o segundo governo de Alberto Maranhão, foram realizadas obras de melhoramento 

urbano como as de ajardinamento da cidade, a organização de praças para passeio. As 

preocupações higienistas começaram a se fazer presentes através dos serviços de 

higienização da Cidade Alta e da Ribeira com o tratamento do esgoto, abastecimento de 

água, o recolhimento do lixo (RIO GRANDE DO NORTE, 1910).  

Espaços voltados para a cultura foram criados como a construção do cinema 

Polyteama (1911) e o Teatro Carlos Gomes. Esse datado de 1904, foi reinaugurado em 

1912, com características do ecletismo e influências da Art Nouveau.  
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FIGURA 4: Cinema Polyteama, 1911. 

 

Fonte: Moreira (2005). 
 
  
 

FIGURA 5: Teatro Carlos Gomes, 1912 

 
Fonte: Moreira (2005). 
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Todas essas obras realizadas no intuito de oferecer a Natal não mais uma 

imagem de cidade provincial, arcaica, mas de uma Belle époque europeia: 

 

Toda a cidade é servida por largas avenidas e ruas bem arborizadas, 
jardins encantadores, calçamento regular, canalização e o 
abastecimento de água potável a todas as casas, com telefones, cafés, 
casas de diversões, bibliotecas e estabelecimento balneário na praia de 
Areia Preta, associações de toda ordem, inclusive recreativas como o 
Natal-Club que constitui uma tradição da sociedade natalense, - é uma 
cidade que vai em progresso crescente, oferecendo aos seus habitantes 
toda a sorte de conforto (CAMARA, 1923, p.35). 

 

A partir do embelezamento da cidade, os republicanos buscavam gerar no 

imaginário da sociedade a ideia de modernidade, de que a República estava trazendo ao 

povo o progresso. A arquitetura da cidade passava ter uma função de apresentar o 

governo republicano, de representar as ideias de modernidade, progresso e higiene, de 

mostrar a todos o poder que se instituía nesse novo regime. 

A construção de prédios escolares foi incluída no programa de modernização da 

cidade, com uma função estratégica que: 

 

[...] deveriam funcionar como ponto de destaque na cena urbana, de 
modo que se tornasse visível, enquanto signo de um ideal republicano, 
uma gramática discursiva arquitetônica que enaltecia o novo regime 
(BENCOSTTA, 2005, p. 97). 
 

A educação começou a ser tratada como veículo de construção do imaginário da 

sociedade e o Grupo Escolar Augusto Severo, como instituição educacional, se tornou o 

lugar em que representava o templo do saber, que libertaria o povo da ignorância e do 

atraso. A sua criação, arquitetura e modelo pedagógico pretendiam apresentar à 

sociedade uma nova concepção de vida social formada aos moldes da República, do 

pensamento republicano. A arquitetura da escola passava a ser vista “como forma de 

escritura no espaço, expressava e instituía, assim, um discurso inovador [...] Constituía-

se, então, num importante fator de modernização do ensino” (ESCOLANO, 2001, p. 

123). 

A construção de prédios escolares buscava formar o imaginário de uma nova 

sociedade que se constituía. O espaço escolar foi sendo inserido no âmbito do 

simbólico, se tornando um símbolo com seu significado próprio. 
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A sua arquitetura seguia o modelo das demais construções do país, 

principalmente dos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro. As configurações espaciais 

do Grupo Escolar Augusto Severo eram distribuídas da seguinte maneira: um vestíbulo, 

dois salões de aula, duas circulações internas e dois banheiros externos. Sua 

conformação se apresentava similar ao modelo panóptico como apresentado mais 

acima.  O aspecto estrutural e arquitetônico era tão importante para expressar as ideias 

republicanas, que era descriminada na legislação. O Grupo Escolar precisaria seguir a 

legislação da época, na qual os edifícios escolares deveriam ser “elegantes, modestos, 

bem arejados e banhados pelo sol” (RIO GRANDE DO NORTE, 1910, p. 125). 

O Grupo Escolar Augusto Severo foi construído a partir dessas orientações, em 

um prédio cheio de pompas. Possuía um jardim arborizado com bancos e caminhos 

espalhados, formando tanto nos que frequentariam aquele espaço escolar quanto nos que 

passariam em frente, a imagem de espaço limpo, ordenado e arboral. O edifício original 

era composto por três salas de aula no formato retangular para quarenta alunos; 

distribuídas para escola elementar feminina, outra masculina e uma mista; local para 

diretoria, museu, arquivo, sanitários externos, fossa séptica, reservatório estanque, 

revelando características disciplinadoras e higienistas; e área coberta como também 

descoberta para recreio com divisões por sexo, segundo a visão sexista e da moralidade 

da época (RIO GRANDE DO NORTE, 1908). 

No interior do Grupo encontramos a esquadria de janelas em folha dupla com 

ampla ventilação e iluminação, portas com almofadas que davam aberturas a todas as 

salas contribuindo para uma maior fiscalização. A respeito das portas de acesso à 

instituição, essas eram divididas, na qual a central era destinada apenas as autoridades 

escolares, visitantes e os alunos somente em dias de solenidades, nos outros dias os 

discentes deveriam entrar pelos acesos laterais, um de cada lado, separando meninos de 

meninas contribuindo para a visão sexista da educação da época que buscava definir os 

papéis sociais masculinos e femininos (SILVA, 2010).  Seu estilo arquitetônico era 

caracterizado pelo ecletismo com elementos do Art Nouveau, neoclássica e rococó 

(MOREIRA, 2005). Estilo escolhido por entender que as suas linhas retas, as imagens 

da Antiguidade clássica, a ausência de muito preenchimento na decoração 

representavam a racionalidade, a ordem, se contrapondo ao Barroco, que com todas as 

suas curvas e contornos preenchidos era remetido à religiosidade e a ignorância.  
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FIGURA 6: Grupo Escolar Augusto Severo, 1907. 

 
Fonte: Moreira (2005). 

 

O edifício-escola foi construído no intuito de ser um espaço organizado para estar 

a serviço dos novos ideais nacionais, chegando ao fim o Império era necessário criar 

novos símbolos para a República, em que as pessoas fossem interiorizando os novos 

valores. Então, “o traçado arquitetônico do edifício, seus elementos simbólicos próprios 

ou incorporados e a decoração exterior e interior respondem a padrões culturais e 

pedagógicos que a criança internaliza e aprende” (ESCOLANO, 2001, p 41). O Grupo 

Escolar Augusto Severo trouxe em sua estrutura essa preocupação, a começar pelas 

imagens colocadas na frente do prédio. As entradas laterais eram decoradas com 

estátuas de crianças com livros nas mãos e nos pés, um menino do lado direito e a 

esquerda uma menina, apresentando a imagem do saber, a escola como local destinado à 

sabedoria. “Eles explicitam a leitura e a escrita, bases da instrução, mas também educam 

de maneira simbólica quanto à generificação de espaços” (SILVA, 2010 p.70). Na parte 

central do frontão foi colocada a estátua de Minerva. A deusa romana da sabedoria era 

vista como símbolo da liberdade tão pregada pelos republicanos, trazia em si também o 



72 

 

 

 

pensamento positivista e a influência da República francesa que via na mulher a mãe da 

humanidade, uma alegoria cívica. 

Tal obra necessitava de uma inauguração a altura, em que fosse possível mostrar 

a todos que participavam como também os que olhavam distante por não fazer parte da 

elite local, a maior beneficiada com as realizações do novo governo, uma imagem do 

poder que estava se configurando no Estado, uma imagem que tornava o Grupo Escolar 

Augusto Severo um símbolo do progresso no Rio Grande do Norte. A sua inauguração 

possuía um caráter de festa pública pela importância em instruir os filhos da Pátria. Para 

a festividade foi realizado um evento solene animado pela Orquestra Sinfônica do 

Teatro Carlos Gomes entoando valsas e hinos de cunho republicano, contando com a 

presença do governador Alberto Maranhão, das autoridades locais, como também da 

elite natalense (MOREIRA, 2005). 

Além da arquitetura e das festas promovidas pela escola graduada, o programa 

educacional também comungava com as ideias republicanas trazendo a concepção da 

Pedagogia Moderna e o Grupo Escolar Augusto Severo por ser o modelo de instrução 

do Rio Grande do Norte foi disseminador de tal pedagogia. Segundo Silva (2010), os 

pensadores utilizados pelos norte-rio-grandenses eram Johann Pestalozie Friedrich 

August Fröebel, esses estudiosos defendiam o ensino através do desenvolvimento livre 

e pleno do ser humano e a sua autonomia.  

O Método Intuitivo ou a Lição de Coisas se caracterizava por partir do ensino do 

concreto, valorizando a observação e experimentação, ao abstrato, criticando a educação 

do período imperial que os republicanos julgavam ser baseada na memorização e 

repetição. Pretendia assim, formar a criança integralmente, baseada na concepção de 

uma disciplina social. Todo o aprendizado era pautado nos novos valores da República 

a serem cultivados no espirito dos novos cidadãos, a saber, a assiduidade, o asseio, a 

ordem, a obediência, o amor à Pátria e ao trabalho, o respeito às autoridades.  

Todos esses assuntos, entre outros, estavam descriminados no Regimento 

Interno do Grupo Escolar Augusto Severo, o qual servia de modelo para todos os grupos 

que fossem criados no Estado. No documento era discutido as questões como a 

laicidade do ensino (Art. 1º), baseadas na legislação nacional e estadual que afirmava 

que o Estado Nacional era laico; questões didáticas do proceder com os alunos e 

conteúdos deveriam se lecionados (Art. 3º e 4º), o uso do método intuitivo ou lição de 

coisas (Art.5º e 6º), a preocupação com a educação moral (Art. 11º, 12º e 13º) e a 

educação cívica (Art. 14 e 15º), as quais possuíam um caráter importante na formação 
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do espírito. Além dessas normatizações o Regimento era algo tão detalhado que se 

dedicava também a um código disciplinar (Art. 29º e 30º), que expressava medidas 

como a exigência do asseio e pontualidade do aluno, proibição do ato de fumar, gritar, 

assobiar, danificar a mobília escolar, ameaçar qualquer pessoa entre outras, buscando 

criar nos jovens o sentido de civilidade pregado pela República. 

As festividades e os símbolos se uniam e construíam elementos importantes que 

contribuíam para legitimar o poder republicano. Os símbolos inseridos ou adaptados do 

Império eram utilizados para atingir a imaginação do povo.  As festas comemoradas no 

Grupo Escolar Augusto Severo serviam de meio para formar no imaginário social os 

valores republicanos. Quando os alunos e professores saiam pelas ruas da Ribeira em 

desfile, comemorando o dia da Bandeira, o Hino da Independência, memorizando e 

mitificando feitos de personalidades inseridas na História Pátria, manifestando o 

civismo e assim inserindo da sociedade nesses atos, estavam na realidade, difundindo as 

ideias republicanas, pois: 

[...] símbolos e mitos podem, por seu caráter difuso, por sua leitura 
menos codificada, tornar-se elementos poderosos de projeção de 
interesses, aspirações e medos coletivos. Na medida que tenham êxito 
em atingir o imaginário, podem também plasmar visões de mundo e 
modelar condutas (CARVALHO, 1990, p. 10). 
 

 Os símbolos difundidos e festejados nos eventos escolares acabavam por construir 

na sociedade uma identificação com o novo regime, formando uma nova maneira de ver 

e de ser do cidadão. 

 O Grupo Escolar Augusto Severo, inaugurou um processo de inovação 

educacional, pois se tornou o modelo para construção de outros grupos no interior do 

Estado, não somente no âmbito arquitetônico, mas foi o exemplo a ser seguido nos 

demais âmbitos pedagógicos, didáticos e festivos. Por ser exemplo de instituição escolar 

aos moldes dos republicanos colaborou com a construção do imaginário republicano no 

Rio Grande do Norte, contribuindo para uma adesão da sociedade do Estado ao novo 

poder instituído, pois como nos afirma Castoriadis (1982), através da formação de um 

imaginário social é possível manter unido todo o social. 

 

3.3 GRUPO ESCOLAR BARÃO DE MIPIBU 

  

Após a inauguração do primeiro Grupo Escolar do Rio Grande do Norte, 

pudemos observar na legislação da época que o Governo começou a difundir essa forma 
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de instituição educacional pelo interior do Estado, através do Decreto n. 178 de 29 de 

abril de 1908, que fossem criados grupos escolares em outros municípios, ordenando-os 

a partir de classes sendo 1ª classe, os grupos escolares da capital, 2º classe os das 

cidades e 3º classe os das vilas, através dessa divisão era distribuído o pagamento dos 

professores. 

Depois do Grupo Escolar Augusto Severo, a primeira escola graduada foi o 

Grupo Escolar 30 de Setembro (Decreto nº 180 de 15/08/1908) na cidade de Mossoró, 

dando continuidade nos anos seguintes. No ano de criação do Grupo Escolar Barão de 

Mipibu, o Governo estadual criou mais sete escolas graduadas no interior do Rio 

Grande do Norte incluindo aquele, com os seguintes nomes: Senador Guerra (Decreto 

nº 189 de 11/02/1909 na cidade de Caicó; Thomaz de Araújo (Decreto nº 193 de 

13/03/1909) em Acari; Antônio Carlos ( Decreto nº 194 de 15/03/1909) em Caraúbas; 

Almino Afonso (Decreto nº 196 de 21/04/1909) em Martins; Coronel Mariz ( Decreto 

nº202 de 02/07/1909) em Serra Negra (MOREIRA, 2005).  Por último o Grupo Escolar 

Barão de Mipibu, pelo Decreto 204 de 12 de agosto de 1909, de São José de Mipibu 

(RIO GRANDE DO NORTE, 1909, p.83).  

Os Grupos Escolares construídos no interior do Estado deveriam seguir as 

orientações dadas pela Legislação da época, a qual apresentava os mesmos 

direcionamentos do Grupo Escolar Modelo Augusto Severo, quanto ao terreno ser 

localizado em ambiente seco e elevado, espaços, amplos, bem arejados e elegantes, 

sistema de esgoto, diretoria, arquivo e área coberta e descoberta para recreio das 

crianças (RIO GRANDE DO NORTE, 1910).  

No entanto, a maioria desses grupos teve sua criação decretada, mas sem possuir 

um prédio próprio, construído para tal fim, como o Grupo Modelo da capital, muitos 

foram criados e começaram a funcionar em prédios alugados ou na própria Intendência 

ou salão paroquial da cidade, só vindo a funcionar em seus prédios próprios anos depois 

do Decreto de criação e isso devido às questões econômicas, políticas e sociais das suas 

localidades.  

           Apenas dois grupos escolares foram criados, já com seus prédios prontos, 

edifícios construídos para ser uma escola, funcionando antes mesmo do Grupo Escolar 

Augusto Severo, eram eles o Grupo Escolar Felipe Camarão na cidade de Ceará-Mirim 

e o Grupo Escolar Barão de Mipibu em São José de Mipibu. É importante observarmos 

que a edificação de prédios escolares não era algo comum no século XIX e o fato de 
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existirem instituições de ensino construídas para essa finalidade mostrava o poder 

econômico local da elite e o prestigio da localidade.  

As escolas seriadas do interior do Rio Grande do Norte foram construídas com 

aspectos de pompa em sua arquitetura, mesmo que não apresentassem a mesma 

quantidade de ornamentos nas fachadas encontrados no Grupo Modelo. Possuíam 

escadarias centrais, com portas e janelas elevadas buscando revelar a opulência de tal 

construção diante da área urbana na qual estava situada, pois por mais simples que 

parecesse diante do Grupo Modelo Augusto Severo, para a população local 

representavam verdadeiros monumentos. Apresentavam-se em localizações de destaque 

no cenário das cidades (MOREIRA, 2005), juntamente com as outras instituições que 

tinham seu espaço construído no imaginário social como poderes instituídos, a saber, a 

intendência (poder temporal) e a Igreja (o poder religioso). A instituição escolar surgia 

como um novo poder, o do saber, lugar da libertação da ignorância por isso precisava 

estar localizada em um lugar central, compondo a parte urbana principal. A posição do 

prédio escolar começava a possuir um lugar de destaque: 

 

[...] a partir dessa localização nuclear, a escola projetaria seu exemplo 
e influencia geral sobre toda a sociedade, como um edifício 
estrategicamente situado e dotado de uma inteligência invisível que 
informaria culturalmente o meio humano-social que o rodeia 
(ESCOLANO, 2001, p. 33). 
 

