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Em poucas décadas, o modelo foi dotado na organização do
ensino primário em todos os estados do país. Assim, por mais ou
menos sete décadas, os grupos escolares constituíram o modelo
preponderante da escola primária no Brasil. Nesse tempo, encarnaram
uma concepção de ensino primário, consolidaram uma identidade
pedagógica e social e participaram da formação de um corpo
profissional especial – o magistério primário. (SOUZA, 1978, p. 17).
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RESUMO

O trabalho aqui apresentado teve como objetivo investigar uma instituição escolar na
cidade de Macau/RN. Essa instituição que foi inovadora, no seu contexto social e
pedagógico, foi pesquisada à luz dos parâmetros da história cultural. Uma escola que foi
criada no início do século XX, no ano de 1923, quando o país ainda vivia a efervescência
da implantação da nova ordem política nacional – a República. Elegemos como objeto de
estudo as festas escolares, que aconteciam nesta instituição de ensino, no período de
1949 a 1962, procurando esclarecer como ocorria a realização dessas festas e como
foram fundamentais para o funcionamento das relações políticas, sociais e culturais no
entorno do educandário. A análise e interpretações das fontes documentais escolar, dos
documentos das outras instituições, das entrevistas abertas, informações orais, legislação
da educação e dos educandários, jornais da época e documentos oficiais, relacionados à
temática e que formaram o corpus documental, nortearam-se pelas obras de Souza
(1998), Juliá (2001), Castro (1997), Kossoy (2001) Saviani (2005), Escolano (1992) e
Carvalho (1990). Por se tratar de uma instituição de ensino, a análise central é cultura
escolar e a história da educação brasileira é o campo de investigação, elencando as
festas escolares. Na narrativa, reconstituem-se os eventos festivos nas categorias cívicas,
solenes e recreativas, além de elementos de formação que se evidenciam no discurso da
educação moderna. Para isso, buscamos compreender que, nas práticas cotidianas da
escola, havia um método de atuação que seguia as orientações do Departamento de
Educação. Tais orientações eram dadas através das normas e decretos editados e
adentravam-se nos discursos em torno das iniciativas empreendidas para difundir as
novas práticas pedagógicas, e dentro delas, nos momentos adequados, as professoras
dedicavam um tempo das suas aulas para explanar sobre as datas festivas e suas
organizações. Essas constatações foram certificadas pela documentação elencada e
pelas entrevistas abertas, e nos apontou para o modelo escolar propugnado pelo Grupo
Escolar Duque de Caxias, que era fruto da nova ordem republicana.
Palavras Chave: Cultura escolar. Festas escolares. Grupo escolar. Comunidade.
República. Modernidade. Política.
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RESUMEN

El trabajo que aquí se presenta tuvo como objetivo investigar una institución escolar en la
ciudad de Macau / RN. Esta institución, que fue innovadora en su contexto social y
pedagógico, fue pesquisada a la luz de los parámetros de la historia cultural. Una escuela
que fue creada en el siglo XX, en el año de 1923, cuando el país aún vivía la
efervescencia de la implantación del nuevo ordenamiento político - la República. Elegimos
como objeto de estudio las fiestas escolares, que tuvo lugar en esta institución durante el
periodo 1949-1962, procurando aclarar cómo ocurría la realización de estas fiestas y
cómo fueron fundamentales para el funcionamiento de las relaciones políticas, sociales y
culturales en el ámbito escolar. El análisis y la interpretación de las fuentes documentales
escolares, los documentos de otras instituciones, las entrevistas abiertas, la información
oral, la legislación de la educación y de las escuelas, los periódicos y documentos
oficiales de la época relacionados con la temática y que formaron el corpus documental,
se basaron por obras de Souza (1998), Juliá (2001), Castro (1997), Kossoy (2001) Saviani
(2005), Escolano (1992) y Carvalho (1990). Por tratarse de una institución de enseñanza,
el análisis central es la cultura escolar y la historia de la educación brasileña es el campo
de la investigación, haciendo una relación de las fiestas escolares. En el relato, se
reconstituyen las festividades cívicas, solemnes y recreativas, además de los elementos
de formación que se evidencian en el discurso de la educación moderna. Para ello,
buscamos entender que, en las prácticas cotidianas de la escuela, había un método de
actuación que seguía las directrices del Departamento de Educación. Estas directrices
eran dadas por medio de las normas y decretos editados y se adentraban en el discurso
en torno de las iniciativas emprendidas para difundir las nuevas prácticas pedagógicas, y
dentro de ellas, en el momento apropiado, los profesores dedicaban un tiempo de sus
clases para explicar acerca de los días festivos y sus organizaciones. Estas
constataciones fueron certificadas por la documentación listada y por las entrevistas
abiertas, y nos señaló para el modelo escolar propugnado por el Grupo Escolar Duque de
Caxias, que era fruto del nuevo orden republicano.

Palabras Clave: Cultura escolar. Fiestas escolares. Grupo escolar. Comunidad.
República. Modernidade. Política.
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Figura 01 – Frente do Grupo Escolar Duque de Caxias
Fonte: Joacy do Vale. Acervo Anaíde Dantas.1936

18

GRUPO ESCOLAR DUQUE DE CAXIAS
Festas escolares: uma celebração de múltiplos significados

INTRODUÇÃO

Um dos principais temas da História da Educação, na contemporaneidade, é a
história das instituições escolares e educacionais, particularmente, a história dos Grupos
Escolares.
Convicto de que registrar é uma forma de cristalizar as ideias, de materializar o
cotidiano, então, construir a história escrita justifica o despertar do nosso interesse em
estudar determinada instituição escolar; no nosso caso, o objeto de estudo é o Grupo
Escolar Duque de Caxias, na cidade de Macau, Rio Grande do Norte, num recorte
temporal de 1949 a 1962.
Para reconstituir essa história, optamos por trabalhar o tema voltado para as festas
escolares promovidas por essa instituição, no período já mencionado, tentando
compreender o seu significado e o que representaram para a cultura local,
particularmente, para a cultura escolar do Grupo Escolar Duque de Caxias.
Para reconstituir a trajetória histórica dessa escola, respaldamo-nos no conceito de
cultura escolar, que, segundo Julia (2001, p.10) implica em:

Um conjunto de normas que definem conhecimentos a ensinar e condutas
a inculcar, e um conjunto de práticas que permitem a transmissão desses
conhecimentos e incorporação desses comportamentos; normas e práticas
coordenadas a finalidades que podem variar segundo as épocas
(finalidades religiosas, sociopolíticas ou simplesmente de socialização).

Esse enunciado nos leva a refletir, tomar conhecimento e tentar reconstituir a
trajetória histórica das práticas educacionais que eram desenvolvidas por essa escola,
objeto de nosso estudo. A existência do refletir torna-se um conhecimento percebido no
corpo quando há uma submersão na ação de pesquisar. No momento, a nossa reflexão é
acerca das festas escolares do Grupo Escolar Duque de Caxias.
A História da Educação possibilita aos educadores um conhecimento do passado
coletivo capaz de subsidiar sua cultura profissional e ampliar a memória e o
conhecimento, além disso, revelar que a educação não é um destino e sim uma
construção social, renovadora do sentido da ação cotidiana de cada educador, (NÓVOA,
1999).
Entendendo a importância dos Grupos Escolares no fazer simbólico da escola
primária no Brasil, e como expoente máximo da educação, num período cíclico que se
encerrou nos anos de 1970, numa trajetória de quase 80 anos, surge então a premente
necessidade de investigar a história dessas escolas públicas brasileiras, suas origens,
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seu desenvolvimento e sua incumbência, particularmente, neste estudo, o Grupo Escolar
Duque de Caxias.
Somente uma ação de contar, registrar ou narrar historicamente pode tornar
plausível os acontecimentos existentes na trajetória da humanidade, transformando assim
a história numa ciência. Mas, precisamos nos interrogar sobre os esquecimentos.
Devemos fazer o inventário dos arquivos do silêncio, e fazer a história a partir dos
documentos e das ausências de documentos. Ela oportuniza o debate para as promoções
de todas as inquietações da existência natural e social.
Como conclui Le Goff (1924, p.17), nesse caso:

[...] estamos quase todos convencidos de que a história não é uma ciência
como as outras – sem contar aqueles que não a consideram uma ciência.
Falar de ciência não é fácil, mas estas dificuldades de linguagem
introduzem-nos ao próprio âmago das ambiguidades da história.

Mesmo diante dos fatos que são relatados historicamente para o conhecimento
fundamental da ciência e da sociedade, precisamos entender que, nos percursos de
transição histórica, os elementos norteadores estarão sempre sujeitos às relações que
existem na história vivida.
Esta pesquisa trata de retalhes da história da educação, e especificamente, de
recortes da educação do Grupo Escolar Duque de Caxias, relacionados às suas festas
escolares. Essas práticas educativas, durante o período estudado, foram impostas por
determinações da legislação que norteava a educação brasileira, do Império à República,
chegando as mais recentes publicações constitucionais como a Carta de 1988.
A educação no Brasil ocorre em meio a rupturas marcantes. Cada período possui
características próprias. A República precisaria implantar um modelo escolar moderno,
respaldado em conhecimentos científicos, que atendessem às necessidades da
população e fosse eficaz na transmissão dos ideais republicanos.
No Rio Grande do Norte, o nascimento da República acompanhou os
acontecimentos nacionais. Em 1892, o Governo Pedro Velho - primeiro governo
republicano estável - assinou o Decreto nº 18, de 30 de setembro de 1892, que
reformulava a educação primária no Estado. Entretanto, somente em 1908, foi criado o
primeiro grupo escolar, em Natal, capital do estado e estabelecendo um Regulamento da
instrução primária e secundária que irá normatizar a Diretoria Geral da Instrução Pública e
a instrução pública em geral, adequando-a aos ditames da pedagogia moderna. Abaixo, o
teor do decreto depois de sancionado:
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O Governador do Estado, considerando que é de urgente necessidade
reorganisar (sic) a Instrucção Publica, elevando moral e materialmente o
nível do ensino entre nós;
Considerando que o vigente Regulamento n. 32 de 11 de Janeiro de 1887,
pelo qual se rege a Directoria Geral da Instrucção Publica não satisfaz às
necessidades, nem se harmonisa (sic) com os progressos da pedagogia
moderna; resolve mandar que pelo Regulamento que com este baixa se
dirijam todos os estabelecimentos de instrucção primaria, secundaria ou
profissional do mesmo Estado. (DECRETO DO GOVERNO DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO NORTE apud PAIVA, 2011, p. 209).

Na realidade, a criação do Grupo Escolar Augusto Severo, se constituiu no marco
do processo de inovação educacional e da modernidade republicana no estado. Em
Macau/RN, depois de algumas tentativas de se consolidar uma proposta educacional, em
1923, seguindo a linha de inovação dos pensadores da República, inaugura-se o Grupo
Escolar Duque de Caxias.
É nesse ideal que fixamos um olhar sobre as relíquias e lembranças marcantes dos
que viveram a época áurea do Grupo Escolar Duque de Caxias. Isso nos levou a priorizar
essa escola como objeto de estudo, com o propósito de reconstituir a história das
realizações das suas festas escolares, no período de 1949 a 1962.
Nesse contexto, o Grupo Escolar Duque de Caxias passou a dividir a atuação de
escola exemplar com outra instituição de ensino do município: as Escolas Reunidas do
Porto de São Pedro.
Ao se falar sobre o imperativo imediato da elaboração de pesquisas que
compreendem a história da educação brasileira, sejam elas organizadas por
pesquisadores ou por admissíveis concepções coletivas, Saviani (2005, p.25) ressalta
que:
A tarefa de investigar a história da escola pública no Brasil é de tal
magnitude que só poderia ser cumprida satisfatoriamente instaurando-se
um coletivo nacional de pesquisas que articule os esforços de estudiosos
das diferentes regiões do país.

Os grupos escolares trouxeram uma particularidade na constituição da escola
primária

brasileira,

compondo-se

expressivamente

como

um

estabelecimento

característico da civilização urbana.
Segundo Nosella e Bufa (2009, p.56), tão importante quanto à narrativa final é o
detalhamento das suas composições. Sobre a escolha de o objeto de estudo, os autores
assim se expressam:
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A primeira preocupação do pesquisador que pretende estudar uma
instituição escolar é, obviamente, escolher o objeto de estudo. Quase
sempre trata-se de uma instituição determinada, embora possa ser
também um conjunto de escolas[...]. A escolha do objeto de pesquisa
definirá todo o trabalho seguinte.

Além disso, os autores supracitados continuam narrando sobre o mesmo aspecto:

Sabemos que um objeto de pesquisa nunca é dado; é construído. Ou seja,
não é um pacote fechado que o pesquisador abre e investiga. É um
conjunto de possibilidades que o pesquisador percebe e desenvolve,
construindo, assim, aos poucos, o seu objeto. [...] Uma escola pode ser
vista com base em várias perspectivas, e isso faz da história uma ciência
aberta.

Examinando os elementos informativos contidos na escola pesquisada, podemos
dissertar sobre eles e até desvelar decisões sobre temas como o prédio, as anotações do
livro de matrícula e, ainda descrever o perfil dos alunos que frequentavam a escola,
opinar sobre os trabalhos escolares e as programações da escola e em que aspectos
formais e não formais essas atribuições interferiram na sociedade em seu entorno. As
fontes são elementos fundamentais no procedimento da investigação e da teoria da
História. O pesquisador elege as suas fontes documentais de diferentes origens e as
interpreta. Essas interpretações devem estar focadas na veracidade teórica, ética e
política do pesquisador, nos fatos que se sobressaem pela busca e pelas próprias
referências.
Ao interpretar as fontes documentais necessárias a esta pesquisa, destacamos a
presença da relação política ideológica, dos juízos de valor e das visões de mundo do
pesquisador. Com base nessas informações, podemos acatar as fontes de pesquisas
documentais, assim como romper com esse exemplo e valorizar a preciosidade das
fontes alternativas, entre elas as fontes orais, determinantes nas formas particulares,
pontuais, efêmeras, por si próprias e para uma compreensão mais ampla e objetiva da
realidade. Essas novas fontes, são primordiais para a complementação do texto definitivo
desta pesquisa.
Essas características formais precisam definir e mostrar a unidade do texto e,
assim, especificar o referencial teórico que os norteia. Para Del Col (2006). A história não
é o passado, mas uma reconstrução do passado por meio dos vestígios documentais que
chegaram até nós, lidos pela ótica dos interesses historiográficos da atualidade.
Na perspectiva da história cultural o pesquisador estuda e reelabora o passado
dentro de uma ótica contextual e sintetizada com sua época, num parecer acadêmico e
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estético, comparando e distinguindo os comportamentos do antes e do atual, elaborando
uma construção arbitrária, mas organizada através das fontes de valores e em defesa de
um projeto construído historicamente.
É justamente em busca das matrizes teóricas que privilegiam os objetos que
norteiam a pesquisa, que: “temas como cultura escolar, formação de professores, livros
didáticos, disciplina escolares, currículos, práticas educativas, questões de gêneros,
infância e, obviamente, as instituições escolares” (Nosella e Bufa, 2009, p.17) são hoje,
pesquisados pelos historiadores.
Portanto, com base nesses paradigmas e os quais serão trabalhados adiante, os
Grupos Escolares, baluartes da instituição República, situam-se e se desenvolvem
nacionalmente, inicialmente, no estado de São Paulo, pioneiro na modalidade,
estendendo-se, posteriormente, para os outros estados da federação.

OS GRUPOS ESCOLARES E O MOMENTO REPUBLICANO

As instituições escolares constituem espaços privilegiados da construção do saber
sistematizado. No seu interior, se desenvolvem relações sociais, que, cotidianamente, dão
conta das várias atividades do ensino e da aprendizagem. Tais instituições, tal como
pessoas, são portadoras de narrativas históricas que são passadas de geração a
geração.
A história de uma instituição é considerada um somatório de vida, de memória, de
histórias e de olhares individuais ou grupais de todos os que a compõem. Para Gatti
Júnior (1998, p.24):
A história das instituições educacionais almeja dar conta dos vários atores
envolvidos no processo educativo, investigando aquilo que se passa no
interior das escolas, gerando um conhecimento mais aprofundado desses
espaços sociais destinados aos processos de ensino e aprendizagem.

