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Há para todas as coisas um tempo determinado por Deus 

 

Tudo tem o seu tempo; 

Há tempo de nascer e tempo de morrer; 

Tempo de plantar e de arrancar o que plantou; 

Tempo de matar e tempo de curar; 

Tempo de chorar e tempo de rir; 

Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras; 

Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar 

Tempo de buscar e tempo de perder; 

Tempo de ficar calado e tempo de falar; 

Tempo de amar e tempo de aborrecer 

Tempo de guerra e tempo de paz. 

Ecl. 3. 1-8; 12 e 13. 

É bom saber que existe um tempo determinado por Deus para todas as coisas que acontecem 

em minha vida. Ou seja, nada acontecem por acaso. Paciência e Fé! 
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O desejo diz: “Eu não queria ter de entrar nesta ordem 

arriscada do discurso; não queria ter de me haver com 

o que tem de categórico e decisivo; gostaria que fosse 

ao meu redor como uma transparência calma, 

profunda, indefinidamente aberta, em que os outros 

respondessem à minha expectativa, e de onde as 

verdades se elevassem, uma a uma; eu não teria senão 

de me deixar levar, nela e por ela, como um destroço 

feliz”. E a instituição responde: “Você não tem por 

que temer começar; estamos todos aí para lhe mostrar 

que o discurso está na ordem das leis; que há muito 

tempo se cuida de sua aparição; que lhe foi preparado 

um lugar que o honra, mas o desarma; e que, se lhe 

ocorre ter algum poder, é de nós, só de nós, que ele 

lhe advém”. 

 

 

                                                                                                                            Michel Foucault 

 



 
 

 

RESUMO 

 

Esta Dissertação tem por objetivo investigar a presença do discurso higienista para os Grupos 

Escolares na legislação educacional do Rio Grande do Norte, no período compreendido entre 

1908-1925. Para tanto, partimos da hipótese de que a influência do discurso higienista na 

legislação expressa um projeto de modernização na sociedade que se vincula através dos 

Grupos Escolares. Quanto ao referencial teórico-metodológico adotamos como instrumento 

para o trabalho investigativo as teorizações de Michel Foucault para análise do discurso 

presente na legislação educacional norte-rio-grandense, considerando compreensão da relação 

de discurso e poder a partir do caráter regulador da legislação; e também os conceitos de 

normalização e biopolítica. As principais fontes foram: Leis, Decretos, Relatórios, Mensagens 

Governamentais, Regulamentos, Regimentos e os Programas de ensino. Dessa maneira, 

constatamos que a prática discursiva que se examinou na legislação norte-rio-grandense, foi 

um meio para compreender o momento sócio-político, histórico e educacional permeados por 

relações de poder que buscava utilizar os Grupos escolares como dispositivos higienistas para 

contribuírem com a erradicação dos problemas herdados do regime monárquico e  transformar 

os indivíduos em cidadãos disciplinados, dóceis,  civilizados, fortes, saudáveis, higienizados, 

higienizadores para uma nação civilizada , moderna.  

 

Palavras-chave: Discurso Higienista.Higienismo. Legislação Educacional. Grupos Escolares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT  

 

This thesis aims to investigate the presence of the hygienist discourse for School Groups in 

educational legislation of Rio Grande do Norte, in the period 1908-1925. The starting point 

was the hypothesis that the influence of the hygienist discourse on legislation expresses a 

modernization project in society that is linked through the School Groups. As for the 

theoretical framework adopted as a tool for investigative work the theories of Michel Foucault 

for discourse analysis present in the north of Rio Grande educational legislation, considering 

understanding of discourse and power connection from the regulatory nature of the 

legislation; and also the concepts of standardization and biopolitics. The main sources were: 

Laws, Decrees, Reports, Government Posts, Regulations, Regiments and educational 

programs. Thus, we see that the discursive practice that was examined in the north of Rio 

Grande legislation was a means to understand the socio-political situation, historical and 

educational permeated by power relations that sought to use school groups such as hygienists 

devices to contribute the eradication of the problems inherited from the monarchy and 

transform individuals into disciplined citizens, gentle, civilized, strong, healthy, sanitized, 

sanitizers for a civilized, modern nation. 

 

Keywords: Speech Hygienist. Hygienism. Educational legislation. School groups.  
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APRESENTAÇÃO 

 

O discurso higienista para os Grupos Escolares presente na legislação educacional 

norte-rio-grandense no período de 1908-1925 é o objeto de estudo desse trabalho de 

Dissertação. Para tal, foi feita uma análise do discurso, nas perspectivas de Michel Foucault, 

considerando a relação de discurso e poder a partir do caráter regulador da legislação 

educacional norte-rio-grandense; e os conceitos de normalização e biopoder que prescrevem 

significados da legislação em geral. O texto encontra-se dividido em três capítulos. 

O primeiro capítulo “Higiene e educação no Rio Grande do Norte: a pesquisa” 

apresentamos o tema da pesquisa, sua importância e seus recortes, que trata-se do percurso da 

nossa investigação, delimitação do nosso objeto de estudo e as fontes a serem analisadas 

durante a realização da investigação. Também trabalhamos o referencial teórico-

metodológico, destacando os conceitos e descrevendo os métodos que utilizaremos para o 

desenvolvimento do trabalho.  

 O segundo capítulo denominado “Contexto sócio-político, histórico e educacional 

do Rio Grande do Norte nas primeiras décadas do século XX”, destacamos a modernização de 

Natal, descrevendo o cenário econômico, social e político do Estado no final do século XIX 

para o início do XX, pretendendo entender as transformações e o processo de modernização e 

urbanização da cidade de Natal. Também evidenciaremos a importância dos edifícios dos 

Grupos Escolares para a modernização e o embelezamento das cidades. 

O terceiro capítulo intitulado “O discurso higienista para a medicalização dos Grupos 

Escolares” nos detemos a análise da legislação educacional norte-rio-grandense do período 

estudado, demonstrando as determinações e prescrições do discurso higienista voltado para a 

medicalização do prédio, do mobiliário e do aparelhamento escolar, bem como para a 

medicalização dos corpos dos alunos que era feita através das técnicas de disciplina, controle, 

vigilância que buscavam formar um cidadão forte, saudável, civilizado e higiênico para uma 

sociedade moderna, civilizada e republicana.  

E por último, as considerações finais, onde fazemos uma síntese do trabalho 

destacando que os Grupos Escolares possuíam regulamentos e normas que buscava controlar, 

disciplinar e vigiar os indivíduos que circulavam nos espaços escolares, objetivando formar 

um novo cidadão. Logo, a escola primária republicana era tida como um meio para disseminar 

os ideários republicanos, civilizatórios, cívicos e patrióticos na sociedade. 



15 
 

 

CAPÍTULO 1 

HIGIENE E EDUCAÇÃO NO RIO GRANDE DO NORTE: A PESQUISA 

 

1.1 – TEMA DA PESQUISA: SUA IMPORTÂNCIA E SEUS RECORTES. 

 

Neste trabalho, analisamos o discurso de higiene para os Grupos Escolares na 

legislação educacional do Rio Grande do Norte, no período compreendido entre 1908 a 1925, 

buscando reconhecer nessas instituições um espaço de materialização das ideias e preceitos 

higienistas. 

O interesse por pesquisar sobre os Grupos Escolares deu-se, ainda, no Curso de 

bacharelado em História da UFRN, quando participávamos como bolsista de iniciação 

científica no Projeto “História da escolarização no Rio Grande do Norte nas primeiras décadas 

do século XX”, durante o ano de 2013. Neste período foi realizada uma pesquisa bibliográfica 

e documental, está última baseou-se, sobretudo, em mensagens presidenciais e recortes do 

Jornal “A República”, pesquisados no Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do 

Norte/IHGRN. 

Essa pesquisa referente à escolarização norte-rio-grandense acabou resultando em 

um trabalho de monografia intitulado “Higiene e escolarização nos Grupos Escolares do Rio 

Grande do Norte nas primeiras décadas do século XX” apresentado ao Departamento de 

História do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte no ano de 2013. 

Nesse trabalho abordamos o processo de implantação de um novo modelo de escola 

pública primária, materializado nos Grupos Escolares, que objetivava erradicar os problemas 

herdados do regime monárquico a partir do melhoramento de métodos de ensino, do uso de 

materiais didáticos modernos e professores habilitados para o exercício do magistério. 

Também identificamos a presença do aspecto higienista nessas instituições procurando 

destacar as orientações de higiene voltadas para a organização do espaço escolar a partir da 

análise das mensagens presidenciais e dos recortes do Jornal “A República”. 

Ainda, no ano de 2013 nos matriculamos como aluno especial na disciplina de 

Educação Brasileira do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFRN, buscando 

aprimorar nosso conhecimento sobre a historicidade da educação brasileira. Neste momento 

nos deparamos com textos que tratava da educação escolar no Brasil no período da Colônia, 

Império e Primeira República e fundamentos sociopolíticos e históricos. Essa disciplina foi 

fundamental para entendermos as transformações e mudanças da educação brasileira desde o 
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período colonial até as primeiras décadas do período republicano, o que nos impulsionou a 

tentar compreender o contexto histórico, social e político de onde provinham explicações, 

orientações e prescrições sobre a educação nas primeiras décadas do século XX no Rio 

Grande do Norte. 

Realizamos um levantamento da produção historiográfica sobre a presença da 

higiene na educação e encontramos trabalhos como de Carvalho (1989), Menezes (2009), 

Rocha (2003), Gondra (2000) e Vago (2002). Os temas estudados por esses autores nos 

permitiram identificar a possibilidade de estudos sobre o assunto pela disponibilidade de 

documentação do período para o desenvolvimento da pesquisa. Assim, contribuindo para 

ampliar o conhecimento na área da História da Educação, uma vez, que os trabalhos 

acadêmicos existentes não esgotaram as discussões sobre o assunto; pelo contrário, 

desencadearam o interesse em compreender como se organizaram e consolidaram propostas 

de orientação higienista para os Grupos Escolares norte-rio-grandenses nas primeiras décadas 

do século XX, instigando a dar continuidade a pesquisa acerca do assunto. 

Dessa maneira, ao final da pesquisa monográfica, percebemos que a higiene não era 

apenas mais um aspecto em que implicava a criação dos Grupos Escolares, mas um discurso 

abrangente que estava associado à organização do espaço, ao aparelhamento, as práticas 

escolares, a moralidade e ao civismo.  Então, vimos surgir um novo projeto de pesquisa que 

encontrava espaço para dar continuidade em nível de mestrado no programa de Pós-

Graduação em Educação da UFRN na Linha de Pesquisa História da Educação, estudos 

sóciohistórico e filosófico. O propósito, agora, dessa pesquisa é analisar o discurso de higiene 

presente na legislação educacional voltada para a orientação da organização dos Grupos 

Escolares do Rio Grande do Norte no período de 1908-1925, materializado nas ideias e 

práticas higienistas. 

 

1.2 –OS GRUPOS ESCOLARES NO BRASIL E NO RIO GRANDE DO NORTE 

 

Durante a pesquisa monográfica, nos estudos referentes aos Grupos Escolares, foi 

possível descobrir que essas instituições foram implantadas no Brasil, inicialmente, no Estado 

de São Paulo, no final do século XIX, pelo Decreto nº 248 de 26 de julho, na segunda fase da 

Reforma da Instrução paulista, espelhado no modelo de escola graduada existente na Europa e 

nos Estados Unidos, sendo, posteriormente, esse novo modelo de escola primária expandido 

para os demais estados do país (SOUZA, 1998).  
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Essa nova modalidade de escola primária implicava em edificação de prédio próprio, 

professores diplomados, mobiliário adequado, materiais didáticos modernos e ensino seriado. 

Também nessas instituições perpassavam a ordem e a disciplina, que eram valores do ideário 

republicano, introduzidos nos alunos por meio do anseio, do controle, da obediência, dos 

prêmios e dos castigos (VIDAL, 2006). 

Entre as várias novidades em termos de ensino implantadas com os Grupos 

Escolares, destacamos a exigência de um prédio próprio e adequado para o funcionamento da 

escola. Segundo Azevedo (2009), no Estado de Sergipe essas construções eram organizadas e 

divididas em diferentes espaços como: sala de professores, sala de aula, laboratórios, pátios, 

banheiros, entre outros. Também seguiam-se os princípios pedagógicos e higiênicos que 

possibilitavam através dessa divisão espacial ensinar normas e regras de comportamentos, 

hierarquia e controle dessas instituições de ensino. 

Em relação à ordenação escolar do ensino, identificamos que a racionalidade e 

uniformidade perpassavam pelo agrupamento homogêneo dos alunos em turmas a partir da 

classificação pelo grau de conhecimento dos alunos que possibilitou consolidar o ensino em 

séries e classes (VIDAL, 2006). Também Faria Filho (2000), ao analisar a organização do 

ensino nos Grupos escolares mineiros mostra-nos que a ordenação escolar se desdobrava no 

interior das salas de aula através do trabalho de classificação dos alunos não só pelo grau de 

adiantamento, mas também pelo gênero e idade dos escolares. 

Ainda, sobre o aspecto do cotidiano escolar, aprendemos que os Grupos Escolares 

tinham o dia-dia marcado por uma série de eventos como exposição de trabalhos, aula de 

campo, palestras, festas, visitas de inspetores, entrega de certificados, datas comemorativas, 

entre outras festividades como mostram-nos Souza (1998) e Azevedo (2009) ao analisarem os 

Grupos Escolares de São Paulo e Sergipe, respectivamente. 

No Rio Grande do Norte, essas instituições de ensino primário foram implantadas 

pelo Decreto de nº 174 de 5 de março de 1908, quando criava-se no bairro da Ribeira em 

Natal o primeiro Grupo Escolar norte-rio-grandense denominado Grupo Escolar Augusto 

Severo.  Também era restabelecida a Diretoria Geral da Instrução Pública extinta em 1905, 

criada novamente a Escola Normal e as escolas mistas e instituído a criação dos grupos pelo 

Decreto n° 178, de 29 de abril de 1908, que estipulava o estabelecimento de pelo menos um 

grupo escolar em cada sede de comarca e uma escola mista em cada um dos outros 

municípios do Estado (RIO GRANDE DO NORTE, 1908). 

A criação dos Grupos Escolares norte-rio-grandenses também implicava, portanto, 

em uma cultura escolar que estava vinculada ao que havia de mais moderno em termos de 
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escolarização primária, pois utilizava uma metodologia nova, possuía professores normalistas, 

prédio próprio, mobiliário adequado, materiais didáticos modernos, tinha o cotidiano marcado 

por festividades, eventos cívicos, entre outros aspectos que marcava esse modelo educacional. 

A preocupação com os professores normalistas e o ensino profissional era 

pronunciada em Mensagem à Assembleia Legislativa de 1909, pelo presidente Alberto 

Maranhão que afirmava: 

 

A primeira turma de normalistas que, em número de vinte e nove, terminou 

ontem o curso teórico e prático aguarda a rigorosa verificação de suas 

aptidões para a investidura solene do magistério. Assim, poderei prover, 

efetivamente, com professores diplomados, várias das escolas que hoje são 

regidas por mestres provisórios (MENSAGEM, 1909, p.6). 

 

 

 

Nessa perspectiva, percebemos que o modelo escolar dos grupos além de empregar 

métodos modernos de ensino para constituir o espaço escolar, exigia professores com uma 

formação diplomada que soubessem aplicar os métodos, possibilitando o desempenho do 

magistério de forma satisfatória que contribuísse para o ensino e aprendizagem dos alunos. 

 

Sobre a aquisição de mobiliário adequado, em 1911, também o presidente Alberto 

Maranhão que esteve no governo de 1908-1914 atestava em Mensagem à Assembleia 

Legislativa do Estado que havia móveis adequados nas escolas em seu pronunciamento dizia: 

“Recebem, assim, a instrução primária, pelos métodos modernos, cerca de duas mil crianças, 

em casas confortáveis e higiênicas, providas de mobiliário apropriado” (MENSAGEM, 1911, 

p.7). 

Essa orientação referente ao mobiliário atendia as recomendações prescritas na 

legislação educacional da época, que determinava que todas as escolas primárias deveriam 

receber mobília  fabricada de acordo com os preceitos higiênicos e pedagógicos modernos 

necessários ao desenvolvimento do ensino e que contribuíssem para a saúde esquelética dos 

alunos, evitando-se doenças ortopédicas. 

 

Portanto, arquitetura do prédio escolar também era alvo de atenção, pois a legislação 

da época prescrevia que os prédios deveriam ser edificados em ambientes no centro de terreno 

elevado e seco, sem ligação com outros prédios, devendo ficar situados fora dos centros 

urbanos de grande movimento e de vizinhança de estabelecimentos comerciais ou casas de 
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diversões que pudessem prejudicar a frequência e a moralidade escolar (CÓDIGO DE 

ENSINO, 1916, art. 12). 

Ainda nos Grupos o cotidiano escolar era marcado pela realização de eventos 

recreativos, festas, comemorações e entrega de certificados como, por exemplo, as datas 

cívicas que às vezes contavam com o pronunciamento das autoridades do estado que 

aproveitavam o momento para fazerem referência a fatos e personagens históricos da 

República, dessa forma, introduzia nos alunos e na sociedade valores republicanos 

(AZEVEDO E STAMATTO, 2012). 

Na implantação dos Grupos Escolares no Brasil e, especialmente, no Rio Grande do 

Norte foi colocado em prática preceitos higienistas que orientavam a construção dos prédios 

escolares atentando para as medidas do edifício e das salas de aulas, para que fossem arejadas 

e iluminadas; também para que fossem adquiridos mobiliários apropriados que atendessem as 

exigências pedagógicas e higiênicas, entre outros fatores; os quais faziam parte dos discursos 

oficiais do período presentes na legislação educacional e em outros documentos da época. 

Portanto, como nos relata Gondra (2000), a medicina no final do século XIX e início 

do XX no Brasil passava a se preocupar com os problemas sociais que perpassavam a 

sociedade brasileira, incluindo a educação escolar, sendo essa ramificação da ciência médica 

denominada de higiene. Esses assuntos relacionados a educação e higiene são tratados no 

Brasil desde o século XIX e podem ajudar na compreensão e no entendimento da organização 

educacional no período republicano. 

 

1.3 – O MOVIMENTO HIGIENISTA NO BRASIL E NO RIO GRANDE DO NORTE 

 

No início da República a escola primária, materializada nos Grupos Escolares, será 

tida pelo movimento higienista como um veículo para a disseminação de ideias e práticas 

higienistas com o objetivo de orientar a população sobre a importância de adquirir hábitos 

saudáveis contribuindo para a transformação do país em uma nação saudável, higienizada e 

higienizadora. Como nos relata Carvalho (1989), era preciso regenerar as populações 

brasileiras, núcleo da nacionalidade, tornando-as saudáveis, disciplinadas e produtivas. Eis o 

que se esperava da educação, erigida nesse imaginário em causa cívica de redenção nacional. 

Nessa lógica, o início do século XX vai ser marcado por transformações nos campos 

econômico, histórico e social que se originaram com a Proclamação da República em finais 

do século XIX. Então, com a instalação de um novo regime político, era preciso civilizar a 

sociedade brasileira, inserindo-a num projeto modernizador que libertasse o país de seus 
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resquícios coloniais e levasse o mesmo à igualdade de modernidade dos países europeus 

(HERSCHAMANN e PEREIRA, 1994). 

A higiene, como um ramo da área médica, surgiu como muita visibilidade na Europa 

desde o início do século XIX e, consequentemente, chegou também ao Brasil. Gondra (2000, 

p.80), ao analisar as teses do curso de medicina defendidas pelos médicos brasileiros em seus 

trabalhos de conclusão de curso, nos relata que ao se referirem à educação propunham desde a 

localização física, a arquitetura, as rotinas escolares, as vestimentas e a alimentação. 

Enquanto, no início do século XX essas medidas permaneciam, porém, mais efetivas para 

educação com a elaboração de projetos, inspeções médico-sanitária nas escolas e também os 

exames individuais que diagnosticavam as condições físicas e mentais dos alunos. Mas, nesse 

contexto, os médicos não estavam sóis, juntamente com eles tínhamos os outros profissionais 

do campo da engenharia e educação produzindo discursos que buscavam construir novos 

hábitos e comportamentos para a construção de um país moderno, livre dos males que 

afligiam o povo brasileiro (HERSCHAMAN e PEREIRA, 1994). 

Associado a esse ideário de modernidade, a área médica procurava criar uma 

identidade profissional e realizar uma intervenção na sociedade, procurando demonstrar que 

era capaz de contribuir para o progresso do país. Logo, a higiene era tida como a medicina do 

social, ao atentar para observar, descrever e propor sugestões para os problemas sociais como 

vícios, prostituição, puberdade, distúrbios psicológicos, incluindo a organização das escolas 

(GONDRA, 2000). 

Para a realização bem-sucedida dessa intervenção na sociedade os profissionais da 

área médica pesquisavam sobre o cotidiano da sociedade, ofertando cursos da criminologia, 

da saúde, da psicologia e das características da higiene (HERSCHAMANN E PEREIRA, 

1994). E também se organizaram a partir da criação de associações, faculdades, 

especializações e projetos de atuação voltados para o espaço público e privado (SANTOS 

FILHO, 1947). 

Um dos espaços de atuação da intervenção médica era a escola. Nesse local os 

médicos buscavam observar como se dava o dia-a-dia da escola e quais as condições de suas 

estruturas físicas e instalações que possibilitassem de forma segura e confortável o ensino-

aprendizagem. Portanto, examinava a mobília, as salas de aula, a ventilação, a temperatura, a 

iluminação, o posicionamento do quadro-negro, ainda procuravam saber se havia inspeção 

médica das crianças e a maneira como era feita (ROCHA, 2003). 

No Rio Grande do Norte, podemos identificar uma grande preocupação com a 

higiene do espaço escolar, pois atribuíam a proliferação de doenças aos ambientes fechados, 
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apertados e pouco ventilados. Por isso, a legislação da época prescrevia que os prédios dos 

Grupos Escolares deveriam ser elegantes, modestos, bem arejados e iluminados pelo sol, que 

as salas de aulas comportassem quarenta alunos, no máximo, sob forma retangular, medindo 

pelo menos, seis metros de largura por sete de comprimento, com um pé direito de quatro 

metros, ou seja, cinco metros cúbicos de ar para cada aluno (CÓDIGO DE ENSINO, 1913, 

art. 43). 

Os preceitos higienistas também orientavam na escolha e no uso do mobiliário 

escolar, recomendando que todos os Grupos Escolares fossem equipados com carteiras e 

bancos de elevação facultativa seriam proporcionais à estatura dos educandos e deveriam ser 

construídos de maneira a garantir a saúde, a vigilância do professor e a responsabilidade 

individual do aluno (CÓDIGO DE ENSINO 1913, art. 49). Também, recomendava-se a 

prática de exercícios físicos, pois era fundamental a formação de cidadãos fortes e saudáveis 

para um país civilizado. Por isso, a ginástica educativa tornava-se obrigatória, devendo apenas 

ser evitados os exercícios físicos depois das refeições (CÓDIGO DE ENSINO, 1916, art. 

201). 

Ainda, acrescentamos as práticas higienistas presente na legislação educacional 

norte-rio-grandense da época que prescreviam medidas de higiene para a organização do 

espaço escolar e para prevenção de doenças e criação de hábitos saudáveis nos alunos. Dessa 

maneira, a pesquisa tem como objeto de estudo o discurso de higiene materializado nos 

Grupos Escolares do Rio Grande do Norte no período de 1908-1925. 

No presente estudo, buscamos destacar a importância das práticas higienistas que 

determinavam como deveriam ser as construções dos prédios dos Grupos Escolares, bem 

como, a localização em que as escolas seriam erguidas atentando para as condições físicas e 

climáticas do local. Tudo isso, objetivava na criação de espaços confortáveis e higienizados 

que promovessem a saúde e o bom desempenho das atividades dos alunos. Também os 

preceitos de higiene presentes nos discursos legislativos orientavam as práticas escolares, que 

tinham a função de despertar os alunos para a importância de se prevenir contra as moléstias, 

de se ter uma boa alimentação e de praticar exercícios físicos, objetivando formar cidadãos 

fortes e saudáveis para uma pátria civilizada. 

Assim, partimos das seguintes questões norteadoras: como o discurso se apresentava 

na legislação educacional do período? Como o discurso se materializava no espaço físico, no 

mobiliário e nas práticas escolares? E se o discurso apresentado na legislação era colocado em 

prática? A partir do desdobramento dessas questões surgiu a pergunta orientadora desse 
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trabalho de dissertação: De que maneira a higiene orientou na organização dos Grupos 

Escolares do Rio Grande do Norte? 

Para respondermos esses questionamentos, estabelecemos como recorte-temporal o 

período compreendido entre 1908-1925. Esse período delimitado é marcado pela presença de 

iniciativas no campo educacional que vão desde a criação do primeiro Grupo Escolar 

denominado Augusto Severo pelo Decreto nº 174, de 5 de março de 1908; e a criação dos 

Grupos Escolares, restabelecimento da Diretoria de Instrução Pública, criação da Escola 

normal e Escolas Mistas pelo Decreto nº 178, de 29 de abril de 1908. Dentre essas iniciativas 

também ocorreram mudanças nos vários níveis de ensino pela lei nº 405, de 29 de novembro 

de 1916, a implementação de regulamentos para inspeção médico-escolar pelo Decreto nº 210 

de 16 de maio de 1916, a criação dos Regimentos Interno dos Grupos Escolares pelo Ato nº 

51, de 15 de maio de 1925 e outros tipos de instituições, que aconteceram dentro desse 

contexto histórico. 

Nesse trabalho, nosso principal diálogo foi com a fonte documental eleita, a 

legislação, que é composta por leis, decretos, relatórios de inspetores, regimentos e outros 

documentos. Segundo Faria Filho (1998), a legislação constitui uma prática ordenadora e 

instituidora das relações sociais e como uma fonte discursiva de intervenção social e produção 

de práticas, que está presente nesta nas reformas educacionais empreendidas no período 

republicano. 

No tocante a contribuição da legislação como fonte documental para interpretação do 

passado, compartilhamos do pensamento de Le Goff (1996), em que todo documento é fruto 

de escolhas e intenções de quem o elabora. Segundo o autor, 

 

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 [...] o documento não é inócuo. É, antes de mais nada, o 

resultado de uma montagem, consciente ou inconsciente, da história, da 

época, da sociedade que o produziu, mas também das épocas sucessivas 

durante as quais continuou a ser manipulado, ainda que pelo silêncio. O 

documento como uma coisa que fica, que dura, é o testemunho. O 

ensinamento (para evocar a etnologia) que lhe traz. Deve ser em primeiro 

lugar analisado, desmistificando- lhes o seu significado aparente (LE GOFF, 

1996, p. 545-548). 

 

 

Trabalhando o documento como fonte, compartilhamos também do pensamento de 

Foucault (2008), que diz: 
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O documento, pois não é mais, para a história, essa matéria inerte através da 

qual ela tenta reconstruir o que os homens fizeram ou disseram, o que é 

passado e o que deixa apenas rastros: ela procura definir, no próprio tecido 

documental, unidades, conjuntos, séries, relações (FOUCAULT, 2008, p. 7). 