A cidade de São José de Mipibu, também apresentava essa configuração, na qual 

encontramos no centro da cidade dispostas a Igreja Católica local (imagem 1), a 

Intendência Municipal (imagem 2) e o Grupo Escolar Barão de Mipibu (imagem 3), 

todos nas proximidades de praça. 
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FIGURA 7: Vista aérea da antiga cidade de São José de Mipibu (Década de 50 do século XX).  

 
  LEGENDA: 1 – Igreja Católica     2 – Grupo Escolar Barão de Mipibu            3- Cruzeiro da Igreja  
 4 - Intendência Municipal.  
 Fonte: Amaral (2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 2  
1 

3 



77 

 

 

 

FIGURA 8: Vista aérea da atual cidade de São José de Mipibu. 

 
  LEGENDA: 1 – Igreja Católica     2 – Grupo Escolar Barão de Mipibu            3- Cruzeiro da Igreja  
  Fonte:  Amaral (2014). 
 
 
 

Construída por religiosos, a cidade de São José de Mipibu, foi pensada em sua 

origem em formato de cruz como podemos observar nas figuras acima 7 e 8. Essas 

imagens nos mostram o cruzeiro da igreja como referência para o marco inicial da 

cidade e as três avenidas centrais (com as setas), como a extensão lados de um 

crucifixo. Surgiu no século XVII como aldeamento dirigido a princípio pelos jesuítas e 

substituído posteriormente pelos frades capuchinhos, sendo instalada em 22 de fevereiro 

de 1762 como vila de São José do Rio Grande e transformada em cidade no dia 16 de 

outubro de 1845 pelo nome de São José de Mipibu (CASCUDO,1968). 

O município localizado no agreste norte-rio-grandense, fica distante da capital 

Natal cerca de 40 km. Vivia com a sua economia baseada na produção da cana-de-

açúcar, transformada em produtos como cachaça, rapadura e mel. Durante a segunda 

metade do século XIX, teve sua importância fazendo parte da região canavieira do 

Estado, juntamente com as cidades atuais de Nísia Floresta, Canguaretama e Goianinha, 

as quais participaram da economia dando altos lucros aos senhores de engenhos e à 

província Norte-rio-grandense. 

 

 

1 
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 Figura 9: Mapa do Rio Grande do Norte / localização de São José de Mipibu e Natal.  

 
Fonte: Guianet (2000). 

 

Contudo, já no final do século XIX e início do XX, sua produção havia entrado 

em decadência, se concentrando apenas na produção de aguardente, a qual, segundo 

Barbalho (1960) não encontrava mercado consumidor fora das imediações, se 

restringindo ao consumo local 

Adentrou a República contando com fazendas de engenho de açúcar, as quais 

ocupavam a maior parte do seu território, abrangia os atuais territórios de Monte Alegre, 

Vera Cruz e Nísia Floresta, sendo um município com grande concentração de área rural. 

No perímetro urbano, possuía um cemitério pequeno, um mercado, uma feira dominical, 

uma igreja católica com estilo barroco, uma casa de instrução, uma estação ferroviária 

construída no final do Império em 1881, que ligava Natal a Santa Cruz, a qual era o 

símbolo do progresso e desenvolvimento que se pretendia no final do século XIX e o 

início do XX e a criação de alguns jornais, que, porém tiveram rápida duração, somente 

o Mipibuense fundado em 1910, que perdurou até a atualidade. 
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FIGURA 10: Praça Desembargador Celso Sales. (Década de 60 do século XX) 

 
Fonte: Amaral (2014). 
 

No entanto, mesmo apresentando algumas estruturas na cidade, o que nos revela 

que teve certa importância e desenvolvimento durante o século XIX, isso não perdurou 

com o advento da República, pois São José de Mipibu entrou no século XX “parado, 

alheia ao progresso, distante da civilização” (BARBALHO, 1960, p. 147). Em 1920, 

segundo o censo da época a cidade possuía aproximadamente 17.784 habitantes. As 

habitações eram as mesmas de meados do século XIX, não passando por nenhuma 

mudança nas suas estruturas e a energia elétrica e o encanamento de água potável para 

as residências só chegou à cidade depois dos anos 1920. Sem muitas construções novas, 

as únicas melhorias feitas pelo governo de Alberto Maranhão na cidade foram o 

abastecimento de água da cidade através de uma fonte natural e permanente das 

proximidades. 
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FIGURA 11: Cruzeiro da Igreja (Década de 1920) 

 
  Fonte: Amaral (2014). 
 

 

Diferentemente da capital, as obras de embelezamento e melhorias na cidade de 

São José de Mipibu, demoraram a acontecer. Podemos observar na figura 10 que nos 

mostra o centro da cidade na década de 20 do século XX, não havia calçamento nas 

ruas, nem nas praças. O município ainda se apresentava com características coloniais 

marcantes em seus prédios. Isso nos revela que os primeiros vinte anos do governo 

republicano concentrou os recursos públicos em Natal, pois essa precisava ser o modelo 

de civilidade para as demais cidades do Estado. Mesmo a Intendência municipal, 

representada por Inácio Henrique de Paiva, que administrou a cidade de 1899 a 1920, 

não tomara muitas providências em melhorar a cidade. Esse, segundo Barbalho (1960) 

mesmo permanecendo tanto tempo no poder, 21 anos, não realizou uma administração 

que desenvolvesse a cidade, pois a estrutura permaneceu a mesma até meados dos anos 

vinte, não conseguindo acompanhar as ideias de modernidade que se discutia e se 

pretendia na época. Todas as obras que a área urbana de São José de Mipibu possuía 

foram realizadas ainda no Império. 
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Até mesmo o prédio escolar, símbolo dos republicanos, fora construído no 

período imperial. Os republicanos tomaram posse da estrutura física do edifício e o 

transformam no modelo de um Grupo Escolar, assim fazendo a propaganda do governo 

como símbolo do Progresso para os mipibuenses. 

Contudo, faz necessário considerar que uma cidade que já não possuía mais tanta 

importância econômica para o Estado, dificilmente teria condições econômicas para 

sofrer as mudanças que a capital do Estado teve. As poucas mudanças seriam 

proporcionais ao seu tamanho, recursos disponíveis e população. 

O grupo Escolar Barão de Mipibu foi instalado no antigo prédio da Casa de 

Instrução Pública, ou seja, antes mesmo de se inaugurar o Grupo na cidade, essa casa já 

funcionava como local de instrução para as crianças das localidades mais próximas. A 

sua construção corresponde ao final do século XIX, no ano de 1879, pelo capitão 

engenheiro Urbano Joaquim Loyola Barata a mando do Barão de Mipibu, ao qual 

custou cerca de 15:000$00 (MEDEIROS FILHO, 2005).  

 

FIGURA 12: Placa em Homenagem ao Barão de Mipibu. 

 
Fonte: Acervo da Autora (2013). 
 
A Casa foi uma das iniciativas do Barão que morava na cidade, Miguel Ribeiro 

Dantas. O referido Barão foi um dos quatro norte-rio-grandenses que recebeu o título 

nobiliárquico de baronato, sendo esse e Manuel Varela do Nascimento, o Barão de 

Ceará-mirimrepresentantes da região litorânea e canavieira, e os outros dois 
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pertencentes a região do sertão e da pecuária, a saber, Felipe Neri Carvalho e Silva, o 

Barão de Serra Branca e Luís Gonzaga de Brito Guerra, o Barão do Assú (MEDEIROS 

FILHO, 2005). 

 
FIGURA 13: Miguel Ribeiro Dantas, Barão de Mipibu. 

 

 
         Fonte: Peixoto (2014). 
 

 

Miguel Ribeiro Dantas nasceu em 1799 e faleceu em 1881, descendente de 

família portuguesa que adquiriu uma sesmaria na vila de São José, família que se tornou 

a maior proprietária de terras e engenhos em S. José de Mipibu, ganhou o título de 

barão em 18 de março de 1877. Segundo Olavo Medeiros Filho (2005), recebeu esse 

título do Imperador D. Pedro II como reconhecimento da sua participação ativa em sua 

região, pois desempenhou funções importantes na carreira militar e política local como 

membro do partido conservador como vereador, Juiz ordinário, vice-presidente da 

câmara municipal, coronel comandante-superior da Guarda Nacional. Cascudo (2005), 
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afirmava que o título de baronato concedido a Miguel Ribeiro Dantas ocorrera por 

influência do amigo Amaro Bezerra que ao conhecer o ministro do Império João 

Alfredo Correia de Oliveira, que o indicou para o título. Contudo, Araújo (1982) explica 

que o recebimento da titulação muitas vezes ocorria devido a ações que beneficiavam o 

Império, nas quais estavam incluídas a construção de prédios escolares. 

Entretanto, se observarmos a data de construção do prédio escolar com a do 

recebimento da titulação poderíamos entender que essa última suposição estava 

incorreta. Câmara Cascudo (2005), porém, nos revela que a ordem de construção do 

prédio fora dada antes de Miguel Ribeiro Dantas ter se tornado barão, o que nos leva 

concluir que além da sua atuação política significativa, de amigos influentes no Império, 

o fato de ordenar a construção e doação de uma instituição escolar para população local 

contribuíram para o recebimento do título de baronato. 

 
FIGURA 14: Título Nobiliárquico de baronato concedido ao Sr. Miguel Ribeiro Dantas. 

 
    Fonte: Archivo Nobiliarchico brasileiro.  
 
 

Contudo, precisamos reconhecer que essa prática não era muito comum durante 

o Império, em que a educação acontecia em geral nas casas dos próprios professores, 

como nos afirma Stamatto (2005, p.8), pois “quase não foram construídos prédios para 

abrigar escolas” não sendo algo comum nas cidades, ainda mais nas regiões 

interioranas. 

Então, por que um espaço dedicado a educação? Inferimos que a escolha pela 

construção de um prédio escolar teria surgido do contato com outros lugares que já 

iniciavam o processo de introdução de espaços dedicados à educação como a capital do 

país, Rio de Janeiro.  
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A planta baixa do Grupo Escolar Barão de Mipibu (Figura 15), cedida pela 

Secretaria de Estado, da Educação, da Cultura e dos Desportes (SECD) nos apresenta as 

divisões dos cômodos referentes a atualidade, porém não nos impede de 

compreendermos a estrutura antiga do prédio.  Podemos perceber que essa foi 

construída ainda no século XIX e era em formato de caixa mural. A espessura das 

paredes e a disposição das portas nos faz supor que, provavelmente possuía três salas 

destinadas às aulas, sendo as da direita e esquerda maiores e uma menor ao centro. 

Possuía um pequeno espaço reservado à recepção. Pela disposição das três salas de aula 

e pela altura das portas e janelas podemos inferir que o espaço adentrou o século XX 

com a mesma estrutura, bem como desde a sua fundação possuía um caráter sexista, 

pois percebemos que não havia ligação entre os salões, ou seja, as aulas dos meninos e 

meninas eram separadas, não havendo contato entre eles, sendo provável que os 

intervalos também o fossem.   
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FIGURA 15: Parte antiga da Planta Baixa do Grupo Escolar Barão de Mipibu (1879). 

 
LEGENDA: As marcações de cores vermelha e azul na imagem da planta baixa do Grupo 
Escolar Barão de Mipibu correspondem a demonstração de como era a estrutura do prédio em 
sua origem. 
Fonte: Rio Grande do Norte (2014). 

 

Ao confrontarmos as informações que planta baixa nos apresenta e com outras 

fontes fomos percebendo que o novo regime não realizou diversas mudanças na sua 

estrutura, pois segundo Amaral (2009), no ano de sua inauguração como Grupo Escolar 

a sua estrutura física se apresentava semelhante a do final do século XIX. O ambiente 
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interno continuava composto por três salas de aulas amplas e arejadas, uma antessala 

com função de secretaria e diretoria e banheiros externos com fossa, esgoto e 

reservatório de água e uma área livre para o recreio das crianças. Contudo, não podemos 

afirmar que os banheiros do período imperial eram os mesmo da República ou se foram 

esses que o construíram com a preocupação da instalação de esgoto. 

Além disso, sabemos que essa estrutura permaneceu até a década de 50, pois 

como nos confirma o senhor Antônio Dantas, ex-aluno do Grupo Escolar: 

 
[...]a parte da frente eram três salas, uma sala grande do lado 
direito, uma sala grande do lado esquerdo e uma sala grande no 
meio e a secretaria na portaria, na entrada. Atrás do lado direito 
tinha um balcão bem precário de madeira onde se fazia o lanche. 
(ENTREVISTA cedida por Antônio Dantas, 2013). 

 

Podemos perceber que a sua planta baixa se assemelha a de outras pelo país 

construídas no início do século XX, como exemplo os Grupos Escolares Professor 

Cleto e o Conselheiro Zacarias, ambos em Curitiba no ano de 1911.  

 

FIGURA 16: Planta Baixa do Grupo Escolar Professor Cleto -  Curitiba/PR (1911). 

Fonte: Bencostta (2001, p. 127). 
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FIGURA 17: Planta Baixa do Grupo Escolar Conselheiro Zacarias -  Curitiba/PR (1911). 
 

 
Fonte: Bencostta, (2001, p. 128).  
 

Isso nos revela, o quanto a construção do Grupo Escolar Barão de Mipibu, na 

época ‘Casa de Instrução Pública’ era algo inovador na província do Rio Grande do 

Norte e mesmo se encontrando no interior, possuía certa importância no cenário 

regional, pois antecedera a própria capital provinciana na construção de um prédio aos 

moldes neoclássicos. 

Outra característica importante e que mostra a suntuosidade do prédio para 

cidade naquele período era a arquitetura do Grupo Escolar Barão de Mipibu. Construída 

aos moldes do neoclassicismo, em alvenaria de tijolos de cerâmica, fabricadas nas 

fazendas das proximidades, e possuía grandes janelas com circulação arejada 

(AMARAL, 2009).  
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FIGURA 18: Fachada frontal d antigo Grupo Escolar Barão de Mipibu (Década de 1960). 

 
Fonte: Cedido por AMARAL (2014). 
 

Como podemos observar a partir da figura 17, a arte neoclássica encontrada no 

Grupo Escolar representava a imagem do racional que se contrapunha a tradição, era o 

poder do Estado se opondo ao poder religioso transmitido pelo Barroco. Influenciada 

pelo Iluminismo, buscava se apoiar nas orientações acadêmicas cercada de debates e 

rotinas de ensino.  

Na arquitetura barroca, a sua noção de belo passava pela substituição do jogo de 

cores do claro-escuro pela claridade e suavidade dos tons, das colunas torsas14, 

encurvadas e cheias de ornamentos por colunas retas. A exuberância dos elementos 

como folhagens e anjos causando volume e uma multiplicidade de visões foi substituída 

pelas linhas retas do neoclassicismo que traziam em si a ideia de leveza, harmonia e 

discrição. A introdução do frontão em formato triangular com temas clássicos ou que 

ressaltassem a nação. O neoclassicismo buscava representar a formação da nação, de um 

processo civilizador que se pretendia desde o século XIX (CZARJKOWISKI, 2000). 

                                                           
14  São colunas com o fuste retorcido de forma helicoidal, o que produz um efeito de movimento em sua 
aparência.  
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Na fachada original do Grupo Escolar Barão de Mipibu, podíamos ver a data da 

construção do prédio e encontrar o nome do seu patrono que fora colocado já na 

República quando, através de Decreto foi estabelecido que “o grupo funcionará no 

próprio estadual [prédio], sito à Praça Tavares de Lyra” (RIO GRANDE DO NORTE, 

1909, p. 83). A homenagem se dava dentro do discurso da época de se valorizar os 

homens ilustres, como percebemos no trecho abaixo: 

 

[...] é bem de ver, que não exista na sede de nenhum município qualquer um edifício, o mais 
belo e majestoso da cidade, ostentando no alto da fachada a inscrição ‘grupo escolar’ sobre o 
patronato de um ilustre morto ou mesmo de algum vivo já recomendado à posteridade para que 
a população desse município tenha instrução suficiente (RIO GRANDE DO NORTE, 1914, p. 
1). 