De acordo com os pressupostos do investigador, há várias possibilidades de se
efetivar a pesquisa sobre a realidade escolar, uma realidade constituída como elemento
central da maior parte do processo de educação ocorrido na sociedade.
As hipóteses da investigação deverão estar de acordo com o que é possível de
se efetivar numa pesquisa sobre a trajetória de uma instituição de ensino, já que a escola
é referência primordial para se observar a implantação e realização dos métodos e
processos pedagógicos.
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Tendendo para o domínio de uma narrativa no âmbito da história cultural, a
presente pesquisa percebe que a realização dos sujeitos históricos e seus entendimentos
acontecem dentro de um tempo e um espaço delimitado pelas conjunturas sociais,
culturais, econômicas e políticas.
Portanto, esta pesquisa situa-se nos limites entre uma História Social em
contraponto a História Cultural. Hoje, a expressão história social é frequentemente
utilizada como forma de demarcar o espaço desta outra postura historiográfica diante da
historiografia tradicional. (CASTRO, 1997).
Para Burke (1992, p.147)

[...] é particularmente problemática a relação entre história social e história
cultural. A expressão “história sociocultural” tornou-se, moeda corrente. Na
Grã-Bretanha, a Sociedade de História Social redefiniu seus interesses há
pouco tempo, incluindo a cultura. Não importa como descrevemos o que
está acontecendo, se é a história social engolindo a história cultural ou o
contrário, estamos assistindo o aparecimento de um gênero hibrido. O
gênero pode ser praticado de diversas maneiras, e alguns historiadores
colocam ênfase mais na parcela cultural, enquanto outros, no aspecto
social.

Foi o marxismo-britânico, numa posição não ortodoxa, que se apresentou como
uma probabilidade de registro da história social, numa posição variavelmente oposta à
história das grandes totalidades sociais sugerida pela Escola dos Annales, focando as
temáticas

de

resistência/infração,

do

quotidiano,

das

particularidades

que

se

encaminharam para um entendimento de um todo social. Significativamente, foi, nessa
perspectiva, que entendemos o quanto foi influente o Grupo Escolar Duque de Caxias, no
procedimento de presença social e cultural da cidade de Macau/RN.
É a partir desse elemento característico de estudo que é admissível concretizar o
exercício da observação, ou seja, o fazer/construir informação histórica assegurando que
a história social consentiu a [...] inserção de temas e questões de natureza cultural em
conexão com a consciência dos agentes históricos, seus projetos e suas representações
Castro (1997).
Então, ao aplicarmos a instituição escolar no termo social, posto que não seja um
fenômeno natural, mas uma ação deliberada para suprir uma necessidade humana, a
colocamos dentro da história social.
Para Saviani (2004, p.5), as instituições são:

[...] portanto, necessariamente sociais, tanto pela origem, já que
determinadas pelas necessidades postas pelas relações entre os homens,
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como no seu próprio funcionamento, uma vez que travam relações entre si
e com a sociedade à qual servem.

Nesse caso, a História Social tencionada nesta pesquisa vem se apresentando
como produção do saber histórico e cultural.
Lembra Saviani, (2004 p.7-8) que:
Se a instituição é, por definição, uma unidade de ação. Um sistema de
práticas, como fazer história das instituições escolares sem considerar as
suas práticas? Com efeito, pode-se considerar que [...] a história das
instituições teria incidido mais sobre as formas de organização, a partir dos
documentos que as instituíram ou as reformaram, ficando de lado, ficando
em segundo plano, a análise das práticas por elas desenvolvidas.

É possível, através das práticas escolares que constituem marcas identitárias no
interior das instituições escolares, reconstituir, mesmo que parcialmente, uma parcela
significativa da nossa história educacional. Logo, vemos com otimismo que a investigação
sobre alguns aspectos e desdobramentos das festas escolares do Grupo Escolar Duque
de Caxias, nos permite, em particular, identificar sua inserção na sociedade macauense,
acentuando a propagação da modernidade, implícita nos ensinamentos da nova escola
divulgados pelas políticas do Estado republicano.
As características da modernidade estatal foram acontecendo paralelamente ao
processo de escolarização e, portanto, como uma nova ordem de desenvolvimento da
humanidade.
Com inspiração em países europeus e norte-americanos considerados modernos
na estrutura educacional, os republicanos brasileiros no final do século XIX com
inspirações burguesas, perceberam que o país precisava se amoldar, através da
educação, a uma proposta civilizatória renovada e, sobretudo, avançada política e
socialmente. Era a nova ordem mundial.
O positivismo filosófico de Auguste Comte foi decisivo na influência sobre os
principais pensadores brasileiros republicanos. Com a premissa positivista de “ORDEM E
PROGRESSO”, reconheceram que seria acessível à transformação da rede social e
educacional em direção ao desenvolvimento e acompanhando a nova ordem internacional
da educação que surgia naquele momento. Assim, notifica Souza (1998, p.28):
Com os olhos voltados para os países europeus e principalmente para os
Estados Unidos, os republicanos paulistas assistiam impressionados à
constituição dos sistemas nacionais de ensino nesses países e os avanços
educacionais. No final do século XIX, a universalização do ensino primário
era um fenômeno consolidado em muitos deles. No bojo desse processo, a
escola primária foi (re) inventada: novas finalidades, outra concepção
educacional e organização do ensino. O método individual cedeu lugar ao
ensino simultâneo; a escola unitária foi, paulatinamente, substituída pela
escola de várias classes e professores, o método tradicional dá lugar ao
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método intuitivo, a mulher encontrou no magistério uma profissão, os
professores e professoras tornaram-se profissionais da educação.

Os novos tempos necessitavam de apoio para a implantação de modernos
hábitos morais dos múltiplos meios pensados naquele momento, e que garantissem a
intensidade social da reforma. Fazia-se indispensável uma ampla readaptação e
transformação intelectiva. O pensamento positivista sabia que a educação era o principal
agente na revitalização ideológica de uma nação.
Não restava mais dúvida: os Grupos Escolares se transformaram na maior
representação educacional dos republicanos, refletindo uma noção de sociedade em
direção ao progresso e o estabelecimento da ordem vigente. A edificação de prédios
significativos, nos grandes centros urbanos, representava uma mudança de qualidade, a
chegada do novo, no que diz respeito, sobretudo, à história dos estabelecimentos
escolares e educacionais.
Naquele momento da história do os resultados da alfabetização locais eram
alarmantes e negativos. Enquanto na Inglaterra 80% dos meninos e 90% das meninas
estavam na escola, na França no mesmo patamar de medição e na Alemanha somente
0,35% de meninos e 0,18% das meninas encontravam-se fora da escola, (Maynes apud
Souza, 1998). Isso impulsionava mais a proposta brasileira de reforçar a qualidade do
ensino primário republicano para se acentuar um grande avivamento da ideia de
desenvolvimento do país. Como podemos notar nos gráficos.

100%
Meninos na escola

50%

Meninas na escola
0%
Inglaterra e França

Alemanha

Gráfico 01 – Índices de alfabetização na Inglaterra, França e Alemanha
Fonte: Idealizado pelo autor. Designe Kleiton Lima Bezerra

100%
Meninos fora da escola

90%

Meninas fora da escola
80%
Brasil

Gráfico 02 – Disparidade educacional do Brasil Republicano
Fonte: Idealizado pelo autor. Designe Kleiton Lima Bezerra
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É possível, através da ressalva desses gráficos, organizado com base nas
observações de Maynes (in SOUZA, 1998, p. 29), se ter uma noção da dimensão da
disparidade educacional do Brasil Republicano em relação aos outros países em melhor
desenvolvimento.
A escola de qualidade e gratuita oferecida pelo estado para as classes
populares era a criação principal para se sustentar a solidificação dessas inovações
políticas ideológicas. Essa escola deveria ser laica, universal e centralizada. Era preciso
formar um homem que se sentisse parte de uma nação em desenvolvimento abraçando o
projeto modernista. Esse homem se sentindo cidadão através do seu trabalho, dos seus
direitos sociais e econômico, deveria ser um instrumento de impulso para o
desenvolvimento da indústria, que ora se avizinhava.
Então, a construção de uma base de conhecimento para os trabalhadores e
a formação de mão de obra de boa qualidade era um dos objetivos da escola pública
estatal republicana, assim como a sua expansão e o cumprimento dos seus interesses
ideológicos. Esses fatos acompanhavam as transformações econômicas por que o país
vinha experimentando na passagem final do século XIX.
Com o início da industrialização do país facilitado pelo caos da I Guerra
Mundial, foi visível a necessidade da construção de uma classe trabalhadora preparada e
instruída. A gratuidade da escola estatal era o meio mais plausível para suprir as
pendências de mão de obra qualificada nos primeiros anos da republicalização brasileira.
Se isso é conhecido, uma dúvida persiste: a quem coube e como ocorreu o
procedimento de reorganização da educação durante o processo de formação, lenta e
gradual da República?
O GRUPO ESCOLAR DUQUE DE CAXIAS COMO UMA REFERÊNCIA EDUCACIONAL
EM MACAU/RN

Figura 02 – Grupo Escolar Duque de Caxias
Acervo Anaíde Dantas - 1960
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Para que a escola pública apresentada dentro daqueles moldes pelos
republicanos assegurasse a solidificação do novo regime, se fazia necessário que o
projeto assumisse a natureza cívica, moralizante e instrumental. Isso não era fácil,
tampouco de natureza imediata; muito pelo contrário, demandaria tempo, trabalho e
experimentação. Era a escola da República para consolidar a República, mesmo que as
condições econômicas e políticas em que foi instalado o novo regime não alterassem
muito. Do mesmo modo, as questões geográficas e oligárquicas como, por exemplo, no
Nordeste predominava a economia latifundiária-patrimonialista e no Sul a agráriamercantil, o embate deu-se, apenas no âmbito político-administrativo. Era esta escola que
se apresentava como uma instituição que primava pela qualidade do ensino e que deveria
difundir os valores republicanos.
Era esse o principal motivo da origem dos chamados grupos escolares: promover
uma larga ação renovadora de cunho social. Era uma fatia dentro do argumento do plano
político republicano. A multiplicidade de salas em uma única escola graduada de ensino
primário teve seu pioneirismo em São Paulo, como diz Souza (1998, p. 38):

No Brasil, a escola graduada de ensino primário, compreendendo múltiplas
salas de aula, várias classes e alunos e vários professores, aparece pela
primeira vez no ensino público, no Estado de São Paulo, na década de
1890.

Ainda para Souza (1998, p. 30):

Em várias cidades dedicaram-se à promoção de conferências
educacionais, criação de escolas populares, cursos noturnos para adultos
e fundação de escolas profissionais. Nesse esboço impetuoso de iniciativa
particular, os republicanos fizeram da educação popular um meio de
propaganda dos ideais liberais republicanos e reafirmaram a escola como
instituição fundamental para o novo regime e para a reforma da sociedade
brasileira.

Dessa maneira, a origem dos Grupos Escolares concebia uma novidade na área da
educação e estava, primordialmente, relacionada às obrigações de reestruturação da
escola brasileira, que, nesse momento, tão significativo estava sendo representada pelo
curso primário. Os políticos reconheciam a baixa qualidade dessa modalidade de ensino,
e precisavam agir com rapidez e firmeza. A escola existente era desarticulada de um
plano nacional. Funcionando, apenas, isoladamente em localidades pontuais pelos
cidadãos que desfrutavam de melhores condições financeiras e que podiam contratar um
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professor para lecionar seus filhos em suas próprias casas. Os que não tinham essa
estrutura financeira estavam fadados ao analfabetismo.
Porém, o estado tinha outros pensamentos embutidos nesse projeto, era uma
concepção econômica. Avaliava que, se agrupando os estudantes de uma cidade ou
região em um só lugar, isto é, em um só Grupo Escolar, geraria uma forte economia ao
erário público. Paralelamente, esse modelo servido com a ocupação de um único ou
poucas edificações, estabelecia uma estrutura relacionada à fiscalização e ao controle
das práticas pedagógicas dos professores, assim como dos estudantes extensivos ao
seio familiar. Porém, essa implementação ocorria lentamente, devido às várias questões
existenciais de natureza, geográfica, econômicas e sociais.
A padronização centralizada dos currículos existentes nas escolas agrupadas, as
regras disciplinares, os calendários os exames e as provas, foram grandes realizações
dos processos de normatizações. Com isso, surgiu a oportunidade para a entrada de
meninos e meninas na escola, com uma intenção de igualdade e respeito. Os professores
foram mais valorizados, e receberam a difícil tarefa de agentes sociais transformadores.
Para Souza (1998, p. 61):
A valorização social do professor e o início da profissionalização do
magistério primário constituem dois aspectos significativos das
transformações educacionais verificadas no final do século XIX [...]. A
importância dada à educação popular nesse período propiciou a
constituição de representações sobre a profissão docente nas quais o
professor passou a ser responsabilizado pela formação do povo, o
elemento reformador da sociedade, o portador de uma nobre missão cívica
e patriótica. Era pelo professor que se poderia reformar a escola e levá-la a
realizar as grandes finalidades da educação pública.

Um fato relevante ficou acentuado e não pode passar despercebido: a situação das
escolas do interior do estado. Com a grande parcela de recursos destinada aos Grupos
Escolares nas cidades, as escolas da zona rural ficaram desassistidas, apesar do claro
reconhecimento e da importância da existência dessas escolas. Mesmo a expressiva
massa populacional brasileira, que, nesse período morava na zona rural, as cidades eram
mais atendidas, numa clara demonstração de tendência modernizante do projeto escolar
republicano. Mesmo sabendo da importância da educação para o desenvolvimento da
nação, às vezes esses projetos eram isolados e relegados a planos secundários.
Nesse momento político de tamanha importância por que passava a nação
brasileira, os republicanos perceberam que era possível padronizar o ensino primário
através dos Grupos Escolares por todo o país. O estado poderia controlar o que, em que
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momento e os métodos de ensinar. No bojo dessa efervescência educacional, pelo
Decreto lei de nº 198, de 26 de fevereiro de 1926, assinado pelo então governador do
estado Antônio José de Melo e Souza, foi instaurado/inaugurado, na cidade de Macau, no
estado do Rio Grande do Norte, o Grupo Escolar Duque de Caxias. É de sua trajetória
histórica que trataremos a partir de agora, tomando por fonte as suas festas escolares.
A Lei estadual de nº 284, de 30 de novembro de 1909, que instaurou a Reforma da
Instrução Pública do Estado, cria, no seu âmbito, os Grupos Escolares. Essas escolas
vinham dando o suporte político à nova ordem republicana e se colocava na intenção de
modernidade e desenvolvimento, oferecendo ao país uma oportunidade de constatar a
construção de um processo de industrialização se contrapondo ao modelo econômico
rural e agrário que predominava até então no país.
Para Souza (1998, p.31):
A útil e recomendada instituição dos grupos escolares tem produzido
ótimos resultados à vista dos quais não há dúvida a respeito da
conveniência de novas criações. Edifícios apropriados, móveis adequados,
professores capazes, disciplina rigorosa, direção inteligente, de par com
assídua vigilância e metódica distribuição de ensino, permitem contar,
entre os melhores, os serviços desse estabelecimento à causa da
instrução pública do Estado.