 

 

Essa compreensão é necessária, pois ao encontrarmos, reunirmos e selecionarmos as 

fontes que são viáveis para o desenvolvimento do nosso trabalho de pesquisa, as 

transformamos em documentos e monumentos que apresentam a leitura de uma época e 

indivíduos que escreveram, legislaram e regulamentaram sobre assuntos e instituições do 

período delimitado. E a partir da leitura desse material disponível e coletado que podemos 

realizar uma análise crítica e escrever nosso trabalho. 

Nesse movimento de implantação de um novo modelo de escola primária no Rio 

Grande do Norte que buscamos compreender e identificar como os preceitos higienistas 

contribuíram para a construção de hábitos saudáveis nos alunos, na construção planejada dos 

edifícios escolares, nas práticas do cotidiano, no mobiliário, nos recursos didáticos e até em 

determinações fora do espaço da sala de aula, por exemplo, orientando sobre a importância da 

vacinação para os alunos dos Grupos Escolares. Essas questões foram tratadas para que 

compreendêssemos como a higiene orientou na organização do espaço escolar dessas 

instituições e também passou atuar no ambiente familiar e na população. 

A partir dos estudos da pesquisa, percebemos a ampliação do discurso higienista que 

estava associado ao civismo, à moral, à saúde do corpo e da mente presentes na legislação da 

época que tentava por meio da educação escolarizada e suas práticas introduzirem nos alunos 

a importância de adquirir hábitos saudáveis, ter bons comportamentos e amor pela pátria, mas 

também através das escolas buscava ampliar a importância de uma vida saudável para outros 

espaços sociais, objetivando um modelo de sociedade pautada em princípios cívicos, morais e 

higiênicos considerados ausentes na sociedade brasileira, no sentido de se alcançar a ordem e 

progresso do país.  Então, partimos da hipótese de que a influência do discurso higienista na 

legislação expressa um projeto de modernização da sociedade que se vincula através dos 

Grupos Escolares. 

 

1.4 REFRENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO 

 

No estabelecimento do procedimento metodológico adotamos como instrumento para 

o trabalho investigativo as teorizações de Michel Foucault para análise do discurso presente 

na legislação educacional norte-rio-grandense, considerando a compreensão da relação de 
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discurso e poder a partir do caráter regulador da legislação; e também dos conceitos de 

normalização e biopolítica que prescrevem significados da legislação em geral. 

Foucault (2008) define discurso como o conjunto de enunciados que provém de um 

mesmo sistema de formação ou formação discursiva. E enunciado, sendo parte integrante do 

discurso, é sempre um acontecimento, que nem a língua nem o sentido podem esgotar. Por 

isso, o enunciado sempre será um acontecimento que aparece num certo tempo, num certo 

lugar. 

Os enunciados não podem ser isolados, pois eles sempre fazem parte de um conjunto 

de signos e se apoiam ou se diferenciam de outros enunciados.  Para descrevê-los, precisamos 

entendê-los como acontecimentos históricos e dar conta de suas especificidades. Portanto, 

quando nos propomos nesta pesquisa analisar o discurso de higiene materializado nos Grupos 

Escolares do Rio Grande do Norte no período de 1908-1925, buscamos entender o discurso 

higienista que atravessava a sociedade norte-rio-grandense e brasileira naquele período. 

Nesta perspectiva, entendemos o discurso de higiene voltado para a regulamentação 

dos Grupos Escolares que atravessa a legislação do período como um conjunto de enunciados 

que se inscrevem numa mesma formação discursiva. Para Foucault (2008), a análise do 

enunciado e da formação discursiva são estabelecidos correlativamente, porque a lei dos 

enunciados e o fato de pertencerem à mesma formação discursiva constituem uma única e 

mesma coisa. Portanto, por formação discursiva, compreende-se: 

 

Um feixe complexo de relações que funcionam como regra: ele prescreve o 

que deve ser correlacionado em uma prática discursiva, para que está se 

refira a tal ou qual objeto, para que organize tal ou qual estratégia. Definir 

em sua individualidade singular um sistema de formação é, assim, 

caracterizar um discurso ou um grupo de enunciado pela regularidade 

(FOUCAULT, p.82). 

 

 

Assim, as formações discursivas podem ser vistas num mesmo espaço discursivo, ou 

seja, elas estão sempre relacionadas com um campo do saber. Portanto, poderíamos falar em 

discurso clínico, discurso econômico, discurso político, discurso histórico e no caso da nossa 

pesquisa acrescentamos discurso higienista. 

O discurso de higiene presente na legislação está voltado para os aspectos referentes 

a construção dos prédios escolares, as práticas escolares do cotidiano, a disposição do 

mobiliário, o uso de materiais didáticos e o asseio e saúde do corpo físico e do espaço escolar. 
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Em “A ordem do discurso”, Foucault procura mostrar como os discursos encontrados 

na sociedade são controlados pelas práticas de poder. E que esses mesmos discursos exercem 

funções de controle, limitação e validação das regras de poder dessa mesma sociedade. 

O autor parte da seguinte hipótese: 

 

Suponho que em toda sociedade a produção do discurso é ao mesmo tempo 

controlada, selecionada, organizada e redistribuída por certo número de 

procedimentos que tem por função conjurar seus poderes e perigos, dominar 

seu acontecimento aleatório, esquivar sua pesada e terrível materialidade 

(FOUCAULT, p.8-9). 

 
 

Foucault, dessa forma, busca resumir os conhecimentos, princípios e estratégias de 

organização do discurso na sociedade e, em consequência disso, identifica as possibilidades 

de analisá-lo. 

Nessa lógica, o essencial na obra “A ordem do discurso” refere-se aos procedimentos 

que são responsáveis pelo controle e limitação do que é produzido, por quem é produzido e de 

como esses discursos são distribuídos na sociedade. A partir disso, elegemos alguns 

parâmetros que são fundamentais para analisarmos o discurso higienista presente na 

legislação norte-rio-grandense entre 1908-1925 voltado para a regulamentação dos Grupos 

Escolares. 

Primeiro, precisamos atentar para a diferença entre o que pode ser considerada 

verdade ou possiblidade de verdade, e o que o próprio Foucault entende por verdade, que é 

aquela verdade aceita por uma determinada sociedade. Por exemplo, uma professora 

normalista fez um relatório alegando que o recreio separado por gênero era desnecessário. Seu 

relatório não foi aceito, uma vez, que não se adequava aos parâmetros de verdade legitimados 

pelos saberes da época referenciados pela sociedade. 

Segundo, não existe proporção entre o discurso e os conceitos ou discursos externos 

que possam existir ou que tem a possibilidade de verdade. Por exemplo, o discurso da higiene 

escolar designa como devem ser construídos os prédios escolares, qual o melhor local para 

erguer o edifício, como deve ser a divisão do espaço, entre outros fatores. Temos, então, que 

outras construções de escolas que não obedeçam às orientações da legislação são 

desconsideradas, logo, a uma interdição de outros discursos e o reforço do discurso de higiene 

escolar a partir de normas e regulamentos que devem ser seguidos. O que caracteriza como o 

saber higienista constitui modos de verdades que se configura no campo da higiene que passa 

a controlar os dispositivos de poder dessa sociedade. 
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Terceiro e último, o discurso é um conjunto de signos que se ligam a outros tantos 

conjuntos de outros discursos que registra, estabelece e reproduz não significados esperados 

no interior do próprio discurso, mais sim, construções desta sociedade que devem ser 

repassados em formas de leis, regras e normas tidas como verdadeiro pela sociedade. Nesse 

sentido, a higiene como discurso produzido no âmbito da escola que constitui práticas de 

poder, de controle e validação dos dispositivos sociais. Assim, o discurso higienista produzido 

no quadro da sociedade norte-rio-grandense nas primeiras décadas do século XX expressam 

as relações de poder dessa sociedade nas práticas circunscritas à instituição escolar. 

Nessa lógica, o nosso trabalho investigativo se encarregará de analisar a organização 

do discurso de higiene presente na legislação, identificando como era produzido, por quem era 

produzido e como encontrava-se distribuindo na sociedade norte-rio-grandense. 

Compartilhando dos conceitos de biopolítica, que concerne à saúde da população e 

disciplina, que concerne a normalização dos escolares elaborados por Foucault. Esses 

conceitos são importantes para nossa pesquisa porque ao trabalhamos como fonte principal a 

legislação educacional das primeiras décadas do século XX percebemos que essa 

documentação por um lado mostra a disciplina e seus dispositivos de norma, vigilância e 

controle do indivíduo e também por outro lado compreende as normas e regulamentos para a 

população, ou seja, parte do individual para o múltiplo. 

Nesse sentido, as normas e regulamentos presentes na legislação educacional do 

período passavam a ser aplicadas nas escolas através de medidas disciplinares que não 

objetivavam apenas atingir aos indivíduos em idade escolar, mas atingir a população como 

um todo. Por isso, os professores orientados pelos preceitos higienistas que integravam os 

regimentos dos Grupos Escolares procuravam inculcar nos alunos hábitos sadios e cuidados 

com o corpo, destacando a pratica de exercícios físicos, de uma alimentação saudável e do 

asseio pessoal, entre outras recomendações que não estavam apenas almejando atingir os 

alunos, mas também as famílias e, consequentemente, a população. 

Acerca da biopólítica Foucault (1999), afirma que: 

 

Suas áreas de intervenção, de saber e de poder ao mesmo tempo: é da 

natalidade, da morbidade, das incapacidades biológicas diversas, dos efeitos 

do meio, é disso tudo que a biopólítica vai extrair seu saber e definir o 

campo de intervenção de seu poder. [...] A biopolítica lida com a população, 

e a população como problema político, como problema biológico e como 

problema de poder (FOUCAULT, 1999, p.292-293). 
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Portanto, tratamos da biopolítica que possui os mecanismos regulamentadores do 

estado e também do poder disciplinar, que tem como objeto o corpo. Esses dois mecanismos, 

um disciplinar de poder e outro regulamentador de poder, os mecanismos disciplinares do 

corpo e os mecanismos regulamentadores da população, são articulados um com o outro 

(FOUCAULT, 1999, p. 299). 

Para o nosso trabalho, a legislação educacional prescreve medidas de prevenção de 

saúde que buscam atingir os indivíduos e a população, sendo considerado um mecanismo 

regulamentador de poder que aponta o que precisa ser feito para obter a preservação da saúde. 

Já os regimentos dos Grupos Escolares trazem especificamente noções de higiene para serem 

colocadas em prática em sala de aula, buscando atuar diretamente nos corpos dos alunos e por 

meio desses alcançarem indiretamente a população, sendo definido como um mecanismo 

disciplinar de poder. Portanto, percebemos que ambos se articulam, pois na medida em que os 

corpos dos escolares eram disciplinados, os mesmos introduziam as noções de uma vida 

saudável e tornavam-se difusores dos preceitos de higiene em seus lares e em outros 

segmentos da sociedade. 

Em Vigiar e Punir (1987), Foucault relata que diversos procedimentos disciplinares 

já existiam há muito tempo nos conventos, nas forças armadas, nas oficinas. Mas, a partir dos 

séculos XVII e XVIII, as disciplinas foram se constituindo em um conjunto de técnicas e 

táticas de controle dos indivíduos em sociedade. 

As disciplinas pretendiam organizar o espaço através de uma repartição dos 

indivíduos; controlara atividade através do controle do tempo; especificar o indivíduo 

generalizando-o através de uma vigilância hierárquica; organizar as diferenças através de uma 

sanção normalizadora e reproduzir e produzir saber através do exame. 

Vemos no decorrer da nossa pesquisa que a disciplina e o controle dos alunos nos 

Grupos Escolares propunham organizar o espaço a partir da construção de prédios próprios e 

divididos em salas de professores, salas de aula, banheiros, pátios, entre outros; controlar as 

escolas por meio de classes graduadas, com tempo e espaço racionalizados, possibilitando o 

controle do trabalho docente e das atividades desempenhadas pelos discentes; vigiar a 

dispersão dos alunos pela escola; classificá-los, com o objetivo de tornar as classes 

igualitárias e homogêneas, considerando-se a idade e nível de domínio dos conteúdos; e 

elaborar  relatórios a partir da realização de exames físicos e mentais dos educandos. 

As disciplinas empenhadas em controlar os corpos utilizam da vigilância hierárquica, 

da sanção normalizadora e do exame. Esses instrumentos são tidos como práticas associadas à 

norma, pois baseada na mesma que esses instrumentos são utilizados pelas disciplinas. 
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A vigilância hierárquica é uma técnica essencial para o exercício da disciplina, que 

atua através de um princípio de total visibilidade em que todos vigiam a todos a partir de um 

olhar contínuo que permite detalhar minuciosamente o comportamento e as ações 

desempenhadas pelos indivíduos. Esse olhar controlador e disciplinador que tudo vê, sem 

deixar escapar um mínimo detalhe, atribui às disciplinas um poder que se distribui no espaço 

e no tempo, um poder circular, que funciona, constantemente, num movimento em que “é o 

aparelho inteiro que produz poder e distribui os indivíduos nesse campo permanente e 

contínuo” (FOUCAULT, 1987 p.148). 

As técnicas de vigilância nos Grupos Escolares facilitavam o controle da dispersão 

dos alunos pelos espaços da escola a partir da disciplinarização dos corpos que permitia que 

todos vigiassem a todos, levando os alunos a uma circunstância em que os mesmos tinham 

conhecimento que estavam sendo vigiados a todo instante, o que garantia o funcionamento 

espontâneo do poder sobre os mesmos. Por isso, as carteiras eram proporcionais à estatura dos 

educandos, garantindo ao professor a total visibilidade da sala de aula e dos alunos em sua 

individualidade. 

A sanção normalizadora é um tipo de poder disciplinar que se caracteriza pelo uso de 

mecanismos de julgamento e de punição dos pequenos erros. Então, a escola passa a criar suas 

próprias leis, normas, regulamentos, formas particulares de sanção e instâncias de 

julgamentos, o que a torna semelhante a um tribunal, possibilitando que a mesma organize as 

diferenças entre os indivíduos e atribua castigos como forma de corrigir os desvios e elogios 

como forma de estimular os bons comportamentos, atitudes e os bons desempenhos das 

atividades. A sanção é normalizadora porque impõe a regra a todos os que dela se afastam, 

impõe “toda uma micropenalidade do tempo (atraso, ausências, interrupções das tarefas), da 

atividade (desatenção, negligência, falta de zelo), dos discursos (tagarelice, insolência, 

indecência), do corpo (atitudes incorretas, gestos não conformes, sujeira), da sexualidade 

(imodéstia, indecência)” (FOUCAULT, 1987, p.149). 

Ao longo do nosso trabalho, percebemos que os Grupos Escolares, escola primária, 

funcionavam como um pequeno tribunal, com a criação própria de normas e práticas que eram 

responsáveis pelo controle dos escolares, objetivando não apenas manter a ordem e a 

disciplina nas instituições, mas de inculcar nos alunos princípios de justiça, moral, dignidade, 

honestidade, ou seja, valores do ideário republicano que deveria fazer parte da formação do 

cidadão civilizado. 

Os alunos eram submetidos às práticas de disciplina e vigilância, sendo analisados de 

maneira individual e disciplinados por meio de ações correspondentes ao que foi realizado, 
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logo, se o aluno escreveu errado, ele deveria escrever novamente, se executou um exercício 

físico tortuoso, deveria executá-lo novamente, se destratou um colega, deveria desculpar-se, 

entre outros. Na disciplina dos Grupos Escolares funcionava, toda uma forma de controle dos 

desvios físicos, morais e mentais dos escolares a partir da observação e investigação do que 

estava inadequado a normalidade da época. 

No entanto, o fato de a sanção normalizadora caracterizar-se pelo uso da punição não 

significa que ela seja um meio disciplinar repressivo, mas que ela seja uma forma de correção, 

que se utiliza da repetição pelo exercício continuo intenso, multiplicado e insistente. Assim as 

leis e infrações estabelecidas pelas instituições serviam para organizar as diferenças dos 

indivíduos, dividir os mesmos em grupos, classificando-os em quadros prescritivos, 

avaliativos, dividindo-os entre bons e maus, capacitados e incapacitados, morais e imorais, 

doentes e saudáveis. Nos Grupos Escolares os alunos eram distribuídos conforme suas 

habilidades, avaliados pelo que produziam, como se comportavam, sendo atribuindo pequenos 

castigos ou prêmios por merecimento, e aqueles que estavam fora do padrão estavam sujeitos 

às correções da sanção, que se empenhava em normalizá-los sem utilizar castigos físicos, pois 

estes eram proibidos. 

O exame é uma técnica que combina a sanção normalizadora com a vigilância 

hierárquica, pois ele “é um controle normalizante, uma vigilância que permite qualificar, 

classificar e punir. Estabelece sobre os indivíduos uma visibilidade através da qual eles são 

diferenciados e sancionados” (FOUCAULT, 1987, p.154). 

A prática do exame permitia a ordenação dos alunos em classes e séries. A forma 

encontrada para esse tipo de organização em seriação seria a instituição de exames pelo 

Departamento de Educação, que deveriam ser presididos na capital pelo diretor da Instrução, 

abordava os assuntos do programa e constava de provas escritas e oral, sendo examinados 

pelo professor da cadeira, ouro professor do Grupo sob a presidência do diretor ou do 

presidente do Conselho Escolar se formava a comissão examinadora. O resultado dos exames 

era registrado em ata assinada pela comissão e enviada à Secretária da Instrução. Os alunos 

aprovados recebiam certificados assinados pela comissão examinadora após a realização do 

exame (RIO GRANDE DO NORTE, 1925, p.25). 

A escola torna-se uma espécie de aparelho de exame ininterrupto à medida que 

acompanha em toda sua dimensão a operação do ensino à medida que, cada vez mais, ela se 

valerá da avaliação, descrição e classificação do indivíduo para, então, fazer uso da 

comparação de cada um com todos, permitindo ao mesmo tempo medir e sancionar.  
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O exame não se contenta em sancionar o aprendizado, é um de seus fatores 

permanentes: sustenta-o segundo um ritual de poder constantemente renovado. O exame 

permite ao mestre, ao mesmo tempo em que transmite o seu saber, levantar um campo de 

conhecimento sobre seus alunos (FOUCAULT, 1987, p. 155). 

Veremos que nos Grupos Escolares a descrição do espaço permitia avaliar seus 

alunos descrevendo seus desvios físicos e mentais, classificando-os por idade, gênero e grau 

de conhecimento dos assuntos, que possibilitava comparar um aluno em relação aos demais, 

podendo, dessa maneira, medir e sancionar as aprendizagens, os comportamentos e as 

habilidades. 

O exame caracteriza-se por possibilitar que o campo de visibilidade sobre os 

indivíduos seja descentralizado, ou seja, não se encontre focado em um indivíduo apenas, mas 

que opere sobre e entre todos. Então, nos Grupos Escolares cada aluno era vigiado 

incessantemente nas suas capacidades e incapacidades, captando todos e cada um, num 

processo continuo de objetivação. No entanto, para que sua objetivação obtivesse sucesso, 

cada indivíduo passava a fazer parte de um registro completo. 

A individualidade entra numa dimensão documental. Segundo Foucault (1987, 

p.157), “o poder da escrita é constituído como uma peça essencial nas engrenagens da 

disciplina”. Tal escrita nos Grupos Escolares possibilitava a elaboração de registros de 

matrículas, relatórios e outros documentos que traziam informações sobre cada aluno 

objetivando-o e fixando-o ao sistema institucional, extraindo dele o máximo de saber 

possível. Logo, cada indivíduo era transformado em um caso particular, ou seja, criava a 

partir da observação e descrição de cada indivíduo uma ficha que descrevia todos os sintomas 

que caracterizava uma criança teimosa, incapaz, doente, com problemas mentais, podendo 

comparar com outros indivíduos e identificar outros casos, pois a técnica da escrita 

possibilitava conhecer o aluno em sua individualidade. Essas classificações passavam a 

compor as descrições e os relatos que constituíam um meio de melhor conhecer, avaliar, fixar 

e normalizar os indivíduos que eram considerados anormais. 

Portocarrero (2002, p. 212), explica que o que caracteriza o biopoder é a crescente 

importância da norma que classifica e distribui os indivíduos em um campo de utilidade e 

valor, sendo seu principal objetivo o controle das anormalidades que atinge a sociedade.  A 

normalização se ampliará a partir do diagnóstico do que pode ser considerado anormal através 

da avaliação, descrição e classificação do que é normal. Então, a técnica de biopoder trata de 

definir o que pode ser normal ou anormal permitindo o controle da vida dos indivíduos a 

partir da normalização dos corpos, controlando cada vez mais a vida da população. 
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Em nosso trabalho, percebemos que as técnicas de normalização se tornavam 

instrumentos de controle, classificação e criação de anormalidades dentro dos Grupos 

Escolares que diagnosticava o aluno doente, arteiro, malvado, com distúrbios mentais, entre 

outras classificações. Essas categorias de anormalidades produzidas pelos profissionais das 

escolas
1
eram feitas a partir da observação e investigação dos alunos estabelecia a necessidade 

de não apenas identificar os alunos que eram considerados anormais, fora do padrão de 

normalidade da época. Era preciso conhecer o aluno considerado anormal em sua 

individualidade e especificidade para, dessa maneira, poder agir com maior eficiência em sua 

reabilitação, pois não bastava apenas punir o indivíduo, era necessário reabilitá-lo das suas 

falhas. 

Cabe salientar que o discurso higienista na legislação educacional das primeiras 

décadas do século XX forma-se a partir da organização dos saberes científicos da Medicina 

Social. Esses saberes presentes na legislação buscam elaborar conhecimentos específicos e 

arbitrar o que era bom ou ruim. Logo, a higiene como conjunto de saberes médicos se associa 

a área educacional fazendo uso da prática cientifica para utilizar o saber médico, ou seja, se 

apropria do indivíduo e estabelece padrões de controle desse mesmo indivíduo. 

A higiene constitui um conhecimento científico que prescreve um modelo de 

normalidade para a saúde. Segundo Georges Canguilhem (1943), o que caracteriza o estado 

normal é a condição própria do ser vivo de instituir novas normas, ou seja, um processo 

natural da vida. Enquanto o patológico é considerado como um desvio das normas 

estabelecidas. Então, quando um organismo encontra-se no estado patológico cabe a prática 

médica formar novas normas que tragam o organismo ao estado normal, através do 

estabelecimento da norma da qual ele havia afastado. 

De acordo com o pensamento do autor (1943), o que caracteriza a doença, é o 

processo de normalização da vida, que é a transformação constante da vida em novas normas 

a partir de novas condições. O discurso médico se funda na ideia do organismo que teria 

perdido a capacidade normativa de instituir novas normas. Com isso a concepção de 

organismo sadio define-se pela possibilidade das regulações que caracterizam pela definição 

do normal. 

Partindo desse raciocínio, o diagnóstico do saber higienista centrado na doença 

caracterizada pelos padrões que determinam as condições biológicas de saúde do corpo, da 

mente e do ambiente físico da escola, passa a ditar regras que serão implementadas e que 

                                                           
1
 Diretores, inspetores, mestres, entre outros funcionários da escola que formava todo um aparelho de 

funcionamento da escola. 
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orientaram o processo educacional. Essas regras que integravam os regimentos dos Grupos 

escolares passavam noções de higiene para a saúde do indivíduo que consistiam no asseio do 

corpo, da roupa, da casa, destacando a importância da prática de exercícios físicos, de uma 

alimentação saudável, de uma boa noite de sono e a vacinação regulamente; também era 

constante a preocupação com o espaço físico que precisavam também observar as medidas 

dos prédios, as dimensões das salas de aula, para que fossem iluminadas, arejadas, 

confortáveis e higiênicas. 

Canguilhem descreve ainda que a norma também trata de uma forma de correção 

sobre o aspecto da normalização social (CANGUILHEM, 2009, p.109). Desse modo, o autor 

acrescenta que ela não rejeita, nem reprime, pelo contrário a mesma procede no intuito de 

prevenir, intervir e transformar os que a ela são submetidos. Para entendê-la, devemos 

procurar compreender a relação entre normal e anormal. Está relação não se trata de uma 

contradição ou exterioridade, mas de uma relação de inversão e polaridade. Ela se propõe 

como um modo possível de unificar, de regular e absorver as diferenças e desavenças. Logo, a 

norma só pode ser considerada como uma forma de normalizar, quando a mesma é escolhida 

como referência, como preferência de uma sociedade, de uma população ou de um grupo e 

também como “instrumento de uma vontade de substituir um estado de coisas insatisfatório 

por um estado de coisas satisfatório”. 

Nesta perspectiva, as normas estabelecidas pela legislação educacional das primeiras 

décadas do século XX e voltadas para as prescrições da organização do espaço físico e das 

práticas escolares dos Grupos eram tidas como medidas de corrigir e não de rejeitar os 

indivíduos, pois a partir dos estabelecimentos das normas que orientava sobre a importância 

de adquirir hábitos saudáveis, praticar exercícios físicos, ter bons comportamentos, amar à 

pátria e respeitar os pais e mestres objetivava prevenir os alunos considerados normais e ao 

mesmo tempo identificar os considerados anormais para que pudessem intervir e transformá-

los ao máximo possível ao padrão normativo do período. 

Assim, no século XX, o indivíduo normal já não se relacionava mais apenas à regra, 

a retidão, mas a norma estabelecida na época que designava a média de normalidade para que 

um indivíduo fosse classificado como normal ou anormal. Então, a norma não era mais 

considerada como regra, mas como uma maneira de estabelecer regras, pois a partir da norma 

estipulada na época poderia aproximar e julgar as oposições entre normal e anormal, e normal 

e patológico. Então, os preceitos higienistas presentes na legislação educacional voltados para 

as orientações de saúde física e mental dos indivíduos, para as boas condutas dos cidadãos, 
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para o funcionamento das escolas e para a organização dos espaços físicos procediam de 

determinações normativas. 

Michel Foucault e Georges Canguilhem são os autores que compõem o referencial 

teórico-metodológico de análise da nossa pesquisa. Cabendo a cada qual uma dimensão 

relevante da elaboração do trabalho. 

Canguilhem é usado para explicar o estabelecimento das normas e regimentos 

voltados para a regulamentação da educação do Estado do Rio Grande do Norte no período de 

1908-1925. Essas normas eram instituídas a partir do saber médico que elaborava 

conhecimentos específicos que eram implementados e passavam a orientar as construções dos 

prédios, o funcionamento das escolas e as práticas escolares, visando a prevenção. 

Fundamentadas em torno da unificação das diversidades e na modelagem das 

diferenças dos alunos e da população. Essas normas prescreviam preceitos para os indivíduos, 

acercado que era tido como um padrão de vida considerado normal e saudável para aquela 

época. Então, esse padrão de vida normal pautado em uma boa alimentação, na prática de 

atividades físicas, na vacinação regular, entre outras recomendações se estabelecia a partir de 

valores tidos como importantes para prevenir doenças e manter a saúde de cada indivíduo e da 

população. Esse conjunto de prescrições estava presentes na legislação como uma forma de 

alertar para o que era bom ou ruim, objetivando dessa maneira a normalização da sociedade. 