 

O ato de homenagear homens do cenário público era uma prática que buscava 

enaltecer os feitos da personagem como também criar no imaginário social novos 

heróis. O nome dado ao Grupo na fachada da escola fazia parte do conjunto de símbolos 

que se queria internalizar nas pessoas. A própria arquitetura do prédio possuía esse 

objetivo. 

A presença do prédio escolar na cidade e a sua utilização pelo novo governo, 

reinaugurando-o a partir das concepções republicanas, colaborava na construção do 

imaginário da população que via na monumentalidade, nas diferenças da arquitetura, na 

sua estrutura e na sua nova organização, um símbolo do poderio do governo que estava 

se instalando como também, embutido os seus propósitos. 

Após o Império, com o advento da República, inserir o modelo educacional do 

Grupo Escolar contribuiu na construção desse imaginário, trazendo toda uma 

simbologia importantíssima para o período que estava se configurando, pois sem o 

componente do simbólico, a instituição escola não seria possível alcançar o imaginário 

da sociedade. Segundo Castoriadis: 

 

As instituições não se reduzem ao simbólico, mas só podem existir no 
simbólico, são impossíveis fora de um simbólico em segundo grau e 
constituem cada qual sua rede simbólica (1982, p. 142). 
 

Portanto, um grupo escolar só era possível dentro da construção de uma visão 

simbólica, pois exercia um papel social a ser representado como símbolo da 

modernidade, do progresso, como carro chefe do novo governo e dentro dele existia 

uma rede de símbolos, desde a estrutura física do grupo, a disposição dos locais e dos 
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móveis, passando pela organização pedagógica até o portar-se dos alunos e o que era 

ensinado. E foram sistemas simbólicos sancionados, ou seja, aceitos pela sociedade. 

 Ao analisarmos os livros de Inventário de móveis, percebemos que no ano de 

inauguração, o Grupo Escolar Barão de Mipibu foi equipado com um arsenal de móveis 

e materiais novos, como está apresentado na tabela abaixo: 

 

QUADRO 1: Listas de materiais e móveis do Grupo Escolar Barão de Mipibu. 

 

 

 

MÓVEIS 

E 

UTENSÍLIOS 

 

Bacia 

 

Tamborete 

Cabide  Quadro negro 

Carteiras com respectivos 

assentos 

Tinteiro 

Cadeira de braço Relógio de parede  

Mesa Lavatório  

Ardósia  Pote e caneco 
 

 

RECURSOS 

DIDÁTICOS 

Caixa em cubo Carta geográfica do RN 

Planisfério  Globo pequeno 

Diversos sólidos geométricos Constituição do RN 

  
 

Fonte: Grupo Escolar Barão de Mipibu (1909). 
 

A organização espacial e a utilização de materiais e recursos didáticos, a 

materialização da escola se fazia necessário para a realização da Pedagogia Moderna, 

para a concretização do método intuitivo ou Lição de coisas. 

A sistematização das salas comungava com o pensamento de ordem e disciplina 

vigente, as carteiras enfileiradas ficavam dispostas para o quadro negro, onde próximo 

havia uma mesa e cadeira para o professor, o tamborete em muitas vezes era utilizado 

com a função punitiva e disciplinadora, como afirma Galvão ao dizer que “ficar de pé 

no meio da sala ou perto da banca do professor era castigo comum aplicado aos alunos 

insubordinados [...]. Havia variações nesse tipo de castigo: ficar de pé com o tamborete, 

um pacote de livros ou um capacete na cabeça” (FARIA apud GALVÃO, 2003, p. 137-

139). A utilização de potes com água, bacias e lavatórios se faziam presente e se 

apresentavam como imagem do higienismo que se pretendia formar nas crianças. Bem 

como a utilização do relógio que tinha por objetivo a racionalização do tempo. Em uma 
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sociedade que se pretendia moderna, em que se configurava aos moldes capitalistas, a 

divisão do tempo se fazia presente, passando a existir o tempo escolar que delimitava os 

horários de entrada e saída, o intervalo para o recreio, gerando nos discentes, e na 

família desses, mudanças e novos valores acerca da temporalidade; a duração do tempo 

dedicado a ministrar cada disciplina, o que nos revelava o valor social dado a cada uma. 

Com a adoção do método intuitivo ou a Lição de Coisas se fazia necessário 

inserir no ambiente escolar diversos recursos didáticos para ilustrar, despertar o 

conhecimento no aluno, nesse intuito o Grupo Escolar Barão de Mipibu foi abastecido 

de objetos que buscavam ajudar no processo de ensino-aprendizagem como nos revela o 

quadro acima. Percebemos através dos materiais geométricos e aritméticos que esses 

estavam vinculados a uma formação que devia estar preparado para o trabalho, servir 

seu país e respeitá-lo. 

Como preocupação da formação do cidadão republicano encontramos materiais 

de ordem geográfica e histórica como o uso do planisfério, da carta geográfica do Rio 

Grande do Norte e da Constituição do Rio Grande do Norte, os alunos deveriam ter 

conhecimento acerca das leis do Estado para que desde pequeno fossem desenvolvendo 

o espírito republicano. 

Portanto, a construção de espaços escolares e a organização desses através de 

uma mobília e objetos próprios, era uma das formas de gerar no povo a imagem de um 

novo tempo, o qual seria marcado pelo progresso e modernização. Fazia-se necessário 

para a consolidação do governo republicano, diante de uma população com um 

imaginário marcado pelo período imperial, criar estratégias de formar um novo 

imaginário social, agora republicano, a edificação de grupos escolares foi uma das 

medidas encontradas, pois a monumentalidade dos prédios e a sua inserção na sociedade 

foi contribuindo para a formação do imaginário republicano. 
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4 O COTIDIANO ESCOLAR NA FORMAÇÃO DO IMAGINÁRIO COL ETIVO 

 

“O imaginário alimenta o homem e fá-lo agir. É um fenômeno 
coletivo, social e histórico. Uma história sem o imaginário é uma 
história mutilada e descarnada.”  

                                 Jacque Le Goff 
 

 

 A instituição escolar em sua estrutura física, através do seu prédio e sua 

arquitetura foi um dos meios encontrados para disseminar os valores republicanos. Isso 

a partir de um imaginário construído acerca do espaço escolar. O prédio escolar e os 

elementos que o compunham formavam uma imagem de suntuosidade, de ordem e de 

certo poder que alcançava a sociedade.  

 Além do espaço físico dos grupos escolares, outro meio de difundir as imagens 

que o novo governo pretendia na formação do imaginário republicano era o interior 

escolar. Lugar onde eram encontradas as ideias e os valores que pretendiam ser 

disseminados pela República. A vida escolar, o seu cotidiano através das disciplinas, do 

método aplicado nas aulas, dos ensinamentos que se passavam no dia-a-dia, bem como 

as festividades cívicas que eram produzidas pelos grupos para a sociedade, buscavam 

cumprir esse papel de formação dos homens através do imaginário. 

 O modelo dos grupos escolares foi organizado através de uma legislação própria 

que regia a sua organização e seu funcionamento interno, através da qual podemos 

observar os princípios, os meios que eram utilizados para alcançar os objetivos 

propostos. É possível observarmos as imagens que se pretendiam criar, forjando-as no 

corpo que frequentava a instituição escolar, a saber, os professores, alunos e pais.  

 Contudo, esse cotidiano extrapolava a vida interna dos grupos escolares, pois as 

ações extramuros eram fortes colaboradoras da construção do imaginário. Essas 

aconteciam através de festividades organizadas pelos grupos nas praças das cidades, 

onde era convidada a sociedade para acompanhar os desfiles, cantar os hinos, estender 

as bandeiras. Esses eventos iam além da formação dos alunos, mas alcançava também 

aqueles que não tinham acesso à escola, mas que indiretamente influenciados 

participavam assim da consolidação da nova nação. 

 Portanto, os grupos escolares se tornaram um veículo de construção do imaginário 

social republicano, amparados e direcionados por uma legislação educacional que 

determinava as ações cotidianas do ambiente escolar. 
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4.1 O CURRÍCULO ESCOLAR NA FORMAÇÃO DO HOMEM REPUBLICANO  

 

 A escola trouxe uma legislação própria, que direcionava todo e qualquer 

procedimento dentro da instituição, como também quem deveria ensinar e como isso 

aconteceria. Os professores deveriam comungar e seguir as orientações dadas pela 

Diretoria de Instrução Pública, órgão responsável por direcionar e fiscalizar a educação.  

Essa preocupação se dava para que os objetivos traçados pelo governo fossem 

colocados em prática.  

 Os grupos ao serem criados e inaugurados precisavam trazer em seu corpo 

docente, profissionais que estivessem aptos e tivessem sido formados dentro das 

concepções vigentes na proposta dos Grupos Escolares. Porém, no Rio Grande do 

Norte, a Escola Normal que formava os professores do ensino primário só foi ser 

reinaugurada em 1908 juntamente com o Grupo Escolar Modelo Augusto Severo, um 

ano antes do Grupo Escolar Barão de Mipibu.  

 

Art. 3 – a preparação técnica para o magistério primário, far-se-á na 
Escola Normal e Escola Modelo, mantidos na capital do Estado. (RIO 
GRANDE DO NORTE, 1910, p.120) 

 

 Portanto, existia uma carência de docentes com essas características. Os alunos da 

Escola Normal no ano da inauguração do Grupo em estudo, ainda não estavam 

formados para assumir turmas escolares. 

 Contudo, ao observarmos o corpo docente dos primeiros anos do Grupo Escolar 

Barão de Mipibu, percebemos que esse sofreu uma mudança logo no início de sua 

existência. Os docentes dos primeiros anos foram substituídos por outros que 

pertenciam ao Grupo Modelo Augusto Severo. Não sabemos ao certo a origem dos 

primeiros professores, se já lecionavam no Grupo ou se foram contratados 

temporariamente. No entanto, encontramos os nomes dos novos professores do Grupo 

em obra de Luís da Câmara Cascudo (1999), o qual se refere a esses e outros docentes 

como pertencentes ao Grupo Escolar Modelo. Nessa lista estavam contidos os nomes de 

Severino Bezerra e Judith Castro, os professores que encontramos no quadro de 

docentes do Grupo Escolar Barão de Mipibu. A figura abaixo nos mostra as mudanças 

ocorridas no corpo docente até a década de 20 do século XX. 

 



94 

 

 

 

FIGURA 19: Mudanças dos Professores após estabelecimento do Grupo Escolar Barão de 
Mipibu (1909 – 1921) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fonte: Grupo Escolar Barão de Mipibu (1909 – 1921). 
  

 As mudanças e transferências realizadas no Grupo Escolar Barão de Mipibu nos 

mostram a preocupação que o representante da Diretoria de Instrução tinha em que os 

professores dos Grupos Escolares do Estado possuíssem um corpo docente que 

comungasse com os seus pensamentos, sendo formados nas novas concepções e assim 

fossem capazes de transmitir o conhecimento segundo os interesses do novo governo 

que se instalara. 

 Portanto, supomos que os professores transferidos para o Grupo Escolar Barão de 

Mipibu, ao virem do Grupo Modelo da capital traziam em suas práticas os princípios do 

Método Intuitivo ou Lição de coisas e da noção da necessidade de através da escola 

formar o cidadão republicano, pois estavam sendo formados para tal fim. 

 Encontramos na legislação educacional da época essa preocupação de formar os 

normalistas segundo as concepções republicanas e assim passar aos seus alunos os 

mesmos princípios que a República prezava. O Artigo 55º do Decreto nº 239 de 15 de 

Frederico Campos
(1909-1911)

Severino Bezerra 
(1911-1921)

Eulália S. da Câmara
(1909 - 1911)

Judith de Castro
(1911 - 1919)

Josefa Augusta de Paiva 
(1909 - 1911)

Abigail Furtado
(1911 - ?)

DIRETORES PROFESSORES DA ESCOLA MASCULINA 
DO GRUPO ESCOLAR BARÃO DE MIPIBÚ 

PROFESSORAS DA ESCOLA FEMININA DO GRUPO 
ESCOLAR BARÃO DE MIPIBÚ 

PROFESSORAS DA ESCOLA MISTA INFANTIL DO 
GRUPO ESCOLAR BARÃO DE MIPIBÚ 
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dezembro 1910 prescreve que além da preocupação com o preparo intelectual o 

professor deveria sobretudo ser formado no caráter e espírito (RIO GRANDE DO 

NORTE, 1910). 

 A formação do aluno da Escola Normal era organizada pela Diretoria Geral de 

Instrução Pública, na qual como nos revela o Artigo 57º, “o ensino observará os 

métodos modernos, conforme as instruções da Diretoria geral” (RIO GRANDE DO 

NORTE, 1910, p. 127). Portanto, percebemos que da mesma forma que se escolhia a 

metodologia que deveria ser utilizada, supomos que toda a organização da Escola 

Normal passava também por essa diretoria, a qual orientava o proceder do ensino dos 

futuros professores da escola primária.  

 Outro aspecto importante que a legislação explicitava era acerca das disciplinas 

cursadas pelos normalistas. Para esses, o ensino deveria ser de tal forma prático, em que 

o aluno fosse capaz de por si só ensinar no primário o que havia aprendido na Escola 

Normal.  

  Percebemos isso, pois muitas das disciplinas ensinadas na formação do docente 

eram encontradas no currículo da escola primária e ambas possuíam uma preocupação 

em formar o cidadão republicano.  

 

QUADRO 2: Parte da Grade curricular da Escola Normal de Natal – RN (1910). 

 

DISCIPLINAS DA ESCOLA NORMAL QUE PERMANECERAM NA 

ESCOLA PRIMÁRIA 

Português e Caligrafia 

Trabalhos manuais 

Exercícios físicos 

Aritmética, Álgebra e Geometria Concreta 

Geografia, História do Brasil 

Noções de Higiene 

Instrução moral e cívica 

Economia doméstica 

Desenho natural 

Música 

Fonte: Rio Grande do Norte (1910).  
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 Portanto, a partir da análise da legislação, compreendemos que a formação do 

professor normalista vinha prescrita e direcionada, explicitando os conteúdos que 

deveriam se ensinar às crianças. Reafirmando o que Chervel (1988) nos revela, que a 

maior função dos professores era apresentar aos alunos as disciplinas inteiramente 

elaboradas, sem nenhum incidente ou surpresas. 

 Contudo, outras disciplinas faziam parte da grade curricular dos professores que 

complementavam a sua formação, a saber, Noções de latim comparado; Francês e Inglês 

prático e teórico; História da Civilização, Noções de física, Química e História natural, 

como também Pedagogia e Legislação escolar. Essas duas últimas eram voltadas para a 

prática didática e para as normas de funcionamento da escola. 

 Os professores que foram ensinar no Grupo Escolar Barão de Mipibu estavam 

inseridos nesse contexto de formação e supomos que também deveriam passar o 

conteúdo segundo a sua finalidade, sem muitas interferências, pois esse já vinha 

discriminado pela Diretoria Geral de instrução Pública.  

  Além da formação do professor ser direcionada para a escola que se pretendia, 

inferimos que as orientações acerca do Regimento interno dos Grupos Escolares, bem 

como o material escolhido como as cartilhas, os livros didáticos, o conteúdo e o método 

aplicado em sala de aula eram orientados pela Diretoria Geral de Instrução Pública e 

precisavam ser passados segundo os desígnios desses. Isso porque a legislação nos 

revela que a organização do currículo escolar e a orientação normativa, funcional e 

didática eram competências do Diretor de Instrução15: 

 

Art 148º - compete ao Diretor Geral organizar o regimento interno das 
escolas, horários da classe, programas de ensino e instruções para a 
sua perfeita execução, sujeitando-as à aprovação do Governo do 
Estado, que os mandará vigorar (RIO GRANDE DO NORTE, 1910, 
p. 138).  