Era esse o modelo de escola que anunciava sua edificação na cidade de Macau.
Entre os meios culturais e políticos, os rumores sobre a construção de uma nova escola
estava plantado, pois, já em 15 de setembro de 1917, o JORNAL DE MACAU, publica que
“em breve seriam iniciadas as obras de um grupo escolar que obedeceriam aos traços do
engenheiro civil Emiliano Silva”.
Em outra oportunidade, a Revista Centenário publicou em setembro de 1922, que
[...] a inauguração do grupo escolar seria no dia 15 de novembro ou em janeiro de 1923 e
se chamaria Grupo Escolar Duque de Caxias. Os valores da obra custariam ao município
100 contos de reis, (MOURA, 2003).
E assim foi feito. Após quase cinco anos do decreto a construção o prédio
majestoso do Grupo Escolar Duque de Caxias, ensino fundamental, foi inaugurado, em 23
de fevereiro de 1923, com o nome Grupo Escolar Duque de Caxias, situado na Rua
Augusto Severo, nº 350, centro, sob o decreto de criação nº 198, de 26 de fevereiro de
1923, sendo a segunda escola da cidade, de acordo com os dispositivos da lei de ensino.
Tomado o fio condutor da narrativa, ainda foi possível conhecer que no Arquivo
Público Estadual, nos livros de ata da Diretoria Geral de instrução Pública, conta o ato de
transferência e nomeação do Professor Joaquim Marignes de Noronha, transferindo-se do
Grupo Escolar de Apodi, para lecionar a cadeira elementar masculina no Grupo Escolar
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Duque de Caxias e designado para exercer também a função de primeiro diretor do
referido grupo escolar. O ato é datado de 7 de julho de 1923 e lavrado no livro de Títulos,
Portarias e Licenças de nº 05, na página 100.
Dentro dessa perspectiva de inovação e modernidade, a festa de inauguração
solene, possivelmente ocorreu em 2 de abril ou maio de 1923; o governador do estado, na
época, era Antônio José de Melo e Souza e o Diretor Geral da Instrução Pública era
Augusto Leopoldo R. Câmara e José Gonçalves de Melo, o então presidente da
intendência municipal.
A solenidade de inauguração do Grupo Escolar Duque de Caxias não consta em
registros escritos, o que tomamos conhecimentos foi através de informação oral, de
pessoas que já falaram o que ouviram dos mais velhos, portanto testemunhas oculares.
Essa informação foi prestada por Barbosa (2012), ex-aluna do educandário, que ouvia
relatos dos seus pais e vizinhos mais velhos.
Segundo essas informações, passadas por Barbosa (2012), a solenidade contou
com a presença da Banda de Música Municipal, que foi criada em 1910 e recebia o nome
de Charanga Nossa Senhora da Conceição, sendo regida pelo maestro Napoleão Picado.
Houve a apresentação do primeiro corpo funcional, os primeiros alunos, professores e
funcionários, autoridades, políticos e convidados. Uma missa foi celebrada pelo pároco da
cidade, o Padre Júlio Alves Bezerra; em seguida, houve os discursos das autoridades e
convidados, apresentações de atividades culturais e foi servido um café no interior do
prédio, após uma breve visita as suas instalações. Essa era a praxe das atividades
solenes e comemorativas dos educandários da época.
Em outro momento, mais precisamente em 22 de abril de 1925, de acordo com o
livro nº 05, janeiro de 1924, p.29, existente no Arquivo Público Estadual, foi nomeado o
primeiro conselho escolar da cidade de Macau, com vigência de mandato de três anos. O
referido conselho era formado pelo médico Dr. Afonso Saraiva Júnior, o Major da
Intendência Emídio Avelino, o Padre Júlio Alves Bezerra e o Coronel da Intendência José
Fernandes de Oliveira. Esse conselho visava inspecionar, deliberar e instruir o andamento
administrativo da referida escola e demais escolas da cidade.
Sendo assim, o Grupo Escolar Duque de Caxias foi marco de ensino, modelo e
referência em todo o município de Macau e municípios circunvizinhos. Esse período durou
até o início dos anos de 1970, quando o prédio, numa ação questionável, foi demolido
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cedendo espaço a uma construção totalmente descaracterizada, sem expressão quando
comparada à primeira edificação2.
Foi uma ação duvidosa porque houve comentários na Cidade que técnicos e
conhecedores de engenharia e obras falaram que havia necessidade de reparos apenas
no piso de madeira e no telhado. As paredes, de quase 50 centímetros de largura, com
certeza, suportariam qualquer intervenção de alvenaria em sua estrutura.
Desse modo, é fundamental destacar que embora a Lei 5.692/71 já estivesse em
vigor, no Rio Grande do Norte, os grupos escolares continuaram existindo até 1976,
quando de uma forma individual, cada instituição escolar organizou seu processo para
alteração de denominação e solicitação junto à Secretaria de Estado de Educação e
Cultura seu reconhecimento enquanto escola pública estadual, como foi o caso do Grupo
Escolar Duque de Caxias que se transformou em Escola Estadual Duque de Caxias. Essa
ocorrência se deu na década de 1970 devido à política educacional desse período que
criou o ensino de 1º e 2º graus.

Figura 03 – Prédio antigo do Grupo Escolar Duque de Caxias
Fonte: Seu Santos. Acervo Anaíde Dantas. 1974

Figura 04 – Demolição quase total do prédio
Fonte: Seu Santos. Acervo Anaíde Dantas. 1974.
2

Na época o Prefeito Municipal era José Heliodoro de Oliveira, o Secretário Estadual de Educação era João
Faustino da Costa Neto e o Governador do Estado era Tarcísio Maia.
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Então, por que demolir e não recuperar? Uma pergunta que não quer calar. Nos
escassos documentos observados na escola, algumas correspondências datam de
novembro de 1975 e levam o nome de grupo escolar, já em janeiro de 1976 são
registradas como Escola Estadual. Isso se deu devido Lei 5.692/71, que regulamentava
essa transição.
Sobre a questão da demolição do antigo prédio e a construção da nova edificação,
nos questionamos: em que essa situação alterou o andamento da escola? O que marca
profundamente a memória de todos os que por ali passaram foi a lembrança de não haver
nenhuma voz que tentasse impedir tal barbárie. Afinal, vigorava o regime militar no país e
os que ousassem desafiar o poder público poderiam sofrer sérias consequências. Então,
o Grupo Escolar Duque de Caxias foi demolido sob largas suspeitas de beneficiamento e
desvio de verbas dos seus proponentes. Do antigo “Duque de Caxias” só resta saudade e
lembranças. Boas lembranças.

O COTIDIANO PEDAGÓGICO DA ESCOLA
Alda Barbosa3, professora aposentada, através de informação oral, nos disse que
ocorria, na escola, o planejamento didático-pedagógico. Esse planejamento era realizado
de acordo com livros adotados pela Diretoria-Geral de Instrução Pública e que acontecia
duas ou três vezes anuais, com a presença de um representante do setor pedagógico
desse órgão.
Ao verificarmos um único diário de classe, próximo ao período estudado, do grupo
escolar, percebemos que os professores enfatizam em matemática as quatro operações;
na língua portuguesa, o ensino da leitura, cópias e ditados, bem como elementos de
gramática; em ciências, aspectos relacionados à vida humana, animal e vegetal e em
Estudos Sociais, acentua-se as datas comemorativas. A disciplina de Educação Moral e
Cívica também era trabalhada na escola.

Nos diários de classe, os registros dos

conteúdos eram feitos como se fossem atividades. O professor registrava assim: em
Português – ditado das palavras: dado, bola, bule, dia; em Matemática: Resolver 1+ 3 = 4
3+3= 6. O que se registrava eram alguns exemplos de atividades aplicadas em sala de
aula e preparadas nos planejamentos pedagógicos. As professoras eram orientadas para
que aplicassem o método intuitivo. O método intuitivo, também conhecido como lições de
coisas, foi concebido com o intuito de resolver o problema da ineficiência do ensino diante
3

Alda Barbosa, foi professora do Grupo Escolar Duque de Caxias no período de 1961 a 1997.

33

GRUPO ESCOLAR DUQUE DE CAXIAS
Festas escolares: uma celebração de múltiplos significados

de sua inadequação às exigências sociais decorrentes da revolução industrial que se
processara entre o final do século XVIII e meados do século XIX. Recebeu essa
denominação devido à acentuada importância que os seus defensores atribuíam à
intuição, à observação, enquanto momento primeiro e insubstituível da aprendizagem
humana. O mais famoso desses manuais foi o do americano Norman Allison Calkins,
denominado Primeiras lições de coisas, cuja primeira edição data de 1861, sendo
reformulado e ampliado em 1870. Foi traduzido por Rui Barbosa em 1881 e publicado no
Brasil em 1886. Essa modalidade, então, segundo informação oral da ex-professora Alda
Barbosa, teve a sua prática iniciada no referido educandário a partir da segunda metade
da década de 1950.
As professoras do Grupo Escolar dispunham de uma sala de professores, com
alguns materiais didáticos como globo, mapas do Brasil e do mundo, alguns cartazes para
o ensino de Ciências e Estudos Sociais, além de algumas coleções de livros didáticos. As
formas metodológicas em que os conteúdos são expressos, nos diários de classe,
indicam um ensino fundamentado na memorização. A avaliação da aprendizagem era
medida pela capacidade de memorizar a palavra correta e escrevê-la depois de ditada
pela professora. O ensino também era pautado no uso de escassos recursos didáticos.
Um dos recursos didáticos que é recorrente nos relatos dos professores, quando
realizavam sua tarefa de alfabetizar era o uso de cartazes silábicos. Às vezes, esses
cartazes vinham do Departamento de Ensino, porém, na maioria das vezes eram
confeccionados

pelas

próprias

professoras.
A dinâmica das aulas era
semanal.

Funcionava

o

curso

primário nos turnos matutino e
vespertino; o ensino infantil, no
matutino; e no noturno, a partir da
década de 1950, a escola normal.
Aos sábados, os alunos do primário
assistiam às chamadas aulas de
Figura 05; Alunas na solenidade de conclusão do curso de
Corte e Costura. No centro, a professora Joaninha Pão.
Foto Seu Santos. Acervo Getúlio Teixeira.1960.

revisão e reforço. Havia, também,
aulas de corte e costura. Muitas
alunas

às

vezes,

paravam

no

terceiro ano primário e iam estudar corte e costura, no intuito de ter uma profissão e,
assim, ajudar nas despesas da família.
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Em algumas fontes iconográficas, destaca-se o mobiliário da sala de aula da 4ª
série. Esses alunos sentavam em carteira escolar dupla, de madeira com amparos de
ferros. Eram dispostas de maneira enfileiradas. A sala de aula era de alvenaria, com o
piso em madeira, e largas e altas janelas, proporcionando a claridade e a passagem do
vento. Ao fundo da sala havia as portas vai-e-vem que separavam uma sala da outra. Era,
assim, a disposição das salas de aula de alvenaria da escola. Na frente no quadro negro,
o professor reproduzia sua aula. A maior parte dos alunos ia uniformizada. O uniforme era
cotidianamente cobrado, porém, como se tratava de uma região de muitas matrículas
progressiva durante o ano, que eram matricula de alunos fora da época normal e que a
frequência do referido aluno não durava todo o período do ano letivo, devido ao grande
fluxo de migrantes, era comum o aluno frequentar a aula sem uniforme. Para esses
alunos novos a escola estabelecia um prazo de 30 dias para que eles providenciassem
seu fardamento escolar.
Segundo Souza4 (2012),
ex-professora,

nos

informou

que, nos anos de 1970 houve
uma enchente que inundou o
almoxarifado

da

escola

que

funcionava no antigo jardim da
infância tendo sido destruídos
muitos
Principalmente

documentos.
aqueles

mais

antigos. Existe, hoje, na escola,
um Parecer que endossa essa
Figura 06: Jardim da Infância do Grupo Escolar Duque de
Caxias, fundado pela professora Diair Gomes. Nesta turma a
professora era Eunice Galvão, a auxiliar era Maria Ramos. Foto
Seu Santos. Acervo Getúlio Teixeira. 1949

informação, da deterioração da
documentação escolar. Assim,
quando são solicitados dados

referentes a essa época, a direção da escola emite esse documento respaldado nesse
Parecer.
O Grupo Escolar Duque de Caxias, contava com um espaço apropriado para o
desenvolvimento das atividades pedagógicas; era uma Escola Monumento, que destoava
da arquitetura da cidade, que tinha, em sua maioria, construções precárias. O Grupo
Escolar era composto por cinco salas de aula, uma sala para direção, sala de
4

Francisca Arlete de Souza. Ex-aluna que foi professora no período que vai de 1957 a 1980.
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professores, uma secretaria e os banheiros (privadas)
ficavam no fundo do pátio da escola e no referido
pátio também ficava uma sala que funcionava como o
Jardim da Infância e o gabinete odontológico Na sala
de professores, havia o globo, alguns mapas, livros
pedagógicos, mesa, cadeiras e armários para a
guarda do material do professor. O número de salas
de aula construídas para o Grupo Escolar era
insuficiente. O seu prédio de imponente arquitetura
em relação às demais construções do centro da
cidade destacava-se como marco de modernidade e
espaço de educação de qualidade. As salas de aulas
eram
Figura 07: Professora Diair Gomes.
Fundadora do Jardim da Infância do
Grupo Escolar Duque de Caxias.
Autor desconhecido. s/d

sempre

lotadas,

obviamente,

e

muitos

pretendentes não conseguiam efetuar suas matrículas
devido à grande procura.
Feitas essas considerações mais gerais do

processo que regulamentou o Grupo Escolar Duque de Caxias na cidade de Macau/RN,
passamos, nos próximos capítulos a nos deter sobre a temática elencada, para a nossa
pesquisa, as festas escolares, não somente por ser constituída de um composto de
celebração de múltiplos significados, mas, sobretudo, pela sua importância como marco
de envolvimento sociocultural da escola com a comunidade em seu entorno. Antes,
trataremos ainda da pesquisa e das fontes.

A PESQUISA E AS FONTES

Este trabalho concentra no seu contexto uma análise histórico-documental de
relativa abrangência, tendo sido determinante para a sua elaboração a investigação de
fontes primárias e secundárias. Essa análise e suas críticas externas e internas
contribuíram para que pudéssemos compreender e estabelecer o fator histórico, decisivo
para a construção desta pesquisa.
A nosso ver, a análise empreendida considera que a história do Grupo Escolar
Duque de Caxias em seu movimento processual e as suas festas escolares,
estabeleceram uma relação com a sociedade macauense da época, considerando os
aspectos políticos, social e cultural brasileiro no contexto local. Dentro dessas
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prerrogativas, lançamos um olhar crítico sobre o primeiro e único grupo escolar da cidade
de Macau e o respaldo que ele deu ao ideário republicano.
Portanto, este trabalho se propõe a analisar as festas escolares dessa instituição,
num recorte temporal de 1949 a 1962, elaborando uma versão possível da sua história
com base em diversas fontes encontradas. Vimos que a documentação da escola, devido
ao extravio pela falta de cuidados, sintetiza-se a um livro de termos e alguns documentos
individuais. Dessa forma, fomos coletar informações nos arquivos do Instituto Histórico e
Geográfico do Rio Grande do Norte - IHGRN e no Arquivo Estadual do Estado do Rio
Grande do Norte – AERN (Natal). Nesses dois departamentos, colhemos elementos como
decretos, nomeações, portarias, relatórios, petições e orçamentos, sendo que, no Arquivo
Estadual encontramos publicações sobre a escola, tais como: o decreto de autorização da
construção, o decreto de inauguração, entre outros. Esse fato foi veiculado com destaque
no Jornal A REPÚBLICA, órgão publicitário de forte influência e abrangência na época.
Na cidade de Macau, local onde se encontrava o Grupo Escolar Duque de Caxias,
fizemos incursões nos arquivos da escola. Apesar de forte escassez das fontes
informativas, foi preciso garimpar alguns documentos e livros de atas mesmo nas
condições precárias de organização que eles se encontravam. Avançamos nos arquivos e
elegemos algumas prioridades para as consultas; buscando, apenas, fatos relacionados
às festas escolares no recorte temporal previsto. Também realizamos momentos de
busca no Museu Particular José Elviro – MPJE (Macau), porém, os documentos sobre a
escola em foco não existiam, principalmente sobre a temática desta pesquisa: as festas
escolares. Em todas essas instituições as situações físicas e adequadas para a busca de
uma minuciosa observação realizada por um pesquisador, eram totalmente precárias.
Finalmente, aventurar-se nos Arquivos, portanto, é sempre um desafio de trabalhar em
instalações precárias, com documentos mal acondicionados, e mal organizados,
(BARCELLAR, 2008).
Portanto, suplantado essas desventuras, encontramos nos arquivos da escola uma
documentação altamente importante e definitiva para este trabalho: um Livro de termos,
datado de 1949 a 1962, com 100 páginas, com termo de abertura e encerramento
assinado por João Fernandes de Melo, então prefeito. No livro consta o lavramento de
atas das festas escolares, os resultados de termos de promoção e exames finais, as
festas solenes e os relatórios de visitas dos representantes do Departamento de
Educação, sendo que, nesse livro continha: 09 (nove) atas de festas cívicas. Por festas
cívicas, compreendemos as festas alusivas aos fatos e vultos históricos relacionados à
pátria, tais como: Descobrimento do Brasil, Dia do Soldado, Dia da Bandeira, Dia 07 de
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Setembro (Festa da Pátria); 06 (seis) atas das festas solenes. Por festas solenes
compreendemos: festas de encerramento do ano letivo e entrega dos certificados de
conclusão dos alunos; 02 (duas) atas de registro da visita dos representantes do
Departamento de Educação, uma para inspecionar a documentação e funcionamento da
escola e outra para inspecionar os serviços de reparos e construções de anexos do
prédio. Dentro das festas solenes, ainda aconteciam a divulgação dos termos de
promoção e exames dos alunos. Finalmente, no Livro de termos ora analisado constam
28 atas de diferentes realizações. Essa é a mais importante fonte de informação que
obtivemos. [...] essa é a vida da pesquisa: dura, cansativa, longa, mas gratificante acima
de tudo. (BARCELLAR, 2008).
Todavia, a constituição das informações históricas envolvendo o Grupo Escolar
Duque de Caxias, está fundamentada numa direção analítica que tomou, como aporte,
tanto as informações obtidas nas fontes documentais, nas fotografias e nas informações
orais (entrevistas abertas), quanto nas leituras e análises produzidas pela literatura
especificada. Teceremos a seguir alguns comentários teórico-metodológicos sobre o uso
da imagem no trabalho acadêmico e as suas relações contextuais.
A utilização de imagem nos trabalhos acadêmicos tem sido empreendida devido ao
alargamento do uso e do conceito de fontes para a história da educação no contexto
atual. Todavia, se faz necessário que essas imagens, ao serem usadas, sejam coerentes
com o elemento textual, mesmo que em alguns momentos sejam de registros temporais
diferentes, mas, adequado ao objeto de pesquisa. Além disso, o pesquisador precisa
entender o grau de subjetividade dos que a produzem, os fotógrafos.