Com Foucault partimos para análise do discurso higienista presente na legislação 

educacional norte-rio-grandense no período compreendido entre 1908-1925. Centrados no 

aspecto das relações estabelecidas pelos mecanismos de regulamentação das construções dos 

prédios escolares, da normalização do funcionamento das instituições, da disciplina e dos 

corpos dos alunos, e da biopolítica da população. 

No início da República no Brasil e, especialmente, no Rio Grande do Norte 

constatamos um projeto de modernização que objetivava por meio de medidas e práticas 

tornar a nação brasileira culta, civilizada e higienizada. Nesse contexto, Foucault nos permite 

um instrumento de investigação desse projeto de modernização, através das práticas voltadas 

para inculcar nos alunos e de maneira implícita na população os discursos de higiene, 

apontando na direção da normalização e da disciplinarização dos alunos e da biopolítica da 

população. 

Dessa maneira, as teorizações de Foucault são indispensáveis para análise do nosso 

trabalho de dissertação porque nos permite analisar os documentos fazendo uma apreciação 

dos discursos higienistas presentes na legislação da época e não apenas fazendo uma mera 

descrição dos mesmos. 
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Para a compreensão da prática discursiva presente na legislação norte-rio-grandense 

é preciso que entendamos contexto sócio-político, histórico e educacional nas primeiras 

décadas do século XX, em que o discurso higienista se evidenciou, com determinações e 

prescrições que buscava normalizar a sociedade moldando os indivíduos para que adquirissem 

hábitos morais, cívicos e higiênicos. Portanto, no capítulo seguinte, apresentaremos uma 

descrição do cenário político, social e econômico do Rio Grande do Norte, atentando para as 

transformações de modernização e civilização da cidade do Natal. 
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CAPÍTULO 2 

CONTEXTO SÓCIO-POLÍTICO, HISTÓRICO E EDUCACIONAL DO RIO 

GRANDE DO NORTE NAS PRIMEIRAS DÉ CADAS DO SÉCULO XX 

 

O início do século XX, no Brasil, foi marcado por transformações nos âmbitos 

político, econômico e social que se originaram com a Proclamação da República em 1889. A 

partir daí, começava-se a implementar não apenas um novo regime republicano, mas, 

sobretudo, era pensado um novo modelo de país, um país moderno e civilizado. Por isso, se 

organizou um projeto de modernização inspirado nos países europeus que conjugava 

regenerar e reformar a sociedade brasileira. A palavra de ordem era sintonizar-se com a 

Europa, ou melhor, “civilizar-se”, o mais rápido possível, no que se referia a cotidiano, 

economia, instituições, ideias liberais, entre outros aspectos (HERSCHAMANN e PEREIRA, 

1994). 

Nesse caminho para construir um país moderno, as formas de saber técnico - 

cientifico e especializado entraram na construção de novos modelos de comportamento e 

hábitos que ocasionariam um novo paradigma de identidade cultural e nacional para o Brasil. 

Tínhamos então, de acordo com Herschamann e Pereira (1994), o saber da Medicina 

(normatizando o corpo), o saber da Educação (conformando as mentalidades) e o saber da 

Engenharia (organizando os espaços). Podemos destacar que a escola primária nesse período 

tornava-se um meio privilegiado para disseminar os ideários de modernização. 

              Para Jaques Le Golf (1993), “a ideia de modernidade surge quando há um sentimento 

de ruptura com o passado”. Nesse sentido, queremos destacar que não houve uma 

continuidade das práticas imperialistas no regime republicano, mas que a sociedade brasileira 

passou transformações a partir da criação de novos padrões de valores e comportamentos. 

             Também compartilhamos das noções de “modernidade” e “moderno” de 

Herschamann e Pereira (1994). Segundo os autores: 

 

[...] Especialmente a partir das últimas décadas do século XX, ideias como 

novo, progresso, ruptura, revolução e outras nesta linha passam a fazer parte 

não paneas do cotidiano dos agentes sociais, mas, principalmente, a 

caracterizar o imaginário, o discurso intelectual e os proetos de intervenção 

junto à sociedade. 

É exatamente associada a estas ideias que as noções de “moderno” e 

“modernidade” vão se afirmando neste momento de aceleração da 

industrialização e de consolidação internacional do capitalismo. Longe de 

querer atribuir um sentido unívoco e final a estas noções (já que em 

diferentes momentos e contextos, elas são retomadas e redefinidas), o que 

nos interessa é aprofundar um pouco os sentidos que, no final do século XIX 
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e começos do século XX especialmente até o final dos anos 30) são atrelados 

com mais ênfase (HERSCHAMANN; PEREIRA, 1994, p. 14).  

 

 

              Dessa maneira, os conceitos de moderno e modernização são utilizados nos discursos 

dos intelectuais da época e pelas políticas de intervenção social que buscavam regenerar, 

reformar e civilizar moralmente e fisicamente a sociedade brasileira. Assim, a falta de 

saneamento, de saúde, os espaços urbanos insalubres, a precária condição de higiene 

representava a realidade de atraso do país, que buscava solução para esses problemas a partir 

da articulação entre as áreas da saúde, educação e engenharia. 

Nesse âmbito, era necessário criar um modelo de cidadão que fosse compatível com 

o novo modelo de sociedade civilizada e regime político republicano que se iniciavam no 

país. Assim, se fazia urgente orientar a população brasileira para adquirir novos 

comportamentos e hábitos. Também havia a necessidade de uma modificação arquitetônica 

através da reorganização das cidades a partir da construção de prédios, praças, saneamento, 

alargamento das ruas e avenidas, entre outras mudanças que eram imprescindíveis para 

viabilizar o progresso da nação. 

Veremos que a preocupação de afastar o Brasil do atraso herdado do antigo regime e 

inseri-lo rumo ao progresso tomando como referência a modernização europeia não era 

anunciada apenas pela intelectualidade do país, mas também pela elite dominante que 

incorporou um conjunto de valores e modelos como referência para a sociedade. Segundo, 

Herschamann e Pereira (1994), foram inspirados no modelo ascético, puritano e europeu e 

passaram a fazer parte da reformulação sanitária, arquitetônica e pedagógica das principais 

cidades do país. Esses valores foram aglomerados a partir de formulações dos saberes técnico-

científicos que procuravam normalizar e normatizar a sociedade brasileira. 

Essas transformações propostas pela elite dominante para reorganização social e 

urbano das cidades brasileiras encontrou apoio nos saberes técnico-científicos para colocar em 

prática sua política de intervenção social que almejava disseminar ideias modernizadoras e 

novas condutas sociais, criando um novo modelo de cidadão republicano. 

Para isso, o governo brasileiro contou com a participação de médicos, engenheiros e 

educadores que constituíam o campo intelectual da época. Os discursos apregoados por esses 

intelectuais se tornou fundamental para a prática que Herschamann, Kropf e Nunes (1996), 

denominaram de “Pedagogia Civilizatória”, ao identificarem como uma dimensão importante 

do discurso desses intelectuais o empenho para dirigir-se ao conjunto da sociedade, visando 

convencê-la a tomar como legítimos e necessários os princípios por eles idealizados como 
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fundamentais para a formação de uma sociedade moderna. Essas estratégicas pedagógicas 

tinham como objetivo orientar os indivíduos para aquisição de novas condutas sociais e a 

implantação de um novo conjunto de hábitos e comportamentos para a nação brasileira. 

Segundo Herschamann, Kropf e Nunes (1996), esses discursos foram intensamente 

divulgados pelos articuladores dos saberes técnico-científicos envolvidos para efetivação do 

processo de modernização da sociedade brasileira no período republicano. Esses intelectuais, 

detentores de um saber técnico e especializado, na tentativa de ingressar o país no progresso 

foram responsáveis por encaminhar o Brasil para uma “evolução regeneradora” que pretendia 

extinguir as grandes epidemias e os males sociais como vícios, prostituição, pobreza, entre 

outros herdados do regime monárquico. Logo, era preciso acabar com os elementos 

denunciadores do atraso que se tanto queria superar. 

O discurso pronunciado e divulgado pela intelectualidade da época baseava-se nas 

práticas higienistas que traziam à tona a preocupação com a saúde, o comportamento dos 

indivíduos, a salubridade e o saneamento das principais cidades, entre outros fatores. Dessa 

forma, a higiene tornava-se um ramo dos saberes da área médica. 

A medicina, ao longo da segunda metade do século XIX, passou por reformulações 

filosóficas e cientificas que estabeleceu a higiene como o ramo do saber médico responsável 

por orientar e organizar o reordenamento social da nação.  Assim, a higiene buscou 

aprofundar suas pesquisas e estudos para o apontamento de práticas higienistas que 

promovessem a salubridade de áreas urbanas, a saúde física, moral e mental dos indivíduos, 

buscando realizar uma organização social. 

Por sua vez, a área médica vai se organizar e estruturar para diversificar suas linhas 

de atuação a partir da criação de cursos de especializações, publicação de trabalhos, 

participação dos profissionais em conferências, palestras, congressos, assumindo pastas de 

Departamento, Inspetorias, coordenação de órgãos públicos, onde passavam a elaborar planos 

de saneamento e controle social para disciplinar a sociedade, inculcando valores, destruindo 

vícios que ameaçavam as cidades brasileiras. 

Foi nesse contexto que a reformulação do espaço urbano foi tida como uma das mais 

urgentes, pois a cidade passava a ser vista como um lugar de uma nova civilidade inspirada no 

modelo dos países europeus, em torno da qual se organizou um processo de modernização, 

que buscava a implantação de infraestrutura para os serviços urbanos, saneamento de lugares 

insalubres, crescimento populacional e para o alargamento de ruas e avenidas. Por isso, a 

organização física e espacial das cidades passava a ter um caráter pedagógico que orientava a 

maneira de como o espaço deveria ser usado, possibilitando a aprendizagem, a internalização 
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de novos modelos de vida. Assim, quando os médicos e engenheiros recomendavam reformar, 

organizar, sanear, mesmo que em nível superficial, eles estavam pretendendo que essa 

projeção externa, pública, citadina, pudesse atingir e orientar os cidadãos da importância de se 

adquirir hábitos civilizados e higiênicos (HERSCHAMANN e PEREIRA, 1994). 

Pertinente ao movimento higienista que explodiu no período republicano no Brasil, o 

saber médico tornou-se, cada vez mais, responsável pelo processo de reordenação das cidades 

e pela normatização dos comportamentos dos indivíduos, passando a orientar a vida privada 

dos indivíduos, introduzindo novas formas de comportamentos, hábitos e controle do corpo e 

da mente. De acordo com Herschamann e Pereira (1994), o controle sobre o corpo e o sexo, a 

própria vida intima do casal, assim como saúde, higiene dos indivíduos passaram a ser temas 

de artigos e teses, como, por exemplo, A educação da mulher (Afrânio Peixoto, 1936), 

Relações entre o lar, o médico e a escola (Lourenço Baeta Neves, 1912) e a Bíblia da saúde 

(Renato Kehl, 1923). 

Também o Estado republicano defendia que para formar e regenerar um indivíduo, 

tornando-o um cidadão forte, civilizado e higiênico era preciso realizar um controle sobre a 

família e, principalmente, sobre as crianças. Por isso, o governo articulado com os médicos 

higienistas, iniciava a propagação de um discurso que enfatizava que toda criança deveria 

passar por um processo de disciplinarização dos corpos, através do ordenamento e controle do 

espaço e do tempo, pois deveria ter tempo para alimentação, para o recreio, para estudar, entre 

outros. 

Nessa perspectiva, o discurso higienista passou a orientar as práticas pedagógicas nas 

primeiras décadas do século XX, prescrevendo e ditando normas, que eram asseguradas pelo 

conhecimento cientifico, para o campo educacional.  Logo, a medicina passava a realizar uma 

intervenção na educação, alegando a necessidade de formar cidadãos civilizados, higienizados 

e fortes para nação. Para isso, era preciso cultivar boas condutas que deveriam ser inculcadas 

nos cidadãos a partir de um processo que abarcasse não só a escolarização como também 

contribuísse para acabar com os vícios, promovesse atitudes higiênicas, destacasse a 

importância de adquirir hábitos saudáveis, desenvolvesse o interesse pela prática de exercícios 

físicos, entre outras práticas que deveriam ser trabalhadas desde a infância (GONDRA, 2000). 

Podemos compreender, então, que o discurso higienista vai orientar desde os 

cuidados com a higiene pessoal, o vestuário, as construções arquitetônicas, entre outros 

aspectos que passaram a fazer parte dos manuais das escolas, inclusive dos programas de 

ensino primário. O saber médico, nesse momento, se constituía como o verdadeiro portador 

do saber cientifico, que poderia introduzir novos hábitos e intervir nas práticas sociais, dentre 
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elas, as práticas pedagógicas, pela força convincente da argumentação cientifica intrínseca ao 

discurso médico. 

Nesta perspectiva, de controlar os indivíduos para formar cidadãos fortes, cultos e 

higienizados, o discurso higienista passou a intervir nas escolas pelos saberes médicos que 

constituídos retiraram da família e da igreja o direito da educação das crianças e passaria 

apoiado pelos conhecimentos científicos a interferir nas questões vinculadas à escola, tais, 

como: o problema da localização dos edifícios escolares, da necessidade de uma edificação 

própria e apropriada para funcionar como escola, do ingresso dos alunos, do tempo e dos 

saberes escolares, da alimentação, do sono, do banho, das roupas, dos recreios, da ginástica, 

das percepções, da inteligência, da moral e inclusive, das excreções corporais (GONDRA, 

2000 ou500 anos da educação brasileira). 

Também Carvalho (1989), mostra que os preceitos higienistas estavam presentes no 

discurso cívico da ABE- Associação Brasileira de Educação
2
 que construiu um projeto 

educacional para o período republicano no Brasil entendendo que o processo de modernização 

do país só aconteceria através da educação, pois a partir da escolarização que se poderia 

realizar uma intervenção social que acabasse com a ignorância, com os vícios, com as 

doenças, entre outros males que atacavam a população brasileira. Dessa forma, o brasileiro 

era visto como um ser indolente, doente, apático e degenerado, necessitando de uma 

intervenção higienista para se transformar-se em um brasileiro disciplinado, laborioso, 

saudável e produtivo (CARVALHO, 1989). 

No Rio Grande do Norte, mais precisamente, na capital Natal, essas mudanças foram 

impulsionadas nas primeiras décadas do século XX, tendo Alberto Maranhão, Governador do 

Estado por dois mandatos como o principal articulador das implementações de 

melhoramentos para a cidade, dando sequência as intervenções iniciadas pelo seu primo Pedro 

velho no início da República. Essa elite política-administrativa objetivava implantar serviços 

de infraestrutura, combater os avanços das doenças e epidemias, melhorar a saúde pública, 

tornar o meio urbano salubre, embelezar o espaço físico, entre outras medidas que acabassem 

com o estado de estagnação econômica que se encontrava a cidade. Portanto, era preciso 

                                                           
2
ABE-Associação Brasileira de Educação foi uma oraganiação fundada no Rio de Janeiro, em julho d Nela um 

grupo de intelectuais se auto representou como a elite que deveria dirigir através da educação o processo de 
transformação do país. Sua prática constituiu como objetos de intervenção política a ignorância, o vicio, a 
doença e a indolência das populações brasileiras. E, no processo de debates desencadeado nas Conferências 
Nacionais, tal prática credenciou os agentes e as técnicas de intervenção preconizadas (CARVALHO, 1989). 
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modernizar Natal tomando referência à cidade do Rio de Janeiro, então capital do Brasil 

(FERREIRA, 2008). 

 

2.1 – MODERNIZAÇÃO DA CIDADE DO NATAL 

 

A cidade do Natal foi fundada em 1599, por meio de uma autorização ao governador-

geral, pelo rei de Espanha e Portugal, através das cartas Régias de 9 de novembro de 1596 e 

de 15 de maço de 1597, a construção de um forte e de uma cidade na capitania do Rio Grande 

(CASCUDO, 1980). O objetivo era expulsar os franceses e tornar os indígenas submissos. 

A capital do Rio Grande do Norte cresceu lentamente, nos primeiros séculos de sua 

existência, chegando ao século XIX com modificações mínimas. Pois sua população, ainda, 

bebia água do Baldo, cacimbas, lagoas e rios; mantinha as roças de mandioca, feijão, 

jerimum, milho, inhame; pescava e criava porcos, cabras, ovelhas, galinhas e gado. A 

organização social era patriarcal, onde as mulheres eram obedientes aos maridos e cuidavam 

das atividades domésticas, enquanto os homens conversavam na sala de visita sobre política e 

negócios. E todos tinham o dia-dia controlado pelas badaladas do sino da igreja, que marcava 

a hora da ceia e a hora de dormir (CASCUDO, 1980, p.69). 

Segundo Cascudo (1980, p. 124-137), a Capital do Rio Grande do Norte no século 

XIX compreendia, basicamente, os bairros da Cidade Alta e da Ribeira. A Cidade Alta era 

onde se localizava os prédios administrativos dos governos municipais e estaduais, as 

principais igrejas, os prédios comerciais, os serviços urbanos e as moradias de pessoas de 

detinham o poder político e econômico, ou seja, a “Cidade Alta era um bairro residencial por 

excelência” (CASCUDO, 1980, p.133). Enquanto, a Ribeira era constituída por repartições 

públicas, comércios e onde moravam os trabalhadores que desempenhavam atividades 

portuárias e ferroviárias, ou seja, a “Ribeira era zona de sítios para plantações, morando 

apenas os guardas dos armazéns que vigiavam as mercadorias exportadas para Pernambuco” 

(CASCUDO, 1980, p.133). Havia apenas um acesso que ligavam os dois bairros, que era a 

ladeira do Aterro, denominada atualmente de Avenida Junqueira Aires. 

A cidade do Natal chegou na segunda metade do século XIX, sendo alvo de 

constantes epidemias de febre amarela, paludismo, cólera-morbo, vermes lombricais, bexigas, 

varíola, febres miasmáticas, bexigas, cataporas, beribéri e tuberculose. Essas doenças se 

proliferavam devido às precárias condições de higiene em que se encontrava a cidade e foram 

agravadas pela falta de serviços de infraestrura, saneamento, instalações insalubres nas áreas 
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urbanas, ausência de cemitério, as fontes d‟água sem tratamento, terrenos baixos e alagadiços 

aparecem como os principais elementos para a insalubridade (FERREIRA, 2008). 

Essas constantes epidemias associada a falta de infraestrutura e condições insalubres 

foram as possíveis causas do elevado número de mortes no Estado e na capital, ocasionando 

uma diminuição e um baixo crescimento da população de Natal como aponta Cascudo (1980, 

p.75), em 1805 a população da cidade era de 6.393 habitantes, passado meio século, a 

população era de 6.454 habitantes, tendo um crescimento de 61 habitantes apenas. 

Todavia, só a partir da segunda metade do século XIX, que se iniciaram algumas 

mudanças nas áreas urbanas que incluíam melhoramento da saúde pública, da higiene dos 

espaços insalubres, obras de infraestrura, entre outros aspectos que objetivam a reorganização 

da cidade, implantando um modelo de civilidade copiado de grandes capitais do país. 

Dentre as primeiras obras construídas e medidas adotas para a higiene da cidade 

estavam: a construção do cemitério público do Alecrim (1856) que seguia os preceitos de 

higienistas de afastamento dos equipamentos públicos insalubres dos limites da cidade, 

promovendo a limpeza da área urbana; o Hospital da caridade (1856) que  atendia indigentes, 

doentes pobres e presos de justiça que não possuíam condições para o tratamento em 

residências; o Lazareto da Caridade (1882), destinava para o abrigo dos loucos e também 

situava-se distante da área urbana e do convívio dos habitantes considerados sãos; os serviços 

d‟água encanada (1890) sendo liberada água todos os dias da semana , exceto aos domingos; e 

a construção do Mercado Púbico (1892) para o comercio de frutas, carnes e cereais 

(CASCUDO, 1980). 

Em 1896, era elaborado um Plano de Saneamento para a cidade do Natal pelo 

Inspetor da Higiene Pública o Dr. Manuel Segundo Wanderley que foi o primeiro médico a 

construir um plano sanitarista que pretendia sanear as áreas urbanas. Em seu relatório propôs 

a remoção do matadouro, mudanças do lazareto da piedade, aniquilamento da represa do 

Baldo, que era foco das moléstias miasmáticas e aumento da capacidade do aqueduto que 

desvia as águas pluviais acumuladas na campina da Ribeira para o rio Potengi (CASCUDO, 

1980, p.193). 

Com a implantação do Regime Republicano em 1889, o Rio Grande do Norte e, 

principalmente, a sede administrativa do Estado passariam por mudanças política, econômica, 

social e urbana. Sobre o comando da oligarquia Albuquerque Maranhão que permaneceu no 

poder dos anos de 1892-1913, tendo a sua frente a figura central de Pedro Velho de 

Albuquerque Maranhão que em seu mandato como governador do Estado deu total atenção 

aos problemas insalubres que atormentavam população, promovendo uma serie de 
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intervenções no espaço urbano de Natal como organização dos serviços públicos, políticas de 

saúde, higiene, obras de infraestrura (FERREIRA, 2008). 

Porém, só nas primeiras décadas do século XX que a cidade do Natal passaria por 

importantes transformações urbanas que objetivavam introduzir projetos de reformas e 

melhoramentos para os espaços públicos das áreas centrais da cidade e promover a ocupação 

de novas áreas. Nesse momento, verificamos uma modificação no cenário urbano da capital 

do Rio grande do Norte em decorrência, sobretudo, da inauguração da iluminação elétrica, 

dos bondes, dos bairros novos, das obras de infraestrura, transporte público, telefone, prédios 

públicos, entre outros que viabilizavam a modernização da sociedade CASCUDO, 1980). 

Cascudo (1980) nos relata que o processo de urbanização do Estado do Rio Grande 

do Norte e, principalmente, da sua sede administrativa teve um intenso crescimento 

populacional no início das primeiras décadas do século XX, a cidade do Natal passando de 

16.059 em 1900 para 30.696 em 1920. Também foram intensas as modificações no espaço 

urbano, em meados da Primeira República, acompanhando o crescimento demográfico. 

Em 1901, foi implantado o bairro da Cidade Nova constituído por oito avenidas 

paralelas e quatorze ruas enxadrezando o bairro, que depois deu origem aos bairros de Tirol e 

Petrópolis que se ligaram pelo próprio plano urbanístico chegando ainda a década de 20 do 

século XX com poucas linhas de bondes e vias de pavimentação (CASCUDO. p. 331). 

O Bairro do Alecrim apresentava todos os elementos sociais que caracterizam uma 

cidade. Era habitado por comerciantes, trabalhadores, agricultores, criadores, ou seja, pela 

população mais pobre. Era um bairro mais rural, com moradias de taipa, sítios, roças de milho 

e mandioca, vacárias, fazendas, feiras, atividades comerciais e pequenos hotéis. O processo de 

ocupação acompanhava as margens da estrada de ferro Central do Rio Grande do Norte e a 

estrada que dava acesso para a cidade de Macaíba (CASCUDO, 1980, p.335). 

 

Primeiro Governo de Alberto Maranhão: 1900-1904 

 

No primeiro governo de Alberto Maranhão (1900-1904) em mensagem à 

Assembleia, o governador afirmava a necessidade de implantar medidas urgentes contra a 

“peste negra” que procedente da capital federal e disseminada por viajantes que chegavam à 

Natal por estradas de ferro e por via marítima, poderia comprometer a população, 

principalmente das cidades litorâneas. Ainda reformulou a Repartição de Higiene Pública 

segundo o Decreto nº 118 (autorizado pela lei nº 136, de 06 de agosto de 1900), que distingue 

e separa as funções de inspetor de Higiene e Diretor do Hospital de Caridade, desvinculando 
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de um só profissional de ambas as atividades. E também elaborou uma proposta de expansão 

da cidade do Natal, criando uma cidade nova em oposição àquela herdada do período colonial 

(FERREIRA, 2008). 

 

Governo de Tavares de Lira: 1904-1906 

 

Augusto Tavares de Lira assumiu o governo em 1904 até 1906. A sua administração 

ficou marcada pela fundação do Banco do Natal (depois BANDERN) que era controlado 

pelas famílias Albuquerque Maranhão e Lira. Apesar do nepotismo que caracterizou as 

administrações estaduais durante a República Velha, o governo de Tavares de Lira deu início 

o processo de urbanização de Natal, com a construção da praça Augusto Severo, a 

pavimentação de várias ruas da cidade e investiu na iluminação a gás acetileno (TRINDADE 

ALBUQUERQUE, 2005). 

Ainda em seu governo dedicou atenção ao ensino público do Rio Grande do Norte. 

Em 1906, o Dr. Francisco Pinto de Abreu, Diretor do Atheneu Norte-rio-grandense, em seu 

relatório anual apresentado ao governo do Rio Grande do Norte, apontava a situação em que 

se encontrava o ensino público. Especialmente, a instrução primária, onde as poucas escolas 

existentes encontravam-se desprovidas de material, não satisfazendo ás necessidades da 

população, se destruindo pela falta de estímulos do magistério mal remunerado e 

desprotegido, assim como pelo relaxamento da fiscalização. Para este Diretor era um dever 

urgente a Reforma do Ensino Primário, á que a instrução primária a seu ver era “indispensável 

a todas as classes sociais; é a base necessária à secundária, como esta ao ensino superior. E ela 

é quem habilita o bem viver, ao desempenho das funções de cidadão, por modesto que seja 

seu posto no largo campo de concorrência vital” (RIO GRANDE DO NORTE, 1906). 

 

Governo de Antônio de Melo e Sousa: 1906-1908  

 

O Dr. Antônio de Melo e Sousa realizou poucas obras no estado, pois além do tempo 

reduzido a frente do Executivo estadual, havia poucos recursos para ser empregados. Entre as 

suas poucas realizações, podemos destacar a recuperação do cais Tavares de Lira, a colocação 

de iluminação a gás acetileno em algumas ruas de Natal e autorizou a reforma da instrução 

pública, “dando especialmente ao ensino primário moldes mais amplos e garantidos de 

proficuidade” (Lei nº 249 de 22 de novembro de 1907, p.5). O governador Antônio de Sousa e 

Melo, em prestação de contas à Assembleia Legislativa estadual dos últimos investimentos na 
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área educacional, relata em seu discurso sobre a construção do grupo escolar da capital, tal 

como parte do texto de sua mensagem a seguir: 

Está sendo edificado um prédio destinado ao primeiro grupo escolar da capital, cujas 

plantas e orçamento á haviam sido organizados, por ordem de meu ilustre e operoso 

antecessor, o exmo. Sr. Dr. Tavares Lira, pelo conhecido arquiteto Herculano Ramos. 

Efetuada a transação, contratei em maio com aquele profissional, a construção do edifício, de 

acordo com as plantas e orçamento, aprovados depois de várias modificações, pela quantia de 

50.201$508. Os trabalhos á se achavam muito adiantados, devendo, pelo contrato, estarem 

concluídos em 31 de dezembro próximo. Podendo, assim, ser inaugurado em janeiro seguinte, 

torna-se necessário apenas que habiliteis o governo com os recursos precisos para o 

provimento das cadeiras que ali funcionarão. (RN. Mensagem, 1907, p. 12). 