 

 Como também, nos Incisos 10º e 11º do Artigo 166º do Decreto nº 239 de 15 de 

dezembro 1910: 

 

 10º Organizar os programas primários e rever os dos cursos em geral; 

                                                           
15

 Segundo os Artigos 169º e 170º, o Diretor Geral de Instrução era auxiliado por um conselho de 
instrução nas decisões, estudos e aplicações das leis educacionais, e que esses possuíam apenas expressão 
a partir de votos com valor consultivo (RIO GRANDE DO NORTE, 1910). 
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11ºexpedir instruções pedagógicas e atos referentes ao ensino (RIO 
GRANDE DO NORTE, 1910, p. 146). 
 

  A organização curricular dos Grupos Escolares foi criada para uma finalidade, ser 

disseminadora dos valores republicanos. A preocupação na escolha do modelo 

educacional com disciplinas pensadas e estruturadas, a ênfase na importância de ensiná-

las, se revelava com o intuito de formar cidadãos, aos moldes da República que se 

consolidava. Não havia a preocupação com a formação de um cidadão reflexivo, critico, 

mas com um cidadão moldado, dentro de uma forma, a qual era apresentada pelo 

governo republicano. 

 Percebemos essa falta de um caráter reflexivo na proposta de ensino pela própria 

legislação da época. A referida legislação determinava o intuito educacional, o qual 

passava pela influência positivista que a educação brasileira sofreu no final do século 

XIX e início do século XX. Observamos diversos momentos em que é explicitada a 

intenção da educação nesse período. O seguinte trecho: “com o tríplice fim intelectual, 

moral e físico” (RIO GRANDE DO NORTE, 1911, p. 92), nos mostra que a lei 

expressa claramente em quais princípios a educação deveria se fundamentar, ou seja, ser 

realizada. Esse tripé encontrado na legislação, era fundamentado no Positivismo. A 

educação intelectual era pautada em um ensino enciclopédico e voltado para o 

cientificismo e não para a reflexão. A preocupação com o ensino da moral, na qual se 

pretendia formar o caráter dos jovens através de valores como o altruísmo. Por fim, a 

educação do físico, que se apoiava nas ideias do higienismo e da eugenia.  

   As bases da educação encontrada na legislação norte-rio-grandense sofreu 

influência da Reforma de ensino do Distrito Federal conhecida como Reforma 

Benjamin Constant de 1980, que serviu de inspiração para os outros estados. A referida 

lei, em seu primeiro Artigo afirmava que “É completamente livre aos particulares, no 

Distrito Federal, o ensino primário e secundário, sob as condições de moralidade, 

higiene e estatística definidas nesta lei” (DISTRITO FEDERAL, 1980). 

  A atenção à formação do cidadão republicano sob a influência positivista nos 

leva a inferir que a educação não estava preocupada em formar cidadãos de pensamento 

livre, mas que ao terem um ensino pautado nos aspectos descritos acima, estavam sendo 

formados para comungarem com os princípios disseminados. 

 Outro aspecto que nos ajuda a compreender a preocupação com a prática da 

educação determinada pela legislação era o rigor em fiscalizar o processo educacional. 
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Aquela prescrevia um corpo administrativo que se apresentava dentre outras funções a 

de fiscalizar o ensino. O próprio diretor do grupo escolar deveria “cumprir e fazer 

cumprir as leis do ensino e as instruções da Diretoria Geral” (RIO GRANDE DO 

NORTE, 1911, p.106). Por sua vez, essa era responsável por: 

 

Inciso 2º - exercer diretamente ou por intermédio dos Inspetores de 
ensino a fiscalização e inspeção técnica; 
Inciso 3º - Executar e fazer cumprir as leis, regulamentos e ordens do 
governo relativo a espécie (RIO GRANDE DO NORTE, 1911, p. 
123). 

 

 Contudo, para saber se os programas curriculares estavam sendo realizados a 

Diretoria visitava cada Grupo Escolar fiscalizando-os: 

 

O método pelo qual se está fazendo o ensino da leitura é o analítico 
sintético baseado na “Nova cartilha” de Marciano Oliveira e de 
conformidade com as instruções expedidas oficialmente. Todas as 
disciplinas do horário são lecionadas de acordo com o horário oficial e 
seguindo o programa e o processos de ensino indicados pelo Diretor 
de Instrução Pública. [...]A leitura é dada em livros aprovados 
oficialmente e os trabalhos gráficos são feitos em cadernos 
apropriados (GRUPO ESCOLAR BARÃO DE MIPIBU, 1918).   

 

 Era uma prática recorrente dos Diretores de Instrução Pública e Inspetores 

procurar fiscalizar a escrituração do dia-a-dia da escola. Os Diários de Classe eram um 

dos objetos de fiscalização, pois era onde se encontrava discriminado as aulas dadas em 

um determinado período. 

 

A escola isolada masculina do Grupo Escolar Barão de Mipibu, regida 
pelo professor Severino Bezerra de Melo; foi ontem e hoje por mim 
inspecionada, encontrando a escrituração em dia e devidamente 
lançada, com exceção da matricula dos alunos, que não está ainda 
completa e do Diário de Classe, onde se mostram algumas falhas, para 
cuja correção formei ao professor as instruções necessárias (GRUPO 
ESCOLAR BARÃO DE MIPIBU, 1918). 

 

 No Grupo Escolar Barão de Mipibu, podemos perceber a atuação dos inspetores 

na fiscalização dos registros da instituição. Os registros dos acontecimentos escolares 

possibilitavam as autoridades verificarem se o ensino e o funcionamento do Grupo 

estavam em conformidade com as orientações para a educação.  
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 Portanto, ao chegarem nos grupos escolares, os docentes encontravam já uma 

grade curricular estruturada (tabela abaixo) e organizada vinda da legislação 

educacional, a qual apresentava o seu programa de ensino ressaltando a importância de 

ser baseado na tríplice formação do aluno, a qual compreenderia a educação física, 

intelectual e moral da criança (RIO GRANDE DO NORTE, 1911).  Como também uma 

fiscalização que tentava controlar a atuação do professor em sua didática e nos 

conteúdos ensinados nas instituições escolares. 

 
QUADRO 3: Disciplinas ensinadas nos Grupos Escolares do Rio Grande do Norte (1909 -

1920). 
 

DISCIPLINAS ENSINADAS NOS GRUPOS ESCOALRES DO RIO GRANDE 
DO NORTE 

Leitura e escrita 

Contabilidade 

Lições de coisa (1920) 

Língua nacional 

Desenho natural 

Geometria concreta 

Rudimentos de História do Brasil ou História Pátria 

Instrução moral e cívica 

Economia doméstica 

Noções de geografia 

Exercícios físicos 

Trabalhos manuais 

Cantos escolares e Hinos  

Cálculo (1916) 

Sistema métrico decimal (1916) 

História do Rio Grande do Norte (1916) 

Declamação (1920) 
Fonte: Rio Grande do Norte (1909 – 1920). 
 

 Segundo Fonseca (2004), os programas curriculares demostravam claramente as 

intenções republicanas, pois era onde se definia os conteúdos, metodologias e os 

materiais didáticos a serem utilizados pelos Grupos Escolares. 

 Os Diários de Classe do Grupo Escolar Barão de Mipibu, traziam em sua 

composição elementos, a saber, horário, matéria, assunto e a demonstração desse, o que 
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nos possibilitou perceber a organização e como eram dados os conteúdos, bem como a 

partir desses percebermos a sua finalidade.  

Figura 20: Diário de Classe da Escola Feminina do Grupo Escolar Barão de Mipibu (1918). 

 
Fonte: Grupo Escolar Barão de Mipibu (1918). 
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Quadro 4:  Transcrição do Diário de Classe da Escola Feminina do Grupo Escolar Barão de 

Mipibu (1918). 

HORÁRIO MATÉRIA PONTO A TRATAR DEMONSTRAÇÃ

O 

9,5 – 9,25 Leitura e 
Escrita  

1ª seção: Leitura da pág. 42 da “Nova 
Cartilha” 
2ª) cópia de um trecho da lição do dia. 

“Clarinha e 
Florinda estavam 
brincando muito 
alegre.” 

9,25 – 9,45 Escrita e 
Leitura  

1ª seção: cópia das palavras da lição. 
2ª) Leitura da pág. 40 das “Páginas 
infantis”  

 
“Se eu fosse você”. 

9,45 – 10 História Pátria As duas seções: Os colonizadores e 
Caramauru 
Descoberta – Cabral (recapitulação) 

 

10h – 10,10 Calhistenica  As duas seções: flexão e rotação do 
tronco. Distensão dos braços e marcha 
com canto. 

 

10,10 – 10,30 Cálculo  1ª seção: Somar e diminuir dentro de 1 a 
90; 
2ª) pequenos cálculos de multiplicar de 
100 a 150. 

8+8; 9+9; 10 +10, 
etc. 
2 x 2; 8+2, 9 x 2, 
etc. 
22 x 4, 33 x 6 etc. 

10,30 – 10,45 Declamação As duas seções: Recitativos   

10,45 – 11h Língua 
Materna  

1ª seção: cópia de pequenas frases 
formadas com as palavras da lição. 
Ditado de um trecho conhecido 

 

11,15 – 11,35 Leitura e 
Escrita  

3ª seção: Leitura na pág. 106 da “Nossa 
Pátria” 
4ª) Cópia de um trecho da lição do dia. 

“Retira-se D. 
Pedro” 

11,35 – 11,55 Escrita e 
Leitura 

3ª seção: cópia do livro 
4ª) Leitura da pág. 210 do “Coração” 

 
“O incêndio” 

11, 55 - 12,10  História Pátria As duas seções: Vasco da Gama – O 
descobrimento do Brasil  

 

12, 10 – 12, 
20 

Calhistenica As duas seções: os mesmos exercícios da 
1ª e da 2ª. 

 

12,20 – 12,40 Cálculo  3ª seção: Problemas sobre subtração (oral) 
4ª revisão das 4 operações: problemas 
máximo divisor comum 

82? X 320, 2460: 
89; 3240-2193; etc. 
 

12,40 -12,55 Declamação  As duas seções: Recitativos   

12,55 – 13,10 Língua 
Materna 

3ª seção: Ditado de um trecho 
desconhecido  
4ª Um cartão de convite para uma festa 
escolar  

 

S. José, 17 de junho de 1918. 
A professora Judith de Castro Barbosa. 
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  Concordamos com Chervel (1988) que nenhuma disciplina escolar é ensinada sem 

objetivo e esse por sua vez, no início do século XX, buscava disciplinar o espírito e isso 

de diversas formas, pois existem: 

 

Finalidades culturais diversas reservadas à escola, desde a 
aprendizagem da leitura ou da ortografia até a formação humanista 
tradicional, passando pelas ciências, as artes, as técnicas. Finalidades 
mais sutis, da socialização do indivíduo no sentido amplo, da 
aprendizagem da disciplina social, da ordem, do silêncio, da higiene, 
da polidez, dos comportamentos docentes, etc. [...] A educação dada e 
recebida nos estabelecimentos escolares é, à imagem das finalidades 
correspondentes, um conjunto complexo que não se reduz aos 
ensinamentos explícitos e programados (CHERVEL, 1988, p. 15). 

 

 São as “finalidades mais sutis” que nos interessam, pois são através da seleção e 

uso dos conteúdos escolares que vamos percebendo a disciplina social e enraizando isso 

no imaginário daquela geração. Além de se aprender a ler, escrever e contar, a criança 

desse período precisava saber ser sociável, necessitava aprender como se portar diante 

da sociedade, a partir de uma concepção positivista. O infante frequentava a escola com 

o objetivo de lhe serem apresentadas as letras e os números, mas também para aprender 

a ser um cidadão republicano.  

 A partir das disciplinas apresentadas no currículo acima e dos Diários de classe do 

Grupo Escolar Barão de Mipibu, podemos observar que existiam disciplinas que 

expressavam de forma mais latente o objetivo e a preocupação com a formação do 

cidadão a partir da concepção do civismo, são essas, a saber: Leitura e escrita, Instrução 

moral e cívica, Noções de geografia, Exercícios físicos, Trabalhos manuais, Cantos 

escolares e Hinos, Rudimentos de História do Brasil ou História Pátria e História do Rio 

Grande do Norte. 

 Nas aulas de Leitura e escrita do Grupo Escolar Barão de Mipibu, que em muitos 

momentos encontramos escrito Leitura e caligrafia, os alunos a deveriam aprender a 

escrever e ler segundo a norma culta da época. Compreendia-se que para se tornar 

cidadão capaz de exercer sua cidadania através do voto, o indivíduo deveria ser 

alfabetizado, saber ler e escrever.  Contudo, além dessa preocupação com a estética 

da leitura e da escrita, muitos dos textos estavam relacionados ao ensino da História 

Pátria. Encontramos nos Diários de Classe do Grupo Escolar Barão de Mipibu 

momentos reservados na aula de leitura ao uso do Livro Didático de História, o que nos 

faz perceber que, essas aulas também apoiavam o discurso oferecido no ensino da 
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História Pátria. O quadro abaixo é uma transcrição de trecho de um dos Diários de 

Classe analisados e esse comprova como as duas disciplinas caminhavam juntas. Essa 

pratica acontecia, geralmente, quando as aulas de Escrita e Leitura eram dadas no 

mesmo dia que a disciplina de História. 

 

QUADRO 5: Transcrição de trecho do Diário de Classe da Escola feminina do Grupo Escolar 
Barão de Mipibu, 1919. 

 

Matéria Ponto a tratar  Demonstração  

Escrita e Leitura (3ª) leitura na pág. 128 do 

livro “Nossa Pátria” de 

Rocha Pombo  

“Vamos agora libertar o 

povo paraguaio” 

Fonte: Grupo Escolar Barão de Mipibu (1919). 
 

 As preocupações em despertar no aluno o sentimento de compromisso, zelo e 

responsabilidade com a Pátria, como também ensinar os modos de se comportar em 

sociedade, colaborar para a formação do caráter cívico dos alunos eram aprendidas na 

disciplina Instrução Moral e Cívica. A disciplina surgiu como articuladora com o ensino 

de História “visava reforçar os sentimentos patrióticos da população” (FONSECA, 

2004, p. 51). 

 A importância de Moral e Cívica era tamanha, que foi dedicado um espaço na 

legislação com artigos direcionando a sua realização e relevância na educação dos 

jovens. 

 

Art. 50 – “a formação do caráter do educando deve ser uma das 
maiores preocupações do professor...  
Art. 51 – as lições de moral serão dadas em lugar próprio, no horário 
de todas as classes, aproveitando-se, quanto possível, os estímulos que 
derivam da vida escolar, social e familiar, a oportunidade das boas 
ações dos alunos, para estimular ou corrigir por meio do conselho e, 
sobretudo, do exemplo (RIO RANDE DO NORTE, 1916, p. 54). 

 

 Era motivada por momentos dedicados a orientações acerca do proceder das 

crianças no interior da escola e fora dela, ou seja, em casa e na sociedade.    

 Tanto na Escola Feminina quanto na Masculina os valores como o respeito e a 

obediência às autoridades deveriam ser aprendidos desde pequenos, pois uma sociedade 

centrada na ordem necessitava ser pautada nessas virtudes. Era infundida nas aulas de 

Moral e Cívica no Grupo Escolar Barão de Mipibu, o sentimento de gratidão, os jovens 
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precisavam aprender a ser gratos aos mais velhos, aos professores, aos pais e por fim a 

Pátria. 

 Os deveres escolares eram sempre lembrados nessas aulas. As crianças deveriam 

ser assíduas na escola, ter pontualidade nos horários, respeitar e obedecer as autoridades 

escolares, era proibido brigar dentro da escola atenta as posturas dentro da sala de aula e 

aos cuidados com o corpo. Essa última regra era difundida de forma latente, através dos 

princípios do higienismo. O aluno deveria ir para o Grupo asseado, e cabia aos 

professores fiscalizar se os fardamentos e encontrava limpo, as crianças banhadas, 

estando o alunado sujeito a punição caso não obedecesse a essas orientações. 

Corroborando com essas questões, as matriculas deveriam levar o comprovante de 

vacinas, pois era um dos pré-requisitos para cursar a escola primária pública, o aluno 

que não apresentasse o cartão não poderia ser matriculado. 

 

Art. 55 – para cuidados da higiene pessoal dos alunos, o professor, 
antes de iniciar os trabalhos das aulas, verificará se eles estão 
devidamente asseados no corpo e nas roupas. No caso de encontrar 
algum com falta de asseio, providenciará para que a falta seja 
corrigida, sem expor o aluno ao ridículo (RIO GRANDE DO NORTE, 
1916, p. 54). 