Podemos observar na notificação de Kossoy (2001, p. 45) que:
[...] toda fotografia é um resíduo do passado, uma fonte histórica aberta a
múltiplas interpretações. Apesar do amplo potencial de informação contida
na imagem, ela não substitui a realidade tal como se deu no passado.
Apenas nos traz informações visuais de um fragmento de determinado
fato, selecionado e organizado estética e ideologicamente. Cabe ao
intérprete compreender a imagem fotográfica enquanto informação
descontínua da vida passada, na qual se pretende mergulhar.

Na busca por informações, colhemos um vasto e rico material fotográfico
relacionado ao nosso objeto de estudo: o Grupo Escolar Duque de Caxias. Ao
relacionarmos com as demais fontes coletadas, as imagens contribuíram para imprimir
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mais veracidade ao tempo passado que buscamos representar e reconstruir
historicamente.
Devido à importância deste suporte, as imagens não podem ser usadas
aleatoriamente, tampouco se tornar meras ilustrações do texto, para isso, há de existir
uma relação com o objeto da pesquisa, mesmo que atemporal. “A imagem fotográfica
informa sobre o mundo e a vida, porém em sua expressão estéticas próprias” (KOSSOY,
2001, p.159), para isso tivemos uma preocupação constante de não causar dissociação
da imagem com o contexto histórico e das discussões que despontam no decorrer desse
trabalho. Quando o momento físico registrado pela fotografia desaparece, a fotografia
continua existindo. A cena nunca mais se repetirá. O registro fotográfico é determinante
na sua cristalização. As personagens envelhecem, se modificam ou morrem. Os
fotógrafos e os seus equipamentos também desaparecem, porém, somente as fotografias
permanecem e relatam, de forma estética e testemunhal, determinado momento
congelado da história ou pelas informações acerca do seu autor.

Nesse caso, atesta Kossoy (2001, p.87):

Somente pelo contínuo cruzamento das informações existentes (implícitas
e explicitas) nos caracteres externos e internos do objeto-imagem poderse-á determinar com precisão os componentes do processo que geraram
essa fonte histórica. Qualquer que seja fotografia a ser submetida ao
exame técnico-historiográfico, a inter-relação entre os caracteres externos
e internos deve ser constantemente realizada.

No caso das relações atemporais dos registros fotográficos relacionados ao objeto
de pesquisa, deve existir nessas fotografias oportunidade para uma avaliação específica.
Concordamos com Stamatto (2009, p. 145), quando ela diz que:
...a comparação iconográfica nos permite averiguar se os hábitos foram
específicos a uma época determinada classe social ou grupo social, ou se
eram generalizados a toda a sociedade. Possibilita-nos reconhecer de que
formas indivíduos pertencentes a diferentes segmentos sociais
apropriavam-se de costumes de outros grupos, ou mesmo de outras
culturas, e de como usavam artefatos da sua e de outras sociedades.
Podemos comparar fotos de uma época em espaços diferentes e de
épocas diferentes, percebendo permanências e mudanças a partir de
indivíduos (gênero) ou de grupos sociais (classes – povos), selecionando
elementos e obtendo informações para analisarmos aspectos da cultura
material de sociedades que a fabricam, as utilizaram.
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Como nos propomos a estudar as festas escolares do Grupo Escolar Duque de
Caxias, utilizaremos os registros fotográficos partindo de uma associação da figura com o
texto, sem maiores preocupações com uma decodificação mais aprofundada da imagem.
Também para Silva (2010, p. 63), tratando-se da relação da imagem com a
atividade humana, ela afirma que:
A presença da imagem nas atividades humanas é perceptível, desde os
estágios mais longínquos de sua existência, por meio de desenhos em
forma de sinais riscados e de pintura em rochas. A imagem, além de dar
sentido ao mundo, tem a função de registrar o conhecimento, por isso
percebemos sua evolução na trajetória humana.

Ao tratar do valor simbólico das imagens fotográficas incorporadas ao nosso objeto
de estudo, observamos que, nelas estão postas as relações sociais que essas festas
representaram. Assim, notamos a existência de um elo entre o passado e o presente,
tendendo a ser um acontecimento que se entrecruza na história e estendendo-se ao
envolvimento da escola com a sociedade.
Acreditamos nas observações de Le Goff (1996) ao dizer que o documento
estudado [...] não é um material bruto, objetivo e inocente, mas que exprime o poder da
sociedade do passado sobre a memória do futuro. Diante das descobertas que foram
surgindo fixamos um olhar meticuloso sobre os dados encontrados que deram suporte a
esta pesquisa, cujo poder está nos menores detalhes, muito mais do que nas ações
dedutivas, ou seja, fatos que poderiam passar despercebidos, ao serem descobertos,
trouxeram informações surpreendentes que corroboraram a elaboração de uma realidade
permeada de complexidade e desconhecimento.
Ao observamos a escola como um espaço vivo, acreditamos que o espaço
habitado da escola não é neutro, é um organismo social, é uma qualidade de quem reside
e nele coexiste. É um espaço de passado, presente e futuro. Ele se materializa, com
variações distintas em várias culturas, com eixos e ideias, mente e corpo, objetos e
condutas, modo de pensar, decidir e fazer, ritos, hábitos e simbologias. Partindo dessas
informações, concordamos com Frago (1992, p. 68) na mesma linha de raciocínio,
quando ele diz: “[...] a instituição escolar está imbricada numa rede de relações sociais,
considerando-a numa sociologia das organizações e antropologias das práticas
cotidianas”.
Para tanto, esta dissertação está articulada na presente introdução e em outros
três capítulos distintos com as suas respectivas subdivisões, além das considerações
finais e dos elementos pré-textuais. No primeiro capítulo, intitulado: FESTAS
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ESCOLARES: Uma celebração de múltiplos significados. Origens e utilizações,
discutimos acerca de dois temas constituintes do trabalho: a) os relativos às celebrações
e aos múltiplos significados das festas escolares; b) os referentes à origem e à utilização
de tais elementos, tomando, como base, a proposta conceitual de Julia (2001), Valentin
(2007), Perez (1998) sobre cultura escolar, as classificações das categorias das festas
escolares citadas nos Regimentos dos Grupos Escolares de 1909 e 1925. No segundo
momento verificamos uma política de conhecimento acerca das celebrações e os seus
desdobramentos: as complexidades e controvérsias das Festas Escolares. Estes
aspectos estão ligados ao processo de modernização proposto pelo novo governo
republicano, com a edificação do prédio de ampla envergadura que acompanhado de uma
grande infraestrutura que consequentemente se refletiu na escola que apresentava um
novo modelo de ensino primário. Estas incursões estão relacionadas com as realizações
dos eventos festivos alusivos, principalmente, à pátria, as solenidades e a recreação,
porém dentro de parâmetros políticos e pedagógicos.
Em seguida, no segundo capítulo, procuramos nos deter em dois aspectos
principais: a) As festas escolares republicanas do Grupo Escolar Duque de Caxias em um
recorte temporal de 1949 a 1962; b) as festas republicanas e um calendário cívico. Essas
práticas eram fundamentadas em normas e decretos estatutários editados pelos
governantes. Neles, continha, além das enumerações das datas, as orientações do fazer
social e pedagógico das festas. O principal decreto que regulamentou o calendário cívico
da República Brasileira é o Decreto de nº 155 – B de 14 de janeiro de 1890. Nesse
referido decreto, se definiria a bandeira nacional, o hino nacional e os feriados e datas
religiosas. Também, ainda neste capítulo, observaremos algumas influências do
pensamento positivista no governo republicano em que se via a disputa pela visibilidade
das imagens a serem cultuadas. Por fim, o relato da inauguração dos Grupos Escolares
no estado do Rio Grande, sendo o primeiro na capital do estado intitulado Grupo Escolar
Augusto Severo e vários outros no interior do estado na mesma época. Num segundo
momento, já na década de 1920, foi inaugurado, além de outros, o Grupo Escolar Duque
de Caxias na cidade de Macau/RN, objeto deste trabalho, relacionado às suas festas
escolares.
O terceiro capítulo trata, especificamente, das festas escolares do Grupo Escolar
Duque de Caxias, conforme análise das atas lavradas no Livro de termos de 1949 a 1962.
No tocante as festas escolares, observamos as suas categorias. São elas: cívicas,
solenes e recreativas. Trata, ainda, as festas cívicas dos temas relacionados à pátria, tais
como: Descobrimento do Brasil, enriquecido de uma sequência de informação oral das
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entrevistas e a decodificação das atas e a participação política e popular nos eventos da
escola, numa demonstração de que as festas cívicas deveriam contribuir para o novo
regime republicano, (OLIVEIRA, 1998).
As atas, ainda, seguiram registrando, o Dia da Pátria, o Dia do Soldado, algumas
informações ilustradas sobre os artefatos escolares, o Dia da Bandeira e o Dia de
Tiradentes.

Seguindo os registros, observamos as atas que historiaram as festas

solenes, como as de Encerramento do ano letivo, a visitas das autoridades do
Departamento de Educação, onde eram observados os encaminhamentos das mudanças
sociais, políticas, econômicas que marcaram, substancialmente, o momento de
implantação do novo modelo de governo, o modelo republicano.

Em seguida, foram

examinados os momentos recreativos; no caso em questão, só existia um desses
momentos festivos: as Festas Juninas e situações de brincadeiras e jogos realizados
entre os alunos. Ainda existiam umas programações de caráter mais pedagógicas que
eram o Dia da Árvore e das Aves. Essas realizações se configuraram como instrumentos
de produção e disseminação das novas práticas escolares editadas pela política
republicana.
Nas considerações finais, notificamos que muitos alunos da escola obtiveram lugar
de destaque no meio social da cidade e até além dela. Observamos que a edificação
destacou-se no espaço urbano como um símbolo de modernização. Como salienta
Saviani (2005), o setor educacional deixa de ser descontínuo e intermitente. Com uma
política educacional e festiva que rompeu os muros do educandário, as festas escolares
tendiam a ser um espaço disciplinador e de controle social.
Enfim, constatamos que, através dos elementos avaliados - textos, jornais, atas,
entrevistas - destacaram-se as pretensões políticas, culturais e econômicas como
instrumentos impulsionadores da construção da escola em destaque.
Deste modo, assinalamos os subsídios que encontramos e que dão sentido a
constituição de parte expressiva da história educativa, no que diz respeito ao Grupo
Escolar Duque de Caxias, suas comemorações festivas, alguns detalhes do seu
funcionamento e as especificidades da referida escola que foi sagrada como uma
instituição

singular,

no

contexto

da

cidade

de

Macau/RN.

Nesse

percurso,

compreendemos que o encerramento deste trabalho não quer dizer que seja o fim da
pesquisa, já que temos clareza que existem novos impulsos, novas investigações de
estudo que se disseminam para outros períodos da existência acadêmica. A certeza que
temos é de que o objeto de estudo deste trabalho ainda vai nos acompanhar por mais
algum tempo.
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Figura 08: Desfile Cívico.
Acervo Rosarinho Pimentel. s/d
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FESTAS ESCOLARES: MOMENTOS DE ALEGRIA PEDAGÓGICA
1.1

UMA CELEBRAÇÃO DE MÚLTIPLOS SIGNIFICADOS ORIGENS E UTILIZAÇÕES

A origem etimológica do vocábulo festa vem do grego antigo “Heorté”, significando
“deleite, alegria e celebração”. Para Grammatico (1999), outro termo também expresso
era “thalía” que significa “germinar”, mais necessariamente em relação às festas
dionisíacas. Essas manifestações festivas se propagaram pela história e ganharam
diversas categorias temáticas,
Em uma solenidade comemorativa, também denominada de festa, as vertentes
mais usuais são as que comemoram o nascimento das pessoas, ou seja, os aniversários.
Os acontecimentos políticos, históricos e sociais são chamados de festas cívicas, as
alusivas às crenças, são as festas religiosas. Sua conceituação tem muitos elementos
significativos, complexos e uma muiltiplicidade de variantes que implicam a visão social e
religiosa do homem.
Para, Mata (2009, p. 01):
O termo Festa é de difícil conceituação. Existe uma enorme complexidade
para o uso da palavra, uma vez que ela abarca uma multiplicidade de
interpretações quando nos referimos a uma mesma ação coletiva.
Adotamos algumas concepções, face às várias alternativas disponíveis,
para versarmos um estudo das festas em Atenas, cujos elementos se
relacionavam diretamente com o exercício da cidadania democrática. No
mundo grego, ela era um ato coletivo ritualizado, reunião comemorativa
unindo o sagrado e o humano, continha variados processos de
significação, símbolo da unidade e identidade dos participantes.

Com essa diversidade de interpretação, fonte de múltiplos sentidos relacionados
com a memória, reutilizando-a dentro do contexto espacial e temporal envolvido e
penetrando profundamente em meio a vida social, notamos que alguns historiadores, no
entanto, acreditam que a origem da festa seja muito antiga, remonta há cerca de 10 mil
a.C.. O que comemoramos hoje, provavelmente, é o resquício de festas profanas da
antiguidade, realizadas na época da colheita. No Antigo Egito, aconteciam alegres
festejos em devoção a Osíris. Na Grécia, as dionisíacas em louvor a Dionísio – o deus do
vinho, chamado Baco pelos romanos – sempre acabavam em bebedeiras, dança e
luxúria.
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Para, Mata (2009, p. 01):
A festa dionisíaca, nesta acepção, abarcava diversos aspectos culturais,
como organização política, linguagem, público, movimentos, roupas,
cortejos, comidas, bebidas, música, dança, representações dramáticas,
entre outros. Os espaços destes festejos eram organizados de acordo com
uma separação de universos em que todo o invólucro culminava em
ambientes, em alguns casos, propriamente femininos e masculinos.
Desta forma, o teatro, elemento importante como prática ritual das
festividades dedicadas a Dioniso, nasceu da religiosidade, fazia parte da
festa, sendo ele próprio um ritual. Nos dois gêneros, comédia e tragédia, o
teatro devolvia a cidade uma imagem, de como ela se via, ou de como ela
gostaria de se ver, mediante a um processo que produzia identidade e
também alteridade.

No estudo em questão, foge dessas representações, pois destacamos as festas
escolares com o objetivo de investigar o papel das comemorações realizadas nas
instituições de ensino para o processo de constituição de um ideal de escola na
sociedade republicana.
Os estudos sobre as festas, ainda, mostram a importância de considerar uma
observação específica sobre as diversas tipologias festivas e as particularidades de cada
contexto histórico e social.
Como notifica Pérez (1998, p.53):

Desta maneira, encontramos festas familiares, que celebram os
nascimentos, os aniversários, os matrimônios, os triunfos dos seus
membros, as religiosidades, [...] assim como os confrontos que buscam
conhecer os indivíduos que vivem em sociedade de caráter primário e
tradicional para convertê-los em objetos de estudos sociais.