 

Segundo Governo de Alberto Maranhão: 1908-1913 

 

Porém, a modernização da cidade do Natal vai acontecer de maneira mais 

significativa no segundo mandato de Alberto Maranhão, que governou de 1908-1913, que do 

ponto de vista administrativo foi um governo pleno de realizações de obras de melhoramento 

e aperfeiçoamento das mudanças que tinham sido implementadas desde o início do período 

republicano. Podemos afirmar ainda que: 

 

Foi na segunda administração de Alberto Maranhão que Natal ingressou no 

século XX, tendo em vista a quantidade de obras modernizadoras executadas 

na cidade. Foram implantadas linhas eletrificadas na Cidade Alta, Alecrim, 

Tirol e Petrópolis, possibilitando o funcionamento, para esses bairros, dos 

bondes elétricos; mandou construir um prédio no Baldo para abrigar os 

motores da Usina Elétrica de Oitizeiro; substituiu o encanamento de água da 

cidade, instalou a rede telefônica, mandou reformar e ampliar a Vila 

Cincinato (residência oficial do governador). No seu governo, a cidade 

conheceu um acentuado crescimento econômico, com a construção de 

fábricas de gelo, de cerâmica, câmaras frigoríficas, etc. Na área da saúde 

pública, construiu os edifícios do Hospital Juvino Barreto (hoje, Onofre 

Lopes) e o Isolamento dos Tuberculosos, além de ampliar o edifício do 

antigo Lazareto da Piedade, onde foi instalado o Asilo dos Alienados 

(TRINDADE; ALBUQUERQUE, 2005, P.103). 

 

 

Também no governo de Alberto Maranhão foi considerado urgente a reorganização 

da instrução, atentando para implementação de reformas no campo educacional que 

consistiram na modernização do ensino primário, criando pelo Decreto nº 178 de 29 de abril 

de 1908 um Grupo Escolar em cada sede de comarca e uma escola mista em diversos 
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municípios do Estado e criando a Escola Normal para o preparo do magistério de ambos o 

sexo, anexa a Atheneu Norte-rio-grandense. A formação de professores normalistas era tida 

como uma prioridade, pois o Estado encontrava-se desprovido de profissionais habilitados 

para o exercício do magistério. Era restabelecida a diretoria geral da instrução pública, extinta 

em 1900, a fim de realizar visitas às escolas da capital e dos demais municípios do Estado 

com o objetivo de fiscalizar o ensino (RIO GRABDE DO NORTE, 1908, p. 46). 

 

Governo de Ferreira Chaves: 1914-1920 

 

Além disso, na segunda gestão de Ferreira Chaves (1914-1920), foi instalado o 

Corpo de Bombeiros, foram calçadas e arborizadas as ruas. Ampliaram-se as dependências do 

Hospital Jovino Barreto e edificou-se o prédio da antiga Escola Doméstica. Entre outras 

construções, Antônio de Souza em segundo mandato à frente do Executivo Estadual foi 

marcado pela ênfase dada a área educacional, criando 54 escolas primárias e na saúde pública 

criou laboratórios, serviços de profilaxia, etc.  Dentre as construções no campo educacional 

criou uma Escola Normal em Mossoró, uma Escola Profissional no grupo Escolar Frei 

Miguelinho, uma Escola de Farmácia, primeira instituição de Ensino Superior do Estado. 

Ainda preocupado com a precariedade do estado sanitário do Rio Grande do Norte, foram 

reformados os Serviços de Higiene e Saúde pública, além de criados os Serviços de Profilaxia 

das Moléstias Venéreas e da Profilaxia Rural e um Posto Antiofídico, etc. 

 

Governo de Antônio Melo e Sousa: 1920-1924 

 

Na nova gestão de Antônio de Melo e Sousa à frente do executivo estadual foi 

marcada pela ênfase na área educacional com a construção de 54 escolas primárias e a criação 

da Escola Normal Primária de Mossoró. No Grupo Escolar Frei Miguelinho foi criado uma 

Escola Profissional, onde eram ministradas aulas de serralheria, sapataria, funilaria, etc. 

Também preocupado com a precariedade da situação sanitária no Estado, reformou os 

serviços de Higiene e Saúde Pública, além dos Serviços de Profilaxia das Moléstias Venéreas 

e de Profilaxia Rural, com um Posto Antiofídico (TRINDADE ALBUQUERQUE, 2005, 

p.106) que, posteriormente, passou a ser a Diretoria de Higiene (1921) e depois Departamento 

de Saúde Pública (1924). 
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Análise do estudo Topografia e Geografia Médica de Natal do médico Januário 

Cicco  

Dando continuidade as ações higienistas desenvolvidas nos períodos anteriores, a 

década de 1920 foi marcada pela consolidação de um projeto urbanístico que buscava investir 

em novos serviços, financiaram estudos e a elaboração de projetos de reformas do espaço 

urbano seguido às recomendações dos preceitos de higiene. 

“Nesse contexto, o médico Januário Cicco, exercia o cargo de Inspetor da Saúde do 

Porto de Natal e, em 1920, publicou o livro “Como se Hygienizaria Natal”, em que 

apresentava um estudo sobre a “Topografia de Natal” e sua Geografia Médica”. Neste 

trabalho que apresentava um estudo sobre as condições de salubridades dos bairros da cidade 

de forma detalhada, destacando número de habitantes números de edificações e seus usos, e as 

principais enfermidades. Foram indicados o estado sanitário da cidade e algumas soluções 

para os problemas caudados pela insalubridade urbana. O médico apontou, ainda, uma série 

de problemas decorrentes do não cumprimento das legislações sanitárias e o descaso da 

administração pública no Brasil e no Rio Grande do Norte, chegando a citar exemplos de 

países, como França, Inglaterra e Itália, em que as medidas de higiene seriam seguidas quase 

que em sua totalidade (LIMA, 2003). 

Januário Cicco demonstrava uma visível preocupação com os programas de saúde 

coletiva e atribuía ao Estado o dever de combater as questões sociais e ambientais que 

favoreciam o contágio e a disseminação de doenças. O seu ideário apesar de se fundamentar e 

incorporar a concepção infectocontagiosa da nova medicina levava em consideração o meio 

urbano como agente favorecedor da propagação das enfermidades e epidemias. A água era 

entendida por ele como um veículo de maior transmissibilidade das doenças, de modo que 

enfatizou o combate à estagnação hibrida em suas propostas (LIMA, 2003). 

A capital potiguar era, para Januário Cicco, a cidade mais saudável do Norte do 

Brasil em virtude de sua proximidade com o oceano, da predominância e constância de ventos 

“puros”, da incidência solar e a permeabilidade do solo. Reconhecia, no entanto, que tais 

fatores eram incapazes de combater a insalubridade verificada em algumas localidades da 

cidade. Em 1920, a área urbana era dividida, por ele, em Cidade Alta e Cidade Baixa. 

“Acidade Alta se estende à Cidade Nova, imensa planície, que por sua vez, se desdobrava nos 

bairros do Tirol, Petrópolis e Alecrim” (CICCO, 1920, p. 7). 

A Ribeira, apesar de plana na sua maior parte, possuía um grande declive que gerava 

o acumulo de água, especialmente em épocas de inverno. Essa área. Ainda conhecida como a 

lagoa do Jacob, mesmo constituindo uma bacia de grandes dimensões, não comportava o 
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volume de água vinda da cidade Alta. A falta de escoamento originada pela inexistência de 

galerias fazia da lagoa um foco de doenças até no período de verão (de estiagem). Essa área 

ribeirinha merecia maiores cuidados também por consolidar, segundo o médico, como a 

“porta de entrada de Natal à civilização e à morte”. O porto, que oferecia condições propícias 

para a dissertação das doenças vindas de outras localidades do país e do exterior, deveria ser 

fiscalizado constantemente (LIMA, 2003). 

O fato de o bairro ter sido edificado “... de Norte para Sul, em oposição às correntes 

dos ventos dominantes” e por possuir um traçado urbano constituído por ruas estreitas e 

irregulares, favorecia, para Januário Cicco, o seu estado de insalubridade impermeabilização 

dos pisos das edificações, a retirada das vacarias, cocheiras e estábulos presentes no bairro e a 

construção de fossas estanques, acabando, assim, com as escavações para deposito de 

excrementos, a céu abertos, muitas vezes visíveis nas ruas e avenidas (LIMA, 2003). 

A descontinuidade das dunas presente na região das rocas e as depressões por elas 

formadas geravam um problema de acumulo de água também nesse bairro operário. As 

precárias condições das habitações nesse local (em sua grande maioria de taipa) eram 

apontadas como um fator propagador de doenças. Portanto, algumas medidas foram indicadas 

por Cicco para resolução desses problemas: aterrar as depressões e nivelar a superfície do 

bairro, dirigindo o escoamento das águas para a planície e reconduzindo as pela drenagem ao 

Rio Potengi; dotar cada habitação de fossa biológica e sistematizar a impermeabilização dos 

pisos das moradias (Cicco, 1920, p. 22 e 23). 

O bairro da cidade Alta, apesar de se constituir uma área abastada da cidade, era 

citado pelo médico como foco inicial das epidemias em Natal, devido à pequena distância em 

relação ao matadouro público, ao forno de lixo e ao aglomerado de pobres denominado Passo 

da Pátria. Portanto, a retirada desses equipamentos do centro e a regulamentação da 

construção das habitações foram algumas das soluções, há muito indicadas, mas até aquele 

momento não efetivadas, que estava, presentes no estado (LIMA, 2003). 

O bairro do Alecrim, o mais populoso da época, possuía disfunções muito similares 

às verificadas nas Rocas, como a inexistência de um sistema de fossas apropriado e o acúmulo 

e transbordamento de água em algumas lagoas. As soluções, como não poderiam deixar de 

ser, também seguiam os princípios adotados nas demais áreas com problemas semelhantes. 

A fonte de abastecimento d‟água da capital potiguar ficava em uma área 

intermediária entre a Cidade Alta e o Alecrim. Essa área, denominada Baldo ou Bica, 

localizava-se em um terreno pantanoso da “Empresa Tração, Força e Luz Elétricas” em cujas 

proximidades situavam-se o matadouro e o forno de lixo de incineração de lixo- o que 
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favorecia a salubridade de suas águas. Além disso, a região era um local frequentemente 

utilizado para lavar roupas, servindo também para “dar de beber” aos animais, o que agrava a 

sua poluição, constituindo-se em uma ameaça à saúde coletiva. O médico sugeria em seu 

estudo a criação de uma galeria subterrânea para a condução da água das nascentes vizinhas 

até a Oitizeiro- onde afloraria. Assim, seriam oferecidas boas condições para o consumo 

saudável da água, por parte da população, como também tornava possível ao aterramento do 

Baldo, eliminando mais um foco de doenças (LIMA, 2003). 

Os bairros de Petrópolis e Tirol (Cidade Nova) eram considerados, na Topografia, os 

pontos mais saudáveis de Natal, não apresentando patologias consideráveis em suas 

localidades. As avenidas largas, o solo arenoso e a disposição das ruas em relação aos ventos 

dominantes, foram alguns dos aspectos que o médico julgou como responsáveis pelas boas 

condições de salubridade das duas áreas, confirmando, assim, a dicotomia entre a cidade 

“antiga”- enferma- e a cidade planejada dentro dos princípios higienistas-saudável. “Pouco 

habitados, esses dois bairros prometem a edificação da cidade mais bonita do Norte do 

Brasil”, firmava Januário Cicco (1920, p.10). 

Em síntese, o médico caracterizava a cidade com suas especificidades e especializava 

as epidemias, apontando, a partir de um estudo global, as suas principais causas e soluções. 

Conjugava, portanto, a melhoria da saúde pública às reformas e melhoramentos urbanos e, 

consequentemente, a um processo de modernização e de constituição de uma (nova) 

civilidade, pautada na moral e pudicícia burguesa. Apesar de indicadas algumas soluções 

pontuais, Januário Cicco (1920, p. 40). Conclui enfatizando, como imprescindível, a 

construção de uma rede de esgoto, alegando que esse serviço se tornava indispensável para 

uma região constituída por uma população maior que dois mil habitantes. 

Assim, podemos perceber que a cidade do Natal passou por transformações que a 

tornou em uma cidade moderna a partir da implantação de serviços de infraestrura tais, como: 

luz elétrica, rede telefônica, bondes elétricos, serviço de água e esgotos, abertura de estradas 

entre a capital e cidades do interior, construção de hospitais, arquivo público, escolas, bancos 

e comércios, alargamento das ruas e avenidas, construção de praças e jardins. Ainda nesse 

processo de modernização da cidade, destacamos a construção dos grupos escolares, pois 

essas instituições primárias contribuíram tanto para o embelezamento da cidade com os seus 

prédios monumentais e elegantes, quanto para a formação cívica, moral, culta e higiênica e 

higienizadora da população. 
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2.2  – OS GRUPOS ESCOLARES COMO PARTE DO PROJETO DE MODERNIZAÇÃO 

DAS CIDADES. 

 

Nas primeiras décadas do século XX, a escola afirmava-se como uma instituição 

capaz de disseminar os preceitos higienistas do Brasil republicano.  Com a implantação da 

Republica era preciso construir uma sociedade civilizada e culta, já que a instrução era tida 

como um indício de desenvolvimento de uma nação. Dessa maneira a escola passou a ser tida 

como o local ideal para disseminar valores culturais, morais e higiênicos como também para 

moldar as individualidades segundo os padrões de normalidade da época. 

Os Grupos Escolares surgiram no Brasil, nos finais do século XIX e início do século 

XX, correspondiam a um novo modelo de escola primária graduada existente nos Estados 

Unidos e na Europa, que possuía métodos inovadores, avançados, modernos para o ensino 

primário que se baseava na distribuição homogênea dos alunos, na existência de várias salas 

de aula, mobiliário adequado, professores diplomados que se contrapunham aos métodos 

ultrapassados utilizados pelas escolas de primeiras letras do período imperial (VIDAL, 2006). 

Esse novo modelo de ensino tinha como objetivo primordial agrupar em um só 

prédio e sob uma única direção todas as escolas isoladas de uma determinada localidade de 

acordo com o crescimento da população escolar. De acordo com Azevedo e Stamatto (2012, 

p.26), as escolas isoladas passariam a ser agrupadas, a princípio nas capitais dos Estados e 

depois nas sedes dos municípios que demonstrassem crescimento econômico, político e 

populacional significativo, passando a exigir do Estado investimentos para construção do 

prédio do grupo escolar. As localidades que não demonstravam nenhum crescimento da 

população em idade escolar continuavam existindo e funcionando as escolas isoladas e 

multisseriadas. 

 Essa nova instituição escolar passava a funcionar com várias escolas reunidas em 

um mesmo prédio, possibilitando uma nova organização administrativa, didática e pedagógica 

que se contrapunha as escolas isoladas, que era um tipo de escola do período imperial, que 

funcionava em casas comuns alugadas pelo mestre-escola e em algumas províncias 

subsidiadas pelos governos locais. O mestre-escola acolhia seus alunos para as aulas em uma 

dependência de sua moradia, reservada para aula, podendo ser qualquer cômodo da casa 

(AZEVEDO E STAMATTO, 2012, p. 33). Podemos destacar que houve um rompimento com 

as instituições de ensino tradicionais e uma busca por instituições que oferecessem um ensino 

moderno. 
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A escola que se organizava em volta de um professor passou a contar com vários 

professores, ensinando a diferentes alunos, em diferentes espaços. O edifício-escolar passava 

a ser materializado através da arquitetura, dos mobiliários dos equipamentos, materiais 

didáticos, práticas de ensino inovador e da aprendizagem. Para os intelectuais e políticos da 

época era preciso uma reforma na instrução pública que incorporasse a população infantil na 

escola com o objetivo de instruir essas crianças para serem adultos fortes, cultos, higiênicos e 

higienizadores. 

Essa nova modalidade de escola pública exigia uma edificação própria para a sua 

instalação e funcionamento. Dessa maneira, buscava materializar a escola como uma 

instituição democrática da sociedade. Essa construção tinha sua planta contratada a arquitetos 

e engenheiros que teorizavam que esses prédios deveriam ser erguidos em áreas planas e de 

preferência em áreas centrais nas proximidades dos principais prédios das cidades, como a 

Prefeitura, a Polícia a casa Legislativa, a Igreja e, de preferência, com a praça a sua frente ou 

ao lado.  O prédio do Grupo Escolar fazia parte do conjunto de imóveis que deveriam ser 

apreciados pela população local nas ocasiões de comemorações importantes na cidade como 

festas, procissões, desfiles, atividades públicas realizadas na praça principal, a instituição 

escolar marcava a sua presença com a suntuosidade de seu prédio ali erguido (AZEVEDO E 

STAMATTO, 2012). 

 O edifício escolar não seria um prédio qualquer, pois a legislação do período 

passava a impor os padrões das construções dos prédios escolares como podemos constatar na 

legislação educacional do Rio Grande do Norte, especificamente no Código de Ensino de 

1911, que atentava para que o ambiente dos prédios escolares, determinando que eles 

deveriam ser construídos no centro de terreno elevado e seco, isolados de outros prédios, 

afastados dos centros de grande atividade industrial, de pântanos e lugares suspeitos (artigo 

43º). 

Podemos constar que as determinações da legislação que regulamentava as 

construções dos grupos escolares eram seguidas ariscas, pois as obras também eram 

fiscalizadas pelo Diretor Geral da Instrução Pública que em visita ao prédio construído para 

inauguração de um grupo, em seu relatório, fazia anotações se a obra estava de acordo com os 

preceitos higiênicos e pedagógicos exigidos pelo regulamento da época.  

             De acordo com Viñao e Escolano (2001. P.28), o regulamento de projeção e 

construção dos prédios escolares recomendava a localização dos mesmos no espaço urbano. 

Esse aspecto era intrínseco ao currículo dos Grupos Escolares, pois, ainda, “a produção do 

espaço escolar no tecido de um espaço urbano determinado pode gerar uma imagem da escola 
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como centro de um urbanismo racionalmente planificado ou como uma instituição marginal e 

excrescente”. Então, a disposição dos Grupos Escolares no cenário urbano determinava uma 

modernização do ensino primário público e de novas formas de conduta. 

Em 1907, o governo do Rio Grande do Norte era autorizado pela Lei nº 249, de 22 de 

novembro, a reforma a instrução pública do Estado. Em 5 de março de 1908 (Decreto nº 174), 

criava no bairro da Ribeira o primeiro Grupo Escolar norte-rio-grandense denominado 

“Augusto Severo”. Restabelecia nesse mesmo ano a Diretoria Geral da Instrução Pública, 

criava a Escola Normal e escolas mistas e instituía a criação dos Grupos Escolares pelo 

Decreto nº 178, de 29 de abril de 190, que estipulava o estabelecimento de pelo menos um 

grupo escolar em cada sede de comarca e uma escola mista em cada um dos outros 

municípios do Estado (art. 4º). 

No Estado do Rio Grande do Norte, em cinco anos, foram criados 24 grupos, nem 

sempre com prédio próprio. O primeiro Grupo Escolar que contou com a construção de um 

imóvel para suas instalações foi o Grupo Escolar Augusto Severo, localizado em um lugar 

nobre de Natal, entre o primeiro prédio da Escola Domestica e o Teatro Alberto Maranhão, 

apresentando as seguintes características: “se enquadra ao estilo eclético da arquitetura 

francesa, dos finais do século 19 e início do século 20, possui elementos de Art Nouveau e 

tem elementos e têm elementos justapostos as características neoclássicas e do rococó” 

MOREIRA, 2005). 

 

Fotografia 1 - Grupo Escolar Augusto Severo, Natal-RN. 

Acervo pessoal de Ana Zélia Moreira (2004) apud AZEVEDO e STAMATTO, 2012, p. 41. 
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Em 1910, o Diretor da Instrução Pública no Rio Grande do Norte, Francisco pinto de 

Abreu, declarava que a instrução primária prosseguia em marcha lenta, mas segura (RN. 

Relatório, 01/10/1910). Segundo o Diretor, a escassez de recursos orçamentários não permitia 

a construção de prédios com arquitetura primorosa, mas não se desprezava as condições 

elementares de conforto e higiene. Entre os novos grupos, destacavam-se em sua opinião, os 

prédios dos grupos de Acari, Canguaretama, Goianinha e Pau dos Ferros, os quais reuniam a 

comodidade à elegância. Os demais eram em geral adaptações de prédios que ofereciam 

apenas segurança do ponto de vista pedagógico. 

 

 
Fotografia 2 - Grupo Escolar Alberto Maranhão, Nova Cruz-RN. 

Fonte: Coleção Fotográfica Ministro Augusto Tavares de Lyra. 
 

                De fato, quando observamos a arquitetura de alguns prédios da capital ou do interior 

do Estado do Rio grande do Norte com o prédio do Grupo Escolar Modelo Augusto Severo, 

percebemos que as construções atendiam os preceitos higiênicos e pedagógicos prescritos na 

legislação educacional da época como podemos constar nas ilustrações 1, 2, 3 e 4. 
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Fotografia 3 - Grupo Escolar Duque de Caxias, Macau-RN. 

 Fonte: Coleção Fotográfica Ministro Augusto Tavares de Lyra. 

 

 A atenção à higiene no prédio dos Grupos Escolares norte-rio-grandenses era 

condição para seu funcionamento ao menos era isso que se exigia logo no decreto de criação 

dos grupos em 1910. Os decretos, mais precisamente o conteúdo dos artigos 3º e 7º declarava-

se: Art.3º-Imcube o governo de município todas as despesas referentes à conservação e asseio 

do prédio, bem como aquisição e renovação de utensílios; Art. 7º- Será suprimido o grupo, 

quando não preencher as condições de conforto e higiene por incúria da municipalidade
3
. Essa 

exigência, contudo, não mais aparece nos decretos de criação de grupos em 1911
4
. Passa 

apenas a informar o ato de criação dos grupos. Isso talvez se deva ao fato de que em 1911 ter 

                                                           
3
 Decreto nº 180, de 15 de novembro de 1908 – cria na cidade de Mossoró um Grupo Escolar denominado 

“Trinta de Setembro”; Decreto nº 189, de 16 de fevereiro de 1909 – cria na cidade de Caicó um Grupo Escolar 
denominado “Senado Guerra”; Decreto nº 193, de 13 de março de 1909 – cria na cidade do Acari um Grupo 
Escolar denominado “Thomas de Araujo”; Decreto nº 194, de 15 de março de 1909 – cria na Vila de Caraúbas 
um Grupo Escolar denominado “Antônio Carlos”; Decreto nº 196, de 21 de abril de 1909 – cria o Grupo Escolar 
“Almino Afonso”, na cidade de Martins; Decreto nº 202, de 2 de julho de 1909 -  cria o Grupo Escolar “Coronel 
Maris”, na Vila de Serra Negra; Decreto nº 204, de 12 de agosto de 1909 -  cria o Grupo Escolar “Barão de 
Mipibu”, na cidade de São José de Mipibu; Decreto nº 220, de 7 de maio de 1910 -  cria o Grupo Escolar 
“Moreira Brandão”, em Goianinha; Decreto nº 224, de 8 de julho de 1910 -  cria um Grupo Escolar “Fabricio 
Maranhão”, na Vila de Pedro Velho; Decreto nº 225, de 8 de julho de 1910 -  cria um Grupo Escolar 
denominado “Antônio de Azevedo”, na cidade de Jardim do Seridó; Decreto nº 226, de 8 de julho de 1910 -  
cria um Grupo Escolar denominado “Nísia Floresta”, na Vila de Papari;Decreto nº 234, de 10 de novembro de 
1910 -  cria um Grupo Escolar na Vila de Pau dos Ferros, denominado “Joaquim Correa”. 
4
 Decreto nº 243, de 4 de março de 1911 – é criado na Vila de Ares um Grupo escolar denominado 

“Jacumaúma”; Decreto nº 254, de 11 de agosto de 1911 – cria na cidade do Assu um Grupo Escolar 
denominado “Tenente Coronel José Correia”; Decreto nº 255, de 19 de outubro de 1911 – cria na cidade de 
Macaiba um Grupo Escolar denominado “Alta de Souza”; Decreto nº 256, de 25 de novembro de 1911 – cria na 
Vila de Currais Novos um Grupo Escolar denominado “Mor Galvão”; Decreto nº 257, de 25 de novembro de 
1911 – cria na cidade Apodi um Grupo Escolar, denominado “Ferreira Pinto”. 
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sido publicado o Código de Ensino e neste constar orientações mais detalhadas para todas as 

instituições escolares do Rio Grande do Norte. O Código tinha 176 artigos. Era, por isso, em 

longo documento. Foi publicado conforme Decreto nº 261, de 28 de dezembro de 1911. 

Faria Filho (1998), em seu livro Dos pardieiros aos palácios: cultura escolar e urbana 

em Belo Horizonte na Primeira República ao investigar sobre a suntuosidade dos edifícios 

escolares na primeira republica enfoca que os Grupos Escolares foram construídos de acordo 

com os mais modernos preceitos pedagógicos e de higiene e estavam de acordo, também, com 

os preceitos arquitetônicos defendidos para os prédios públicos de Belo Horizonte. “São 

construídos para serem vistos, admirados, reverenciados. Devem ser tidos como modelares, 

para outros estabelecimentos, e modeladores de hábitos, atitudes e sensibilidades”. 

Azevedo (2009), ao discute sobre a arquitetura dos Grupos Escolares mostra que a 

preocupação das autoridades do ensino não se dava apenas na construção dos edifícios 

escolares, mas, sobretudo, em relação a manutenção e conservação dos prédios de acordo com 

os preceitos de higiene determinados pela legislação. Segundo a autora, 

[...] não apenas a arquitetura do edifício escolar era alvo de atenção, a própria 

localização do prédio passava pelo crivo da administração pública. Além, de ser mais um 

aspecto a ser observado quanto à institucionalização dos grupos escolares do ponto de vista 

pedagógico, a localização da instituição integrava-se ao movimento urbanístico das cidades 

contribuindo ainda mais para o sucesso da nova modalidade de ensino, podendo ser 

considerada com parte da organização curricular. Arquitetura, modernismo e educação 

resultaram no final do século XIX na busca pela centralidade das instituições escolares na 

definição do espaço urbano (AZEVEDO, 2009, p.90). 

Os Grupos Escolares foram uma nova modalidade de ensino primário que exigiu 

edificação própria, mobiliário adequado, materiais didáticos modernos, ensino inovador, 

horários rígidos e professores diplomados. Também contava com diversos eventos como 

exames, festividades cívicas, cerimônias, visitas e datas comemorativas. E ainda seus grandes 

edifícios embelezavam o centro das cidades, eram monumentos admirados e que transmitiam 

os ideários republicanos. 
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Fotografia 4 - Grupo Escolar Quintino Bocayuva, Santa Cruz-RN. 

Fonte: Coleção Fotográfica Ministro Augusto Tavares de Lyra. 