 

 Além das orientações, em geral, ensinadas às crianças, existiam diferenças do 

ensino masculino para o feminino. Apresentava-se de forma diferenciada acerca dos 

conteúdos ensinados para meninos e meninas, seguindo o princípio sexista, tornando-se 

um dos meios para moldar a conduta dos cidadãos. Segundo o que pudemos observar 

nos Diários de Classe do Grupo Escolar Barão de Mipibu, aos homens, a preocupação 

se estendia aos relacionamentos na sociedade, principalmente na rua, referente a brigas 

entre colegas, a andar com más companhias, que faziam bagunça nas ruas como 

podemos perceber nas aulas do professor Severino Bezerra. Para as alunas da professora 

Judith de Castro da Escola Feminina, encontramos aulas em que o conteúdo lecionado 

era Bons modos na escola, casa e com os mais velhos, a preocupação com os Modos 

corretos de sentar-se, andar e conversar. Por fim, o ensino de “Moral e Cívica” se 

preocupava com a formação de um cidadão comportado, que seguia os padrões de 

obediência e comportamento da época, sem muitas resistências. 

 Outra disciplina em que podemos perceber a difusão dos princípios republicanos 

era os Exercícios Físicos.  Essa surgiu em meio aos debates acerca da educação e da 
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higiene, da saúde do corpo. Em sua concepção existia a preocupação em formar o aluno 

nos ideais higienistas, como os de ordem e sentimento cívico.  

 

Art. 54 – a educação física da escola tem por fim auxiliar e regular o 
desenvolvimento do corpo e repousar o espirito das aplicações 
constantes da classe, reduz-se a exercícios dos sentidos pelo 
conhecimento e análise dos objetos materiais, cultivo da voz e dos 
órgãos vocais pelo canto, conselhos higiênicos relativos, a 
conservação da saúde. Exercícios calhistenicos durante a classe jogos 
recreativos moderados, independentes de aparelhos, durante os 
recreios e nos passeios escolares (RIO GRANDE DO NORTE, 1916, 
p. 54). 

 

 Percebemos através do discurso acerca da importância de tal disciplina, a 

preocupação coma prevenção da saúde. Atrelada ao contexto de se cuidar de uma 

sociedade doente, cheia de mazelas causadas pela falta de higiene. A disciplina de 

Exercícios Físicos buscava ser um meio de mudar esse quadro em que se olhava para 

um Brasil doente. 

 Além das preocupações com a saúde, um aspecto bem explorado era disciplinar o 

corpo e alma. Nas aulas do Grupo Escolar Barão de Mipibu, os exercícios físicos 

colaboravam para a formação do sentimento cívico, pois em vários dos Diários de 

Classe encontramos descrição das atividades realizadas e em meio os exercícios 

corporais todos terminavam em momentos reservados a marchar. Entre as flexões do 

tronco, exercícios de braços e pernas, sempre se praticava a marcha, ou seja, em todas 

as aulas de Educação Física eram separados um tempo para os alunos marcharem, já 

treinando para os desfiles cívicos.  

 Por fim, temos as aulas de Cantos Escolares ou Hinos, esses também foram 

inseridos no currículo como uma disciplina que buscava ensinar os alunos através do 

canto o amor à Nação. Percebemos esse intuito através das aulas que eram dedicadas ao 

ensaio de hinos, marchinhas e cânticos. Nos Diários do Grupo Escolar Barão de Mipibu, 

encontramos momentos dedicados ao ensaio do Hino Nacional, da República, da 

Bandeira, dedicados ao Rio Grande do Norte como Potiguar, o do Grupo Escolar e até 

mesmo encontramos o ensaio de hinos às árvores. Entre as marchinhas, eram todas de 

cunho cívico, a saber, Marchemos país e Da pátria de Camarão, essa dedicada ao 

estado Norte-rio-grandense. 

 No Grupo Escolar Barão de Mipibu essas aulas, como as demais, eram dadas 

dentro de um período de 15 a 25 minutos durante duas vezes no mesmo turno e duas 
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vezes por semana, visto a importância que o aprendizado desses possuíam no contexto 

escolar da época. O intuito era formar a mentalidade da geração que surgia. Essa prática 

colaborava para o sentimento de pertença a nação, gerando o chamado sentimento 

cívico, expresso nas diversas atividades que os grupos realizavam relacionadas ao 

patriotismo como a comemoração de eventos históricos. 

 Todas as disciplinas tinham a sua contribuição para os objetivos pretendidos. 

Contudo, as citadas acima ganhavam uma relevância maior na formação do imaginário 

coletivo e isso porque estavam ligadas a disciplina que mais colaborava para a 

construção desse imaginário. Existia uma que conseguia através de seu ensino alcançar 

por excelência o imaginário das novas gerações. Essa disciplina, nesse período, foi se 

tornando o carro-chefe na construção do imaginário republicano, a saber, a História 

Pátria. 

 

4.2 A HISTÓRIA PÁTRIA NA CONSTRUÇÃO DO IMAGINÁRIO REPUBLICANO 

 

 Com o advento da República deixava-se de ensinar a História Sagrada, juntamente 

com a História Profana, pois, a partir da separação da Igreja Católica com o Estado 

brasileiro, esse passou a ser laico e proibia qualquer doutrinamento religioso dentro da 

escola, como nos mostra o Código de Ensino do Rio Grande do Norte para os Grupos 

Escolares: “a nenhum mestre é permitido o doutrinamento religioso de qualquer 

natureza...” (RIO GRANDE DO NORTE, 1910).  

 Essas mudanças acerca dos conteúdos da disciplina História ocorreram por causa 

dos seus objetivos que já não eram mais os mesmos. A República influenciada pelas 

ideias iluministas e positivistas não estava preocupada em formar súditos fiéis, mas em 

moldar nas novas gerações os pensamentos republicanos, principalmente inserir na 

educação uma formação centrada no nacionalismo. A História foi se tornando um 

veículo de propagação de interesses do Estado ao ser dada a ênfase na História Pátria. 

 Essa disciplina era a grande responsável por formar nos jovens o sentimento de 

pertença, de amor à Pátria e de construir um imaginário cheio de heróis, mitos e 

símbolos, era considerada “a legitimadora da tradição nacional, da cultura, das crenças, 

da arte, do território” (BITTENCOURT, 2004, p. 43). Cabia à História a formação 

cívica como nos afirma a legislação educacional do Rio Grande do Norte de 1916 nos 

artigos abaixo: 
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Art. 52-  a formação do sentimento cívico será feita, principalmente, 
por meio de explicações sumárias sobre a organização política do 
Brasil, do RN e dos municípios, o exercício dos direitos e deveres do 
cidadão brasileiro e referências a fatos capitais da História Pátria; 
Art. 53 – a instrução cívica será dada por meio de leituras, biografias, 
narração de fatos notáveis e outros meios adequados (RIO GRANDE 
DO NORTE, 1916, p. 55). 
 

 A preocupação em perpetuar nos mais jovens os ‘fatos notáveis’ de ‘pessoas 

notáveis’, pretendia na realidade mostrar, a partir da imagem de um passado glorioso a 

perspectiva de um mesmo futuro regido pelo progresso, pela presença de um cidadão 

que tivesse em si incorporado o projeto republicano. Para isso, era necessário formar a 

imagem de um país homogêneo, em que as ações humanas trabalhavam na constituição 

de uma cultura nacional, sem muitas divergências. A História se apresentava, assim, 

como uma das disciplinas fundamentais no processo de formação de uma identidade 

comum – o cidadão nacional – destinado a continuar a obra de organização da nação 

brasileira. 

 

[...] heróis são símbolos poderosos, encarnações de ideias e 
aspirações, pontos de referência, fulcros de identificação coletiva. São, 
por isso, instrumentos eficazes para atingir a cabeça e o coração dos 
cidadãos a serviço da legitimação de regimes políticos 
(CARVALHO,1990, p. 55). 

  

 Portanto, para se construir a unidade nacional e para consolidar o seu governo e a 

construção de uma História em que o povo se encontrasse, se identificasse, era preciso 

“eliminar as arestas, conciliar-se com o passado monarquista” (CARVALHO, 1990, p. 

70). Na construção da aceitação republicana fez-se necessário voltar-se às raízes 

imperiais, pois para o povo já existiam heróis, mitos e símbolos que faziam parte do seu 

imaginário. 

 Segundo Carvalho (1990), a escolha dos mitos e heróis nacionais deu-se no 

entorno da tradição e não dos que teriam proclamado a República. Essa foi uma das 

estratégias encontradas pelos republicanos para garantir a aceitação do povo, pois não 

poderiam chegar ao poder impondo novos mitos e heróis ou símbolos ao povo, esses 

acabariam por resistir como se deu no caso do Hino Nacional16. 

 O ensino de História buscava formar nos jovens a concepção de uma nação repleta 

de heróis, de homens que dedicaram a sua vida ao serviço e ao amor à Nação. Contudo, 

                                                           

16
 Tema discutido na seção seguinte. 
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em meio a todos os “homens bons”, servidores da Pátria, era preciso que houvesse um 

que unificasse todos os anseios acerca do herói nacional, aquele que representaria todas 

as denominações sociais. 

 Nesse intuito, nos explica Carvalho (1990) que os republicanos foram buscar na 

colônia o personagem de Tiradentes, como elo que poderia colaborar com a construção 

da identidade nacional, representando as ideias de liberdade e unidade nacional, nos 

quais o povo se sentisse representado, tendo o seu imaginário formado. 

 

A República foi buscar nele o seu Herói, atrelando-o as ideias de 
nação, liberdade, coragem, unidade, para, além disso, um mártir, pois 
mesmo com a separação do Estado da Igreja, aquele não pode separar 
o herói republicano brasileiro da religiosidade do povo. Logo a figura 
de Tiradentes criou aspectos de um novo Cristo, como o salvador da 
pátria (CRUZ, 2014, p.53). 

  

 Le Goff (1994) nos explica que o termo ‘herói’ passou por mudanças ao longo do 

tempo. Na Antiguidade era designado um personagem que ultrapassava a normalidade 

em sua coragem, mas não pertenciam as categorias dos deuses ou semideuses. Durante a 

Idade Média o homem corajoso, o herói passava a ser visto como o santo, sendo que 

somente a partir do século XII tornou-se um adjetivo seguido de substantivo, sofrendo 

uma mudança, o qual passou a ter o sentido de cortês, gentil, belo, franco. Percebemos 

que essas definições dadas ao termo ‘herói’ ao longo do tempo ressoou no entendimento 

das características do herói nacional brasileiro. A imagem de Tiradentes foi construída 

incluindo essas visões de coragem - capaz de morrer pelos seus ideais, como também de 

santo, mártir – o salvador da Pátria. 

 Tiradentes se tornou o herói nacional porque foi capaz de, através da imaginação a 

qual foi sendo forjado, unir em si os diferentes elementos que constituíam a sociedade 

brasileira a saber, a religião católica, o povo e as elites. Tiradentes se tornou o mártir da 

Pátria. Os republicanos foram formar e consolidar o herói nacional no imaginário, lugar 

por excelência da formação de heróis, lendas e mitos, pois como nos afirma Miceli 

(1988, p. 41), “o habitat do herói é a imaginação, e cada um deve vê-lo (senti-lo) com 

seus próprios olhos”. Foi preciso recorrer aos sentidos para se conseguir êxito, somente 

através desses aflorados é que se tornou possível conquistar o povo e somente a 

imaginação pode gerar esse movimento nas pessoas. 

 A construção da imagem passava também pela aparência do herói. Esse aspecto 

na construção do personagem dentro do imaginário coletivo, o percebemos quando Le 
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Goff (1994) apresenta como se deu a elaboração da imagem de Carlos Magno como 

herói e lenda medieval, explicando que Eginhardo, autor de A vida de Carlos Magnos 

(840), descrevia a imagem de um homem da cabeça redonda, olhos grandes, nariz um 

pouco maior que a média com belos cabelos brancos e de expressão alegre. Na realidade 

Eginhardo buscava mostrar Carlos Magno como um autêntico rei franco, mesmo que a 

sua origem fosse germânica. 

 No caso de Tiradentes, muitas imagens foram construídas apresentando-o como 

um novo Cristo. Podemos citar a obra de Pedro Américo em Tiradentes Esquartejado. 

A impressão que se desejava deixar era de um mártir cívico, mesmo que esse em sua 

origem não tivesse nenhuma relação com a religião, mas pelo caráter religioso da 

população, pegava elementos da cultura religiosa do povo e incorporava ao seu ideal 

propagandista, gerando a unidade mística dos cidadãos (CARVALHO, 1990) 

 Na obra de José Murilo de Carvalho, podemos observar essa comparação quando 

o autor nos mostra a pintura citada acima e a descreve mostrando o intuito para o qual 

foi feita, o que os republicanos queriam passar do personagem histórico Tiradentes. 

Trouxemos a figura do personagem que é utilizada pelo autor em seu livro, A formação 

das Almas (1990), para mostrarmos o quanto ela buscava imprimir nos observadores a 

imagem de um Tiradentes mártir, semelhante a Cristo e que deu a vida por amor a nação 

brasileira.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 

 

 

 

FIGURA 24: Tiradentes Esquartejado de Pedro Américo (1893). 

 

 
Fonte: Brasil (2014). 

 

 Portanto, percebemos que o retorno à tradição como é o caso de Tiradentes nos 

revela que os republicanos a utilizaram, mas buscando modificar a imagem que se tinha 

do personagem, passando a ser visto como um símbolo da República, exemplo de herói 

que amava a sua Pátria e por isso se tornara mártir dela.  

 

Os republicanos, após 1889, não alteraram substancialmente as 
diretrizes da produção historiográfica ou dos manuais didáticos. Mas 
operaram uma inversão significativa na abordagem dada à 
Inconfidência, elevada agora a condição de movimento-símbolo da 
luta republicana (FONSECA, 2004, p. 74). 

 

 O mito do herói nacional fora formado. Agora era necessário disseminá-la e uma 

das estratégias utilizadas foi através da escola, pois: 

 

A escola, auxiliada pela família, é um dos principais instrumentos 
destinados à perpetuação do herói. É lá que datas cívicas, festejos e 
comemorações - sem falar nas aulas – reforçam na memória das 
crianças a saga desses personagens especiais (MICELI, 1988, p. 18). 
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  A afirmação de Paulo Miceli é comprovada nos Diários de Classe do Grupo 

Escolar Barão de Mipibu através dos inúmeros momentos dedicados a esse assunto nas 

aulas de História, tanto Tiradentes como outros heróis eram estudados no Grupo, a 

saber, Pedro Álvares Cabral, Pero Vaz de Caminha, Caramuru, Ramalho, Anchieta, os 

Governadores Gerais, Frei Miguelinho e Tiradentes, D. Pedro II, José Bonifácio, entre 

outros. O que nos revela que a tradição que vinha desde o Império na produção da 

História Nacional foi mantida, pois já se encontrava enraizada no imaginário do povo, 

sendo inserido apenas os heróis republicanos como Deodoro e Benjamin Constant. 

 Contudo, em meio a tantos heróis nacionais estudados no Grupo Escolar Barão de 

Mipibu e até mesmo aqueles norte-rio-grandenses como Felipe Camarão, André de 

Albuquerque Maranhão, Frei Miguelinho ou os primeiros colonizadores do Rio Grande 

do Norte, percebemos que em nenhum momento, a personagem do Barão de Mipibu 

(patrono do Grupo) era estudado como herói comemorado, o Grupo não dedicou um dia 

para a comemoração pelas suas realizações na cidade de São José de Mipibu, ou seja, 

não foi fomentado nos alunos  a imagem do Barão de Mipibu como uma personalidade 

histórica do município.  