Essas reuniões festivas, notificadas por Pérez, também buscam uma liberação
capaz de relacionar outras ligações de solidariedade entre as famílias. São laços criados
por interesses políticos, econômicos e sociais reafirmando um caráter das formas
tradicionais de construção que afetam a formação ou consolidação das relações de poder.
Ainda para Pérez (1998 p.53):

Existem as festas que mobilizam grupos mais abertos onde as
solidariedades estão determinadas pelos interesses coletivos de diversos
tipos, como é o caso das festas escolares.

Na cultura escolar do Duque de Caxias observamos alguns dos elementos mais
determinantes dessa cultura: a) as festas cívicas que são festividades relacionadas aos
elementos comemorativos dos eventos históricos e de estado; b) as recreativas que têm o
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objetivo de divertir a comunidade escolar e, às vezes, arrecadar fundos; c) e as solenes
que têm um caráter cerimonial, acompanhado de certas formalidades e são normalmente

realizadas em colações de grau, juramentos, condecorações e posses.
De tal modo, as festas escolares são um ritual dentro do contexto da Cultura
Escolar. Salientamos que essas festas apresentam, em suas práticas, uma polaridade, na
medida em que se caracterizavam como um conjunto de normas que, em comemoração a
uma ação iniciante especifica, tais como, civismo, solenidades e recreação se destacam.
Assim como simbolizam as relações com muitas ações terminantes de natureza
sociopolítica e, essencialmente, via a utilização do espaço temático, se mostram como um
legado de fundamental importância para a divulgação do ideário republicano.

1.2

AS COMPLEXIDADES E CONTROVÉRSIAS DAS FESTAS ESCOLARES

A cultura escolar constitui-se em um conceito nuclear para o desenvolvimento da
investigação acerca das festas escolares, já que essas podem ser concebidas como um
dos aspectos que a integraram e ainda integram. Esse conjunto de normas reservado a
reproduzir os conhecimentos gerados pela humanidade em seus diferentes momentos
históricos e finalidades, [...] definem conhecimentos a ensinar e condutas a inculcar.
Dominique Julia (2005).
Destacando-se as atuações sociais, cívicas e recreativas, as festas, nesse contexto
assumem diversas conotações de maneira que sua celebração compreende múltiplos
significados. Observamos uma citação destes acontecimentos que ecoam como uma
normatização desses eventos, em que [...] a escola primária republicana instaurou ritos,
espetáculos e celebrações, (SOUZA, 1998). Essa confirmação corrobora a informação de
que existia, no projeto republicano da escola primária, a intenção de estabelecer uma
relação da festa escolar com uma concepção de nação e sociedade, convertido em
elemento de história legítima, podendo cristalizar as inspirações coletivas e, mesmo em
momentos de sua instrumentalização, tende a ser uma realização tradicional e nacional.
Certamente, a maioria dos eventos era registrada, fotograficamente. Ao tomar posse de
parte desses registros, iremos apoiá-los e dar-lhes sustentabilidade.
Nesse contexto, percebemos que a festa escolar se apresenta com um dúplice
estilo: político e pedagógico, A pressuposição é de que esses eventos extrapolem os
momentos de confraternização, de descontração e manifestação e de alegria. Essas
variáveis são andamentos privilegiados para o aprendizado de conteúdos, de
disseminação de conhecimentos, de normas e de valores legítimos da escola.
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Por cultura escolar, compreendemos, também, as culturas infantis, no sentido
antropológico do termo, desenvolvidas nos pátios de recreio e outros em espaços das
escolas, afastando-se das culturas familiares. (Julia, 2001). Articulado ao objetivo central
dessa pesquisa, o intuito é perceber de que forma as festas, ao selecionaram datas para
serem comemoradas e nomes para serem rememorados, contribuíram para a composição
de uma reminiscência histórica.
Representando aspectos

do

recorte temporal determinado neste estudo,

observamos a expressividade das aparências da cultura escolar nas festas escolares, já
que, no momento em que a festa era conduzida por regras, pelo princípio de
comportamentos e informação, era também composta de métodos classificados com
desígnios educacionais.
Para compor a legitimidade organizacional das festas escolares, as autoridades
estabeleceram normas e práticas. Escolheram os dias das comemorações, o padrão
orientador e os regulamentos. Circulares foram enviadas às escolas que as distribuíam
em seus comunicados internos, transformando-os em pratica expressivas dentro das suas
ações cotidianas.
De modo geral, as festas servem também para pôr em cena elementos essenciais
relacionados com o poder político. Destacam-se as festas cujo objetivo celebrado busca
construir

ou

concretizar

imaginários

políticos

das

representações

do

poder

governamental; a partir do momento em que a sociedade passa a contar com um sistema
de ensino publico e sistematizado, essa ação se consolida.
Nesses casos, e de forma mais abrangente, as festas tanto escolares quanto as de
maior proporcionalidade são exploradas pelas situações políticas dando espaço as suas
diversas naturezas de celebração. A esse propósito Pérez (1998, p. 54) assim se
expressa:
Neste campo as festas tem tido diversas conotações de tal maneira que as
festas tem tido diversos significados. Existem festas de estados que
celebra a monarquia, a revolução, a pátria, o processo republicano, festas
cívicas que festejam o local e as suas relações com a comunidade política,
as festas religiosas que festejas as suas tradições. [...] festas republicanas,
pelas quais os signos buscam legitimar uma forma de governo.

No primeiro período republicano brasileiro esses eventos não aconteceram de
forma brusca, mas, de forma lenta e gradual. Os republicanos trouxeram do período
colonial muitas ideias já discutidas pelos defensores da nova ordem política e colocaram
no bojo dos debates. A utilização das festas como veículo de propagação das suas
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opiniões e valores, foi legitimada ao longo do tempo e, principalmente, na criação dos
grupos escolares.
Nesse caso, essas propostas e atos no campo educacional foram intensificados no
último decênio do século XIX, resultante de um aparelhamento da escola e do governo
segundo o modelo republicano. Os ânimos para a composição de um código público e
estatal de ensino brasileiro, no final do século XIX e início do XX, puderam ser
demonstrados, por exemplo, na edificação de prédios adequados ao ato de ensinar, na
preparação de uma legislação característica que apontava programar os currículos e
instruções escolares, bem como na compleição de um corpo profissional docente e na
estruturação de uma cultura escolar própria e estabelecida para o momento.
É através do interesse pela cultura da escola, que nasce a necessidade de se
avaliar o choque dos estabelecimentos educacionais na formação da personalidade. É
possível aproximar a cultura de uma comunidade educativa como estilo de vida partilhada
pelos seus membros, bom como é possível a indissociabilidade desses elementos
aglutinadores, que é o ponto de partida do seu fortalecimento e das suas possibilidades
modificadoras. Outra definição sobre cultura escolar, encontramos em Valentin (2007,
p.39), na seguinte expressão:

...um conjunto de metas de conhecimento, humores, medidas e grau de
desenvolvimento de uma comunidade educativa. A cultura suporta graus de
visibilidade e projetada em rotinas, costumes, normas, estilo parental, crenças,
atitudes, valores, símbolos, relações de discurso e objetivos.

É necessário, porém, frisar, que cultura escolar trata também, dentre tantos temas,
de tempo e de espaço e foi dentro da história da escola como realidade social e material,
como cultura específica, que a questão do espaço e do tempo escolar adquiriu
importância nos últimos anos.

E desse modo às festas escolares eram elementos

estabelecidos dentro dos espaços escolares, e vez por outra, fora dele.
Somente no discurso histórico moderno é que podemos conceber um conjunto de
'normas' e 'práticas' como sendo fonte da história. Nota-se que o caráter objetivo, pelo
qual o objeto era analisado, foi cedendo lugar a uma concepção mais subjetiva na qual
está inserido o indivíduo em suas relações sociais e de poder.
Souza (1988, p. 239) afirma que,

a escola está sempre vinculada à formação de pessoas, à produção de
indivíduos e subjetividades. Por isso, o que se ensina e como se ensina
nela não é uma questão menor, mas se encontra no centro de uma
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compreensão mais acurada, sobre as relações entre educação, cultura e
poder.

Nesse caso, as incertezas desse espaço vão se moldando e se aproximando de
certo limite de informação e inconformidade. Então, deveremos determinar que objetivos e
relações se impuseram na problemática da pesquisa e que fizeram avançar os seus
resultados.
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Figura 09 – Turma de alunos com a professora Mariazinha Avelino
Acervo Mariazinha Avelino. Escadaria frontal do educandário. s/d
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A ENVOLTURA SOCIAL AS PROGRAMAÇÕES INTERNAS E O IDEÁRIO REPUBLICANO

2.1

AS FESTAS ESCOLARES DO GRUPO ESCOLAR DUQUE DE CAXIAS EM UM

RECORTE TEMPORAL DE 1949 A 1962

A averiguação objetivada deste trabalho envolvendo as festas escolares no Grupo
Escolar Duque de Caxias, no recorte temporal compreendido entre de 1949 a 1962,
emerge como fator utilitário para indagar a função das celebrações desempenhadas na
instituição de ensino para uma composição de um imaginário de educandário e da
idealização republicana que se apresentava em construção.
Buscamos entender as formas pelas quais se colocaram as compreensões de
instrução, de escola, da profissão educadora vigorante na conjuntura e sua divulgação
nos momentos festivos. Articulado ao objeto de estudo, o objetivo é compreender de que
maneira as festas, ao escolher suas datas para celebrações e vultos históricos para
serem rememorados, contribuíram para a construção de uma memória histórica nacional,
em particular, a construção da memória histórica do Grupo Escolar Duque de Caxias.
A esse respeito disso, disse Souza, (1998, p.241):

A escola primária republicana instaurou ritos, espetáculos, celebrações.
Em nenhuma outra época, a escola primária, no Brasil, mostrara-se tão
francamente como expressão de um regime político. De fato, ela passou a
celebrar a liturgia política da república: além de divulgar a ação
republicana, corporificou os símbolos, os valores e a pedagogia moral e
cívica que lhe era própria.

Dentro dessa concepção, podemos notar que as festas escolares possuem outras
funções que vão além da confraternização, descontração e alegrias. Na oportunidade,
eram divulgados conteúdos específicos, de normas e de valores sociais e educacionais.
Neste caso, explicita-se a dualidade da natureza de festas escolares neste sentido. O
caráter político e pedagógico é parte essencial da estrutura da Cultura Escolar.
Os governantes estabeleceram normas e práticas que situaram os dias e os
padrões de festas a serem comemoradas. Eram publicados regulamentos e circulares
para as instituições escolares que faziam as suas próprias adaptações. Festas,
exposições escolares, desfiles dos batalhões infantis, exames e comemorações cívicas
construíram momentos especiais da vida da escola pelos quais ela ganhava ainda maior
visibilidade social e reforçava sentidos compartilhados, (SOUZA, 1998).
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Com a proclamação da República, um calendário de feriados oficial foi decretado
pelo novo governo. O Decreto 155 – B, de 14 de janeiro de 1890, destinado à
consolidação de uma cultura política da Primeira República, provocou, inclusive algumas
contradições, pois, o dia 3 de maio que ficou estabelecido como o feriado do
descobrimento do Brasil, não correspondia a realidade. Essa questão da data certa do
descobrimento gerou muitas polêmicas. Pensou-se, durante muito tempo, que o Brasil
tivesse sido descoberto no dia 3 de maio por ser dia de Santa Cruz, um dos nomes dados
ao Brasil. Naquele tempo os portugueses costumavam dar aos acidentes geográficos,
como baías, ilhas, o nome do santo do dia que era comemorado na ocasião do
descobrimento. Entretanto, a carta de Caminha, encontrada no século passado, corrigiu o
engano: nesse documento, está escrito que o Monte Pascoal foi avistado a 22 de abril de
1500.
À medida que as festas cívicas ocorriam ao longo do primeiro ano republicano,
questionamentos sobre a escolha das datas do calendário entravam em acirradas
discussões. A data do descobrimento do Brasil foi a que gerou maiores debates. À
proporção que ia acontecendo, o questionamento sobre a escolha das datas era
ardorosamente debatido nos fóruns legais. Esses debates despertaram o sentimento
cívico e patriótico da população, principalmente dos grandes centros urbanos e alguns
setores ruralistas, alcançando grande e notável expressão.
A data do descobrimento do Brasil que até então era comemorada no dia 3 de
maio, ao ser passada para o dia 22 de abril, suscitou muitos debates. Muitas tentativas de
modificação foram efetuadas, mas sempre sem sucesso, pois o novo governo não estava
dando oportunidade ao debate democrático no meio político e popular. Afinal, alguns
autores consideram o que o que ocorreu foi explicitamente uma quartelada contra o
império moribundo, efetuado pelos militares e setores da aristocracia urbana e rural.
A modificação definitiva para 22 de abril só aconteceu na década de 1920 quando
os positivistas não tinham mais tanta influência no governo e na Câmara Federal.
As comemorações de grandes nomes, a construção de prédios públicos culturais e
monumentos como estátuas, bustos, bandeiras, mausoléus fúnebres, era a religião
entrelaçada ao ideário positivista. Isso se dava devido ao fato de que, além, de os
positivistas terem forte ingerência dentro do governo, os seus ideais coadunavam com o
pensamento republicano. Também desempenharam um papel central tanto no processo
de Abolição da Escravatura quanto no de Proclamação da República; além disso, a
laicização do Estado e das instituições públicas foi uma das grandes preocupações dos
positivistas, além da realização da justiça do progresso social. Eles tentavam, a todo
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custo, a busca pela unidade moral humana, o caráter doutrinário, e a implantação dos
elementos visuais do novo regime. Elementos de verdadeiras “batalhas pela memória”, os
monumentos destinavam-se a rememorar algo – um evento, um personagem, uma
doutrina – de uma determinada forma, num espaço específico. Pretendia-se, também, que
o monumento se tornasse ponto focal de cerimônias públicas periódicas, que
reafirmassem e atualizassem, na posteridade, o sentido original que se pretendeu
imprimir. Os monumentos procuravam associar a figura do “Fundador da República” – e,
por extensão, o regime republicano – à doutrina positivista, atribuindo-lhe força cívica e
poder político. Um amplo conjunto de frases e símbolos presentes no monumento
resume, no essencial, todo o catecismo positivista. O espaço da cidade seria de
comemoração, adoração da humanidade construindo, dentro desses parâmetros, um
calendário positivista republicano.
Outro debate relevante no período, que implicava a disputa política e de poder, era
a escolha de nomes e/ou imagens que iriam promover uma educação visual brasileira
republicana. Era nas festas cívicas que se dava visibilidade às tais imagens, para isso,
havia a necessidade de se planejar e definir quais e de que forma essas imagens seriam
mostradas e, era, nesse momento, em que as festas oficiais republicanas auxiliariam a
dar uma definição de identificação à pátria brasileira.
No Rio Grande do Norte, por exemplo, o primeiro grupo escolar fundado, em 1908,
recebeu o nome de Augusto Severo, em homenagem ao Irmão, do então, governador
Pedro Velho. Esse grupo escolar estava situado no bairro da Ribeira na capital do estado,
Natal, um local privilegiado com novas edificações, comércios e residências. Foi a
primeira construção erguida para sediar o ensino primário republicano no estado.
As inaugurações dos grupos escolares tiveram várias fases. Em Macau, no ano
de1923, foi inaugurado o Grupo Escolar Duque de Caxias, em homenagem à figura de
Caxias, patrono do exército brasileiro. Foi à segunda fase de construções e inaugurações
de grupos escolares no estado. Esta cidade de economia salineira estava situada no
litoral norte do estado. A edificação compreendia as mesmas estruturas temáticas e
físicas da nova ordem que se apresentava como elemento reestruturante do ensino
público brasileiro. Esses elementos faziam parte das novas edificações republicanas até
de certo modo, tornavam-se imposições, podendo ser vistos como práticas simbólicas
que, no universo escolar, tornaram-se uma expressão do imaginário sociopolítico da
República, (SOUZA, 1998).
Nesse momento de transformação e efervescência política nacional, as festas
escolares detinham, em seu interior, características rituais e técnicas que extrapolavam
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atitudes

de

lazer,

comemoração

e

recreação,

e

apresentavam

situações

de

conhecimentos, procedimentos cabíveis no seio social e de formação de atitudes e
comportamentos requeridos pela nova conjuntura republicana.