 

Nessa fotografia 4 destacamos o uso do uniforme escolar como um elemento da 

prática higienista que estava presente no cotidiano escolar e na sociedade como meio de 

padronização e normalização do indivíduo. As práticas higienistas eram trabalhadas 

diariamente e aos poucos eram internalizadas pelos alunos que passavam a ser divulgadores 

no ambiente familiar e social. Também Rocha (2003), relata que as práticas higienistas faziam 

parte do modelo de educação sanitária na ampla campanha de regeneração física, mental e 

moral lançada pelo Instituto de Higiene de São Paulo, destacando as propostas para a escola 

primária como um instrumento de disciplinarização das crianças a partir dos preceitos 

higiênicos. 
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CAPÍTULO 3 

O DISCURSO HIGIENISTA PARA A MEDICALIZAÇÃO DOS GRUPOS 

ESCOLARES NORTE-RIO-GRANDENSE 

 

No Brasil, nas primeiras décadas do século XX, o governo republicano articulado ao 

discurso higienista promoveram uma intervenção social que objetivava definir novas regras de 

comportamento e conduta, passando pela aquisição de novos valores morais associados 

também a novos hábitos de saúde, que deveriam ser inculcados nos indivíduos por via da 

educação (HERSCHAMANN e PEREIRA, 1994). 

Assim, intelectuais e políticos comprometidos com a causa da instrução pública 

apontavam a escola como um veículo apropriado para divulgação dos preceitos higienistas e 

para realizar o controle dos corpos dos indivíduos, ao mesmo tempo, que os saberes técnico-

científicos do campo médico eram responsáveis por definir as características físicas, morais e 

intelectuais que passariam a constituir o perfil de cidadão brasileiro que se queria formar para 

uma nação moderna voltada para o progresso. De acordo com o pensamento de Carvalho 

(1989, p.10) a escola primária passaria a exercer a função de indicar um novo modelo de 

civilidade à população brasileira, com a finalidade de regenerar fisicamente e moralmente os 

indivíduos, tornando-os saudáveis, disciplinados e produtivos. 

Neste contexto, a higiene, enquanto um saber especializado da área médica dominava 

um amplo campo de saberes que permitiam o controle dos corpos dos indivíduos, uma vez, 

que esta comportava enunciados dispersos que se organizavam em diferentes formações 

discursivas que constituíam matrizes cientificas distintas que passavam a refletir sobre 

assuntos que afligiam à sociedade como, o problema da moralização, dos cemitérios, do 

aleitamento, do casamento, das práticas de infanticídio, puberdade, prostituição, higiene 

militar, pobreza, alienação e a higiene da escola (GONDRA, 2000). 

Dessa maneira, o discurso higienista, saber técnico-científico legitimado pelo saber 

médico passava a diagnosticar problemas e doenças que afligiam a sociedade brasileira, ao 

mesmo tempo, que também prescrevia soluções e curas através dos estudos dos profissionais 

médicos com o intuito de sanear e regenerar a sociedade atendendo as exigências da 

normalidade da época. De acordo com Herschamann e Pereira (1994, p.49), o saber médico 

passava a intervir sobre outros saberes, tornando-se cada vez mais amplo e complexo para 

realizar a denominada: “medicalização da sociedade brasileira, identificada pelos estudiosos 

do período, sugere-nos uma intervenção social intensa, autoritária e sem fronteiras”. Para isso, 

o saber médico procurou cada vez mais, diversificar sua área de atuação, criando 
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especializações tais como: criminologia, medicina legal, higiene, saúde e psicologia e, passou 

a agir sobre as áreas urbanas. 

Para os médicos era preciso disciplinar a sociedade introduzindo valores que 

acabassem com os vícios que atacavam os indivíduos, desviando-os das condutas 

estabelecidas pela normalidade da época. Portanto, a intervenção social aconteceria por meio 

da escola que era tida como um dispositivo pedagógico capaz de incutir novos hábitos e 

costumes nas crianças tornando-as futuramente em adultos fortes, saudáveis, cultos e 

higienizados. Segundo, Larrosa (2000, p. 57), “um dispositivo pedagógico será, então, 

qualquer lugar no qual se constitui ou se transforma a experiência de si”. A escola seria esse 

lugar, no qual se aprendem ou se modificam as relações que o sujeito estabelece consigo 

mesmo. 

Assim, no final do século XIX e início do século XX, o discurso higienista passava a 

orientar as edificações escolares, definido localização e espacialização para construções dos 

prédios, bem como, prescrevendo as práticas escolares que deveriam incutir nos corpos dos 

alunos atitudes distintas que remeteriam à disciplina, o controle, as maneiras de ser, de agir, 

de pensar que definiria o modelo de formação do cidadão culto, moderno, higienizado e 

higienizador que se queria para a sociedade brasileira por meio da instrução. Portanto, 

analisaremos como o discurso higienista presente na legislação educacional norte-rio-

grandense nas primeiras décadas do século XX prescrevia preceitos higienistas para a 

medicalização dos prédios, mobiliários e aparelhamento escolar e também para a 

medicalização dos corpos dos alunos. 

 

3.1 – O DISCURSO HIGIENISTA PARA A MEDICALIZAÇÃO DO PRÉDIO, DO 

MOBILIÁRIO E DO APARELHAMENTO ESCOLAR 

 

Nesse tópico, veremos como o discurso higienista determinava prescrições para a 

medicalização dos prédios, mobiliários, equipamentos e materiais escolares que estavam 

diretamente relacionadas às condições de saúde dos indivíduos no ambiente escolar. 

Em relação aos prédios escolares, nas primeiras décadas do século XX, no Brasil, 

durante o período republicano foi constante a preocupação com as construções dos prédios, 

atentando para a salubridade, a ventilação e a iluminação do local, onde seriam erguidos os 

mesmos. Também no Rio Grande do Norte discutiram-se as possibilidades de localização dos 

prédios escolares no espaço urbanístico das cidades como podemos observar no Código de 
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Ensino de 1913, que recomendava as seguintes prescrições para regulamentação das 

construções dos prédios escolares: 

 

Art.42º- Os edifícios das escolas serão situados em terrenos elevado e seco, 

isolados de outros prédios, afastados dos centros de grande atividade 

industrial, de pântanos e de lugares suspeitos. 

Art. 43º- Os prédios, elegantes, modestos, bem arejados e iluminados pelo 

sol, terão salas de aulas para quarenta alunos, no máximo, sob forma 

retangular, medindo, pelo menos, seis metros de largura por sete de 

comprimento, com um pé direito de quatro metros, ou seja, cinco metros 

cúbicos de ar para cada aluno (RIO GRANDE NORTE, 1914). 

 

 

Destacamos que os preceitos de higiene presentes na legislação educacional da época 

para as construções dos prédios escolares eram regulamentados por pressupostos normativos 

fundamentados no saber médico, que enfatizava a importância de espaços ventilados, 

iluminados e salubres, que eram tidos como condições indispensáveis para a manutenção 

estável do edifício e também para contribuir para a saúde dos indivíduos que ali se 

encontravam. 

De acordo com as recomendações especificas de como deveriam ser construídos os 

prédios chamamos a atenção para os detalhes que deveriam ser levados em conta na 

construção dos mesmos. Porém, o mais interessante era apontar que o local deveria ser “seco” 

e “arejado”, pois a pouca ventilação, a umidade dos espaços e proximidade de lugares 

considerados insalubres como cemitérios, pântanos e hospitais eram considerados focos 

propagadores de doenças. 

Constavam no Código de Ensino do Rio grande do Norte de 1916 orientações 

minuciosas para a construção dos prédios escolares, que além de atentar para os preceitos de 

higiene e de conforto, precisavam também observaras seguintes recomendações: 

 

 

I. Todas as salas de aula terão a forma retangular e capacidade para quarenta 

alunos, no máximo, medindo, pelo menos, sete metros de comprimento por 

seis metros de largura, com um pé direito de quatro metros. 

II. Haverá no edifício as aberturas necessárias que as classes de alunos 

recebam a luz e o ar de maneira mais higiênica. 

III. Os edifícios serão pintados a cores neutras, de preferência o azul ou 

verde-claro. 

IV. Cada sala de aula terá como dependência um vestiário guarnecido de 

cabides, para os alunos. 

V. Haverá em cada edifico compartimentos para a diretoria e o arquivo e 

uma área descoberta e murada para o recreio, com divisão para cada sexo. 
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VI. Na falta de esgoto público, as latrinas constarão de uma fossa asséptica 

ou reservatório estanque. Na falta destes, serão construídos reservatórios ou 

fossas ordinárias, com paredes impermeáveis aos líquidos, de modo a se 

poder fazer frequentemente a desinfecção e o esvaziamento das fossas (RIO 

GRANDE DO NORTE, 1917). 

 

 

As recomendações feitas não se restringiam apenas a separar os ambientes, mas tem 

o objetivo de mostrar os minuciosos detalhes que eram observados quanto a construção dos 

prédios escolares. Pois, todas as regras apresentadas se relacionavam direta e indiretamente 

com as condições de higiene e saúde que deveriam ser ofertadas aos indivíduos que passariam 

a frequentar aquele espaço, de acordo com o discurso higienista que circulava naquele 

período. 

A organização arquitetônica dos prédios dos Grupos Escolares era o Panopticon de 

Benthan, que era uma construção arquitetônica em formal de anel, dividida em celas e com 

uma torre central. Da torre pode ser visualizada todas as celas, mas das celas não se enxergava 

quem se encontrava na torre e nem nas outras celas. Trata-se, portanto, de uma construção que 

tinha uma posição central e invisível. Mas o que importava era que o vigiado tivesse 

conhecimento constante de que estava sobre o olhar interrupto do vigilante, mesmo não 

sabendo em que momento ou situação estava sendo vigiado (VEIGA NETO, 2005, p.79). 

Também compartilhamos do entendimento de Foucault (1999 p 177-178): “Daí o 

efeito mais importante do panóptico era induzir no detento um estado consciente e 

permanente de visibilidade que assegura o funcionamento automático do poder”. Fazer com 

que a vigilância seja permanente em seus efeitos, mesmo se é descontinua em sua ação; que a 

perfeição do poder tenda a tornar inútil a atualidade de seu exercício; que esse aparelho 

arquitetural seja uma máquina de criar e sustentar uma relação de poder independente daquele 

que o exerce: enfim, que os detentos se encontrem presos numa situação de poder de que eles 

mesmos são portadores. 

A preocupação constante com as medidas de comprimento e largura das salas de 

aula, para que fossem iluminadas e arejadas era porque essa disposição espacial e 

arquitetônica possibilitava adaptar, corrigir, punir, controlar, instruir, funcionar, normatizar as 

ações dos indivíduos que circulavam nas escolas, bem como as práticas pedagógicas 

desenvolvidas. 

O pátio dos Grupos Escolares era um lugar central, estrategicamente, era um lugar de 

vigilância. Pois o mesmo permitia que durante o recreio os alunos permanecessem sob o 

controle dos professores, coordenadores, diretores, enfim, todos os profissionais que faziam 
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parte da escola. Além disso, o pátio possibilitava um olhar vigilante de quem passava, o 

monitoramento do desempenho das práticas pedagógicas que aconteciam nas salas de aula, 

uma vez que, todas as portas estavam voltadas para o pátio. Nesse sentido, a divisão do 

espaço em salas de aula, banheiros, laboratório, pátio, entre outros espaços se encontravam 

em uma vigilância permanente, exaustiva, onipresente, capaz de ver tudo e ao mesmo tempo 

não ser vista, logo, era também um dispositivo panóptico, ou seja, “um olhar sem rosto que 

transforme todo o corpo social em um campo de percepção” (FOUCAULT, 1999, p.176). 

Também o pátio possibilitava que o recreio de meninos e meninas acontecesse em 

um mesmo horário, mas em espaços separados objetivando manter um controle sobre os 

corpos das crianças e preservar os princípios moralistas determinados pela normalidade da 

época. Portanto, a escola deveria vigiar, controlar, punir, modelar e instruir os 

comportamentos dos alunos para que não fugissem das normas tidas corretas. 

A principal discussão em relação à localização dos prédios escolares destinados aos 

Grupos Escolares no cenário do Rio Grande do Norte recaiu sobre o Grupo Escolar Augusto 

Severo, em 1908, por ter sido o primeiro prédio construído com o objetivo de servir de 

modelo para posteriores implantações de outros Grupos Escolares na capital e no interior do 

Estado. A sua localização contrariava as recomendações higiênicas presentes na legislação 

educacional que determinava que o edifício escolar fosse erguido em lugar elevado, seco, 

arejado e afastado de lugares insalubres, alagadiços e pantanosos (RIO GRANDE DO 

NORTE, 1911, p.125). Isso porque o Grupo estava situado distante do centro da cidade, em 

um bairro comercial, onde se nota uma grande densidade da população que trabalhava nas 

atividades portuárias e ferroviárias. Além disso, o Grupo estava erguido em um terreno 

alagadiço, o qual provocaria problemas para os frequentadores da instituição escolar em dias 

chuvosos, comuns na capital norte-rio-grandense.  

Na legislação educacional analisada percebemos que os Grupos Escolares eram tidos 

como símbolos do progresso e do desenvolvimento da nação, tão exaltados no período 

republicano. E que o discurso higienista recomendava que fossem construídos em local de 

destaque na cidade, nas proximidades dos principais prédios, pois eram monumentos que 

conciliariam assuntos políticos e educacionais. Porém, o Grupo Escolar Augusto Severo não 

cumpriu essa prescrição. 

Diante das determinações higiênicas para a construção dos edifícios escolares no 

início do século XX, o bairro da Ribeira passou por uma obra de drenagem e dessecamento 

que transformou a área alagadiça em um jardim-parque Augusto Severo. Segundo Cascudo 

(1980, p.136), a obra foi inaugurada em 1905 e executada pelo arquiteto Herculano Ramos. 
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Apesar da obra realizada, os problemas de alagamento continuam existindo até os dias atuais. 

.      O prédio do Grupo Escolar Augusto Severo era composto por salas de aula amplas, 

situadas nos corredores laterais, salas para administração, geralmente localizadas no centro do 

prédio, com banheiros masculinos e femininos, com pátio para recreação, festas e ginásticas, 

murado e, especialmente, com todos os espaços separados por sexo e hierarquia, com portas 

de entrada e saída laterais separadas, uma para meninos, outra para meninas e a porta 

principal para a direção e as autoridades (MOREIRA, 2005). 

A organização arquitetônica dos Grupos Escolares estabelecia normas e regras de 

comportamento para os alunos, professores e funcionários dessas instituições que estavam 

presentes na legislação educacional da época. O Regimento Internos dos Grupos Escolares em 

seus Capítulos V- Regime Disciplinar, Capítulo VIII- Dos professores, Capítulo IX- do 

diretor do grupo; e Capítulo XII- Do porteiro-zelador dispõe sobre deveres, obrigações, 

asseio, pontualidade, moralidade, respeito, fiscalização, inspeção e punição que constituem 

um conjunto de normas que sujeitam e controlam os indivíduos, os quais são distribuídos em 

um espaço de vigilância permanente e contínuo que os tornam disciplinados. 

As prescrições não se limitavam apenas a divisão dos espaços relacionados a 

atividades que ali seriam realizadas, mas também em especificar cada detalhe do espaço 

correspondente à condição higiênica, definida pelo saber médico da época como necessária 

para atender de maneira higiênica e confortável os alunos e profissionais da escola que ali 

passariam a conviver e também contribuir para que o ensino-aprendizagem acontecesse de 

maneira satisfatória. 

Em relação à manutenção e conservação da saúde e higiene do prédio escolar, 

mobiliário e equipamentos escolares, as prescrições higienistas presentes na legislação 

apontavam que: 

 

I. A água potável deve ser filtrada ou fervida 

II. As latrinas não devem ter comunicações com as salas de aula; 

III. As fossas das latrinas devem ser estanques e, si água potável for 

fornecida por poços, deverão estes ser afastados delas, quanto possível; 

IV. Durante o recreio e após a retirada dos alunos, deverão ser abertas todas 

as janelas, a fim de serem arejadas as aulas; 

V. A limpeza do assoalho ou pavimento será feita diariamente; 

VI. O pavimento deverá ser lavado semanalmente com o líquido 

antisséptico mais apropriado e as paredes caiadas, pelo menos, uma vez por 

ano, na época das férias; 

VII. A desinfecção das latrinas será feita diariamente, sendo também 

desinfetados semanalmente os bancos, carteiras e paredes das salas de aulas; 

VIII. O asseio dos alunos deve ser verificado à chegada da Escola; 

IX. O uso do fumo deve ser francamente combatido; 
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X. A ginástica educativa é obrigatória, sendo, porém, evitados os respectivos 

exercícios, em seguida das refeições. (RIO GRANDE DO NORTE, 1916, 

p.95-96, art. 201). 

 

 

A descrição das medidas de higiene que deveriam ser realizadas diariamente nos 

Grupos Escolares eram aspectos que estavam relacionados diretamente ou indiretamente com 

as condições de saúde do espaço e dos corpos dos escolares de acordo com o discurso 

higienista que circulava na época. 

A iluminação deveria ser adequada para a visão dos alunos, pois os espaços bem 

iluminados preservavam a saúde dos olhos dos mesmos, evitando problemas oftalmológicos 

como miopia. A circulação do ar era fundamental para que o ambiente escolar fosse arejado e 

tornasse ventilado proporcionando conforto aos que ali se encontravam, porém, também era 

tido como um propagador de doenças. Outro aspecto importante era a limpeza diária das 

latrinas para evitar a aquisição e disseminação de doenças. Também destacamos a importância 

dada ao tratamento de água para o consumo, recomendando-se que fosse filtrada ou fervida 

para que se eliminassem as impurezas que pudessem causar surtos epidêmicos nos escolares. 

Em relação aos objetos, o mobiliário e o material escolar, as determinações são 

minuciosas. Dentre os números objetos deveriam compor os espaços escolares, alguns 

sinalizavam a preocupação com a saúde e a higiene dos alunos. Por isso, a legislação 

educacional prescrevia que todo material escolar deveria obedecer aos preceitos de higiene e 

da pedagogia, como nos mostra o capítulo XI do Regimento Interno dos Grupos Escolares de 

1925 em seu artigo 97 estabelece o seguinte: 

 

1- O mobiliário será disposto nas salas de classe consoante a melhor 

projeção da luz, que será bilateral, sendo principal a da esquerda. 

2- Os moveis e objetos da escola não poderão ser emprestados, sob pretexto 

algum. 

3- Os objetos de uso individual não podem servir a outro aluno que não seja 

o seu dono ou possuidor. 

4- O professor não deve servir-se de livro de aluno, convindo possuir livros 

e mais objetos para o seu uso, em classe. 

5- Os objetos fornecidos pelo Governo para uso dos alunos não podem ser 

conduzindo para casa. 

 

 

Ao tratar do mobiliário, como as carteiras que deveriam ser utilizadas nos espaços 

escolares, a legislação detalhava como deveriam ser constituídas todas as partes, quais as 
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proporções e dimensões e, ainda justificava que tais requisitos seriam necessários para atender 

as necessidades físicas das crianças. 

Dessa maneira, o art. 81 do Regimento Interno dos Grupos Escolares e Escolas 

Isoladas, publicado pela Diretoria de Instrução Pública, em 1914, determinava que a 

construção dos móveis escolares deve cingir-se a modelos que facilitem a vigilância do 

professor, a responsabilidade individual do aluno e a satisfação dos preceitos higiênicos e 

pedagógicos, de acordo com as regras seguintes: 

 

1. Os bancos serão feitos na proporção do tamanho dos alunos, de modo que 

eles se possam sentar pousando os pés no solo, tendo as pernas 

perpendiculares a este, as coxas com as pernas e aquelas como o tronco em 

ângulo reto; 

2. O assento terá uma ligeira inclinação para traz, devendo o encosto ter 

altura necessária para apoiar a região lombar; 

3. As carteiras serão proporcionais à altura dos alunos, havendo pelo menos 

três bitolas (RN. Regimento, 1914). 

 

 

Todas as recomendações detalhadas minuciosamente enfocavam a preocupação com 

a construção das carteiras, pois elas articulavam os gestos e postura dos corpos dos escolares 

ao escrever e ler. Por isso, a preocupação com a saúde ortopédica dos corpos das crianças 

deveria receber atenção e os devidos cuidados desde a primeira infância, para que as mesmas 

não se tornassem adultos com problemas ortopédicos futuros e deformações esqueléticas. 

Por isso, no Rio Grande do Norte, em 1911, o presidente Alberto Maranhão (1908-

1914) atestava em sua Mensagem à Assembleia Legislativa do Estado que havia móveis 

adequados nas escolas: “recebem, destarte, instrução primária, pelos métodos modernos, cerca 

de duas mil crianças, em casas confortáveis e higiênicas, providas de mobiliário apropriado” 

(MENSAGEM, 1911, P.7). 

Também a imprensa local por meio do Jornal “A República” de 1916 trazia em sua 

sessão de anúncio a publicação de uma propaganda de uma loja de carteiras situada na rua 

Doutor Barata de nº 9 no Bairro da Ribeira. O tal anúncio trazia o seguinte informativo: 

 

 

Carteira Escolar “Higiênica Lisowsky” a única que merece privilégio 

mundial, garantida pelos maiores cultos da higiene e pedagogia e 

recomendada aos educadores, pais de família e médicos até para os fins de 

tratamento. A carteira “lisowsky” favorece uma posição normal ao aluno ao 

contrário das muitas que tem aparecido até hoje que prejudicavam 

fisicamente ao aluno, provocando desvios da coluna vertebral, 

desenvolvimento defeituoso do tórax e pulmões, na digestão, e outros 



64 
 

 

defeitos no organismo infantil. A construção da cadeira Higiênica Escolar 

“Lisowsk” obedece a cálculos científicos de especialistas da matéria. Todo 

Colégio de orientação verdadeiramente pedagógica deve adoptar Carteira 

Escolar “lisowsky”. Todo pai de sentimentos elevados deve ter na própria 

casa para seu filho uma Carteira Escolar “Lisowsky”.  Único representante 

no Rio Grande do Norte da modern School do Rio de janeiro. Matheus 

Petrovich, rua Dr. Barata nº 9, Natal (A REPÙBLICA, 1916). 

 

 

 

Em relação ao material de ensino, o Regimento Interno dos Grupos Escolares e das 

Escolas Isoladas em seu Art. 86 determinava que o livro adotado pela Diretoria Geral deveria 

conter os seguintes requisitos: 

 

a) Ser escrito em linguagem correta e ao alcance das crianças; 

b) Conter as matérias do programa; 

c) Não ter erro de doutrina ou de fato, nem teorias contrarias à moral e ao 

direito; 

d) Ser impresso em tipo gordo, de 15 pontos, no mínimo para as classes 

infantis, e de 10 pontos, no mínimo, para as classes elementares, sobre papel 

consistente, de cor azulada, rosa ou amarelada levemente; 

e) Suas páginas deverão ter de alcance 12 centímetros por 9 de largura, isto 

é, a composição, as linhas serão separadas entre si por 3 milímetros, nos 

livros do curso infantil, e por 1 milímetro e meio, no elementar; 

f) Ter gravuras ou lustrações alusivas ao texto, sendo de preferência as 

coloridas (RN. Regimento, 1914, p. 26). 

 

 

Podemos perceber que os requisitos exigidos para o livro determinavam a 

preocupação com a visão dos escolares, pois prescrevia o tipo de impressão, as cores, a 

presença de gravuras que contribuíssem para a aprendizagem dos alunos, sem comprometer a 

saúde dos mesmos. 

Também o Regimento Interno dos Grupos Escolares e Escolas Isoladas traziam em 

seu, artigo 102 recomendava que além da mobília e materiais de ensino, se fazia necessário 

que as escolas fossem abastecidas com diversos materiais pedagógicos que auxiliassem no 

processo de ensino e aprendizagem dos alunos.  

Em relação ao material pedagógico destinado aos Grupos Escolares destacamos os 

seguintes: 1 quadro-negro, para cada classe, com giz colorido e branco, e escova; Livros de 

leitura, para o mestre, conforme a escolha pela lista; Mapa para o ensino da Aritmética;6 

quilos de tornos de sapateiros ou pequenos palitos de 1 polegada de tamanho;1contador 

mecânico; 1.000 cubos; Figuras e gravuras coloridas para linguagem; Quadros e retratos 

históricos; Cartões com letras grandes coloridas para linguagem e mosaico; Papel liso de 

jornal (para desenho e cálculo);Papel pautado (para escrita, ditado, composição e caligrafia);1 
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ponteiro de madeira;1coleção de sólidos geométricos de madeira;1 globo geográfico;1 

planisférico;1 mapa mundi;1 mapa do Brasil primário de Olavo Freire;1 mapa do Rio Grande 

do Norte;1 mapa de termos geográficos; Coleção do Museu Escolar Brasileiro (as cinco 

serie);1 coleção de Matral;1 coleção Delonny; Museu de cereais, minerais, plantas e outras 

espécies quaisquer para as lições de coisas, segundo o programa; Material para costura: linha, 

agulha, dedal e pano; Idem para cartonagem: papel-cartão, tesouras, compassos, 

transferidores, réguas, cola, tiras de papel; Papel liso branco e colorido para dobrado e recorte 

( REGIMENTO, 1914, p 79-80). 

Podemos constata o uso de materiais através do relatório de Nestor dos Santo Lima, 

em 1913, que apresentou uma lista de livros e materiais escolares adquiridas para o Grupo 

Modelo Augusto Severo. A lista constava com mais de 50 obras, todavia o número de 

exemplares de cada uma variava entre um e dez. constavam também materiais como: mapas, 

coleções de cartões postais e quadros, esquadro para quadro negro, régua em “T”, transferidor 

para quadro, globo terrestre, caixa de sistema métrico, folhas de papel cartonado e tinteiros 

para os professores (RELATÓRIO, 1913). Percebe-se que para o bom funcionamento do 

ensino moderno, baseado no método intuitivo
5
, era necessária a utilização de materiais 

pedagógicos concretos que contribuíssem para o desenvolvimento intelectual e físico dos 

alunos.  

A legislação educacional norte-rio-grandense prescrevia medidas de higiene para os 

prédios escolares, mobiliário, material de ensino, material pedagógico e aparelhamento, pois 

se preocupava com a saúde do espaço físico, que era um colaborador para a saúde dos 

indivíduos que frequentavam o ambiente escolar. 

 

3.2 – O DISCURSO HIGIENISTA PARA A MEDICALIZAÇÃO DOS CORPOS DOS 

ALUNOS. 

 

Como visto no tópico anteriormente, era frequente a preocupação com a construção 

dos prédios escolares, atentando para as dimensões dos prédios e das salas de aula, para 

salubridade dos espaços, a disposição dos móveis e equipamentos. Veremos que também 

havia uma preocupação com a saúde e educação do corpo do aluno. Porém, não existia uma 

disciplina de higiene que trabalhasse, exclusivamente, os conteúdos e saberes das práticas 

                                                           
5
O método intuitivo pautava-se pela educação dos sentidos e pela experiência. Froebel e Pestalollozi foram os 

responsáveis pelas primeiras tentativas de sistematização de tais proposições de tais proposições teóricas 
intuitivas ( AZEVEDO,2009). 
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higienistas que incidiam diretamente sobre a educação do corpo do aluno, mas seus 

enunciados encontravam-se dispersos em outras disciplinas como: Trabalhos Manuais, 

Economia Doméstica, Exercícios Físicos, Lições de Coisas, Canto, História, Moral e 

Civismo. Também estes enunciados apareciam dispersos em outras disciplinas que não 

tinham em princípio a educação do corpo como finalidade, era o caso das disciplinas de 

Leitura e Escrita. 