 A homenagem ficou apenas no nome do Grupo como era a orientação na época de 

se colocar nos grupos escolares personalidades ilustres nas suas fachadas. O que nos 

leva ao questionamento do motivo, pois em um período em que a produção da 

imaginação sobre heróis era tão forte e disseminada, o membro ‘mais ilustre’ da cidade, 

não fora lembrado. Ao realizarmos as entrevistas, também procuramos saber dos nossos 

colaboradores se durante a década de 50 quando estudaram no Grupo, eles tinham em 

algum momento dedicado ao estudo ou homenagem do Patrono do Grupo Escolar, mas 

todos responderam que não, apenas a partir do centenário da escola iniciou-se uma 

homenagem ao Barão como nos explica D. Iraci Santana: 

 

Não. Não existia homenagem ao patrono [...]. Houve o centenário (do 
prédio escolar) e toda vez que ele aniversariava, nós comemorávamos 
(ENTREVISTA cedida por Iraci Santana, 2013). 
 

 Mesmo sabendo que a D. Iraci não pertencia ao período estudado, fazendo parte 

do Grupo Escolar Barão de Mipibu somente a partir da década de 50, podemos supor 

que a prática da homenagem ao patrono não existia desde o início do século XX, pois 

além da afirmação da entrevistada, nos documentos estudados do Grupo não 
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encontramos nenhum que se referisse a algum ato de comemoração, nos esbarrando nos 

silêncios e lacunas encontradas na pesquisa histórica.  

 Os silêncios e ausências nos faz inferir que talvez, em um período em que se 

estava preocupado com a formação e disseminação dos valores republicanos, um 

personagem do Império tenha passado despercebido, ou até mesmo não se tornou objeto 

da atenção por representar o Antigo Regime. Porém, podíamos nos perguntar por que 

então o seu nome permaneceu no Grupo, já que nessa época a maioria dos Grupos pelo 

País recebiam nomes voltados para a República como Voluntários da Pátria em Porto 

Alegre – RS e Benjamin Constant - SP e até mesmo no Rio Grande do Norte como 30 

de setembro e Pedro Velho. 

 Supomos que o seu nome foi mantido em homenagem a sua doação realizada, mas 

que não foi colocado como um herói local porque não se tinha essa preocupação e não 

se via problema em um membro do Império ser homenageado. Inferimos isso, primeiro 

porque o republicanismo no Rio Grande do Norte só veio aparecer na cena política nas 

vésperas da Proclamação da República (MONTEIRO, 2000), o que nos leva a supor que 

as ideias republicanas não chegaram consolidadas no Estado durante os anos que 

antecederam a República. Além disso, a elite que assumiu o poder no novo regime só se 

decidiu pelos ideais republicanos nas vésperas dos acontecimentos, pois Pedro Velho, o 

líder do partido republicano norte-rio-grandense, só se tornou abolicionista e 

republicano nos anos dos eventos da Abolição e Proclamação da República, como nos 

revela Monteiro (2000).   

 O Grupo Escolar Barão de Mipibu, por se encontrar no período de sua fundação, 

em uma época caracterizada pela transição, na qual a elite que assumiu o poder era a 

mesma do Império, e não fora formada em concepções arraigadas nas ideias 

republicanas, não havendo assim uma ruptura radical com os personagens imperiais. 

Isso explicaria a aceitação por parte dos governantes do patrono ser um membro do 

Império, pois por mais que o sistema político tivesse mudado, os que permaneciam no 

poder ainda eram a mesma elite que pensava com a cabeça da tradição. 

 Outro fator que contribuiu para a construção do imaginário dos heróis nacionais 

foi a disseminação dos livros didáticos.  No Grupo Escolar Barão de Mipibu, o livro de 

História utilizado foi o Nossa História de Rocha Pombo17 mencionado diversas vezes 

                                                           
17 Jornalista e historiador, fazia campanhas abolicionistas e republicanas. Foi membro do Instituto 
Histórico e Geográfico Brasileiro e escreveu vários livros de História além de Nossa Pátria, a saber, 
História da América, História do Rio Grande do Norte, História do Paraná. 
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nos Diários de Classe. O livro era um dos direcionados na época aos ensinamentos da 

História Pátria. A sua primeira edição data de 1917, continha cerca de cento e cinquenta 

páginas, as quais eram ilustradas com imagens que representavam os fatos, os heróis e 

as etnias nacionais, sendo dedicado ao púbico infantil, se apresentado de forma simples 

e objetiva. 

 

FIGURA 25: Capa do livro de Rocha Pombo intitulado “Nossa Pátria”. 

 

Fonte: Rolim (2011). 
 
 

 A preocupação em formar nos alunos o sentimento de pátria é visto nitidamente 

em todo o livro. A começar pela afirmação que o autor faz, logo nas primeiras páginas, 

a saber: “Sentir o que fizeram os nossos grandes antepassados equivale a tomar 

compromisso de os continuar na história” (POMBO, 1947, p.3) 

 A partir dessa frase podemos observar como Rocha Pombo entendia que deveria 

ser o ensino da História Pátria e o objetivo desse, deveria passar pela história dos 

“grandes antepassados” e gerar nas crianças e jovens o heroísmo por amor à pátria. 

 Ao longo do livro surgem vários heróis e eventos que buscavam construir a 

imagem da nação brasileira.  Podemos citar o evento da Independência, no qual o autor 

o apresenta como sendo algo desejado por toda a população e que teria sido o fato mais 

importante da História nacional, pois foi a partir disso que nos tornamos soberanos, 

donos de si mesmos e com uma bandeira e hino próprios da nação brasileira. 
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É este – o da Independência – o fato mais notável da nossa história. 
Houve, por isso, quando ele se realizou, grande regozijo no coração de 
todos os brasileiros, pois não houve ninguém, naqueles dias, que não 
desejasse ver a pátria livre do mando estranho (POMBO, 1947, p. 9). 

   

 A respeito dos heróis, Rocha Pombo apresenta vários personagens como 

colaboradores na contribuição da formação da nação, inclusive Tiradentes. O livro 

possibilita percebermos como as discussões acerca dos heróis nacionais chegavam às 

gerações mais novas. A figura de Tiradentes, que teve a sua imagem discutida e 

apresentada como elo na construção da identidade nacional, aparece no livro de Rocha 

Pombo como um das mais importantes personalidades heroicas brasileira.  

 

Este é um homem dos mais dignos entre os que figuram a nossa 
história como exemplos de amor à Pátria. Também, soube ele morrer 
com o seu silêncio, a sua coragem e a sua resignação cristã, aquela 
tirania que pesava sobre os povos da colônia como uma grande mão 
de ferro (POMBO, 1947, p. 90-91). 
 

  

  A imagem construída de Tiradentes como homem que ofertou a vida pelos seus 

ideais e por amor à Pátria, bem como apresentando características cristãs e sendo 

retratado com aspectos físicos que lembram ao Cristo eram reproduzidos por Rocha 

Pombo. 

 

FIGURA 26: Tiradentes 

 

Fonte: Pombo (1947, p. 90) 
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  Contudo, algumas tentativas não obtiveram o êxito na construção das 

personalidades heroicas. É o exemplo de José Bonifácio que, ainda no capítulo sobre a 

Independência, encontramos uma seção exclusivamente dedicada a esse personagem 

com uma bibliografia resumida do autor, apresentando-o como conselheiro sábio e 

glorioso de D. Pedro I na decisão pela independência do Brasil.  

 

FIGURA 27: José Bonifácio. 

 
Fonte: Pombo (1947, p. 14). 

  

 Além de enobrecer os feitos de José Bonifácio, o autor o apresenta com o título de 

venerável, mostrando o seu túmulo como um local sagrado, uma relíquia sagrada, 

encerrando a seção com uma frase que nos revela a intenção de imortalizar o 

personagem e formar nos que leem a imagem de herói nacional: “Pátria que conta filhos 

como esse pode confiar no seu destino!” (POMBO, 1947, p. 14). 
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FIGURA 28: Túmulo de José Bonifácio 

 

Fonte: Pombo (1947, p. 15). 
  

 No entanto, mesmo percebendo todo empenho de Rocha Pombo, a construção 

desse herói não perdurou no imaginário popular, pois a esse não foi dedicado data 

alguma para homenageá-lo, e mesmo que tivesse sido criado um dia de comemoração 

para ele, esse não permaneceu vivo nas celebrações como aconteceu com Tiradentes, o 

qual teve o seu dia criado para se fazer memória. 

  Outra fonte que nos possibilitou percebermos a construção e disseminação dos 

fatos e heróis nacionais foram os Diários de Classe do Grupo Escolar Barão de Mipibu 

como podemos ver na figura abaixo. 
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FIGURA 29: Trecho do Resumo do Diário de Classe da Escola feminina do Grupo Escolar 

Barão de Mipibu com os assuntos ensinados em História. 

 
 Fonte: Grupo Escolar Barão de Mipibú (1921). 
 

 

 Percebemos a preocupação que existia para que os alunos aprendessem, e se fosse 

necessário de cor, os fatos que se diziam importante para a nação. Ao trabalhar a 

descrição minuciosa dos fatos, os alunos precisavam memorizar os fatos que eram 

descritos pelo livro didático e isso conduzia a imaginação desses acerca do assunto. O 

contato com os textos e as imagens retratadas no livro contribuíam para a construção 

desse imaginário. A imagem que se tinha do evento era construída através dessas 

estratégias. O livro didático se transformava assim em agente colaborador na formação 

do imaginário coletivo. 

 Na busca da formação da unidade, do sentimento de pertencimento à Pátria, além 

de se utilizar da construção da imagem dos heróis e mitos nacionais, se fazia necessário 

explicar a constituição do povo brasileiro. Contudo, essa precisava transmitir a ideia de 

unidade entre as raças em vista da formação da Nação, que também já era uma 

preocupação que vinha do século XIX, ainda no Império. 

 O livro didático de História tinha a responsabilidade de construir essa imagem de 

um país unido, mesmo com tantas diversidades étnicas. O branco, o índio e o negro 

eram as etnias responsáveis pela composição do povo brasileiro e colocados como 

colaboradores da construção da nação, apresentando-os de forma homogênea, sem 

conflitos e com papéis definidos. O branco era visto como o responsável pela 

civilização dos outros povos, o nativo representava a dignidade original, mas que 

deveria subir os degraus da civilização e ao negro, se apresentava como fator de 

impedimento ao progresso da nação (SCHWARCZ, 1993). 



118 

 

 

 

 Essa preocupação era encontrada nas aulas de História do Grupo Escolar Barão de 

Mipibu, em que se ensinava diversos temas que envolviam a composição das etnias, 

mas na maioria percebemos a hegemonia branca. Em vários momentos, o personagem 

indígena era atrelado ao homem branco e podemos observar isso nos Diários de classe 

que expressam os seguintes temas de aulas:  

 

QUADRO 6: temas indígenas mais recorrentes nas aulas de História do Grupo Escolar Barão de 
Mipibu (1918-1921). 

 

TEMAS INDÍGENAS MAIS RECORRENTES  

Descoberta do Brasil – Cabral e os índios 

 Os costumes dos índios – Padre Anchieta 

Os índios e os colonos 

Caramuru e Ramalho 

Homem e o índio  

Fonte: Grupo Escolar Barão de Mipibu (1918-1921). 
 

 

 O livro Nossa Pátria buscava mostrar que o índio via com bons olhos a ideia de 

incorporação da superioridade europeia, o que nos revela a visão de que os nativos eram 

atrasados e precisavam do progresso. Apresenta a relação indígena / europeu, uniforme 

e salvífica, pois os colonos e jesuítas eram vistos como contribuintes na civilização do 

índio. Podemos perceber a construção dessa imagem no capítulo dedicado ao 

descobrimento do Brasil, que apresenta a pintura de Vitor Meireles, A primeira Missa: 
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FIGURA 30: Primeira Missa, Vitor Meireles (1861). 

 
Fonte: Silva (2014). 

  

  

 Como também pelo próprio texto que buscava imprimir no aluno uma 

convivência pacífica desde o período do descobrimento do Brasil. 

 
Ao lugar do desembarque deu Cabral o nome de Porto Seguro; e 
celebrou-se ali a cerimônia que foi muito festiva e tocante. Ergue-se 
na praia uma grande cruz de madeira e, junto a ela, um altar onde se 
cantou a primeira missa em terra da nossa América. Diante de tudo 
aquilo, os índios mostraram-se muito espantados, imitando os 
portugueses em tudo o que estes faziam. Houve um velho, entre os 
índios, que no seu espanto apontava para o alto da cruz, como 
sentindo-se arrebatado de alegria à vista daquele estranho sinal que lhe 
falava ao coração (POMBO, 1947, p. 22). 

 

  A respeito dos negros também possuíam um capítulo reservado, no qual o autor 

buscava amenizar a escravidão, explicando que essa já era uma prática comum entre as 

tribos africanas e que por isso aceitaram vivê-la no Brasil, sem muitas resistências. Os 

negros que fugiam de seus senhores, o faziam porque eram maltratados, pois em sua 

maioria conviviam em harmonia com os brancos. Esta relação amistosa entre negros e 

brancos podia ser encontrado também nos Diários de Classe do Grupo Escolar Barão de 

Mipibu, em que vimos Joaquim Nabuco e José do Patrocínio como homens que 

colaboraram para a abolição da escravatura, sendo uma junção dos ‘homens bons’ com 

os negros em vista desse propósito. 
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  Em nenhum momento encontramos o estudo da personagem Princesa Isabel. A 

referida personagem foi responsável pela assinatura da Lei Áurea, acreditamos que isso 

se devia a falta de espaço destinado as mulheres dentro da História Pátria e até mesmo 

pelo tratamento que a mulher tinha no início do século XX. Carvalho (1990), nos 

explica que mesmo com a tentativa dos positivistas de inserir no país a concepção da 

mulher como representante da Pátria, da humanidade, esses não conseguiram porque 

não encontraram no Brasil um terreno social e cultural favorável. Pois para se construir 

um imaginário se faz necessário ter uma comunidade de sentido, porém, os positivistas 

não obtiveram sucesso. 

  Na construção da unidade entre as etnias que compunham o Brasil, Vianna 

(2009), nos explica que Rocha Pombo pretendia valorizar as “virtudes”, como exemplo, 

a contribuição do negro para o país que seria a obediência e o trabalho dedicado ao 

crescimento econômico do país.  Essa era a grande contribuição dos negros e não a sua 

cultura, seus costumes como elemento enriquecedor da Pátria. A preocupação era 

apresentar um discurso de unidade racial, sem atenuar as diferenças culturais e jurídicas 

que existiam entre as três etnias. 

 A História que era ensinada pelo Grupo Escolar Barão de Mipibu, se preocupava 

em formar o espírito dos jovens para acolher a República. A utilização da própria 

disciplina, através dos livros didáticos e das imagens construídas de heróis e eventos 

heroicos, eram passados para os alunos como estratégia para formar um imaginário que 

tivesse a República como algo natural e em que os cidadãos possuíssem o sentimento 

patriótico latente. 

 No entanto, mesmo voltando a tradição histórica brasileira, a República também 

foi inserindo o evento da Proclamação da República, mostrando-a de forma grandiosa.  

Os Diários de classe do Grupo Escolar Barão de Mipibu nos revelam que todas as séries 

estudavam esse assunto, sendo ele vinculado a personalidade de Benjamin Constant. Em 

todos os Diários pesquisados encontramos em sua maioria o nome desse personagem 

vinculado a Proclamação, não encontrando com tanta frequência outros personagens. 

 Inferimos que Benjamin Constant se tornou importante, entrando como herói 

nacional, pela influência positivista que a História sofreu nesse período. Segundo, 

Carvalho (1990), aqueles foram os responsáveis por colocarem Benjamin Constant no 

panteão cívico brasileiro, ficando esse composto por “Tiradentes na Inconfidência, José 

Bonifácio na Independência, Benjamin na República, era essa, para os ortodoxos, a 
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trindade cívica que representava o avanço da sociedade brasileira” (CARVALHO, 1990, 

P. 42).  

 Segundo Carvalho (1990), alegavam a importância de Benjamin Constant como 

um dos personagens que deveria ser lembrado com a qualificação de fundador da 

República, pois teria sido a cabeça pensante dessa, sem o qual o evento de 15 de 

novembro não teria passado de uma quartelada que teria derrubado o ministro Ouro 

Preto.  

 Portanto, Benjamin Constant, Tiradentes e tantos outros personagens foram sendo 

colocados como heróis da Pátria, para assim construir-se um imaginário coletivo de uma 

nação repleta de sujeitos que dedicaram a suas vidas por amor à Nação e da utilização 

de uma disciplina no intuito de disseminar essas imagens. 