2.2

AS FESTAS REPUBLICANAS E O NOVO CALENDÁRIO CÍVICO

Em face das questões colocadas anteriormente, iremos tratar sobre as principais
festas escolares que ocorriam no Grupo Escolar Duque de Caxias, à luz de uma
concepção da nova política republicana, numa construção caracterizadora e ilustrativa do
tema elencado, analisando as fontes localizadas e reconstruindo a história daquela
instituição de ensino.
Das festas realizadas, segundo o Livro de termos de 1942 a 1957, a variedade era
adequada ao período e a localidade, indo um pouco além das que estavam instituídas no
regimento escolar dos grupos escolares do Rio Grande do Norte e faltando algumas
também citadas no referido calendário nacional, constituído em 16 de julho de 1909 para
sustentar a criação dos grupos escolares e assinado por Francisco Pinto de Abreu,
Diretor-Geral do Departamento de Educação do Estado que também estabelecia o Plano
de Ensino. Existiu posteriormente outro calendário e plano de ensino, em 1925, assinado
pelo Professor Nestor dos Santos Lima com idênticos temas, mas em nova
contextualização.
Nesses regimentos internos constam, as situações dos feriados, datas festivas,
comemorativas e solenes, que são estabelecidas por lei do governo republicano e
espalhadas para as suas instâncias educacionais que a adaptavam de acordo com as
conveniências locais.
As festas e feriados de acordo com o Art. 20 do Regimento dos Grupos
Escolares/Plano de Ensino eram assim definidos:

- Considera-se feriado:
Os dias compreendidos entre 16 de janeiro
e 14 de novembro (ano letivo); que são:
Os Domingos e dias de festa nacional;
Os feriados de estado;
Os dois dias posteriores ao domingo de carnaval;
Os compreendidos entre 22 de julho e 1º de julho
(recesso letivo do meio do ano) (1909, p.8).

Essas datas eram rigorosamente festejadas e serviam de mediação entre a escola
e a comunidade. A presença das autoridades, pais e convidados especiais eram uma
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constante nesses eventos de magnitude exemplar. Desde muito cedo, essas atividades
estavam produzindo um conhecimento e editando a história da civilização brasileira pósrepublicana.
As escolas, orientadas pelo método intuitivo, ou lições de coisas, nas situações de
lazer e integração também promoviam passeios e excursões, uma forma de unir e
estreitar os laços entre seus participantes e também de proporcionar o prazer das viagens
aos alunos que recebiam essas atividades como uma orientação pedagógica e lúdica.
De acordo com o Regimento Interno dos Grupos Escolares, (1925, Art. 40, p. 18):

Os passeio e excursões escolares dirigir-se-ão de preferência aos campos
de cultura, fábricas, fazendas e outros estabelecimentos industriais.
Quando as excursões forem destinadas aos campos de demonstração ou
fazenda agrícolas, os diretores dos grupos se entenderão previamente
com os chefes desses estabelecimentos, para que, por ocasião da visita,
funcionem as máquinas agrícolas.

Nessas ocasiões, o diálogo estabelecido significava, cada vez mais, integração,
possibilidade de participação e divulgação da proposta republicana. Em outras ocasiões,
em Macau, os passeios e excursões eram realizados para a praia ou para o Rio PiranhasAçu que corta todo o vale do Açu e vem desaguar em Macau, (BARBOSA, 2012). Lá os
excursionistas tomavam banho de rio, brincavam pelos sítios, faziam às refeições e
lanches sentados á sombra das frondosas mangueiras e, ao final da tarde retornavam a
Macau em cima de caminhões. Às vezes, iam à praia em Macau ou, às praias dos
distritos de Barreiras e Diogo Lopes.
Como próprio das novas orientações do ensino/aprendizagem (método intuitivo ou
lições de coisas), a natureza pedagógica de determinados locais das visitas deveria servir
de apoio a muitas lições impetradas nas salas de aulas, pois, segundo o regimento:

É recomendado aos diretores de escolas, de acordo com o Conselho local,
manter e cultivar, anexo ao Grupo Escolar, um campo de experiências
agrícolas, em que são aproveitados os trabalhos dos respectivos alunos,
que, para esses fins tiveram o consentimento dos seus pais ou
responsáveis.
(REGIMENTO
INTERNO
DOS
GRUPOS
ESCOLARES, Art. 411925, p. 18).

Essa ação tinha a finalidade de promover nos alunos ensaios das culturas das
principais espécies vegetais do estado, além de preparo do solo e do emprego dos
modernos processos agrícolas, (REGIMENTO INTERNO DOS GRUPOS ESCOLARES.
Art. 41, p. 19).
55

GRUPO ESCOLAR DUQUE DE CAXIAS
Festas escolares: uma celebração de múltiplos significados

A cultura escolar está presente nos entrelaçamentos desses eventos, excursões,
passeios, festas. Todos inseridos no contexto educacional pesquisado e marcado por
profundas e acentuadas mobilizações.
As informações localizadas sobre as festas escolares do Grupo Escolar Duque de
Caxias, no recorte temporal proposto, também estão relacionadas com os artigos e
incisos do Regimento Interno dos Grupos Escolares supracitados.
Datas e temas foram instituídos para determinar a realização das comemorações e
seus respectivos significados. Quanto à distribuição das diferentes categorias festivas, é
possível visualizar no Art. 42, inciso 1, 2 e 3 do Regimento Interno dos Grupos Escolares
(1925, p. 19). Nesse artigo podemos identificar a obrigatoriedade das datas e temáticas
das festas a serem desenvolvidas na escola. Abaixo o teor do referido artigo:

Art. 42 – Ficam instituídos obrigatoriamente as festas escolares de 3 de
maio, 7 de setembro e 19 de novembro.
1º - A “festa da natureza”, a de 3 de maio, constará de uma reunião ou
passeio geral, plantio de árvores, soltura de pássaros, atos de carinhos
aos animais e outras provas de afetos à recreação natural, além de
entretenimentos, recitação de poesias e prosa alusiva a descoberta do
Brasil.
2º - A “festa da Pátria”, a de 7 de setembro, deverá consistir, pelo menos,
em reunião cívica, recitativos, cânticos, e entretenimentos alusivos a data,
homenagem a Bandeira, recordação dos grandes nomes da
independência, havendo passeata geral quando for possível.
3º - A “festa da Bandeira”, a de 19 de novembro, versará sobre o
hasteamento dela, às 12 horas em ponto, na fachada do edifício, hino de
Bilac, saudações e palmas, passeio e outras homenagens especiais. Se
houver bandeira de desfile, ela será recebida pelas classes e dali retirada
pelo porta-bandeira e guarda de honra, composta dos alunos mais
distintos, ao som de hinos e das aclamações infantis. A premiação dos
alunos e o encerramento dos trabalhos letivos far-se-ão no mesmo dia da
Bandeira, depois da festa cívica segundo o programa organizado pelo
diretor e professores, sob a presidência do Diretor Geral, se presente for,
do presidente do Conselho Escolar, ou do seu delegado local.
(REGIMENTO INTERNO DOS GRUPOS ESCOLARES, 1925, p.
19).

Essa distribuição de festas e suas respectivas categorias, de acordo com o
regimento interno dos grupos escolares, trazia, em seu contexto, a ideia de socialização e
caráter político de promoção da República. No Grupo Escolar Duque de Caxias, na cidade
de Macau/RN, esse sistema de comemorações acompanhava a dinâmica nacional
proposta; na maioria das programações, era notória a presença de familiares, autoridades
e convidados.
As principais festas escolares do Grupo Escolar Duque de Caxias, de acordo com
as atas do Livro de termos de 1942 a 1957 e as informações orais obtidas através das
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entrevistas abertas são, em sua maioria, as seguintes: as festas temáticas (da natureza,
árvores e aves); as festas cívicas (descobrimento do Brasil, dia de Tiradentes,
Independência do Brasil, festa da Bandeira, dia do Soldado e Proclamação da República);
as festas juninas (dia de São João); Festas Solenes (encerramento do ano letivo, visita
das autoridades, que eram realizadas no mesmo dia da festa da Bandeira ou em outros
dias). A festa era uma oportunidade de homenagear o governo republicano e a pátria,
(SOUZA, 1998).

57

GRUPO ESCOLAR DUQUE DE CAXIAS
Festas escolares: uma celebração de múltiplos significados

VaÑ|àâÄÉ F

Figura 10: Aluna recebendo o certificado de conclusão do Ensino Primário
Acervo Rosarinho Pimentel. s/d
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FESTAS CÍVICAS UMA REALIZAÇÃO PATRIÓTICA E ALVITRES POLÍTICOS

3.1

FESTAS DO DESCOBRIMENTO DO BRASIL

Essa data de significativa importância para a história do Brasil era e ainda é
fortemente celebrada pelas escolas, instituições militares e civis, principalmente naquele
momento histórico, quando as ações políticas do novo regime deveriam se firmar diante
de uma forte demonstração de civismo e patriotismo.
As festas cívicas são aquelas alusivas ao patriotismo dos cidadãos e que estão
relacionadas a datas que marcam os acontecimentos históricos e políticos. No rol das
festas cívicas da escola em estudo, registradas no livro de termos em análise, marcadas
sempre com grandes manifestações populares, desfiles, discursos, etc., as principais são:
Descobrimento do Brasil, dia de Tiradentes, Independência do Brasil, festa da Bandeira e
Proclamação da República, Dia do Soldado, bem como outras datas que destacam as
atitudes patrióticas.
Vejamos um exemplo de como foi o registro escrito de uma dessas festas
escolares. Inicialmente, identificamos uma programação acontecida e lavrada em ata na
data de 22 de abril de 1949. Como a data já direciona, é sobre o Descobrimento do Brasil
em obediência emanada pelo Departamento de Educação. Segundo a ata, a
programação alusiva e recheada de termos pomposos e eruditos, obedeceu à seguinte
programação, Livro de termos (1949, p.1):

Aos vinte e dois dias do mês de abril do ano de mil novecentos e quarenta
e nove, no edifício onde funciona o Grupo Escolar Duque de Caxias, nesta
cidade, realizou-se com solenidade a festa em comemoração à descoberta
do Brasil, isto em obediência às ordens emanadas pelo Departamento
Geral de Educação. Às 8 horas da manhã com a presença dos corpos
docentes e discentes do referido educandário, autoridades, famílias e
pessoas gradas do meio local, obedecendo ao seguinte programa:

Podemos observar, nesse ato comemorativo, a aliança comunidade-escola, com a
presença das figuras ilustres da municipalidade, atestando o envolvimento da escola com
a comunidade, assim como a participação dos alunos nas atividades culturais. Em termos
gerais, pode ser vista como uma estratégia usada para que as camadas dominantes não

apenas atuem diretamente sobre as relações educacionais, mas para que também se
estabeleça um controle mais direto sobre os alunos e suas famílias.
A ata continua registrando o evento e narra a programação’:
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Brasil, Sublime Inspiração – Hino e 22 de Abril, poesia por Iracilda Paiva;
Minha terra – samba canção por Maria Ramos;
Minha Terra – poesia pelo aluno Zelito Xavier.
Céu Azul – samba canção por Didi Cavalcante;
Minha Terra – poesia por Dirce Fernandes;
Cantar para Viver – hino e Brasil – poesia por Zélia G. Barbosa;
Ao Brasil - poesia por Hilton Paiva;
Canta Brasil - por Severina Lima;
Bebezinho – canção por Francí Cunha;
Ai pero que ti pareces – canção por Didi Cavalcante;
Oração da Pretinha – drama por Francí Cunha;
Usina do Mundo – canção por Severina Lima
O Hino nacional foi entoado por todos os presentes.
Dissertando sobre a data falou a complementarista Zélia Gomes Barbosa,
tendo também o ilustre Diretor do citado estabelecimento num brilhante
improviso, explicado a natureza daquela comemoração que, aliás, este
ano, em obediência a novo decreto do Excelentíssimo Senhor Presidente
da República, passou a 22 de abril, justa ratificação de uma data histórica.

Nesse ponto o momento marcante foi a alusão da fala do diretor do
estabelecimento sobre a determinação do decreto da Presidência da República afirmando
a data do descobrimento do Brasil em 22 de abril e não em 3 de março como era antes
comemorada.
Outro momento importante identificado nessa programação, em consequência de
informação coletada em entrevista, diz respeito ao drama “Oração da Pretinha”,
apresentado naquela ocasião por Francí Cunha.
Em entrevista para este trabalho, Sônia Araújo - Poininha5, aluna do Grupo Escolar
Duque de Caxias, naquele momento, recita um trecho do texto dramático, que dizia: “Sinhazinha, Sinhazinha, tu que és tão boazinha, tenha pena dessa pobre negrinha”.
Segundo ela, as pessoas de cor da pele mais escuras recusavam-se a apresentar esse
drama, em consequência às alunas de pele mais claras pintavam o rosto de cor mais
escura para representar. Esses trechos de dramas teatrais eram copiados e ensaiados
com alunos por Anaíde Dantas (2012), emblemática professora do estabelecimento. Os
dramas eram apresentados no cinema ou na escola e – diga-se de passagem – eram
bastante aplaudidos.
Em seguida, a ata (1949, p.01) registra, numa linguagem elegante, a finalização do
termo de registro. A programação foi finalizada com os agradecimentos do diretor à
assistência, nos seguintes termos:
5

A respeito deste apelido, a entrevistada explicou o seguinte. “Quando eu era pequena, minha avó criava
outra neta além de mim. Então, ela não sabia pronunciar o meu nome direito, que é Sônia, e me chamava
de Pôina. Depois que eu me casei, as minhas filhas passaram a ser chamadas de Poininhas, as filhas de
Pôina.”.
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Agradeceu ainda, a seleta assistência o brilho que empresta aquela festa.
Finalizou com o Hino Nacional tocado pela banda de música presente em
toda a solenidade. E, para constar, eu Rosilda Pinheiro Montenegro, lavrei
o presente termo que assino com as pessoas presentes. Macau, 22 de
abril de 1949.

Pela ata, podemos observar, legivelmente, alguns nomes ilustres na história da
cidade de Macau, relacionados com a programação da escola em estudo: Albino
Gonçalves de Melo – Prefeito; João Fernandes de Melo – ex-prefeito e industrial salineiro
e pecuarista; Alfredo Teixeira de Souza – farmacêutico; Manoel Augusto do Nascimento –
comerciante; Luiz de França Bezerra - fiscal de rendas estadual; Rosilda Pinheiro
Montenegro; professora e depois diretora da escola. Abaixo o detalhe das assinaturas, no
Livro de termos (1949, p.2):

Figura 11 – Assinatura das pessoas na ata
Fonte: Livro de termos. Acervo do educandário. p. 01, 1949

As festas escolares expressaram de forma exemplar a cultura escolar do período
em questão, visto que, o mesmo tempo que eram constituídas por normas estabelecidas
externamente pelos governantes estadual e federal, que determinavam legalmente os
dias a serem comemorados e um padrão de festa a ser seguido de forma a garantir o
ensinamento de determinadas condutas e conhecimentos, eram também compostas por
práticas coordenadas com finalidades educativas.
Essa observação demonstrou que mais do que, um momento de confraternização,
de descontração e de manifestação de alegria, as festas escolares possuíam outras
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funções, ou seja, momentos privilegiados para o aprendizado de conteúdos, de
disseminação de conhecimentos, de normas e de valores legitimados pela escola e pela
sociedade.
As festas organizadas na República almejavam assinalar a continuidade entre as
gerações, a continuidade com o passado ou com parte desse passado, contrariando a
ideia da construção de um marco inédito pelos republicanos na tradição histórica
brasileira. (OLIVEIRA, 1998). As festas escolares, que não se resumiam nas
comemorações das datas cívicas oficiais, deveriam contribuir para o novo regime
demonstrando o progresso do país, apresentado um novo modelo de cidadão republicano
a ser incorporado por todos e contribuindo para a constituição de um imaginário político,
histórico e social através da comemoração das suas datas específicas.
No início do período republicano, foi dada toda a visibilidade possível às festas
cívicas; elas foram as mais noticiadas, sendo objetos de artigos em revistas de ensino
selecionadas durante todo o período delimitado para o estudo. Acreditava-se que o
civismo constituía-se o mais alargado sentimento social, que formaria a “simpatia
universal” e a união dos povos. (CARDIM,1916).
Aos poucos, vamos observando que estas realizações procuravam garantir certa
homogeneidade a partir das reflexões acerca da cultura escolar como categoria de
análise e, da história da educação como campo de investigação, mesmo reconhecendo a
tênue linha que separa as áreas do reconhecimento, é através da interdisciplinaridade
que compreendemos a prática da pesquisa educacional.