 

3.2.1 – DOCILIZAÇÃO E DISCIPLINARIZAÇÃO DOS CORPOS DOS ALUNOS 

 

Em Vigiar e Punir (2009), Foucault analisa o espaço disciplinar em diferentes 

instituições tais, como: prisões, hospitais, hospícios, fábricas e escolas. O autor também nos 

apresenta como essas técnicas de disciplinarização dos indivíduos investiram na distribuição 

dos corpos no espaço escolar, na organização do tempo, na vigilância continua, na seleção, na 

classificação e organização de conteúdos morais e cívicos para a fabricação de alunos dóceis e 

úteis. 

Nos Grupos Escolares do Rio Grande do Norte, nas primeiras décadas do século XX, 

o ensino era seriado em quatro anos, o curso graduado abrangia os cursos infantil e elementar, 

divido em classes homogêneas, nas quais os alunos eram distribuídos de acordo com a idade, 

sexo, nível de conhecimento e outras características (RIO GRANDE DO NORTE, 1925, p. 7). 

Os cursos infantil e elementar compunham os primeiros quatro anos do ensino 

primário, eram organizados em series e apresentavam as mesmas disciplinas, porém, para 

cada ano, uma classe e, para cada classe havia conteúdos específicos nas disciplinas de 

Leitura e Escrita, Língua Materna e Aritmética. Então, existiam diferenciações no programa 

de ensino de um curso para o outro, pois as disciplinas tinham níveis crescentes de 

complexidade. Também havia disciplinas comuns as classes e direcionadas para ambos os 

sexos. Por exemplo, a disciplina de Trabalhos Manuais era ministrada para meninos e 

meninas. Mas a disciplina de Civismo era voltada para a instrução dos meninos, enquanto a 

disciplina de Economia Doméstica era estudada apenas por meninas (RIO GRANDE DO 

NORTE, 1925). 

Nesse espaço escolar consiste a distribuição dos alunos em classes homogêneas, as 

crianças alinhadas, o lugar marcado a frente do mestre, as crianças são distribuídas conforme 

o sexo, a idade e as atividades e matérias possuem níveis crescentes de dificuldades, há 

também distribuição por mérito. Então, os alunos são distribuídos em um espaço organizado 

de forma racional para que se tenha o máximo possível de controle e vigilância dos mesmos. 
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“Cada indivíduo no seu lugar; e em cada lugar um indivíduo” (FOUCAULT, 2009, p.141), 

esse conceito se torna o princípio de localização ou do quadricularmente que passava a 

controlar a dispersão imprópria, as aglomerações indesejadas e a ineficiência da 

aprendizagem. 

Segundo Foucault (2009), tínhamos na escola um lugar determinado para cada aluno 

que possibilitava vigiar, impedir as conversações perigosas e, principalmente, a utilização 

melhor do espaço. Identificamos, dessa maneira, o estabelecimento de categorias de que eram 

classificados pelo espaço que ocupavam na escola. Desde o século XVIII, os alunos passavam 

a ser ordenados por fileiras, como uma forma de repartição dos indivíduos no espaço escolar: 

filas de alunos na sala, nos corredores, nos pátios, constituindo, assim, como a organização 

desse espaço serial, 

 

Uma das grandes modificações técnicas do ensino elementar. Permitiu 

ultrapassar o sistema tradicional (um aluno que trabalha alguns minutos com 

o professor, enquanto fica ocioso e sem vigilância o grupo confuso dos que 

estão esperando). Determinando lugares individuais tornou possível o 

controle de cada um e o trabalho simultâneo de todos. Organizou uma nova 

economia do tempo de aprendizagem. Fez funcionar o espaço escolar com 

uma máquina de ensinar, mas também de vigiar, de hierarquizar, de 

recompensar (FOUCAULT, 2009, p. 142). 

 

 

 

A disciplina também atuava sobre o controle da atividade, que se revelava por meio 

da regulação contínua e ininterrupta do tempo que regulava a organização da vida dos 

escolares, por isso, os alunos precisavam ser disciplinados quanto ao horário de entrada e 

saída para não receberem falta, como pode ser observado no regimento de 1925: “os alunos 

deveriam comparecer diariamente à hora marcada para começar os trabalhos escolares 

devendo trazer comunicação da família sobre os motivos das faltas” (RIO GRANDE DO 

NORTE, 1925). 

Em virtude da importância conferida à presença no horário determinado para o início 

das atividades, a recomendação era que o professor e o diretor poderiam julgar e justificar as 

faltas. As faltas são justificadas pelo professor, até oito por mês, e daí para pelo diretor do 

grupo, havendo recurso da decisão de negar a justificação para este, no 1º caso, e para o 

Diretor Geral do Departamento, no 2º caso (RIO GRANDE DO NORTE, 1917). 

As notas de frequência, comportamento, aplicação, as dos exames e outras deveriam 

ser registradas no livro pelo professor (RIO GRANDE DO NORTE, 1917, art. 94). Logo, a 

frequência tinha um peso para aprovação ou reprovação, não bastava o domínio das lições 
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ensinadas, era preciso adequação as normas e condutas que estavam sendo criadas para aquela 

organização escolar. Assim, a assiduidade e respeito ao horário de funcionamento dos Grupos 

Escolares apresentavam-se como importantes formas de avaliação que poderiam interferir na 

vida escolar do aluno e também eram utilizadas como tecnologias ou mecanismo de controle.. 

Foucault (2009) relata que na segunda metade do século XVIII e, ainda no século 

XIX, em pleno período industrial, os atos e os comportamentos dos alunos passaram a ser 

controlados nas escolas, sem que ocorresse perturbação, distração e diversão que 

comprometesse a qualidade desse tempo, pois se priorizava as condições de eficácia, rapidez e 

utilidade do tempo. Portanto, através do tempo cronológico regulado pelo relógio, as 

instituições educacionais procuravam a melhor maneira de utilizar o tempo dos educandos 

para que o tempo fosse utilizado de forma eficiente, então, tínhamos corpos disciplinados para 

uma escola mútua que também, 

 

Foi disposta como um aparelho para intensificar a utilização do tempo; sua 

organização permitia desviar o caráter linear e sucessivo do ensino do 

mestre; regulava o contraponto de operações feitas, ao mesmo tempo, por 

diversos grupos de alunos sob a direção dos monitores e dos adjuntos, de 

maneira que cada instante que passava era povoado de atividades múltiplas, 

mas ordenadas; e por outro lado o ritmo imposto por sinais, apitos, 

comandos impunha a todos normas temporais que deviam ao mesmo tempo 

acelerar o processo de aprendizagem e ensinar a rapidez como uma virtude 

(FOUCAULT, 2009, p.149). 

 

 

Os horários dos Grupos Escolares eram ajustados de acordo com a vida social e 

industrial, obedecendo à sincronia e a integridade do programa de cada disciplina de ensino. 

Assim, a legislação educacional passou a determinar a quantidade de tempo que deveria ser 

destinado a cada disciplina, portanto, as tabelas de horários das disciplinas que se 

encontravam na legislação norte-rio-grandense correspondiam aos diversos valores sociais 

que cada conteúdo escolar representava para o progresso, modernização e civilização da 

sociedade da época. Logo, o horário de aulas diário, apresentado pela Diretoria Geral do 

Departamento de Educação de Natal em 15 de maio de 1925, havia um tempo maior 

destinado as disciplinas de Leitura e Aritmética em relação aquelas destinadas ao ensino de 

Geografia ou História do Brasil. Como podemos observar na tabela de horário do curso 

infantil misto abaixo: 
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HORÁRIO DO CURSO INFANTIL MISTO 

HORAS PRIMEIRA CLASSE SEGUNDA CLASSE 

10:00-10:10 CANTO, CHAMADA E REVISTA 

10:10-10:50 LEITURA 
ESCRITA 

TABOADA 

ARITIMÉTRICA 

10:50-11:10 (ORAL OU ESCRITA, REVISADA CADA DIA E EM         

CADA SALA). 

11:10-11:20 CALLISTHENICA 

11:20-12:00 TABOADA 

ESCRITA 
LEITURA 

12:00-12:30 
RECREIO 

LIÇÕES GERAIS 

12,30-12,50 Coisas, 2ª e 5ª, feira Geografia3ª e 6ª, História, 4ª  Moral ou 

Civismo, sábado. 

12:50-13:10 DESENHO 

13:10- 13:20 MARCHAS E CÂNTICOS 

13,20- 13, 30 DECLAMAÇÃO 

(ou ensaio de hinos). 

13:30-14:00 LÍNGUA MATERNA 

(escrita e oral revisada). 

14:00 CANTO FINAL E SAÍDA 

QUADRO 1:Nota: se houver Trabalho Manual, será dado, na 1ª classe, às  feira, e na 2ª classe, às 2ª feiras, de 13:30 às 

14:00horas. 

CUMPRA-SE. 

Diretor Geral do Departamento de Educação, em Natal, um de maio de 1925. 

 

 

HORÁRIO DO CURSO INFANTIL ELEMENTAR 

HORAS PRIMEIRA CLASSE SEGUNDA CLASSE 

10:00-10:10 CANTO, CHAMADA E REVISTA. 

10:10-10:50 LEITURA 
DESENHO 

REDAÇÃO 

LIÇÃO GERAL 

10:50-11:20 Coisas, 4ª e sábados. Geografia, 2ª feira. Morfologia (ou Moral) 3ª 

feira. Civismo (ou economia) 5ª feira. História 6ª feira. 

11:20-12:00 DESENHO 

CALIGRAFIA 
LEITURA  

12:00-12:30 RECREIO  

ARITMÉTICA E TABOADA  

12:30-13:10 Oral ou escrita, revisada, segunda a classe e os dias. 

13:30-13:20 CALISTHENICA OU MARCHA    

13:20-13:30 DECLAMAÇÃO (ou ensino de hinos) 

13:30-14:00 LÍNGUA MATERNA (oral ou escrita revisada por dias e classes) 

14:,00 CANTO FINAL E SAÍDA 
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QUADRO 2:Nota: a aula de Trabalho Manual, em classe feminina será as 2ª e6ª feiras, respectivamente a 1ª a e 2ª aula de 

13:00 Às 14:00  horas. Em classe masculina, haverá trabalho manual as 4ª a sábados, de 13,20 à 14 horas, em cada uma das 

classes, respectivamente.  

CUMPRA-SE. 

Diretor Geral do Departamento de Educação, em Natal, 1 de maio de 1925. 

 

 

Os quadros acima nos mostram os horários do Curso Infantil Misto e do Curso 

Infantil Elementar e também nos permitem perceber que as disciplinas de Leitura e Escrita, 

Língua Materna e Aritmética ocupam uma carga horaria maior do que as disciplinas de 

História, Geografia, Moral e Civismo, Lições de Coisas, Desenho, Trabalhos Manuais, 

Exercícios Físicos e Canto. 

Também o controle do tempo pela legislação se fazia presente nas determinações do 

período de aulas, de férias, recessos, dentre outros. A exemplo disso, o regimento de 1925 no 

capítulo II, expedia comunicado com o seguinte conteúdo: 

 

Art. 13 – As aulas dos grupos escolares abrir-se-ão a 1º de fevereiro e 

encerrar-se-ão a 19 de novembro, respeitados os domingos e feriados legais. 

(arts. 103 e 97 da lei de 1916 e art. 10 da lei 596 de 1924) 

§ único – Consideram-se também feriados escolares: os meses de janeiro, 

(menos o período de matrículas) e dezembro, os três últimos dias da semana 

santa, o da festa do orago da freguesia, os de eleição na localidade, a 

segunda quinzena de junho e a última dezena de novembro. (arts. 97 letras a, 

103 e 104 da lei 405 e arts. 10 e 11da lei 596 de 1924). 

Art. 14 – Poderão também cessar os trabalhos escolares: 

a) Nos sete dias de gala por casamento; 

b) Nos sete dias de nojo, por morte de ascendente, descendente, conjunge e 

irmão; 

c) Nos dias de serviço obrigatório ou a chamado do governo. (art. 104 da lei 

405 de 1916). 

Art. 15 – As aulas dos grupos escolares funcionarão em todos os dias uteis, 

durante quatro horas, havendo uma interrupção de meia hora para recreio e 

descanso dos alunos. 

 

 

Em à organização das gêneses, a sequência, a segmentação, a organização em series 

era uma maneira de distribuir o tempo disciplinar de forma controlada e de impor o mesmo a 

prática pedagógica. Organizando atividades graduadas, classificando os alunos a partir dos 

resultados das provas, as quais eles eram submetidos, passando a qualifica-los de acordo com 

as classes em que os mesmos se encontravam resultando em uma escola com o tempo 

disciplinar múltiplo e progressivo. Assim, a instituição escolar assume um tempo evolutivo 

em relação ao tempo do adulto, que admitia uma característica de progresso e que enxergava, 

no indivíduo e na sua instrução, uma maneira de alcançar o progresso, a modernização e 

civilização da sociedade (FOUCAULT, 2009, p.152-153). 
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A matrícula dos alunos nos Grupos Escolares deveria ser realizada pelos pais ou 

responsáveis que no ato da matrícula deveriam apresentação o atestado de vacinação, a 

certidão de nascimento e comprovante de residência, o boletim de promoção ou transferência 

ou atestado do professor da escola isolada ou do Grupo Escolar que frequentava para o 

aproveitamento. Porém, no Regimento Interno dos Grupos Escolares no artigo 21traziam os 

motivos que justificava não poder ser matriculado: 

 

Art. 21- Não podem ser matriculados: 

a) As meninas nas escolas e classes masculinas e os meninos nas do sexo 

feminino; 

b) Os meninos, que tiverem completado dez anos, nas escolas infantis 

mistas; 

c) Os que tiverem idade inferior a sete anos ou superior a dezesseis, embora 

com princípios de instrução, salva a idade exigida para os cursos 

complementares; 

d) Os que sofrerem de moléstias contagiosas ou repugnantes, os imbecis e 

os que, por defeito orgânico, forem incapazes de receber instrução; 

e) Os que não houverem sido vacinados (art. 85 da lei de 405); 

f) Os que tiverem sido eliminados, por incorrigíveis, de outra escola ou 

estabelecimento público ou subvencionado, ou que estiverem suspensos e 

enquanto durar a suspensão. 

A matrícula era feita no livro pelos diretores dos Grupos escolares que 

contava com as seguintes informações segundo o artigo 23 do Regimento 

Interno dos Grupos Escolares: 

a) Número de ordem; 

b) Nome do aluno; 

c) Dia, mês e ano do nascimento; 

d) Filiação, mencionando-se, além do nome do pai, o do tutor ou 

representante, si o aluno estiver confiado aos cuidados deste; 

e) Naturalidade e nacionalidade; 

f) Data da matricula no ano; 

g) Data da matricula primitiva; 

h) Residência do aluno na localidade, com a designação de rua e número da 

casa. 

 

 

Os matriculados deveriam respeitar os índices de frequência às aulas, sendo este um 

dos critérios de promoção. Esta prerrogativa era reafirmada, advertindo-se que a assiduidade 

deveria ser acompanhada  durante todo o ano letivo. O aluno que obtivesse o número de faltas 

acima de 60 faltas justificadas e 25 injustificadas, seria considerado eliminado, o que reforça a 

valorização da frequência como componente avaliativo. Os motivos que justificavam as faltas 

aprecem no Regimento Interno dos Grupos Escolares de 1925: “Art. 28- São justificadas as 

faltas dadas pelo aluno em casos de moléstia em si ou em pessoa de sua família, de nojo ou de 

outro motivo atendível, participando por escrito ou verbalmente pelo representante legal do 

aluno” (art. 91 1º da lei 405 de 1916). 
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Percebe-se que esses motivos estavam relacionados a causas de gravidade, com a 

morte de pessoas da família ou doenças graves, reforçando o imperativo da frequência. No 

caso de ter contraído moléstias contagiosas ou repugnantes, a criança deveria ser retirada do 

estabelecimento até que a enfermidade cessasse. O diretor deveria desempenhar um papel de 

controle quanto ao afastamento destes alunos, no sentido de evitar uma epidemia na escola: “o 

diretor ou professor que tiver conhecimento de que as faltas consecutivas dadas por algum 

aluno provem de moléstia suspeita deverá comunicá-lo a autoridade sanitária com as 

necessárias informações (art. 91 3º da lei 405 de 1916)”. 

Os objetivos a criação dos Grupos Escolares no Rio Grande do Norte estavam 

afinados com o projeto modernizador para o Brasil que acreditava no papel decisivo da 

educação para regenerar e civilizar o povo brasileiro resolvendo os problemas da sociedade 

brasileira e, particularmente, do papel da escola primaria na produção desse novo tipo de 

brasileiro moderno. 

Para realizar seu papel na formação deste cidadão, a escola precisava difundir hábitos 

e comportamentos no seu interior de maneira a tornar-se mais eficaz na disseminação das 

ideias modernas, devendo civilizar e moralizar o povo, disciplinando seus corpos e mentes. 

Neste contexto, os comportamentos deveriam ser observados constantemente, 

constituindo-se em elementos fundamentais no processo avaliativo. Entre os deveres dos 

estudantes podemos destacar alguns que ilustram a importância atribuída a este requisito: 

 

 

Art. 46- São deveres dos alunos (art. 96 da lei 405): 

a) Trajar com asseio; 

b) Comparecer diariamente à hora marcada para começo dos trabalhos 

escolares, devendo trazer comunicação da família sobre os motivos das 

faltas; 

c) Observar os preceitos de higiene, quanto ao próprio asseio; 

d) Evitar estragos no edifício e objetos escolares; 

e) Proceder corretamente, tanto nas aulas como fora delas; 

f) Tratar com urbanidade e respeito os seus professores, assim como o 

diretor e empregados do estabelecimento, acatando os seus conselhos e 

cumprindo as suas determinações; 

g) Tratar com delicadeza seus condiscípulos, evitando brinquedos 

inconvenientes e prejudiciais, denúncias e delações, devendo, entretanto, 

dizer a verdade, quando tiverem conhecimento de algum facto sobre que 

forem interrogados; 

h) Prestar a devida atenção nos exercícios e lições; 

i) Não se ausentar das aulas, exercícios e do recreio, sem licença do seu 

professor, ou do diretor. 
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Aos professores, era destinada a tarefa de dar notas de comportamento, frequência e 

aproveitamento, lançando-as mensalmente em livro próprio, exercendo uma função de 

controle e disciplina sobre o comportamento dos alunos, avaliando e registrando 

periodicamente os resultados obtidos, como pode ser observado em um artigo do regimento: 

 

Art. 51- Os professores, com aprovação do diretor, poderão conferir 

recompensas aos alunos distintos por frequência, aproveitamento e 

comportamento, as quais consistirão em: a) notas de distinção; b) elogio 

perante a classe e perante as autoridades escolares; c) inclusão do nome no 

quadro de honra da classe; d) prêmios de distinção no fim do ano 

(REGIMENTO, 1925, p.24). 

 

 

 

O aluno portador de bom comportamento seria merecedor de prêmios que o 

estimulassem a continuar apresentando a conduta desejável. Desta forma, pretendia-se 

disciplinar não apenas o corpo, mas a mente dos estudantes no intuito de que cada um pudesse 

desenvolver a autodisciplina, regulando seu comportamento com base nos padrões esperados 

e necessários para uma sociedade civilizada. 

Os prêmios ou recompensas poderiam variar deste a passagem do aluno de lugar 

inferior para superior no quadro mensal, inscrição do nome no quadro ou livro de honra, 

elevação das notas no boletim, até a possibilidade de assumir postos de destaque como pode 

ser observado no regimento de 1925: “como forma de incentivo eram premiados com 

medalhas, livros outros objetos uteis a critério do diretor, professor ou das autoridades ou 

particulares que os queiram instituir” (REGIMENTO de 1925). 

Além disso, aqueles que apresentassem ótimas notas de comportamento, frequência e 

aproveitamento que poderiam ser elogiados perante a escola no fim do ano letivo. A 

classificação da premiação seria feita da seguinte maneira: 

 

 

Art. 52- Haverá o maior critério na premiação final do ano: o 1° prêmio de 

aproveitamento cabe ao aluno que maior proveito tiver tido com o ensino da 

classe e o 2° ao imediato; o 1° de comportamento ao de melhor conduta e o 

2° ao imediato; o 1° de frequência a quem não deu nenhuma falta e o 2° ao 

que menor número de faltas tiver dado em sua classe (RIO GRANDE DO 

NORTE, 192, 24). 

 

Nos casos de mau comportamento caberiam medidas disciplinares, devendo essas 

confortarem a base da disciplina escolar era a estima e a confiança reciproca entre o professor 
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e o aluno. A direção moral do educando será ativa do que passivamente. Visando desenvolver 

nas crianças os hábitos almejados, os professores deveriam usar de conselhos para que estas 

pudessem ser convencidas dos benefícios da obediência ou dos malefícios de infringir as 

regras, assimilando padrões comportamentais como dever do aluno. 

Embora os regimentos apresentem um discurso de que a disciplina deveria ser 

baseada não no temor, mas na persuasão, trazem uma listagem de penas a serem impostas, 

caso o aluno não cumprisse seus deveres. Essas penas apresentam variações de acordo com a 

gravidade do erro cometido, podendo ser de admoestação, repreensão perante os demais 

alunos da classe, retirada das boas notas e colocadas notas ruins no boletim, privação parcial o 

recreio, exclusão do quadro de honra, privação dos prêmios escolares, reprovação nos exames 

finais, reclusão em sala de aula, aviso aos pais, suspensão e, em casos mais graves, 

eliminação. Estas penas só deveriam ser aplicadas pelo professor e diretor, conforme a 

gravidade do erro, portanto, a pena de eliminação só seria colocada em prática, quando as 

penalidades anteriores tiverem sido ineficientes, então convocava os pais, tutor ou responsável 

e mostrava que o aluno era incorrigível (REGIMENTO, 1925, p.22-23). 

Os Grupos Escolares estavam submetidos a um conjunto de normas que eram obtidas 

a partir dos castigos e das sanções normalizadoras, que submetiam os alunos mal-educados, 

arteiros, indisciplinados, desatentos, desobedientes, os que não cumpriam as tarefas, os 

desordeiros, enfim, todos os alunos que fugiam da norma eram corrigidos e punidos. Dessa 

maneira, as normas se transformaram em documentos extensos, ordenando diversos aspectos 

das instituições de ensino como: inspeção, diretoria, corpo docente, corpo discente, 

funcionários, entre outros. 

É possível perceber nas entrelinhas dos regimentos um discurso de valorização da 

boa conduta e da submissão às ordens estabelecidas, devendo-se recorrer ao uso de estratégias 

baseadas na premiação ou punição como forma de disciplinamento dos corpos e das mentes. 

O resultado destes aspectos expressos por meio de notas demonstra uma concepção de 

avaliação ligada à ideia de medir não apenas a aprendizagem dos conteúdos escolares, mas a 

incorporação de hábitos e costumes. 

A organização dos Grupos Escolares exigia o ordenamento dos alunos em classes e 

series, e a forma encontrada para essa organização foi a implantação dos exames. No Rio 

Grande do Norte, conforme o Regimento Interno dos Grupos Escolares de  1925, os exames 

deveriam ser realizados na segunda dezena do mês de novembro, abordar sobre as matérias do 

programa de ensino e constar de provas orais e escritas, servindo de examinadora a professora 

da cadeira e mais outro professor(a) designado pelo Diretor, que era o presidente da comissão. 
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O resultado dos exames era registrado em ata, assinalando os nomes dos alunos promovidos e 

aprovados e suas respectivas notas e classificação, a qual era assinada pela comissão 

examinadora e enviada uma cópia ao Departamento de Educação.  Isso nos remete a Foucault 

(1987, p. 17), quando mostra a prática do exame faz a individualidade entrar em um campo 

documentário. Segundo o autor, 

 

Os procedimentos de exame são acompanhados imediatamente de um 

sistema de registro intenso e de acumulação documentária. Um “poder de 

escrita” é constituído como uma peça essencial nas engrenagens da 

disciplina (FOUCAULT, 1987, p.17). 

 

 

Através dos exames era possível individualizar o aluno, tornado o mesmo em um 

caso particular, algo a ser descrito, analisado, medido, comparado, classificado, adestrado, 

corrigido, normalizado, disciplinado, posicionado, excluído. Logo, a observação da conduta, 

do comportamento era transcrita para relatórios, fichas de matrícula, fichas médicas, boletins, 

enfim, os alunos são submetidos há uma combinação permanente de vigilância e registro que 

se torna em uma rede discursiva que define o que verdade sobre o aluno. Basta ler qualquer a 

ficha de matrícula do aluno que conheceremos a história do seu trajeto escolar e familiar. 

Sabermos detalhadamente o tempo que frequentava o Grupo Escolar, quais as suas 

necessidades físicas e mentais, se já comentou alguma desordem, há quais penalidades á foi 

submetido, quais suas notas, dificuldades de aprendizagem, habilidades, capacidades, 

fraquezas, medos, erros, falhas, desvios de conduta, enfim, se estabelece todo um saber 

pedagógico que busca normalizar, examinar, comparar, classificar, diferenciar e punir cada 

aluno. 

Além, de organização das classes, os exames possibilitavam um maior controle sobre 

os trabalhos dos alunos e também das professoras, pois o exame permitia que o mestre, ao 

mesmo tempo em que transmitisse seu saber, formasse um campo de conhecimento sobre seus 

alunos: “o exame era na escola uma verdadeira e constante troca de saberes: garante a 

passagem dos conhecimentos do mestre ao aluno, mas retira do aluno um saber destinado r 

reservado ao mestre. A escola torna-se o local de elaboração da pedagogia” (FOUCAULT, 

2009, p.155). 

 

3.2.2 – OS EXERCÍCIOS FÍSICOS PARA AQUISIAÇÃO DE COPROS FORTES E 

SAUDAVEIS 
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Na legislação educacional norte-rio-grandense, as prescrições higienistas 

determinadas para a saúde do corpo do aluno, recomendavam a prática da educação física 

como uma maneira de contribuir para a formação de cidadãos fortes e saudáveis e, ainda, 

como meio de disciplinar os corpos dos alunos. Assim, a Lei nº 405, de 29 de novembro de 

1916, no Rio Grande do Norte, em seu artigo 54, prescrevia que a educação física no ensino 

primário teria por fim: 

 

Art. 54- A educação física da escola tem por fim auxiliar e regular o 

desenvolvimento do corpo e repousar o espírito 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 à conservação da saúde; exercícios callisthenicos 

durante a classe; jogos recreativo moderados, independentes de aparelhos, 

durante os recreios, ou passeios escolares (RIO GRANDE DO NORTE, 

1917, p.55). 