 

4.3 AS FESTIVIDADES CÍVICAS E O IMAGINÁRIO 

  

 O cotidiano escolar teve grande influência, através das disciplinas e do dia-a-dia 

da escola, na formação do espirito das novas gerações que ali estudavam como também 

alcançava e transformava a forma de ver dos pais e educadores que transitavam pela 

instituição.  

 Contudo, como alcançar os que estavam fora, distante do cotidiano escolar, pois a 

educação que se dizia gratuita não conseguia alcançar a todos, mas apenas um pequeno 

grupo. Como disseminar, então, nos que estavam à margem da educação formal, a visão 

pretendida pelo governo: 

 

[...] não podia ser feito por meio de discurso, inacessível a um público 
com baixo nível de educação formal. Ele teria de ser feito mediante 
sinais mais universais, de leitura mais fácil, como imagens, as 
alegorias, os símbolos, os mitos (Carvalho, 1990, p. 10). 
 

 Os prédios escolares, por si só, com a sua suntuosidade já desempenhavam uma 

das estratégias de se construir o imaginário coletivo. No entanto, era preciso criar 

acontecimentos em que o povo se sentisse participante, visse essas alegorias, símbolos e 

as internalizasse como pertencentes ao processo e as mudanças que estavam 

acontecendo, se identificando com o regime que estava se estabelecendo. 

 Segundo Carvalho (1990), para os brasileiros acolherem a República era 

necessário algo que antes não fora trabalhado, a saber, o sentimento de comunidade, de 
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identidade coletiva. Era preciso criar este sentimento de pertença, a qual foi a grande 

tarefa dos pensadores republicanos. 

 Os que se encontravam fora da escola naquele período precisavam ser inseridos na 

dinâmica de pertencimento da República. Para isso era preciso a criação de uma visão 

voltada para o simbólico, pois na elaboração do imaginário da República, os grupos 

escolares tiveram um papel primordial através de inúmeras realizações, mas em 

particular, por meio das festas escolares e das solenidades cívicas (AZEVEDO, 2011). 

 Na construção do imaginário republicano, as datas comemorativas das 

festividades cívicas tiveram um lugar de destaque. O novo regime precisava se tornar 

visível aos olhos da população. As mudanças sofridas nas cidades pela arquitetura e o 

surgimento do prédio escolar, alcançando através da sua presença o imaginário coletivo, 

colaboraram com a formação de um novo espaço. Mudanças realizadas como o 

alargamento das ruas e a construções de praças na região central das cidades mudaram o 

cenário urbano e possibilitaram que as celebrações cívicas comemoradas nas escolas 

fossem expostas nas ruas. 

 Nos Relatórios dos Inspetores de Ensino, encontramos relatos desses 

acontecimentos realizados na Praça Capitão José da Penha em frente ao Grupo Escolar 

Barão de Mipibu. 
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FIGURA 31: Praça Capitão José da Penha (Década de 1950) 

 
  Fonte: Amaral (2014). 
 
 

 No mês de maio de 1920, foi celebrada a festa das árvores. O local, a praça onde 

se encontra o Grupo Escolar Barão de Mipibu, onde árvores eram plantados. Como 

também, 

 
[...] formando em seguida todas as crianças em frente ao grupo tendo 
lugar ao hasteamento da bandeira, sendo cantado o hino nacional. 
Acontece a passeata “com grande acompanhamento de pessoas 
(GRUPO ESCOLAR BARÃO DE MIPIBU, 1920). 

 

 As festas do grupo Escolar eram para serem vistas, pretendiam mostrar à cidade, a 

escola republicana que estava dando certo, na visão desses, como também uma das 

formas encontradas pelo governo para formar no cidadão o sentimento de pertença à 

Pátria republicana que estava surgindo. 

 A educação trouxe um arsenal de imagens, alegorias, símbolos e mitos que eram 

disseminados através das festividades cívicas, se tornando o modo encontrado para 

alcançar aqueles que se encontravam no além-muro da escola. As festividades cívicas 

nas ruas cumpriam esse objetivo, as pessoas saiam para a rua para ver os desfiles ditos 

patrióticos e na euforia dos eventos eram incorporados e alcançados em seus 

sentimentos, em suas almas. 
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 As festas percebidas como fenômeno social e manifestação cultural, simbolizando 

o que povo acreditava e aclamava, os momentos festivos tinham a função de fomentar e 

alimentar no imaginário das pessoas visões e valores republicanas que se pretendiam 

tornar uniformes. Os momentos festivos geravam a imagem de povo unido, que se 

pretendia pela República em torno de um ideal, mesmo que essa fosse imaginária. 

  Esse alcance que vai além do que é proposto exteriormente, podemos observar 

quando a D. Iraci Santana, ex-aluna do Grupo Escolar Barão de Mipibu na década de 50 

do século XX, expressa em sua entrevista sobre as festividades de comemoração da 

Independência do Brasil que aconteciam no Grupo: 

 

Muita coisa ficou marcada, participei de tudo, tinha o Sete de 
Setembro, era a coisa mais linda da época. [...] eu desfilava, [...] tinha 
Dom Pedro no cavalo, menina era um amor. Hoje eu sinto a diferença, 
as coisas estão mudadas, pouco interessados, mas era uma coisa linda, 
porém foi diminuindo. (ENTREVISTA cedida por Iraci Santana, 
2013). 
 

 No desfile, a figura de D. Pedro sobre um cavalo, era algo externo, que 

apresentava o primeiro Imperador do Brasil, era a construção da imagem de um passado 

glorioso, o qual se queria passar e que de certa forma alcançou o imaginário daquela 

aluna como de tantos outros que estavam presentes naquele momento. Podemos 

perceber tal evento atuando dentro de um universo de imagens, visuais pela sua 

concretude e mentais pelo alcance da imaginação do povo. A imagem de D. Pedro I 

pretendia formar nos alunos e na comunidade presente o sentimento de pertença à 

pátria, a essa história gloriosa que se contava através da encenação. 

 Percebemos no relato de D. Iraci, cheio de emoção e elogios ao lembrar do tempo 

em que estudava no Grupo Escolar Barão de Mipibu, o quanto era importante para 

aquelas crianças aquele momento, alcançando o coração do povo. O desfile cívico era 

algo que ficava registrado na vida daquelas gerações. 

 Outro relato que nos mostra a intensidade e a importância que tinha os desfiles 

cívicos é o relato senhor Antônio Dantas, que também foi ex-aluno do Grupo Escolar no 

início dos anos 50 do século XX: 

 

Existiam na época as comemorações cívicas do Sete de setembro. Eu 
fiquei muito frustrado porque da primeira vez que eu fui desfilar 
Getúlio Vargas morreu e o desfile não aconteceu. (ENTREVISTA 
cedida por Antônio Dantas, 2013). 
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 A expressão “fiquei muito frustrado” do nosso colaborador nos revela o quanto 

esse momento era importante para as pessoas daquela geração. O ato de ensaiar o hino, 

preparar a farda e a expectativa de desfilar na rua comemorando o dia da independência 

brasileira, despertava naqueles o sentimento de pertença, unia todo o povo em um único 

sentimento e objetivo: se alegrar e enaltecer a Pátria. 

 Os dois depoimentos acima acerca das festividades, mesmo não correspondendo 

aos primeiros anos do Grupo Escolar, nos leva a inferir que as festas e desfiles cívicos 

do Grupo tiveram esse mesmo sentido para os alunos das décadas de 10 e 20 do século 

XX, pois eram praticadas desde esse período. 

 No Grupo Escolar Barão de Mipibu, os eventos patrióticos foram sendo 

incorporados e se tornando festas sociais da cidade, onde podíamos reunir todo o povo 

em torno dessas celebrações, como nos mostra o Inspetor de ensino Anfilóquio Soares 

da Camara ao visitar o Grupo Escolar Barão de Mipibu: 

 

No dia 7 de setembro de 1920, todo o Grupo Escolar Barão de Mipibu 
com a comunidade possível realizam a festa da Independência. 
Reunidos nos salões do grupo, o professor explicava o motivo da 
festa, como eles tinham cultura com amor e entusiasmo os grandes 
ideais da pátria formando em seguida todas as crianças em frente ao 
Grupo tendo lugar ao hasteamento da bandeira, sendo cantado o hino 
nacional. Acontece a passeata com grande acompanhamento de 
pessoas, acompanhada pela banda de música [...] terminado a festa 
deixando grata impressão a todos que assistiam. (GRUPO ESCOLAR 
BARÃO DE MIPIBU, 1920). 

 

 No entanto, precisamos lembrar que a personagem D. Pedro I e a independência 

do Brasil pertencem ao Império, o ato de comemorar tal evento também surgiu no 

período imperial. As festividades cívicas já aconteciam nesse período: 

 

[...] o governo imperial, através da presidência da província realizava 
solenidades cívicas em homenagem a todos os acontecimentos 
importantes para o Império: desfiles cívicos, homenagens com tiros, 
discursos e músicas tocadas pelas bandas militares. Percebe-se 
também que muitas festas uniam o cívico com o religioso (MAIA, 
2008, p. 31). 

 

 Algo que podemos perceber é que muito dos mitos e heróis que a República 

apresentou através das festividades foram construídos no Império, mas ganharam uma 

nova significação no novo regime. Isso acontece porque, segundo Le Goff (1994), o 

estudo do imaginário vai além da preocupação com as imagens iconográficas, atenta-se 
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às imagens mentais, verbais e visuais que são atingidas pelas mudanças da História 

causando articulações, transformações, multiplicidade de significados.  A novidade que 

a República trouxe acerca das festividades públicas foi a separação entre os eventos 

cívicos e os religiosos, que durante o período imperial era comum a união dessas 

celebrações. 

 O governo republicano ao fazer uso da mesma prática objetivava, através dessas 

ganhar o apoio da população, pois “a manipulação do imaginário social é 

particularmente importante em momentos de mudança político e social, em momentos 

de redefinição de identidades coletivas.” (CARVALHO, 1990, p. 11). O Brasil passava 

por um processo de redefinir a sua identidade, de deixar o passado imperial para 

construir um presente e um futuro republicano e as festividades cívicas produzidas pelas 

escolas primárias pretendia mostrar isso ao povo, mesmo que fosse necessário retornar 

ao passado para alcançar os seus objetivos.  

 Contudo, o alcance do imaginário coletivo almejado pelos republicanos 

necessitava partir de um lugar, não poderia ser imposto do nada, foi preciso resgatar e se 

ajustar as heranças do passado imperial e porque para se formar o imaginário era 

necessário que esse encontrasse uma comunidade de sentido, ou seja, deveria partir de 

algo que já tivesse certa aceitação na sociedade para a partir disso construir um novo 

imaginário (CARVALHO, 1900). A continuidade das celebrações em torno de 

personagens pertencentes ao passado buscava atrelar elementos enraizados no 

imaginário popular ao novo regime, a Independência e a pessoa de D. Pedro I, entre 

outros eventos começaram a ser vistos como pontos de convergência para a construção 

do imaginário republicano. 

 As festividades cívicas fomentadas pelos Grupos Escolares faziam parte da 

programação oficial da escola. Traziam em si uma organização com momentos 

destinados ao desfile cívico, no qual os alunos marchavam pelas ruas da cidade, com a 

apresentação da banda do Grupo Escolar ou municipal, com o hasteamento da bandeira, 

o canto dos hinos ensaiados durante as aulas reservados à esse propósito e a 

apresentação de símbolos ligados àquelas ocasiões, sendo essa uma das maneiras 

encontradas pelos republicanos de inserir de forma concreta temas mais abstratos como 

o “amor à pátria” (BITTENCOURT, 2004). 

 Essa preocupação com o exercício das festividades cívicas é percebida no Grupo 

Escolar Barão de Mipibu, além dos relatos que se tem dos ensaios durante as aulas 
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relatadas, nas solicitações para a execução de tais eventos. Vinham da Diretoria Geral as 

orientações de como deveriam ser procedidas as festas patrióticas, a saber: 

 

[...] recomendo aos professores, a bem do adiantamento dos alunos, 
que na véspera dos feriados e encerrados os trabalhos do dia, [...], 
façam preleções cívicas aos seus discípulos, instruindo-os sobre fatos 
que motivam o feriado do dia seguinte, procurando sempre ministrar-
lhes tais lições de história pela biografia de autores desses feitos 
memoráveis (GRUPO ESCOLAR BARÃO DE MIPIBU, 1913) 

 

 Segundo o inspetor geral da educação, era necessário instruir os discípulos, 

através de preleções e das comemorações, a partir da imagem dos homens que fizeram a 

história da pátria, incutindo nos alunos e cidadãos o sentimento de pertencimento, de 

entusiasmo para com a Pátria e comprometimento com a nação.  

 Além das festividades cívicas encontramos outras festas que aconteciam no Grupo 

Escolar Barão de Mipibu como eventos de relevância e que comungavam com as ideias 

que os republicanos queriam disseminar. A escola reservava dias para a realização da 

Festa das Árvores, essas em geral, aconteciam na praça em frente ao Grupo, onde eram 

plantadas árvores pelas crianças, em meio a preleções feitas pelos professores 

procurando fazer uma reflexão com os alunos sobre aquele ato. 

 

No mês de maio de 1920, foi celebrada a festa das árvores. O local 
escolhido a praça onde se encontra o GEBM, onde pés de árvore eram 
plantados, antes disso os professores fizeram uma reflexão sobre esse 
ato (GRUPO ESCOLAR BARÂO DE MIPIBÙ, 1920). 
 

 Em outro momento encontramos a professora Raimunda Rocha motivando os 

alunos a viverem aquele momento: 

 

A professora Raimunda Rocha fez a preleção do Dia da Árvore, 
buscando “incutir no espirito da criança o amor e o respeito a 
natureza” (GRUPO ESCOLAR BARÃO DE MIPIBU, 1922). 
 

 A Festa da Árvore tinha o objetivo de formar nos jovens a consciência e o 

respeito à natureza. Era uma prática comum aos Grupos Escolares, reservarem um dia 

para comemorar essa festa e essa era sempre dividida em duas partes: primeiro 

momento era dedicado a reflexões, que eram motivadas pelos professores e na segunda 

parte destinada a prática da plantação de uma muda de planta por cada criança. 
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 Outro evento celebrado pelo Grupo Escolar Barão de Mipibu era a Festa da 

Abolição da Escravatura: 

 

No dia 13 de maio de 1921, foi realizada a festividade que marca a 
extinção da escravatura no Brasil. Pela manhã, foi iniciada no Grupo o 
Hino Nacional, sendo cantado por todos os alunos. À noite, pelas 
19hs, em um dos salões do grupo, a festa interna artisticamente 
decorada, onde estava armada o palco, com a presença de um grande 
número de familiares, foi iniciada a festa com o Hino Nacional 
cantado por todos os alunos, acompanhados a piano pela professora 
Judith de Castro. Tomou-se depois a execução do seguinte programa: 
“O Brasil e os Estados” pela turma de Severino Bezerra, “As duas 
colegiais” de F. C. (GRUPO ESCOLAR BARÃO DE MIPIBU, 
1921). 

 

 É interessante percebermos que esse evento diferente dos demais era realizado 

dentro do Grupo Escolar, para um público seleto, ou seja, para a elite que tinham filhos 

estudando na instituição. Poderíamos pensar que deveria ser uma festa aberta ao povo, 

pois os personagens desse fato, a população negra, estavam em sua maioria na rua, fora 

da escola.  

 Contudo, a festividade era reservada a poucos e em seu programa podemos 

observar que nenhum momento era citado alguma homenagem aos povos da etnia 

negra. Na realidade buscou-se a cada atividade, iniciar-se a partir do Hino Nacional, no 

qual não reserva nenhuma parte dedicada a abolição da escravatura, como também a 

festa realizada a noite não revelava a preocupação em homenagear ou mostrar a cultura 

dos negros. A abolição da escravatura era um fato da história brasileira, porém em sua 

comemoração nas escolas não havia espaço para os personagens principais e a ausência 

de um momento dedicado a esses na comemoração desse fato histórico mostra o quanto 

a visão desse momento da história brasileira era elitista. 