Ao analisar essas

programações histórico-culturais do educandário em estudo, nos certificamos que elas
estavam colocando em prática, as perspectivas teórico-metodológicas da cultura escolar.
Notamos, de certa forma, que as realizações estavam se apropriando dos elementos da
cultura escolar como campo de atuação.
A seguir, a título de ilustração, a letra de um dos hinos largamente entoados nas
programações da escola.
BRASIL: SUBLIME INSPIRAÇÃO
Tribo de índios alojados
Nas margens do riacho firmada
O branco foi se aproximando
Canindés lentamente recuando.
Formou-se assim um aglomerado
Do branco - o civilizado
O povoado floresceu
Gentio desapareceu.
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Elevado a categoria de cidade
O registro confirma essa verdade
Entrando em plena evolução
De costumes e educação.
Riachense festeja bem disposto
O dia treze do mês de agosto
Da cidade o aniversário
Marcado no calendário.
Riacho de Santana amada
Das mãos de cristo abençoada
Todos nós queremos com fervor
Da justiça- paz e amor.
Solo de minérios espalhados
E campos bem fertilizados
Agricultura em boa produção
Rebanho até prá exportação.
O comércio, a educação,
É progresso, vida, evolução
A cidade tem lei elaborada
População organizada.
Tua gente cultiva a lealdade
Num clima de fraternidade
Hasteamos o teu pavilhão
Entre as mais cidades o sertão.
(Alice Gomes)

3.2

FESTA DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL

Outro momento de manifestação das festas cívicas são os desfiles do dia 7 de
setembro, em comemoração ao dia da Independência do Brasil. Em muitas escolas,
instituições militares e civis, essa festa era a maior de todas as comemorações cívicas. “O
dia da Pátria, era a maior festa do Duque de Caxias, nenhuma se igualava a ela em
grandeza, participação e desempenho da comunidade”. (BARBOSA, 2012).
A História do Brasil assinala que, no dia 7 de setembro de 1822, o Prínciperegente, D. Pedro de Alcantara e Bragança, proclamou a independência do Brasil. Isso
teria ocasionado a emacipação política do país.
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Figura 12 – Turma mista de alunos da Professora Anaíde Dantas
Acervo Anaíde Dantas. s/d

Figura 13 – Pelotão das meninas
Acervo Rosarinho Pimentel. s/d
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O famoso grito de ipíranga, “Independência ou Morte” bradado pelo prínciperegente é contestado por muitos historiadores. Esses historiadores alegam que foi com a
chegada da corte portuguesa no Brasil, em 1808, em decorrência da guerra napoleônica
na península ibérica, que se deu, realmente, o início do processo de independência do
Brasil.
Essa comemoração cívica era realizada por todas as escolas públicas brasileiras.
Em registro no Livro de termos, temos a manisfestação feita pelo Grupo Escolar Duque de
Caxias, datada de 7 de setembro de 1952, que, em seus termos descritvos, assim se
encontra. Livro de termos (1952, p 18):

Termo da festa comemorativa ao dia da Pátria.
Aos sete dias do mes de setembro do ano de mil novecentos e cinquenta e
dois, o Grupo Escolar Duque de Caxias realizou em colaboração com
Prefeitura Municipal a sua festa cívica em homenagem a mais um
aniversário da Independencia do Brasil.
As solenidades que tiveram grande brilhantismo e às quais associaram-se
o Tiro de Guerra 242 e o Curso Normal Regional, obedceu ao seguinte
programa:
Dia 06/09 – às 16 horas no salão nobre deste educandário, presentes
autoridades, famílias do meio social local, professores e alunos, realizouse a parte recreativa que constou da dramatização “7 de setembro” com o
desenpenho dos alunos:
Maria do Rosário Souza – Avó
Maria Neide Maia – Lia
Maria das Dores Rodrigues – Léa
Ricardo Augusto de Melo – José
Manoel Pinto – Manoel
Segue-se um ato variado com músicas e poesias de exaltação ao Brasil
pelos educandos:
Maria Shyrlei de Souza – poesia Mãe
Lêda Paiva – samba Rio de Janeiro
Maria Auxiliadora Paiva – samba Olinda cidade eterna (Babá)
Severina Lima – samba Canta Brasil
Maria Auxiliadora Paiva – samba Baiana do Harlem
Canto ofeônico (Grupo de alunos) – Palmeiras
Ainda pelos escolares foram cantados os hinos: Cantar para viver, Canto
da Raça, Hino da Independencia e encerrando-se as festividades com o
Hino Nacional Brasileiro.

Como era de costume e orientados regimentalmente, na preparação da
programação das festas buscava-se proporcionar uma esmerada organização. A
expressão de modernidade estampada na beleza das apresentações denotava as
condições organizacionais das atividads pedagógicas. Era imprescindível a presença da
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representação militar nas comemorações destas datas cívicas, entretanto, as demais
atividades também se ordenavam adequadamente.

Figura 14 – Pelotão dos meninos menores
Acervo Rosarinho Pimentel. s/d

Figura 15 – Missa solene celebrada por Monsenhor Honório
Emídio do Vale. Acervo Anaíde Dantas. 1949
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Missa solene celebrada por Monsenhor Honório, conforme citação no livro de termo
ora comentado, no obelisco da Praça da Conceição.6
Continuando, a ata relata outras ações do segundo dia de festa:
Dia 07/09 – às 7,30 horas, devidamente uniformizados e acompnahados
pelos instrutores e profesoras, dirigiram-se os alunos à Praça da
Conceição, onde junto ao Obelisco Comemorativo ao 1º Centenário da
Independência do Brasil estava armado artístico altar, onde o Revmº
Monsenhor Joaquim Honório da Silveira celebrou a missa em ação de
graça por mais um aniversário do maior fato da nossa hbistória – a
Independencia do Brasil.
Após a missa foi hasteado o pavilhão Nacional no referido obelisco,
declamado pelas alunas do Grupo Escolar, Raimunda Vidal Tetéu a poesia
“Oração à Bandeira” e Maria Vicercia dos Santos o “Canto da minha terra”.
Ouviram-se ainda os inspirados discursos dos Drs. Álvaro Fernandes de
Melo e Francisco Pereira da Nóbrega D.D. Juiz de Direito desta comarca.
Às 8,30 horas, precedidos pela banda de música municipal desfilaram nas
principáis ruas da cidade, atiradores e escolares, recolhendo-se em
seguida as suas respectivas sedes.
Às 9,30 horas, efetuou-se no salão nobre da prefeitura a inauguração da
Galeria dos Governadores, sendo orador oficial da solenidade, que
cosntou com a presença das mais altas autoridades do municipio, o Dr.
Pereira da Nóbrega.
Às 16 horas – Inauguração da nova instalação predial e mobiliária da
Biblioteca Pública Municipal Rui Barbosa, tendo na ocasião discursado o
Prefeito Albino Gonçalves de Melo, que em poucas palavras entregou aos
seus munícipes uma das suas maiores obras e o Sr. João Fernandes Melo
que discorreu sobre a personalidade de Rui Barbosa e sobre a alta
significação que era para uma cidade possuir uma tão moderna e eficiente
biblioteca, verdadeiro manacial de cultura para todos aqueles que a
procurarem.

Figura 16 – Solenidade de Inauguração da Biblioteca Pública Municipal Rui Barbosa- BPMRB
Acervo Anaíde Dantas, 1952
6

O obelisco (A coluna) foi construído pelo presidente da intendência municipal, Cel. José Gonçalves de
Melo e inaugurado em 7 de setembro de 1922, em comemoração ao centenário da Independência do Brasil.
Muitos destes obeliscos, com as mesmas características, foram construídos em várias cidades do país.
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Às 17 horas – Sessão pública solene à Praça da Conceição presidida pelo
Sr. Prefeito Municipal e assistida por autoridades, escolares e grande
massa popular. Em saudação a data mágna da nossa pátria falou o Sr.
Albino Gonçalves de Melo, seguindo-se declamações pelos alunos:
Nazareno Vieira – Oração à Pátria, Melili Souza – 7 de Setembro do Grupo
Escolar e Didi Cavalcante do Curso Normal Regional. Apresetaram ainda
os alunos do “Duque de Caxias”

Figura 17 – Pelotão de desfile dos alunos maiores do Grupo Escolar Duque de Caxias
Fonte: Seu Santos. Acervo Família Barros, s/d

Alguns números de canto ofeônicos, sendo muito aplaudido.
Às 18 horas, procedeu-se ao Arreamento do Pavilhão Nacional, ouvindo-se aos
mesmo tempo cantado por todos os presentes, o Hino Pátrio, encerrando-se
assim as festividades. E, para constar, eu, Anaíde Dantas, lavrei o presente
termo que assino com as aut
oridades, colegas e quem mais quiser. Macau,
7 de setembro de 1952

A programação ia além do seu caráter recreativo, era considerado um momento
patriótico e uma atitude pedagógica. Podemos observar a participação das autoridades
civis, militares e religiosas, atestando a importância do evento. Dentro da natureza cívica,
no evento acima relatado, para muitas atitudes envolvidas havia uma apropriação
unilateral por todos os estabelecimentos de ensino primário do país, apenas certas
consequências eram diferenciadas, mas o caráter patriótico era enaltecido.
Para ilustrar, vejamos uma foto de alunos preparados para o desfile e a letra, tão
conhecida do Hino da Independência do Brasil, lendo assim, de forma analítica,
observamos o entusiasmo dos seus versos e a força dos seus ideais.
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Figura 18 – Alunos e alunas com fardamento de gala para o desfile do dia da pátria
Fonte: Emídio do Vale. Acervo Anaíde Dantas. 1936

HINO DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL
Letra e Música: D. Pedro I
Já podeis da Pátria filhos
Ver contente a mãe gentil;
Já raiou a Liberdade
No Horizonte do Brasil.
Refrão:
Brava Gente Brasileira
Longe vá... temor servil:
Ou ficar a Pátria livre
Ou morrer pelo Brasil.
Os grilhões que nos forjava
Da perfídia astuto ardil...
Houve mão mais poderosa:
Zombou deles o Brasil.
O Real Herdeiro Augusto
Conhecendo o engano vil,
Em despeito dos Tiranos
Quis ficar no seu Brasil.
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Em despeito dos Tiranos
Em despeito dos Tiranos
Quis ficar no seu Brasil.
Ressoavam sombras tristes
Da cruel Guerra Civil,
Mas fugirão apressadas
Vendo o Anjo do Brasil.
Mas fugirão apressadas
Mas fugirão apressadas
Vendo o Anjo do Brasil.
Mal soou na serra ao longe
Nosso grito varonil;
Nos imensos ombros logo
A cabeça ergue o Brasil.
Nos imensos ombros logo
Nos imensos ombros logo
A cabeça ergue o Brasil.
Filhos clama, caros filhos,
E depois de afrontas mil,
Que a vingar a negra injúria
Vem chamar-vos o Brasil.
Que a vingar a negra injúria
Que a vingar a negra injúria
Vem chamar-vos o Brasil.
Não temais ímpias falanges,
Que apresentam face hostil;
Vossos peitos, vossos braços
São muralhas do Brasil.
Mostra Pedro a vossa fronte
Alma intrépida e viril:
Tende nele o Digno Chefe
Deste Império do Brasil.
Tende nele o Digno Chefe
Tende nele o Digno Chefe
Deste Império do Brasil.
Parabéns, ó brasileiro,
Já, com garbo varonil,
Do universo entre as nações
Resplandece a do Brasil.

Parabéns; já somos livres;
Já brilhante, e senhoril
Vai juntar-se em nossos lares
A Assembléia do Brasil.
Vai juntar-se em nossos lares
Vai juntar-se em nossos lares
A Assembleia do Brasil.
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Figura 19 – Turma do Jardim da Infância
Acervo Chaguinha Dantas, 1949

Com base nas informações orais, foram-se montando os quadros de uma época
quando os registros escritos ficaram perdidos no tempo. Para a ex-professora Duarte
(2012),

No dia 7 de setembro a gente fazia a maior festa. Os meninos pequenos
saiam (desfilavam) num dia e os maiores saiam noutro dia. Tinha os
pelotões especiais de esporte, representando os estados, os vultos
históricos, as coisas de Macau. Tinha os quadros vivos, que eram em cima
de um caminhão, uma cena toda feita por alunos, com roupas, móveis e
tudo, tudo. Era lindo. Lembro-me de uma que era a de Tiradentes, e outro
tinha do descobrimento do Brasil.

Ao falar das imagens notamos a emoção aflorar na ex-professora.
Para outra ex-aluna, Barbosa (2012), a festa mais significativa do “Duque” era a
festa da pátria, o 7 de setembro”. Segundo ela “dava gosto ver um desfile da nossa
escola, parecia uma parada militar de tantas coisas que se apresentava”.
Consideradas como Templos de Luz. Souza (SOUZA, 1998), metáfora agregada à
religiosidade patriótica, as escolas eram os excepcionais estabelecimentos, arquitetados,
naquela ocasião, como adequadas para acender o porvindouro da população brasileira,
originando o desenvolvimento econômico, político e social. Daí, a forte ingerência do
governo na organização, principalmente, da festa da pátria.
Barbosa (2012), ex-aluna, outra fonte de informação oral, nos informou que esse
dia era uma glória. Segundo ela,
No dia 7 de setembro, a gente depois do desfile começava participar das
brincadeiras. Tinha brincadeira de toda qualidade que a gente quisesse:
tinha corrida, pulo do saco, gato no pote, corrida do ovo na colher, enfiar a
linha na agulha. Tinha as competições esportivas que aconteciam no largo
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da Praça da Conceição, eram: corrida dos cem metros, salto em altura,
corrida de estafeta e cabo de guerra. Os vencedores recebiam brindes. As
principais festas do Duque de Caxias eram as que pertenciam a história do
Brasil, festas grandes. As outras eram só programações nas salas mesmo
e assim, de vez em quando.

Uma das brincadeiras que as crianças adoravam era o gato no pote. Ilustraremos a
seguir, com três fotos de momentos marcantes e alta carga de expressividade desse
evento. Uma é do pelotão infantil representando a seleção brasileira e as outras duas da
brincadeira gato no pote.

Figura 20 – Turma do primário. Representação da Seleção Brasileira de Futebol.
Acervo Rosarinho Pimentel, s/

Figura 21 – Quebrou o pote
Acervo Rosarinho Pimentel, s/d
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Figura 22 – Ao ataque. Os meninos mergulham em busca das guloseimas
Acervo Rosarinho Pimentel,s/d

As figuras acima exprimem uma ideia de como se processava a relação da escola
com a comunidade, já que, através dos alunos e professoras, estão representadas várias
famílias da cidade.
As festas comemorativas compreendiam vários momentos celebrativos. As
brincadeiras populares também faziam parte das comemorações, entretanto os desfiles
cívicos constituíam-se no ápice da programação. Ocorriam em dias diferentes. Um dia
iam desfilar os alunos menores; em outro dia os maiores. “Eram atividades em que se
percebiam a instituição como um triunfo técnico e cívico (ambas excessivamente
apoiadas na ideia de uma pujança da ação da escola, que identificava intenção de
resultados).” (PAULILO et al, p.144, 2004).
Pelas fontes pesquisadas concluímos que o Dia da Pátria era uma data de suma
importância para a história do país e da escola. É uma resposta de civismo da população
com o seu país. Essa ação socioeducativa foi assinalada por Souza (1998, p. 269), como
uma grande relação criada através dos educandários, do povo com a nação:

Entre todas as datas cívicas, Sete de Setembro era a mais importante. O
Dia da Pátria, tributo maior prestado pelo povo à Nação, era festejado
solenemente nas escolas públicas. Além de sessões cívicas –
conferências, entoação de hinos e recitação de poemas -, a escola
oferecia a sociedade mais um espetáculo – a simulação das forças
armadas-, desfile do Batalhão infantil.
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3.3

DIA DO SOLDADO

Ainda analisando o referencial das festas escolares do Grupo Escolar Duque de
Caxias dentro da categoria festas cívicas, temos a festa do Dia do Soldado.
O Dia do Soldado é instituído em homenagem a Luís Alves de Lima e Silva,
patrono do Exército brasileiro, nascido em 25 de agosto de 1803, que entra na História
como "o pacificador" ao sufocar muitas rebeliões contra o Império.
Para o sociólogo Gilberto Freyre apud Giorgio, alegando os feitios de Duque de
Caxias, notificou:

"Caxiismo não é conjunto de virtudes apenas militares, mas de virtudes
cívicas, comuns a militares e civis. Os "caxias" devem ser tanto paisanos
quanto militares. O caxiismo deveria ser aprendido tanto nas escolas civis
quanto nas militares. É o Brasil inteiro que precisa dele".