 

 

A educação física teria a responsabilidade de orientar a prática de exercícios dentro 

dos Grupos Escolares, incentivando aos alunos a realizarem os exercícios físicos antes do 

início das aulas ou na hora do intervalo e também fora do ambiente escolar, por exemplo, nos 

passeios escolares. 

Verificamos em regimentos dos Grupos Escolares norte-rio-grandenses, referências à 

prática de exercícios físicos. Mas, sem muito detalhamento. No regimento interno do Grupo 

Escolar Trinta de Setembro, de 1909, afirmava-se no único artigo relativo ao assunto: “Art. 

10º- A educação física terá por fim o desenvolvimento psicológico dos alunos e constará de 

exercícios físicos recreativos e independentes de aparelhos, marchas e mais recomendações 

constantes do programa” (RIO GRANDE DO NORTE, 1909, P.3). 

No regimento do Grupo Escolar Augusto Severo, também de 1909, em relação à 

educação física, apesar de dedicar dois artigos ao assunto não se apresenta muito diferente. 

Declarava-se: 

 

Art. 16°– A educação física não pode ser completa nas escolas. Deve limitar-

se a auxiliar o desenvolvimento psicológico das crianças durante as classes. 

Art. 17º – Ela reduz-se a conselhos higiênicos, relativos à conservação da 

saúde; exercícios recreativos e independentes de aparelhos; educação dos 

órgãos dos sentidos, pelo conhecimento e análise dos objetos materiais (RIO 

GRANDE DO NORTE, 1909). 

 

 



77 
 

 

A partir da análise dos regimentos dos Grupos Escolares acima, evidenciamos que os 

exercícios físicos não tinham apenas a função de desenvolver as crianças fisicamente, 

tornando-as fortes e saudáveis. Mas também eram essenciais para o desenvolvimento 

intelectual, pois os exercícios físicos eram imprescindíveis para evitar o cansaço mental 

causado pela repetição sucessiva das atividades. Eram recomendados momentos de descanso 

para mente do aluno, definindo intervalos entre as aulas ou recreio, nos quais as crianças 

fossem incentivadas a praticar exercícios físicos, a cantar, a desenvolver atividades manuais, 

entre outras práticas que propiciasse o relaxamento do intelecto. Então, a higiene mental 

passava a ser uma preocupação dos médicos que fundamentados no saber técnico-científico 

diagnosticavam que estudos por horas consecutivas ocasionavam a estafa, a fadiga, o cansaço 

mental. 

Faria Filho (2000, p. 70), ao estudar as prescrições higienistas na legislação 

educacional de Belo Horizonte, relatava “a importância atribuída ao canto e aos exercícios 

físicos, que, de acordo com as teorias higienistas apropriadas pelo pensamento pedagógico, 

são “momentos” (tempos) de descanso, de repouso da mente”. Ainda no cenário de Belo 

Horizonte compartilhamos do conhecimento de Vago (2002, p. 235), que também destacava a 

importância dessas práticas escolares para o desenvolvimento físico, moral e intelectual dos 

alunos: “a ideia de intercalar „os Exercícios Físicos‟ e o Canto às demais disciplinas expõe 

uma preocupação de caráter higiênico, revelada na pretensão de proporcionar às crianças um 

descanso (relaxamento) dos trabalhos considerados intelectuais, realizados nas outras 

cadeiras, em sala de aula”. 

No Código de Ensino de 1911(Decreto nº 261, de 28 de dezembro de 1911), não 

aparece qualquer seção especifica sobre prática de exercícios físicos, apenas no Título II-Da 

instrução primária, no artigo 7º: o ensino primário será proporcionado às condições 

fisiopsicológicas do educando com o tríplice fim intelectual, moral e físico, consoante a 

pedagogia experimental e processos da pedologia (art. 7º). 

Um detalhamento um pouco maior pode ser visto no Regimento Interno dos Grupos 

Escolares, publicado pela Diretoria de Instrução Pública, em 1914, ou seja, três anos depois 

(RIO GRANDE DO NORTE, 1914). O ensino primário possuía quatro anos e dividia-se em 

ensino primário infantil (02 anos) e ensino primário elementar (02 anos). A propósito das 

prescrições sobre como deveriam ser realizados os exercícios físicos e jogos, elas 

demonstravam de forma minuciosa a disciplina que seria exigida dos corpos dos escolares. 

Nos regimentos internos dos Grupos Escolares, sobre a execução dos exercícios para o ensino 

primário determinava que: 
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Em classe: Alimento. Posição fundamental. Posições variantes. Movimentos 

de pernas, tronco, braços, cabeça, saltos e equilíbrio. Marchas cadenciadas 

com música e canto. 

No recreio: Brinquedos e jogos infantis com cânticos. Corridas até 20 

metros, durante nunca mais de 15 minutos. 

Em passeios escolares: os mesmos do recreio (RIO GRANDE DO NORTE, 

1914, p.40). 

 

 

Ao se referir aos “exercícios físicos” para o curso primário elementar, assim, declara: 

 

EXERCICIOS FHYSICOS 

Os mesmos exercícios físicos de callisthemica em classe para o curso misto, 

com mais desenvolvimento, energia e complexidade. 

Para o sexo masculino: jogos ao ar livre no recreio ou em passeios escolares, 

foot-tball, carreira até 60 metros, saltos a pé firme, à distância, em altura em 

carreira. Natação, si for possível, com pequenos instrumentos que pareçam 

carabinas. Exercícios de formatura de companhia. 

Para o sexo feminino: Brinquedos no recreio ao ar livre, com cânticos. 

Danças por ocasião do recreio. 

 

 

Os exercícios físicos tinham por finalidade trabalhar todas as partes do corpo dos 

alunos a fim de torná-los belos, fortes e saudáveis e, também, disciplinados. Enquanto os 

jogos também contribuíam para o desenvolvimento dos corpos e, ao mesmo tempo, 

estimulava o desenvolvimento do intelecto, tornando os alunos mais habilidosos para 

aprendizagem dos conteúdos.  Para Foucault (2009, p.133), 

Esses métodos que permitem o controle minucioso das operações do corpo, que 

realizavam a sujeição constante de suas forças e lhes impõem uma relação de docilidade-

utilidade, são o que podemos chamar as “disciplinas”. A disciplina fabrica assim corpos 

submissos e exercitados, corpos “dóceis” (...). O corpo humano entra numa maquinaria de 

poder que o esquadrinha, o desarticula e o recompõe. Uma “anatomia política”, que é também 

igualmente uma “mecânica do poder”, está nascendo ela define como se pode ter domínio 

sobre o corpo dos outros, não simplesmente para que façam o que se quer, mas para que 

operem como se quer, com as técnicas, segundo a rapidez e a eficácia que se determina. A 

disciplina aumenta as forças do corpo (em termos econômicos) e diminuem essas mesmas 

forças (em termos políticos de obediência) (FOUCAULT, 2009, p.133). 

O autor afirma que o poder disciplinar sobre os corpos tem por intenção deixar os 

corpos exercitados e também submissos. Dessa maneira, o governo coloca em prática a 

biopolítica, ou seja, distribui os indivíduos em um campo de utilidade e, com isso, diminui a 
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preocupação do governo com a condição que os mesmos se encontram e os gastos para tentar 

recuperá-los dos desvios das normas. Logo, quanto mais corpos disciplinados e adestrados, 

mais teremos corpos dóceis e uteis. 

Portanto, as prescrições higienistas presentes nos regimentos internos dos Grupos 

Escolares, buscavam atuar sobre os corpos dos alunos, definidas normas que passariam a 

regularizar a vida dos escolares. Para que a normalização fosse efetuada era preciso classificar 

e controlar os alunos a partir das técnicas de poder disciplinar que passariam a ser executadas 

em todos os Grupos Escolares do Estado, pois, à medida que a disciplina fosse aplicada 

individualmente em cada corpo e, ao mesmo tempo nas escolas, resultaria no biopoder da 

sociedade norte-rio-grandense. 

No regimento de 1913 estava também presente o programa de ensino com 

orientações para a educação das disciplinas escolares. Com relação aos Exercícios Físicos 

para todo o ensino primário, assim orientava o professor: 

 

§14º EXERCICIOS PHYSICOS 

76 – Dos exercícios físicos o principal é o jogo ou o brinquedo ao ar livre ou 

por ocasião dos passeios escolares ou recreio. 

77 – Na callisthemica de classe, o professor terá o cuidado de exigir posições 

iniciais firmes e enérgicas, a execução precisa dos movimentos e uma 

posição final correta e de relativo descanso. Nada valem os movimentos. 

Amolentados e sem energia; é preferível não faze-los. 

78 – Durante o horário dos exercícios o professor terá cuidado de começar 

por movimentos de pés e pernas, em seguida de cabeça e tronco, novamente 

de pernas, depois de braços, equilíbrio, terminando por pés; assim, 

diariamente. Os movimentos de cabeça, tronco e braços descongestionavam 

o cérebro, os de pernas, pés e equilíbrio descongestionam-no eis porque 

serão revezados. 

79 – As marchas em classe deverão ser cantadas, para pôr em acordo o ritmo 

e o compasso com o tempo da marcha. 

80 – Convém estabelecer várias espécies de marchas, em posições 

previamente determinadas, dentro da classe, para evitar que o professor, em 

meio do canto, precisa comandar posições e a direção da marcha. Essas 

marchas variarão de dia a dia. 

81 – Para o curso masculino, os exercícios de formatura serão precisos. 

Enérgicos e garbosos, principalmente quando tiver de desfilar pelas ruas da 

localidade. 

82 – Ao ser feita a homenagem à bandeira nacional, os meninos se 

descobrirão e todos em posição correta contemplá-la-ão, enquanto entoam as 

estrofes de Duque Estrada ou as de Olavo Bilac. (RIO GRANDE DO 

NORTE, 1914, p. 69-70). 

 

 

Na citação acima, destacamos que os exercícios físicos compunham as disciplinas do 

programa de ensino primário dos Grupos Escolares norte-rio-grandenses que estavam 
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relacionados diretamente as intenções biopoliticas do governo que era atuar sobre os corpos 

dos indivíduos, tornando-os obedientes, saudáveis e fortes que fazia parte do projeto de 

modernização nação. Dessa maneira, o discurso do regimento prescrevia recomendações para 

o professor, definindo como deveriam ser as aulas de da disciplina de exercícios físicos. Para 

tanto, o professor deveria iniciar os exercícios como a mesma intensidade que eram 

ministrados os conteúdos para o desenvolvimento do intelecto, pois, deveria orientar a prática 

das atividades de forma enérgica para que fosse combatido a preguiça, o enfraquecimento 

físico, que causavam danos a moral e a intelectualidade. 

 

3.2.3  – A FORMAÇÃO CÍVICA DO ALUNO 

 

A formação cívica do aluno seria trabalhada, principalmente, na disciplina de 

civismo e direcionada as classes masculinas, onde eram transmitidos os valores cívico-

patrióticos para que fosse despertado nos alunos o amor à pátria. A instrução acontecia por 

meio de explicações sobre a organização política do Brasil e do Rio Grande do Norte e seus 

municípios; como se constituía e funcionava o Congresso Nacional, o Superior Tribunal de 

Justiça, o Supremo Tribunal Federal, o Exército e Marinha, as diferenças entre a República e 

a Monarquia, o povo, o território e a Constituição brasileira, a bandeira e o escudo, os feriados 

federais e também dos deveres e direitos do cidadão brasileiro. Estes estudos iniciavam no 

Curso Infantil e desenvolviam-se no Curso Elementar (CÓDIGO DE ENSINO DE 1916, art. 

52- 53). 

A disciplina de História, também era fundamental para a formação do sentimento 

cívico, pois ministrava assuntos que remetiam a História do Rio Grande do Norte: 

Mascarenhas Homem e Jerônimo de Albuquerque Maranhão. A colonização, os bandeirantes, 

a Invasão Holandesa, Felipe Camarão, as lutas dos índios, Bernardo Vieira, o movimento de 

1817, André de Albuquerque Maranhão, a independência da província, os principais governos 

provinciais, a guerra com o Paraguai, Ulisses Caldas, Baraúna Mossoró, a abolição e a 

República, Pedro Velho, os governantes do Estado no período republicano. Já em História do 

Brasil estudavam os navegadores, Colombo e Cabral, os indígenas e os colonos, primeiros 

povoadores no Governo geral, invasões francesas e holandesas, o domínio espanhol, as lutas 

pela independência, a revolução de 1817 e frei Miguelinho, a independência e seus fatores, as 

guerras externas, a abolição, a República e seus presidentes. Todos esses conteúdos atentavam 

para os nomes dos locais, os fatos mais interessantes e marcantes da História do país e do 



81 
 

 

estado, bem como, a memorização das principais datas e heróis que marcaram a nossa 

História (RIO GRANDE DO NORTE, 1925, p.66). 

Porém, o civismo era um valor a ser transmitido não apenas para os indivíduos que 

frequentavam os Grupos Escolares, como, por exemplo, diretores, professores, funcionários e 

alunos. Era também um sentimento que deveria ser transmitido igualmente às pessoas 

externas ao funcionamento escolar e a sociedade como um todo. Por isso, destacamos a 

importância das festas escolares como eventos fundamentais para que as instituições de 

ensino demonstrassem as atividades realizadas no dia a dia e ao mesmo tempo disseminassem 

os ideários republicanos, patrióticos e cívicos.  

As festas escolares eram marcadas pela recitação de poesias, pelo cântico de hinos 

que reverenciava a pátria, representações e apresentações de trabalho dos alunos. Também 

havia as cerimônias de encerramento do ano letivo, as festas de formatura, a realização de 

solenidades e comemorações de datas cívicas, que às vezes contavam, inclusive, com o 

pronunciamento das autoridades do Estado que aproveitavam o momento para fazerem 

referência a fotos e personagens históricos da República. Essas práticas das escolas 

possibilitavam exaltar e interiorizar nos escolares valores republicanos de amor à pátria, à 

bandeira e aos heróis brasileiros (SOUZA, 1998; AZEVEDO, 2009). 

O Regimento Interno dos Grupos Escolares do Rio Grande do Norte fica instituída a 

data 3 de maio para a “ Festa da Natureza” que constava de uma reunião ou passeio geral, no 

qual aconteciam o plantio de arvores, soltura de pássaros, atos de carinho com animais 

domésticos, admiração pela flores e frutos, atos de amor pela criação natural, além de 

recitação de poesias e prosas alusivas à descoberta do Brasil (RIO GRANDE DO NORTE, 

1925, p.19). 

No Grupo Escolar Augusto Severo no mês de maio, realizava-se a festa da natureza, 

bem como a festa do patrono da escola. “No dia 12 de maio, os alunos rendiam homenagens a 

Augusto Severo de Albuquerque Maranhão, que morreu a 12 de maio de 1902, na França, ao 

realizar um experimento com um balão dirigível” (SILVA, 2010, p.122). Nessas festas, os 

alunos se dirigiam à Praça Augusto Severo, onde havia um busto do patrono da escola, 

declamavam poesias, cantavam hinos e faziam discursos. 

             No dia 12 de outubro era comemorada a “Festa da Criança”, onde haveria 

comemorações cívico-literárias, também contava com a presença de autoridades civis, 

políticas e religiosa e o encerramento acontecia com eventos de jogos, cânticos, calistênica e 

recitativos na Praça André de Albuquerque (LIMA, 1927). 
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Fotografia 7:Aspecto da festa da criança (12-10-1927). Praça Augusto Severo (em frente ao Grupo Escolar 

Augusto Severo), Natal/RN. Presentes o Presidente do Estado, Dr. José Augusto, e o Diretor do Departamento de 

Educação, Dr. Nestor Lima, alunos professores e autoridades civis e religiosas. 

 

A “Festa do Centenário da lei Geral do Ensino” comemorada em 15 de outubro 

consistiu na participação de todas as Escolas Normais e primárias. Também na ocasião 

cantaram o Hino do Primeiro Centenário do ensino Primário. Letra do Nestor dos Santos 

Lima, diretor-geral do Departamento de Educação e música do maestro Luigi Maria Smido 

(LIMA, 1927). 
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Fotografia 8: Festa do Centenário do ensino (13-10-1927) no Grupo Antônio de Souza – prédio da Associação 

dos Professores – Rua Jundaí, Natal/ RN, Nestor Lima, à direita do Governador e demais autoridades. 

 

 

              A “Festa da Bandeira” era comemorada no dia 19 de novembro com o hasteamento 

da bandeira, ás 12 horas em ponto, na fachada do edifício. Durante o hasteamento os alunos e 

professores cantavam o hino criado por Olavo Bilac, faziam saudações e batiam palmas. 

Depois realizavam passeios e outras homenagens especiais. Se houvesse um desfile com a 

bandeira, a mesma era recebida pelas classes e em seguida retirada pelo porta-bandeira e a 

guarda de honra, que normalmente eram os alunos mais distintos do Grupo Escolar, ao som 

de hinos e das aclamações das crianças (RIO GRANDE DO NORTE, 1925, p.19). 

No dia 7 de setembro, celebrava-se a “Festa da Pátria” que comemorava a 

Independência do Brasil, nas atividades comemorativas consistiam em reunião cívica para 

ouvir e entoar cânticos, recitações de poesias e entretenimentos alusivos à data, homenagens à 

bandeira, recordação dos grandes nomes da Independência, havendo passeata geral quando 

possível (RIO GRANDE DO NORTE, 1925, p. 19). 

No passeio cívico realizado no dia 7 de setembro, em comemoração a Independência 

do Brasil pelos Grupos Escolares norte-rio-grandenses, a diretoria da Instrução Pública 

determinava os uniformes que os alunos e professores usariam no desfile cívico, como 

podemos constatar no relatório apresentado pelo Dr. Francisco Pinto de Abreu, Diretor Geral 

da Instrução Pública, ao Estado em 1909. Serão rigorosamente usados os seguintes uniformes: 
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Alunos do Atheneu, menores de dezesseis anos- túnica de brim branco, gola 

em pé de 0,04 de altura e botões brancos encobertos, com dois bolsos laterais 

na altura do peito. Calças de brim branco. Forro de pala com capa de brim 

branco, de 0,08 de altura, tendo na frente à inscrição: “Atheneu 

Riograndense”, em retros amarelo. Normalistas do sexo feminino: trajo 

branco, com cinto salmon. Chapelinha branca, rendada. Normalista do sexo 

masculino: costume de cachemira, chapéu e botinas pretas, digo de cor preta. 

Gravata de cambraia branca. Alunos da Escola de Música: sexo feminino, o 

mesmo da normalista, com cinto escarlate.Alunos da escola de Música: sexo 

masculino, o mesmo dos normalistas, com grava escarlate. Professoras do 

grupo Escolar: trajo branco, chapéu de cor e cinto grenat. Meninas do Grupo 

Escolar: traje branco, com faixa azul claro. Meninos do Grupo Escolar: 

túnica de brim branco, gola em pé e botões encobertos. Calças brancas. 

Forro azul marinho com pala preta (RN. Relatório, 02/09/1909). 

 

 

Percebemos que ao determinar o uso do uniforme para a festividade cívica do dia 7 

de setembro ou mesmo a obrigatoriedade do uso no cotidiano escolar, era defendido pelo 

discurso higienista da época como um meio de realizar o controle, a disciplinarização e a 

vigilância dos alunos e professores, submetendo os indivíduos a um padrão, que objetiva 

inculcar nos mesmos ordem, disciplina e asseio. 

 

 
Fotografia 5: Festividade Cívica na Rua da Conceição, em Natal na década de 1920. 

Fonte: Acervo da Professora Ana Zélia Moreira. 
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Fotografia6: Festa da Pátria – Praça “7 de setembro”, Natal/RN. 

Nestor Lima ao lado do Governador e autoridades. 

Fonte: Professora Ana Zélia Moreira. 

 

 

A “Festa da Bandeira” era comemorada no dia 19 de novembro com o hasteamento 

da bandeira, ás 12 horas em ponto, na fachada do edifício. Durante o hasteamento os alunos e 

professores cantavam o hino criado por Olavo Bilac, faziam saudações e batiam palmas. 

Depois realizavam passeios e outras homenagens especiais. Se houvesse um desfile com a 

bandeira, a mesma era recebida pelas classes e em seguida retirada pelo porta-bandeira e a 

guarda de honra, que normalmente eram os alunos mais distintos do Grupo Escolar, ao som 

de hinos e das aclamações das crianças (RIO GRANDE DO NORTE, 1925, p.19). 

No mesmo dia da “Festa da Bandeira”, após as festividades cívicas, também 

acontecia o encerramento do ano letivo e, conseguintemente, a premiação dos alunos que 

obtiveram bom desempenho na realização dos exames de promoções (RIO GRANDE DO 

NORTE, 1925, p.19).  Essas premiações consistiam em elogiar os alunos com a elevação de 

classe, lugar de distinção em assento especial, inclusão do nome em quadro de honra, entre 

outras premiações. 

O Jornal “A República” de 1911 divulgava que no Grupo Escolar Augusto Severo, 

os alunos foram premiados com uma medalha de mérito escolar. Tal publicação trazia o 

seguinte informativo: 
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Em seguida, assumindo a presidência o exmo. Sr. Dr. Governador, ladeado 

pelo Diretor do Grupo, declarou aberta a sessão, dando aspalavras ao Diretor 

do Grupo, que em breves frases, justificou a premiação, daquele dia expondo 

os critérios que o haviam guiado na concessão daquelas recompensas 

pedagógicas e justas, que não deviam orgulhar os premiados nem servir de 

menosprezo para os que não a obtiveram. Seguiu-se, logo depois, a chamado 

dos alunos premiados, em cujo peito o exmo. Sr. Governador com 

felicitações carinhosas, ia colocando o prêmio, constante de uma medalha de 

mérito escolar; findo o que o professor Luiz Antônio procedeu a leitura do 

resultado dos exames ultimamente realizados, os quais damos adiante[...] (A 

REPÚBLICA, 1911,). 

 

 

As cerimônias de encerramento do ano letivo, em que ocorriam os exames finais dos 

Grupos Escolares reunia um grande número de pessoas. Além, dos alunos, funcionários, 

familiares, professores, também, políticos autoridades e intelectuais locais, como mostra o 

Jornal “A República”, de 1911, em uma das festividades no Grupo Escolar Tenente Coronel 

José Correia, de Assú: 

 

Achavam-se presentes, entre outros distintos, cavalheiros, os Srs. 

Desembargador Dionísio Figueira, Coronel Pedro Soares, Drs. José Augusto, 

Brito Guerra, Tertuliano Pinheiro, Coronel Avelino Freire, professores João 

Tibúrcio Câmara, muitos familiares e Dr. Moisés Soares (A REPÚBLICA, 

1911). 

 

 

As festas cívicas, comemorações, solenidades, cerimônias e festa de inauguração dos 

prédios eram momentos oportunos para que os Grupos Escolares realizassem as apresentações 

das atividades desenvolvidas no ano letivo e reforçassem a importância que a escola tinha 

para a formação de cidadãos fortes, saudáveis, trabalhadores, higiênicos, cultos e civilizados. 

Esse discurso também era disseminado para a sociedade através das exposições dos trabalhos 

dos alunos. 

 

3.2.4 – A FORMAÇÃO DO CARÁTER DO ALUNO 

 

A Instrução Moral seria uma disciplina com horário definido, assim como, as demais 

disciplinas e teria por função realizar a formação do caráter do aluno. Por isso, o professor 

procurava investigar a vida dos alunos, perguntando aos pais e responsáveis como era o 

comportamento deles em casa, quais seus hábitos e costumes, como também passavam 

observar as ações dentro da sala de aula, no recreio, na entrada e saída da escola, e nas suas 

relações com os colegas, professores e demais profissionais da escola. A partir dessas 
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observações eram diagnosticadas atitudes boas ou ruins que, ao mesmo tempo, tornavam-se 

temas das aulas, podendo ser estimuladas ou corrigidas através de conselhos (RIO GRANDE 

DO NORTE, 1917, p.54-55). 

Segundo o programa de ensino dos Grupos Escolares seria mais importante à forma 

como o professor ministraria as palestras para as classes. Por isso, era preciso que o professor 

utilizasse gravuras, sempre que fosse possível, para ilustrar as regras que apresentaria como 

exemplo e também era interessantes que as histórias fossem curtas e significativas (RIO 

GRANDE DO NORTE, 1925, p. 62). 

O Regimento Interno dos Grupos Escolares em seu artigo 75 denominado atribuições 

e deveres dos professores recomendava que estes caberiam dar bons exemplos de cortesia e 

moralidade através das suas ações, tanto dentro da escola, quanto fora da mesma (RIO 

GRANDE DO NORTE, 1925). 

Assim, as práticas escolares buscavam cultivar bons hábitos em relação ao corpo e à 

moral dos alunos, alertando os mesmos para importância de se fazer o bem ao próximo por 

meio de lições, conselhos que pretendiam internalizar nos alunos um conjunto de hábitos que 

eram necessários para a formação de futuros cidadãos cultos e civilizados para um país 

moderno. 

 

3.2.5 – NOÇÕES DE SAÚDE E HIGIENE NAS DICIPLINAS DE ECONOMIA 

DOMÉSTICA, TRABALHOS MANUAIS E LIÇÕES DE COISAS 

 

As disciplinas de Economia Doméstica, Trabalhos Manuais e Lições de coisas são 

essências para complementar a formação cidadã dos alunos, chamando atenção deles para as 

noções de saúde e higiene por meio da prática, da observação e experimentação. Portanto, os 

enunciados estavam diretamente ligados ao saber médico, tais como: corpo humano, moléstias 

transmissíveis, cuidado com os alimentos, espécies, vegetais, minerais, atmosfera, higiene, 

medicina caseira, queimaduras, cólicas, indigestão, resfriados, fibras, folhas, frutos, entre 

outros que remetiam aos conhecimentos do saber técnico-cientifico. 

As noções de Economia Domésticas eram direcionadas as classes femininas e tinham como 

objetivo principal preparar as meninas para se tornarem, mães de família. Por isso, as lições 

consistiam no ensino de como cuidar da roupa de casa: lavada, passada e engomada; higiene e 

conservação dos vestuários: calçados, chapéus e acessórios; cuidados com a casa: 

distribuição, arranjo, conservação e asseio dos compartimentos, móveis e utensílios, atentando 

para o varrimento e lavagem; à mesa familiar: modos de servir e os asseios de seus utensílios; 
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medicina caseira: queimaduras, contusões, dores de cabeça, cólicas, indigestão, febre, 

resfriados, defluxo, sangue pelo nariz, nervosismo, entre outros; medicamentos: banhos de 

pés, ventosas, cáusticos, purgativos, cuidados de higiene; e por último receitas e despesas 

domesticas: livros, balanços e caderno de mercadoria.  Portanto, as meninas eram instruídas 

para cuidar da casa, da família, dos filhos, enfim, o ensino doméstico era considerado 

favorável para formação de mulheres para o casamento. 

A disciplina de Trabalhos Manuais tratava sobre a manipulação pelos alunos de 

papel, argila, gesso, madeira e palhas. A partir do manuseio desses materiais eram construídas 

cestas e caixas e modelados frutos, folhas e outros objetos. Havia uma diferença nas 

atividades desempenhadas pelos meninos, pois esta consistia em modelagens. Enquanto, as 

meninas se ocupavam em aprender crochê, bordados, rendas, cortes e costuras (RIO 

GRANDE DO NORTE, 1925, p. 68). 