 O final do ano também era marcado por festas que marcavam o fim do ano letivo, 

a passagem de uma série para a outra por parte dos alunos. Eram as festas de 

encerramento do ano letivo, em que os alunos recebiam as suas notas, certificados, os 

diretores e professores faziam preleções, se cantava o Hino Nacional e alunos faziam 

apresentações ou recitavam poesias. Nestes eventos era normal as autoridades locais se 

fazerem presentes, um exemplo ocorrido no Grupo Escolar Barão de Mipibu era a 

presença do Coronel Inácio Joaquim de Paiva, o qual sempre participava das cerimônias 

de encerramento das aulas e dos exames do Grupo, segundo o Inspetor Anfilóquio 

Camara (GRUPO ESCOLAR BARÃO DE MIPIBU, 1918). 
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 Ao observarmos as festividades apresentadas acima percebemos que em sua 

maioria a execução de hinos era comum, fazia parte dessas festas, um momento 

dedicado a cantar os hinos, um dos símbolos da nação. Esses eram de suma importância 

naquele período, existiam até concurso para escolher o melhor hino, ganhando aquele 

que conseguisse conclamar o povo.  

 O próprio Hino Nacional passou por um concurso em que venceu o Hino do 

tempo do Império, sob o peso de manifestações populares que pediam que se tocasse o 

antigo hino de Francisco Manuel da silva. No final, a música de Francisco Manuel da 

Silva e a letra de Osório Duque Estrada ganharam o concurso, se tornando o Hino 

Nacional e a letra de Leopoldo Miguez que disputava o lugar foi fixada como o Hino da 

Proclamação da República (CARVALHO, 1990). 

  Segundo Carvalho (1990), mais uma vez o governo republicano teve que ceder a 

tradição e nesse caso a aclamação do povo. Durante o concurso “houve quem chorasse 

ao ouvir os acordes de novo do velho hino” (CARVALHO, 1990, p. 78). A força do 

antigo Hino Nacional já era algo enraizado no imaginário popular, ao ser tocado o povo 

sentia o espírito patriótico vibrar de alegria, no qual se extravasava as emoções e os 

sentimentos cívicos.  

 Os momentos dedicados a execução de Hinos nos Grupos Escolares também 

tinham esse objetivo gerar esses sentimentos nas novas gerações e no povo em geral que 

assistiam aos desfiles promovidos pelos Grupos. 

  Um dos hinos cantados no Grupo Escolar Barão de Mipibu e que encontramos a 

sua letra em meio aos Diários de classe era o “Hymno Brazileiro: à memória de 

Floriano Peixoto e Rio Branco”. Esse hino foi criado por José Augusto Meira Dantas 

(1873-1964), norte-rio-grandense, nascido na cidade de Ceará-Mirim e tinha formação 

em advogado, professor e jornalista. Conhecido, também, no cenário político por ter 

ocupado o cargo de deputado   estadual de 1912 a 1930, bem como deputado 

federal e senador 
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FIGURA 32: Hino brasileiro em homenagem a Floriano Peixoto e Rio Branco. 

 
 Fonte:  Grupo Escolar Barão de Mipibu (1917). 
 

 No hino acima podemos perceber a grandeza que se pretendia passar através do 

texto. Podemos observar pensamentos que eram disseminados a partir de uma influência 

de ideias que estavam dentro do contexto daquela época como o liberalismo e o 

positivismo. Esse podendo ser percebido na frase “Promissora luz”, ou seja, a luz do 

progresso. Os positivistas alegavam que era preciso romper com as ‘trevas’ da herança 

religiosa e imperial para assim chegar ao verdadeiro progresso, bem como a liberdade. 

Contudo, essa que é ‘cantada do norte ao sul do país’, era um dos princípios liberalistas 
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que influenciou também o positivismo.  Todas as duas frases queriam formar nos 

homens daquela época a imagem de um tempo novo, em que o Brasil chegaria ao 

verdadeiro progresso, de um povo unido por amor à Pátria, entoando um só canto: o da 

liberdade. Como também a motivação ao trabalho, outra questão que os republicanos 

levantavam e por fim percebemos o quanto estava enraizado nos brasileiros, incluindo a 

elite, o evento da Independência, pois o hino se remete a tal evento ao repetir o brado 

dado por D. Pedro I à margem do riacho Ipiranga e mostrando que a história do país 

está baseada nesse fato, que se tornou o símbolo da liberdade alcançada pelo Brasil.  

 Através do canto era possível introduzir e construir nas crianças a imagem e até 

mesmo a fantasia acerca do heróis e da grandeza da pátria. Ao alcançar o povo a partir 

da sua imaginação e dos sentimentos que esse pode produzir acontece o que Le Goff 

afirmava que “o imaginário alimenta o homem e fá-lo agir” (1996, p. 16). 

  Os republicanos precisavam estar alimentando o imaginário do povo com as 

ideias republicanas, com imagens que estivessem de alguma forma ligadas ao novo 

regime e assim concretizando a República na vida do povo.  

 Outra imagem que era disseminada no cotidiano escolar e nas suas festividades 

era a Bandeira Nacional. No dia-a-dia a víamos nas aulas de História Pátria, através do 

livro didático de História Nossa Pátria, o qual tinha uma seção dedicada a explicar o 

histórico de bandeiras desde a colônia até a República, a sua estrutura e importância 

para os brasileiros ao longo dos tempos. 

 

Nossa bandeira nos lembra o nosso passado, nos une no presente, nos 
encoraja para o futuro, enquanto o nosso hino desperta em nossos 
corações o entusiasmo com que havemos de continuar no mundo a 
obra dos nossos maiores. Por isso, diante da nossa bandeira, ouvindo a 
música da Pátria, ficamos em atitude de culto, descobertos como 
diante de um altar, e sempre ufanos de ver o sagrado pendão cada vez 
mais alto entre os das outras nações (POMBO, 1947, p. 8).  
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FIGURA 33: Gráfico explicativo da Bandeira Nacional 
 

 
Fonte: Pombo (1947, p. 7). 

 
  

 A partir da imagem acima podemos observar que existe uma preocupação por 

parte do autor do livro didático, de explicar através de um gráfico a estrutura da 

bandeira. As formas geométricas, bem como a posição das estrelas na circunferência 

representando as constelações do Cruzeiro do Sul, Escorpião e o Triângulo Austral; 
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apresentando tamanhos, distâncias e nomes das estrelas. Isso nos revela que não era 

simplesmente apresentar a Bandeira Nacional, mas ministrar aulas sobre o assunto, no 

intuito de que os alunos internalizassem o símbolo estudado. 

 Durante as festividades era comum o hasteamento de bandeiras, em geral a do 

Brasil, a do Estado e a do Grupo Escolar. Essa prática vinha acompanhada do canto do 

Hino Nacional e demais.  

 A bandeira, não diferente do Hino Nacional, passou por disputas acerca da sua 

estrutura. Carvalho (1990), nos explica que a Bandeira Nacional foi uma vitória dos 

positivistas, esses seguiam as orientações de Auguste Comte, as quais deveriam 

respeitar a primeira fase da transição orgânica, na qual se deveria manter elementos da 

tradição e acrescentar outros do positivismo. Foram mantidos o fundo da bandeira de 

cor verde, o losango amarelo e a esfera azul. A grande novidade foi a calota que passou 

a ter as estrelas dentro dela e com a divisa “Ordem e Progresso”, essa de caráter 

positivista, que representava o progresso, unindo o passado com o futuro e assim 

conseguindo fixar a imagem da nova bandeira sem tantas resistências a mudanças. 

 Portanto, percebemos que os grupos escolares tornaram-se uma das principais vias 

de disseminação das ideias republicanas, lugar de formação do cidadão patriótico. Lugar 

de práticas responsáveis por forjar nas novas gerações o sentimento de pertença à nação, 

práticas essas que podiam ser percebidas claramente através das disciplinas ensinadas e 

do cotidiano da escola. Lugar de construção do imaginário coletivo, tanto para os que se 

encontravam dentro, inseridos diretamente no processo como os que estavam distantes, 

alheios ao dia-a-dia dos grupos escolares. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

   

 Chegamos ao final do nosso texto, porém, não do nosso estudo, pois o nosso 

objeto de pesquisa, ou seja, o Grupo Escolar Barão de Mipibu, se apresenta de forma 

muito rica, com várias possibilidades de análises. A sua presença centenária no cenário 

educacional norte-rio-grandense nos leva a perceber a sua importância e o quanto essa 

instituição pode colaborar para estudos posteriores, enriquecendo a História da 

educação. Além disso, não somente a respeito dos anos que se passaram, mas a escola 

ainda é viva, continua em pleno funcionamento na atualidade como Escola Estadual 

Barão de Mipibu, contendo a mesma estrutura do ano de sua fundação (1879), ampliada 

por reformas depois da década de 1970.  

 

Figura 34: Escola Estadual Barão de Mipibu, 2013. 

 
Fonte: Acervo da Autora, 2013. 

 

 Estudar o Grupo Escolar Barão de Mipibu foi, também, buscar reconstituir parte 

da História da escola primária no Rio Grande do Norte e não só ela, mas contribuindo 

para a construção da História da educação no Rio Grande do Norte e brasileira. 
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 A variedade e quantidade de documentos ao longo desses 105 anos de existência a 

partir do Decreto de Criação de 1909, nos faz perceber o quanto é possível abrir um 

leque de perspectivas investigativas para estudos posteriores. Dentro da pesquisa de 

campo e da coleta de dados encontramos diversas fontes iconográficas, oficiais, relatos 

orais, entre outras. 

 Contudo, no momento nos dedicamos a um único prisma diante de tantos outros, a 

um olhar sobre o nosso objeto e para isso, escolhemos nos debruçar sobre algumas 

fontes, as quais fomos entendendo que nos ajudariam em nosso trabalho. A história do 

imaginário foi a lente, pelas quais decidimos analisar a documentação escolhida e assim 

construir o nosso enredo, observarmos a partir de que elementos podíamos trabalhar o 

imaginário no âmbito educacional. No entanto, ao longo da construção do trabalho, 

percebemos que esse tomou um viés transversal abarcando outras áreas de pesquisa no 

campo da educação, apresentando proximidades com os estudos aceca da Cultura 

escolar, da História das Instituições e da História das disciplinas. 

 O nosso trabalho foi construído a partir de uma periodização, na qual a educação 

começava a despontar como discurso das elites brasileiras, como via de trazer ao país o 

progresso e a modernidade. Contudo, entendemos que esse imaginário vai sofrer 

modificações ao longo dos tempos, chegando a um período em que os grupos escolares 

já não estarão mais no centro das preocupações governamentais e que a sua 

suntuosidade já não existirá mais  

 O período escolhido se encontrava dentro de um contexto de novidades, de 

efervescência de ideias e a escola também foi influenciada por tal. Nos detemos ao 

início desse processo porque fomos entendendo que foi nesse período de necessidade de 

se posicionar como contraponto ao império e por se caracterizar por um meio de 

disseminação dos ideais do novo governo, que o imaginário republicano começou ser 

construído.  

 Essa época foi marcada pela construção de vários prédios escolares pelas regiões 

metropolitanas e de maior influência econômica, bem como nos centros urbanos das 

cidades, disseminando edificações próprias para o ensino, que traziam em si concepções 

de higiene, saneamento e ordem. Um tempo, também, de criação de inúmeras 

legislações que foram produzidas para o âmbito educacional. Com a implementação de 

reformas para a instrução primária pública nos vários Estados brasileiros, que passavam 
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pelos decretos que ordenavam a edificação dos grupos escolares, como também pelos 

planos de ensino e direcionamentos arquitetônicos. Essas medidas realizadas faziam 

parte das várias ações empreendidas pelo governo republicano para a formação da sua 

imagem. O início da República foi marcado por essa preocupação e nela estava inserida 

a construção do imaginário social.  

  A partir disso, vimos que a República se utilizava da educação para construir o 

imaginário social republicano. As ideias e imagens formadas pelas elites acerca do novo 

regime eram propagadas dentro do ambiente escolar na perspectiva de formar através do 

imaginário, o cidadão republicano.  

 Diante desse contexto, escolhemos três elementos da realidade educacional 

daquele período para a realização da nossa análise, a saber: o prédio escolar, o currículo 

escolar, dentro desse as disciplinas curriculares e as festividades cívicas realizadas pelo 

Grupo. Esses foram os componentes que nos propiciaram entender a utilização da 

educação pelos republicanos para colaborar na construção do imaginário social. Isso 

porque a escola foi se tornando lugar de disseminação dos símbolos, dos valores, das 

ideias republicanas, e não só para as novas gerações das elites, mas para os homens e 

mulheres que haviam sido excluídos do sistema educacional, esses de forma indireta 

eram alcançados por essa estrutura. 

Entendemos que a ideia de se construir um prédio que reunisse as antigas escolas de 

primeiras letras foi uma das vias de construção do imaginário republicano. A 

configuração do espaço escolar, esse que antes era escasso, a partir da República 

começou a ganhar espaço entre as construções do governo e lhe foi atribuído um novo 

significado. A construção de prédios escolares se tornou responsável pela difusão da 

imagem de um dos feitos da república, lugar de saber, de ordem e de poder desse novo 

governo.  

A estrutura física, a divisão dos cômodos, a suntuosidade, a beleza arquitetônica que 

muitas vezes era contrastada com a arquitetura barroca do período colonial. Todos esses 

aspectos traziam em si a formação de um novo imaginário, a imagem de um lugar 

próprio para a educação primária que antes pouco existia. A edificação escolar tinha 

uma imagem própria exprimida em sua suntuosidade, grandiosidade, passando a ser um 

lugar que figurava o saber, ou seja, se projetava na imaginação das pessoas como 

“templo do saber”, bem como de ordem e progresso, bandeiras levantadas pelos 
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republicanos. A sua estrutura suntuosa causava impacto tanto naqueles que estudavam 

como nos que passavam em sua frente. A inserção de espaços escolares no âmbito 

urbano causou uma nova configuração nesse, trazendo juntamente com outras obras 

republicanas a imagem de um novo tempo, constituindo um novo imaginário através das 

monumentalidades da época. 

 No segundo momento, apresentamos o currículo escolar, dando ênfase às 

disciplinas escolares como meio de construção desse imaginário. Nelas, através da 

legislação da época, dos Diários de classe do Grupo Escolar Barão de Mipibu e 

particularmente do livro didático da disciplina História adotado pelo Grupo, pudemos 

encontrar de forma concreta os símbolos, os heróis e os mitos criados acerca da nação 

que se construía, a difusão das ideias defendidas pelas elites como o melhor para o 

desenvolvimento brasileiro, como a ordem, a disciplina, a formação do cidadão 

republicano livre que ama a sua pátria. Pudemos entender como as ideias que 

influenciavam os homens daquele período eram transpostos para o cotidiano escolar. 

Nesse, as imagens que o modelo político ia pretendendo formar nos jovens se 

caracterizavam pela construção da imagética de um novo tempo. 

 Por último, a análise das festividades de cunho escolar e cívicos nos fizeram 

perceber o quanto realizações dessa natureza eram utilizadas para formar a imagem da 

República e isso era possível pela disseminação também dos símbolos como as 

bandeiras e os hinos, as comemorações que buscavam repercutir nas pessoas e despertar 

nelas o sentimento de pertença àquele contexto, à república.  Isso alcançando os que 

podiam estudar e a comunidade local, que saiam das suas casas para assistir aos desfiles 

e festividades realizadas nas praças pelo Grupo Escolar Barão de Mipibu. 

Assim, ao terminarmos o nosso texto, pudemos entender como o governo republicano 

foi se apresentando e buscando construir a sua imagem dentro do imaginário social a 

partir da educação. Contudo, essa análise não se encerra por aqui, pois como dissemos 

acima, em nosso trabalho nos decidimos por um recorte temporal e por um viés da 

história do Grupo Escolar Barão de Mipibu e da educação norte-rio-grandense, bem 

como para a história da cidade de São José de Mipibu, valorizando o legado deixado, 

por essa para o Estado do Rio Grande do Norte e o Brasil, no âmbito dos estudos das 

instituições escolares. Acreditamos ter colaborado para estudos na área educacional e 

instigar outros a se enveredarem por esse tipo de pesquisa. 
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