Sobre a disciplina Lições de Coisas, o programa do ensino primário afirmava que os 

conteúdos seriam trabalhados a partir da observação dos alunos. Então, aprendizagem dos 

alunos aconteceria através dos procedimentos do método intuitivo, no qual o aluno era 

colocado no centro do processo educativo, pois pretendia que o mesmo aprendesse a partir da 

observação e experimentação dos materiais e do meio em que se encontrava de maneira que o 

mesmo adquirisse os conhecimentos por sua própria atividade, apenas sob a direção do 

professor (RIO GRANDE DO NORTE, 1925, p.16). 

Quanto aos conteúdos ministrados, os alunos deveriam por meio da observação e do 

conhecimento dos animais distinguir os vertebrados e invertebrados, animais domésticos, 

domesticáveis e selvagens, animais nocivos e úteis à agricultura, exercícios práticos sobre 

criação de aves e animais; as partes do corpo humano, sentidos e dentes; principais alimentos: 

água, leite, queijo, manteiga, pão, café, chá, carne, peixe, feijão, arroz, farinha, legumes, 

doces e vinhos; cuidados com os alimentos, a boca e os dentes; conselhos sobre profilaxia das 

moléstias transmissíveis higiene das casas; principais espécies de vegetais; árvores: carnaúba, 

cactos e juazeiro; partes da planta: raiz, caule, folha, flor, fruto e semente; estado de qualidade 

do corpo: exercícios; minerais: sal e sua fabricação no Estado; aplicações do ferro, cobre 

chumbo e carvão de pedra; e por último atmosfera: ventos, chuvas e a seca (RIO GRANDE 

DO NORTE, 1925, p.67). 

Também o Regimento Interno dos Grupos Escolares, em seu, artigo 40 recomendava 

a realização de passeios escolares para campos agrícolas, indústrias, fazendas e outros 

estabelecimentos que proporcionassem os alunos aprenderem por meio da experimentação e 

observação. Porém, os diretores dos Grupos comunicariam antecipadamente o dia da visita 
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aos chefes dos estabelecimentos para que os mesmos pudessem se preparar para na ocasião da 

visita mostrarem como funcionavam as técnicas agrícolas (RIO GRANDE DP NORTE, 1925, 

p. 18). 

Sobre o assunto, o Dr. Manoel Dantas, diretor da Instrução Pública, recebeu as 

seguintes comunicações sobre os passeios escolares, publicado no Jornal “A República”: 

 

Grupo escolar “Quintino Bocaíuva” em Santa Cruz a 30 do passado as duas 

escolas isoladas fizeram, em compacto, um passeio escolar, no sitio 

“paraíso” presentes 46 alunos da escola masculina e 27 da feminina. Foram 

dadas, à margem do rio, lições de coisas sobre plantas medicinais, tendo os 

alunos na ocasião de conhecer algumas dessas plantas. Houve uma parte 

recreativa, constante de brinquedos e jogos infantis, exercícios físicos. 

Grupo escolar “Thomaz de Araújo” (Acari) a 30 do mês passado, a escola 

isolada masculina fez um passeio escolar na fazenda “Fortaleza do Felipe”, 

propriedade do coronel Santa Rosa comparecendo 15 alunos. Nesse local, 

foram estudados diversos terrenos de aluvião e terrenos de composição 

calcária, argilosa, humosa. O professor, em breves palavras, a importância de 

cada um, quanto à produção de cereais, do algodão e depois da lição, ou vida 

com muito proveito, seguiu-se uma parte recreativa, constante de 

callisthenica e jogos infantis. 

Grupo escolar Barão de Mipibu (São Jose) a 31 de março de 1922, a escola 

isolada feminina, a cargo da professora Raimunda Rocha, fez um passeio, no 

sitio Morgado de propriedade do Dr. Antônio Ezequiel Peixoto, presentes 22 

alunos, aos quais foi dada uma lição sobre a cana-de-açúcar. Houve em 

seguida, exercícios de callisthenica sueca, merenda, recreio, exercícios de 

natação e passeio pelo canavial (A REPÚBLICA, 1922). 

 

 

A leitura a dos informes dos jornais nos possibilitou perceber que as aulas passeio 

aconteciam ao ar livre, onde os alunos juntamente com a professora visitavam uma zona rural 

e realizavam por meio da observação estudavam a paisagem, relevo, clima, vegetação, fauna, 

enfim, tudo acontecia por meio de uma experimentação, e um contato real, que era uma das 

propostas do método intuitivo. Após a aula, era permitido aos alunos atividades recreativas 

que consistiam em jogos, exercícios, brincadeiras. Podemos dizer que era o momento do 

descanso e do recreio. 

Os professores deveriam se esforçar para transmitir os conteúdos escolares aos 

alunos, evitando a memorização e mecanização do conhecimento. Portanto, ao ministrar uma 

aula deveriam relatar primeiramente os fatos e só depois ensinar as regras, incentivando o 

desenvolvimento intelectual dos alunos. O Regimento Interno dos Grupos Escolares de 1925 

recomendava que: 
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As lições serão, sobretudo, práticas e concretas; os professores as 

encaminharão de modo que as faculdades do aluno sejam incitadas a um 

desenvolvimento gradual e harmônico, cumprindo ter em vista o 

desenvolvimento da faculdade de observação, empregando-se para isto 

processos intuitivos (art. 42 da lei 405 de 1916). 
 

 

Em relação à prática do método intuitivo no Rio Grande do Norte, em 1924, o diretor 

do Departamento de Educação, Nestor dos Santos Lima, reclamava da falta de materiais em 

alguns grupos. o diretor afirmava serem raros os Grupos Escolares que possuíam o material 

pedagógico necessário para a concretização das lições e, consequentemente, da educação dos 

sentidos ( LIMA, 1924). 

 

3.2.6 – A ESCRITA COMO COLABORADORA PARA UMA POSTURA CORRETA 

 

Os saberes da higiene também estavam associados indiretamente a disciplinas que 

não teriam, em princípio, a preocupação com a saúde dos corpos dos escolares. Dessa 

maneira, encontramos na disciplina Escrita, um discurso voltado para os cuidados que 

precisavam ter com a postura do aluno ao escrever. No ato da escrita devem ser observadas 

rigorosamente as seguintes posições: 

 

a) O aluno deve estar sentado de frente para a carteira; firme com os pés no 

solo sendo o esquerdo um pouco avançado, s pernas e as coxas e estas com o 

tronco formando ângulos retos; ereto o tronco e afastado da borda interna da 

carteira, onde devem repousar os antebraços; a cabeça levemente inclinada. 

b) A mão direita segurará a caneta com três dedos polegar, indicador e 

médio, sendo indiferente que os alunos coloquem a caneta entre os dedos de 

maneira que lhes convier. 

c) O papel deve estar colocado em sentido perpendicular à linha da borda 

interna da carteira; na caligrafia vertical; e em sentido diagonal na caligrafia 

inclinada (RN. Regimento, 1914). 

 

 

Percebemos que não se tratava de um conjunto de normas que objetivava apenas que 

os alunos desenvolvessem uma escrita legível e bonita. Mas havia uma preocupação com a 

formação, o desenvolvimento esquelético dos alunos, ou seja, eram medidas preventivas para 

evitar futuros problemas ortopédicas. 

Segundo Azevedo e Stamatto (2012), a caligrafia inclinada, utilizada durante o 

século XIX, apesar de ser avaliada como bonita, era criticada por ser considerada causadora 

de problemas de saúde. Pois o corpo inclinado, se apoiando de um só lado sobre o cotovelo 
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esquerdo, causaria desequilíbrio nos ombros e consequentemente na coluna vertebral da 

criança. Ainda se inclinava o rosto para esquerda diminuindo o alcance da visão, contribuindo 

para o desenvolvimento de problemas como: miopia e escoliose. Por isso, recomendava-se a 

caligrafia vertical, que segundo o preceito higienistas não ocasionariam problemas de saúde. 

Identificamos que outra preocupação com a saúde que aparece nos enunciados da 

disciplina Escrita estava associada a iluminação das salas de aula para que fossem iluminadas 

e arejadas, pois a pouca luz poderia causar problemas na visão dos alunos. Então, uma das 

determinações presente no Código de Ensino de 1913, em seu Art. 44, apontava para a 

necessidade de janelas no edifício que permitissem a entrada de luz nas salas de aula de 

maneira que tornassem o espaço bastante iluminado, não comprometendo a saúde dos alunos. 

Além da atenção a iluminação, deveria ser observada, ainda, a forma com os alunos 

desenvolviam as atividades da disciplina de Escrita. O Programa de Ensino dos Grupos 

Escolares determinava que os alunos fizessem exercícios de escrita no quadro-negro, 

copiando as letras que o professor havia ali traçado; para isso serão colocadas unto a eles as 

seções de escrita munidas de giz. Depois passariam para o papel individual, sem pauta e com 

lápis faber nº 2, imitando os mesmos modelos feitos pelo professor no quadro-negro. O 

modelo do quadro-negro deveria ser feito pelo professor com letra legível, sem apêndices, 

regular e uniforme para que a classe veja só uma espécie de letra e está digna de ser imitada. 

No papel cada aluno escrevia no alto o nome da do estabelecimento e a data, em seguida a isto 

o modelo, uma ou várias vezes repetido ((quantas vezes couber) e em baixo a assinatura; a 

frase modelo poderia ser moral ou instrutiva e devia ser repetida uma ou mais vezes, até que a 

classe a fizessem bem; os exercícios caligráficos da classe infantil serão feitos em papel 

pautado, meia lauda ou um quarto de folha, a lápis. Nas classes elementares, serão 

introduzidos a pena a tinta; a tinta deve ser fraca, com base de anilina ou então qualquer tinta 

blue-blak.  A pena será flexível e de ponta fina para caligrafia inclinada e dura e de ponta 

cortada  para a vertical. 

Existia toda uma técnica para ensinar a escrever, por exemplo, começava-se com as 

letras, passando pelas sílabas e depois chegando às palavras. Todas as atividades eram 

repetidas ao longo do dia, da semana, do mês, do ano; podendo ser cobradas para aprovar, 

reprovar, castigar ou premiar. A repetição das tarefas buscava qualificar o aprendizado do 

aluno, submetendo o mesmo há um controle permanente. 

Notamos, que na disciplina de escrita às determinações feitas para que a saúde dos 

alunos fosse mantida e perpetuada se referiam a postura corporal correta na hora de escrever e 
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realizar as atividades, bem como, o ambiente bastante iluminado para evitar os problemas da 

visão. 

 

3.2.7 – A INSPEÇÃO MÉDICA E OS EXAMES PARA A SAÚDE DO ALUNO 

 

A inspeção médico-sanitária no Rio Grande do Norte era realizada pela Inspetoria de 

Higiene do Estado e seus delegados, que supervisionavam os estabelecimentos de ensino na 

capital e no interior do Estado. A principal função da inspeção médico-sanitária era observar 

as condições higiênicas dos prédios escolares, do mobiliário, do material didático 

certificando-se que estavam de acordo com as medidas higienistas determinadas pela 

legislação educacional norte-rio-grandense para o ensino. Dessa maneira, podemos constatar 

no Código de ensino de 1916, em seu artigo 204, que a inspeção tinha por fim: 

 

a) A indicação das medidas higiênicas e administrativas quanto à situação e 

construção dos edifícios escolares; 

b) A escolha, de acordo com a Diretoria Geral da Instrução Pública, do 

mobiliário escolar, das posições e atitudes escolares, bem como a disposição 

das matérias do estudo, das horas de aula, dos recreios e exercícios físicos; 

c) A profilaxia das moléstias transmissíveis; 

d) O exame individual dos docentes, alunos e empregados; 

e) A vacinação e revacinação do pessoal das escolas (RIO GRANDE DO 

NORTE, 1917, p.97). 

 

 

Percebemos a partir da análise dos itens acima que uma das principais funções da 

inspeção médico-sanitária era fiscalizar se as condições higiênicas dos edifícios escolares, do 

mobiliário e do material escolar estavam de acordo com as determinações de higiene exigidas 

pela legislação educacional da época. Outras funções abrangiam desde o exame físico dos 

indivíduos, passando pelos métodos, conteúdos escolares, materiais de ensino, horário das 

aulas, desenvolvimento das atividades e até a vacinação dos alunos, professores e demais 

funcionários da escola. 

O serviço de inspeção higiênica escolar funcionava regularmente no Estado. E foram 

constantes, nos relatórios dos inspetores, solicitações para o atendimento das recomendações 

dos higienistas, com registro de promessas por parte dos governantes para o cumprimento das 

medidas: “dentro das verbas orçamentárias, que forem votadas, atender – tanto quanto 

possível – ao justo reclamo” (RN. Mensagem, 1917, p.10). Quanto a inspeção escolar, Nestor 
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Lima, em 1924, afirmava que “vai sendo feito com a possível regularidade e acentuados 

proveitos” (LIMA, 1924, p.14). 

A inspeção médico-sanitária objetiva diagnosticar por meio dos exames individuais 

as condições de saúde das crianças, para que pudessem classificá-las, diferenciá-las 

encaminhá-las de acordo com as determinações legais da legislação educacional para um 

destino compatível com as necessidades de cada uma delas. Esse processo de classificação era 

iniciado no período de matrícula como mostra o Código de Ensino de 1916, em seu artigo 85, 

que proibia a matrícula de alunos que sofriam de moléstias contagiosas ou repugnantes, os 

considerados imbecis, os que por defeito orgânico fossem incapazes de receber instruções e os 

que não tinham sido vacinados (RIO GRANDE DO NORTE, 1917, p.63). Então, no momento 

da matrícula as crianças eram selecionadas, classificadas, excluídas a partir da avaliação das 

capacidades físicas, mentais registrada em um livro e comunicada às autoridades de ensino. 

Segundo Azevedo e Stamatto (2012, p. 61) no século XX surgiram novas teorias e 

conhecimentos a respeito do contágio e da prevenção das doenças. Porém, continuava 

existindo uma grande preocupação com a saúde dos alunos, devido os fatores causadores da 

disseminação das doenças estarem associados aos ares impuros e maus cheiros, por contágios 

em lugares apertadas e pouco ventilados, que precisavam ser erradicados.  

            O Código de ensino de 1916 aponta algumas medidas de prevenção para evitar o 

contágio e a disseminação de doenças entre os alunos. Dentre as medidas preventivas 

podemos citar: 

 

Art.202 – A vacinação e revacinação, como meio preventivo da varíola, 

devem merecer toda a atenção e ser aconselhadas pelos professores e 

diretores. 

Art.203 – Os alunos que contraírem moléstia transmissível ou repugnante 

serão afastados da escola ou estabelecimento que frequentarem, até que 

desapareçam as causas que motivaram tal medida. 

§ 1º– Ocorrendo um caso de moléstia suspeita, será o fato levado 

imediatamente ao conhecimento da autoridade sanitária ou do presidente da 

Intendência. 

§ 2º – Está notificação é obrigatória: incorre na multa de 10.000 a 20.000 mil 

ao professor ou diretor do estabelecimento que não a fizer. 

§ 3º –Nas casas de aparecimento de sarampo ou de coqueluche, as aulas 

deverão continuar a funcionar com qualquer número de alunos, sendo 

afastados da escola os acometidos dessas moléstias e desinfetados os moveis 

e salas de aula, como medida preventiva, fazendo-se logo a devida 

participação ao diretor geral da Instrução Pública (RIO GRANDE DO 

NORTE, 1916, p. 96). 
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Além, de destacar a importância da vacinação e revacinação dos alunos, também 

recomendava que as crianças contaminadas com doenças contagiosas deveriam ser afastadas 

da escola e só retornassem as aulas quando ficassem realmente curadas.  Essa era uma medida 

preventiva que buscava impedir a disseminação da doença no ambiente escolar, evitando um 

surto epidêmico. 

Também no artigo 55 do Código de Ensino de 1916, atentava para os cuidados com a 

higiene pessoal dos alunos. Recomendava-se que antes de iniciar a aula, os professores 

deveriam observar se todos os alunos tinham os corpos e roupas limpas. Caso houvesse algum 

aluno que não estivesse devidamente limpo, o professor deveria corrigi-lo, chamando atenção 

para a necessidade de realizar o asseio pessoal de forma discreta, sem expor o mesmo ao 

ridículo perante a classe. 

A inspeção médico-sanitária deveria ser contínua e os professores e diretores de 

escolas e estabelecimentos de ensino eram obrigados a facilitar a visita da autoridade 

sanitária. Os que se negassem a permitir a visita da autoridade e aceitar as suas determinações 

seria punido pelo regulamento do serviço sanitário e ainda pagaria uma multa de 10$ a 50$, 

imposta pelo Diretor Geral da Instrução Pública ((RIO GRANDE DO NORTE, 1917, p.97)). 

Percebe-se que havia uma grande preocupação com a saúde do espaço físico, dos 

alunos e dos professores presentes na legislação educacional norte-rio-grandense que objetiva 

instruir os indivíduos que circulavam no ambiente quanto aos cuidados com a saúde e com a 

prevenção de doenças para que os mesmos tornassem divulgadores dessas informações na 

sociedade. 

O discurso higienista produzido na legislação educacional com o objetivo de 

promover o progresso da nação apontava a educação como uma via para que o país 

caminhasse rumo ao desenvolvimento. A função da educação não seria apenas instruir os 

indivíduos, mas educa-los para vida, moldando os hábitos morais e higiênicos dos indivíduos, 

tornando-os cidadãos civilizados e cultos.   

            Nesse sentido, o discurso higienista presente no programa de ensino apresentava em 

seus conteúdos, saberes que incidiam diretamente sobre a educação dos corpos dos alunos 

com o objetivo de moldar as individualidades de acordo com os padrões de normalidade da 

época, contribuindo para a formação de cidadãos de corpo, mente e alma saudáveis para um 

Estado moderno e republicano. 

              A propósito das orientações de cunho higienista para o corpo, essas foram elaboradas 

minuciosamente e aprecem em vários aspectos: a inspeção médica-sanitária que determinava 

a obrigatoriedade da vacinação dos professores e alunos; também as normatizações para a 
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prática de exercícios físicos que buscava disciplinar e transformar os corpos doentes, sujos, 

fracos, em corpos saudáveis, limpos e fortes; já o aparelhamento escolar englobava 

determinações para o planejamento de edifícios e mobiliários adequados à estrutura física dos 

alunos para prevenir problemas de saúde. 

             Também o discurso higienista voltado para mente buscava formar um novo tipo de 

cidadão brasileiro que atendesse ao processo de modernização e progresso exigidos pela nova 

ordem social. Logo, as finalidades educativas da escola passavam do ler, escrever e contar à 

formação científica, cívico-patriota, experimental, instrumental, além do uso de recursos 

didáticos diversificados no ensino, de acordo com o conhecimento cientifico da época eram 

introduzido nos programas de ensino dos grupos escolares. 

            Por último, tratamos do discurso higienista voltado para o social buscava a corrigir os 

hábitos, a padronizar as condutas e a disciplinarizar os desvios físicos e mentais dos alunos 

com o intuito de contribuir para a concretização do regime republicano e formação de uma 

nação civilizada e culta. Logo, era necessário que as práticas sociais não fossem apenas 

controladas, mas transformadas. A escola primária era tida como o local ideal para introduzir 

novos costumes, saberes, condutas, comportamentos, posturas, práticas culturais que buscava 

formar um novo tipo de cidadão brasileiro.  

           Percebemos que a função dos Grupos Escolares no início do período republicano era 

de desenvolver a nação a partir da ordenação, disciplinarização, padronização e correção dos 

cidadãos brasileiros para o progresso e modernização do país. Para tanto, era preciso inculcar 

nos indivíduos novos hábitos, costumes, valores e ideais higiênicos, preceitos políticos, 

sociais e culturais do novo regime republicano para a concretização da República e 

legitimação da nação culta e civilizada.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho buscou investigar a presença do discurso higienista para os Grupos 

Escolares na legislação educacional do Rio Grande do Norte, no período de 1908-1925, 

evidenciando como as determinações e as prescrições voltadas para a higiene dos prédios e 

dos corpos dos indivíduos apareciam nos documentos. 

Dessa forma, partimos da hipótese que a influência do discurso higienista na 

legislação expressa um projeto de modernização da sociedade que se vincula através dos 

Grupos Escolares. 

Para execução do nosso trabalho realizamos uma análise do discurso a partir das 

teorizações de Michel Foucault, nas quais são considerados um conjunto de enunciados 

dispersos na legislação que, quando articulados, constituem uma formação discursiva que 

possibilitará a descrição de um mesmo elemento. Foi dessa, forma que nos detemos a leitura 

das principais fontes de pesquisa que foram: leis, decretos, regimentos, regulamentos, 

mensagens governamentais e programas de ensino. 

Logo, a leitura do discurso presente na legislação nos possibilitou compreender o 

momento político, econômico e social dos finais do século XIX e início do século XX. Nesse 

período, tínhamos uma grande preocupação em afastar do Brasil todos os resquícios herdados 

do período imperial e inserir o país rumo ao progresso, tomando como referência a 

modernização europeia, que era pronunciada pela elite intelectual da época, que defendia a 

incorporação de um conjunto de valores e modelos para normalizar a sociedade. 

Nesse período, foram implantados os Grupos Escolares no Brasil que consistiram em 

escolas modelares, onde era ministrado o ensino primário com a utilização de modernos 

métodos e processos pedagógicos existentes na época. Esse novo modelo de escola introduziu 

inovações no ensino que possibilitou a criação de uma organização administrativa, 

pedagógica e didática da escola.  

No Rio Grande do Norte, essas instituições foram criadas por meio do Decreto nº 

178 de 29 de abril de 1908, que determinava o estabelecimento de pelo menos um Grupo 

Escolar em cada sede de um município. Esse novo modelo de escola primária pública 

implicava em um prédio próprio, mobiliário adequado, matérias didáticas modernas, 

professores normalistas, entre outros aspectos que marcavam essa instituição educacional. 

Essas escolas de ensino primário possuíam diversas funções. Além, de ensinar a ler, 

escrever e contar, eram também tidas como um meio para a disseminação das práticas 

higienistas que objetivam orientar a população sobre a importância de se adquirir hábitos 
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saudáveis que contribuíssem para a transformação do país em uma nação saudável, 

higienizada e higienizadora. 

            O discurso higienista produzido na legislação educacional, tendo como embasamento 

o saber médico e técnico-científico se apropriou da área da educação e das práticas 

pedagógicas presentes no cotidiano escolar para viabilizar o projeto de modernização para o 

país, que buscava determinar novas regras de conduta, comportamento, aquisição de valores 

moralistas, hábitos de limpeza pessoal e higiene dos espaços físicos.  

Nesse sentido, ao analisarmos o discurso higienista presentes nos regulamentos para 

o ensino primário, notamos um discurso prescritivo e orientador que determinava a 

localização e espacialização para construção dos edifícios escolares, atentando para as 

dimensões das salas de aulas, para que fossem iluminadas e arejadas, que eram condições 

indispensáveis para a manutenção estável do edifício. Foi, principalmente, pela necessidade 

de melhor as condições de saúde e higiene dos indivíduos que circulavam nos espaços 

escolares e tentar colocar em ordem a sociedade que esse discurso lançou leis e regulamentos 

que orientavam sobre as construções dos espaços físicos como meio para alcançar o progresso 

biológico da nação brasileira.  

Também constamos a aparição de um discurso de cunho moderno que propunha um 

novo modelo de organização escolar, orientado por princípios de racionalidade e modernidade 

que submetiam os professores e alunos em uma rede de fiscalização e regulamentações 

durante o cotidiano escolar. 

  Em relação a essa organização escolar, os Grupos escolares eram considerados 

escolas modernas, que possuíam uma regulamentação própria que permitia o funcionamento e 

controle dos indivíduos e das atividades desenvolvidas nos ambientes escolares.  Esses 

regulamentos internos eram organizados em capítulos e organizavam diversos aspectos 

internos da escola: tempo letivo, matrícula e frequência, regime didático, regime disciplinar, 

promoções e exames, professores, diretores, material escolar, disposições gerais, entre outros. 

Também evidenciamos que o discurso higienista possuía uma dimensão 

disciplinadora, voltado para o controle que se encontra presente no programa de ensino a 

partir de procedimentos disciplinares, que buscavam ajustar os alunos quanto ao horário, nas 

filas e nas carteiras localizando-os e  mantendo-os em um espaço analítico. 

Dessa maneira, nos Grupos Escolares as técnicas de disciplinas funcionavam ao 

mesmo tempo para controlar os alunos por meio da divisão de classes homogêneas, o os 

alunos eram distribuídos de acordo com a idade, sexo, nível de conhecimento e outras 

características; pelo controle das atividades que se revelavam por meio da regulação contínua 
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e interrupta do tempo que regulava a organização da vida dos escolares, logo, os alunos 

precisavam ser disciplinados quanto o horário da entrada e saída para não receberem faltas; e 

também experimentavam situações de vigilância e controle durante as atividades recreativas;  

até as carteiras eram uma maneira e individualizar, localizar, prender e manter o indivíduo em 

um espaço constante de vigilância. 

 Por último, tratamos de um discurso higienista firmado na avaliação e no registro 

que procurava a partir da observação e descrição diagnosticar os alunos e apontar quais os 

espaços adequados para eles na sociedade, o que possibilitou a criação de anormalidades 

dentro dos Grupos Escolares que classificava os alunos como doentes, anormais, entre outras 

classificações.  

 Nessas instituições as técnicas de normalização permitiram a elaboração de um 

dossiê sobre cada aluno em sua individualidade a partir dos exames de promoção, do registro 

de matrícula e das avaliações das capacidades físicas e mentais dos alunos possibilitava tornar 

cada aluno em um caso particular, podendo analisar, medir, comparar, adestrar, corrigir, 

normalizar e excluir. A partir dessas observações podia forma-se um relatório ou uma ficha 

que conteria dados, histórico clinico e familiar dos alunos que permita classificá-los em: 

indisciplinado ou disciplinado; mal-educado ou educado; incapaz ou capaz; norma ou 

anormal; doente ou saudável; forte ou fraco; entre outras características. E aqueles que se 

afastavam da normalidade da época eram submetidos a uma punição corretiva. 

Dessa maneira, confirmamos a nossa hipótese formulada no desenvolvimento do 

trabalho de que a influência do discurso higienista na legislação expressa um projeto de 

modernização da sociedade que se vinculava através dos Grupos Escolares. Pois, o projeto 

modernizador instituído no período republicano no Brasil buscava  implantar  uma política de 

intervenção social que objetivava regenerar, civilizar, moldar moralmente e civicamente a 

sociedade brasileira. Nesse contexto, os Grupos Escolares funcionaram como dispositivos 

higienistas, pois através da organização arquitetônica e das práticas pedagógicas conseguiram 

controlar as ações dos indivíduos contribuindo para a formação de cidadãos civilizados, 

fortes, saudáveis, disciplinados e higienizados e higienizadores para a nação brasileira 

moderna e civilizada que tanto se almejava no período republicano. 
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