Vejamos a narrativa da ata registrada em 25 de agosto de 1949, sobre o Dia do
Soldado. Livro de termos, (1949, p. 3):

Termo da festa comemorativa ao Dia do Soldado.
Aos vinte e cinco dias do mês de agosto do ano de mil novecentos e
quarenta e nove, o Grupo Escolar Duque de Caxias, desta cidade de
Macau, promoveu uma brilhante festa em comemoração ao seu insigne
patrono e grande soldado brasileiro – o Duque de Caxias.

Na afirmativa em destaque da ata de registro do evento, a data era de grande
significação por se tratar do patrono do Exército Brasileiro, Duque de Caxias, data em que
se comemorava o Dia do Soldado, por sinal, era o nome do patrono que dava nome à
escola. A escola pública tornou-se palco de realizações das comemorações cívicas, mas
um dentre os traços inequívocos de aliança da escola primária com a República e com os
valores cívico patrióticos. (SOUZA, 1998, p. 265)
Após a comemoração que foi assistida por vários convidados, no edifício
onde funciona o tiro de guerra 242, deu-se início as solenidades do
referido grupo, que tiveram, para abrilhantá-lo, o comparecimento de todas
as autoridades civis e militares, tiro de guerra 242, famílias e considerável
número de pessoas gradas da localidade, escolares e professoras do
educandário em apreço.
Pelo Eximo Senhor Prefeito Municipal foi presidida a sessão, sendo de
início concedida a palavra a Professora Rosilda Montenegro que discorreu
sobre a personalidade e os altos feitos guerreiros do eminente soldado,
salientando a sua atuação heróica na campanha do Paraguai como fator
decisivo da vitória para o Brasil.
Em seguida fez-se ouvir uma declamação magistral, a complementarista
Zélia Gomes Barbosa, com a poesia o Soldado Brasileiro, de Perílo
Fontes. Terra Virgem na voz de Didi Cavalcante, Usina do Mundo pela
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aluna Severina Lima, Minha Terra por Francí Soares, Caxias, poesia, por
Marilda Paiva, Cantar para Viver pelos escolares.
Neste ponto, em um discurso magistral, vibrante de civismo, fez-se ouvir o
Eximo Senhor Representante do Departamento de Educação em Macau,
Dr. João Fernandes de Melo.
Sua Excelência analisando a figura do saudoso homenageado, destacou a
sua atuação como um dos maiores vultos do passado, na defesa da Pátria,
salvando-a, com a sua energia serena e admirável patriotismo, da tirania
paraguaia. Rememorou fatos em que a sua indômita bravura soube erguer
para o exército brasileiro, um marco luminoso de grandeza e de glória.
Finalizando, fez belíssima e comovente saudação ao soldado brasileiro, ali
sintetizado na figura heróica do grande marechal. Esse discurso cujas
últimas palavras foram abafadas por uma dupla salva de palmas, deixou
em cada espírito, magnífica e duradoura impressão.

Os discursos das autoridades eram permeados de grande apelo ideológico, não
havia momento de descuido por parte dos que falavam. A exaltação ao civismo e ao
nome em destaque comemorado era enaltecida com veemência. As professoras e
diretores dos grupos escolares obedeciam, rigidamente, às orientações políticas, ao
regimento promulgado e às decisões dos decretos. Afinal, era uma nova ordem política
que se instalava no país. Como relata com propriedade Souza, (1998, p.266):

Em realidade, ao instituir uma nova ordem política, a República reatualizou
problemas latentes na sociedade brasileira, tais como: as questões de
identidade e unidade nacional. A transição do Império para a República
representou momentos de crises e tensões sociais com grande perigo de
desagregação. Era preciso, pois, construir um novo universo simbólico,
uma vez que, como assina Carvalho, a Proclamação da República fora um
movimento de poucas raízes populares que precisava de legitimação. O
forte apelo de valores cívicos e o culto aos símbolos nacionais aparecem,
portanto, como uma forma de se restabelecer a unidade e a integração
social ameaçada.

Daí as ingerências da classe dominante nos meios de comunicação social e
ideológicos, como a igreja e a escola, pois a imprensa era muito prematura para atingir e
receber grande atenção popular, principalmente pelo expressivo índice do analfabetismo
que assolava o país.
A ata, sobre o Dia do Soldado, continua registrando o evento e destacando, com
muita clareza, os pontos necessários a organização política vigente:
Segui-se Canta Brasil, pelos alunos Manoel de Lima, Didi, Maria Ramos
e Severina. Fizeram-se ouvir ainda, Maria Ramos em Bandeira do Brasil e
Didi Cavalcante em Céu Azul. Continuando tivemos um programa
admiravelmente executado pelas crianças do Jardim da Infância.
A seguir, facultada a palavra pelo Eximo Prefeito Municipal, falou sobre o
vulto de Caxias, num belíssimo improviso, o senhor Francisco Xavier de
Araújo que foi grandemente aplaudido.
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Ainda em arrebatador improviso usou da palavra o senhor Luiz Xavier da
Costa, intelectual fulgurante do nosso meio local.
Cada para palavra pronunciada por S.S. era um formoso testemunho do
seu cerrado amor à pátria brasileira e feliz estímulo à mocidade estudiosa
de Macau. Prolongada salva de palmas calaram as suas últimas palavras.

A insistência dessas participações era uma tônica. Regimentos, leis, decretos,
instruções verbais era um misto de caráter em direção à formação cívica na nova ordem
política instalada no país. Para isso, os grupos escolares atribuíram a esse aspecto
importância fundamental. Os livros de leitura morais, procuraram incentivar sentimentos
relativos a responsabilidade, do amor, do bem, da solidariedade, do respeito às leis, dos
valores morais. Por essas características próprias uma das atuações mais intensivas era
a de nominar de personalidades políticas e intelectuais aos educandários que
representavam o espelho da república em formação. Vultos como Rui Barbosa na área
Intelectual, Tiradentes na situação de mártir e Duque de Caxias na condição de herói,
eram comumente constatados pelo país afora. A escola que ora estudamos, por exemplo,
e já citado aqui nesta pesquisa, leva o nome de Grupo Escolar Duque de Caxias, a
biblioteca da cidade, inaugurada e registrada em uma das atas do Livro de termos em
análise intitulava-se Biblioteca Pública Municipal Rui Barbosa. .
Mais uma vez, os registros da ata continua sua preocupação em citar a presença
das autoridades, o conteúdo e a eloquência dos seus discursos, as instituições presentes
como a banda de música municipal, e geralmente, a presença da igreja católica.

Essa solenidade contou com a presença da banda de música local, que
executou o Hino Nacional, acompanhado pelos escolares presentes, ao
ser encerrada a magna sessão. Para constar, eu Rosilda Montenegro,
lavrei o presente termo que vai assinado pelas autoridades professoras e
quem mais o queira. Macau, 25 de agosto de 1949. (LIVRO DE
TERMOS, p. 3, 1949).

Concluindo esse capítulo, ilustraremos com uma fotografia simbólica manifestada
na lembrança escolar, muito comum, na época, e abordaremos alguns aspectos da
cultura material escolar.
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Figura 23 – Característica marcante de uma época. Lembrança escolar. Em destaques os artefatos
escolares. Foto Seu Santos. Acervo Sebastião Alves Maia, 1965

Não existe uma forma mais prática de compreender o mundo se não procurarmos
entender antes a sua história, seus aspectos históricos e a sua materialidade. Tratando da
cultura material escolar, exposta e com organização preconcebida nessa foto, observamse os traçados, os indícios e as pistas da história. Para Le Goff (1996), O passado é uma
construção e uma reinterpretação constante e tem um futuro que é parte integrante e
significativa da história. Os materiais escolares constituem uma delas, e é exatamente
isso que confere ao passado uma conexão de veracidade com o presente.
Para Castro, (2004, p. 107), em pesquisa realizada em alguns grupos escolares
dos estados do RS, SC, PR, SP e MA, os materiais encontrados consistem em títulos dos
objetos da escola, em sua maioria pertencentes aos grupos escolares, e também parte de
elementos de demais escolas. São eles:

A) MOBÍLIA – armário, cadeira, mesa, estrados, sofás, carteira, banco,
bancas;
B) UTENSÍLIO DA ESCRITA – lápis, papel, caneta, pena, giz tinteiro,
caneta de latão, tinta, esponja, caderno lousa, quadro negro, régua;
C) LIVROS E REVISAS ESCOLARES: contos infantis, manuais de
civilidades, livros didáticos;
D) MATERIAS VISUAIS SONOROS E TÁTEIS PARA O ENSINO: mapas,
globos, cartazes, quadros parietais, museus, gabinetes, discos, toca
discos, instrumentos de bandas, material dourado, ábacos, piano;
E) ORGANIZAÇÃO/ESCRITURAÇÃO DA ESCOLA: livro de inventário,
correspondências, sineta, relógio, palmatória, quadro de horário, quadro de
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avisos, livro de visita, livro negro, livro ponto, livro de matricula, atas de
exames, fotografias de registros;
F) PRÉDIOS ESCOLARES: divisão de salas, plantas, pátio, entorno,
aluguéis, reforma;
G) MATERIAL DE HIGIENE: capacho, lha, copo, urinóis, escarradeira,
cuspideira, etc.;
H) MATERIAL DE LIMPEZA: vassoura, pano, balde, esponja, espanador;
I) TRABALHOS DOS ALUNOS: cartazes, maquetes, trabalhos manuais;
J) INDUMENTÁRIA: uniforme escolar, roupa d desfile, roupa de banda,
guarda-pó do professor, maleta, sapato;
K) ORNAMENTOS: bandeira, crucifixo, vaso, quadro de retratos, flâmulas;
L) HONRARIAS: medalhas, troféus;
M) JOGOS E BRINQUEDOS: quebra-cabeças.

Essa é uma das técnicas de observação rigorosa e criteriosa, elemento norteador
de

vários

trabalhos

acadêmicos.

Procuramos,

pois,

nos

respaldar

para

dar

sustentabilidade fundamental à nossa pesquisa, no entanto, são as festas escolares o
objeto da nossa investigação. Porém, todos esses materiais acima citados fazem parte de
uma generalização estrutural das programações culturais realizadas na nossa escola.
As festas utilizavam uma grande quantidade de materiais escolares. Para Souza
(1998, p. 224) que trata do assunto com propriedade, afirma que:

O aparecimento, uso, transformação e desaparecimento dos objetos
escolares são reveladores das práticas educacionais e suas mudanças.
Como assim foi assinalado anteriormente, a escola primária renovada
pressupôs a utilização de uma imensa quantidade e variedades de
matérias escolares. Alguns deles, introduziram naquele momento de
euforia da reforma da instrução pública em São Paulo, tiveram uma
sobrevivência efêmera, como museus escolares, as cartas de Parker, os
contadores mecânicos. Outros, como os cadernos, as lousas e os livros de
leitura, tiveram seu uso ampliado e passaram por profundas
transformações. Outros, ainda, asseguraram sua presença definitiva no
universo escolar, como os mapas, os globos, esquadros, compassos e
microscópios.

A seguir, veremos duas fotografias que constam a presença de alguns desses
materiais acima relacionados, e os detalhes da sua confecção. Carteiras feitas de
madeiras, com amparos de ferro e o banco móvel na frente para ser ocupado pelo aluno
da frente. Nas referidas carteiras, os alunos se acomodavam em duplas, geralmente,
meninos com meninos e meninas com meninas. Os que sentassem nos bancos da frente,
deveriam ter cuidados para não causar movimentos bruscos e, atrapalhar a escrita do
aluno na parte de trás.
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Figura 24 – Sala de aula mista da professora Anaíde Dantas
Acervo Anaíde Dantas, 1948

Figura 25: Sala de aula mista
Acervo Anaíde Dantas, s/d

7

8

Esses elementos materiais também eram usados no Grupo Escolar Duque de
Caxias. Alguns objetos e móveis que são visualizados na fotografia não estão mais
fazendo parte do conjunto de materiais da escola. Há uma lacuna quase total dos
artefatos tridimensionais e de alguns materiais escolares relacionados. Mesmo os objetos
que ainda persistem em permanecer na escola, são difíceis de estabelecer uma relação
do seu uso ou do seu contexto histórico. Um dos elementos que teve uma sobrevivência
efêmera foi a palmatória. Do ponto de vista das informações orais, um exemplo da
materialidade introduzida no momento da euforia da transformação social republicana foi

7
8

Nessa fotografia notamos as carteiras duplas, muito comuns nos Grupos Escolares.
Onde se ver as carteiras utilizadas com os detalhes feitos de madeiras e os amparos de ferro.
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o uso das imagens dos vultos históricos, sobre a festa do Dia do Soldado e a figura
simbólica do Duque de Caxias, afirma Barbosa:

Na festa do Soldado, a diretora tirava um quadro bem grande com a figura
de Duque de Caxias que tinha na sala de entrada da escola e
ornamentava de flores, fazia com se fosse um altar, forrado com tecidos,
em cima de uma mesa com jarros, e muitas flores, ficava a coisa mais
linda do mundo. Todo mundo que ia entrando, primeiro parava de frente a
esta ornamentação para apreciar. Era muito lindo.

A participação dos grupos escolares nas programações públicas era de suma
importância, além de ser destaque, diariamente na imprensa escrita. Em várias ocasiões,
os lideres políticos orientavam os diretores ou diretoras a convidar os donos de jornais e
seus escribas visando a participação nos eventos onde eram homenageados com as
apresentações culturais pelos alunos, além de lanches ou pomposos cafés que eram
servidos.
Todavia, a maioria das escolas que promoviam festas não dispunha de estrutura
financeira para realizar certames tão ostentosos. Então, o programa contava com
subsídios da Prefeitura Municipal e, às vezes, dos pais, comerciantes e fornecedores
locais. Era a ação contida no interior da cultura escolar que aflorava a todo instante.
“Recorrendo as diferentes manifestações das práticas instauradas no interior das escolas,
transitando de alunos a professores, de normas a teorias. Na sua interpretação,
englobava tudo que ocorria no interior da escola.” (PUALILO et al. p.147, 2004).
Esse momento de registro culmina com a transcrição da letra da Canção do
Soldado, muito conhecido e entoados pelos estudantes, professores, funcionários e
assistência:
"Canção do Soldado"
Letra: Ten Cel Alberto Augusto Martins
Música: T. De Magalhães
Nós somos da Pátria a guarda,
Fiéis soldados,
Por ela amados.
Nas cores de nossa farda
Rebrilha a glória,
Fulge a vitória.

Em nosso valor se encerra
Toda a esperança
Que um povo alcança.
Quando altiva for a Terra
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Rebrilha a glória,
Fulge a vitória.
A paz queremos com fervor,
A guerra só nos causa dor.
Porém, se a Pátria amada
For um dia ultrajada
Lutaremos sem temor.
Como é sublime
Saber amar,
Com a alma adorar
A terra onde se nasce!
Amor febril
Pelo Brasil
No coração
Nosso que passe.
E quando a nação querida,
Frente ao inimigo,
Correr perigo,
Se dermos por ela a vida
Rebrilha a glória,
Fulge a vitória.
Assim ao Brasil faremos
Oferta igual
De amor filial.
E a ti, Pátria, salvaremos!
Rebrilha a glória,
Fulge a vitória.
A paz queremos com fervor,
A guerra só nos causa dor.
Porém, se a Pátria amada
For um dia ultrajada
Lutaremos sem temor
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3.4

DIA DA BANDEIRA
A bandeira brasileira tem muitas histórias. Conforme a Constituição Federal no seu

art. 13, §1º, desde 19 de novembro de 1889, quatro dias após a Proclamação da
República, o atual modelo da bandeira nacional foi adotado e representa o 4º símbolo
oficial da república e as suas cores e dimensões foram estabelecidas pelo Decreto de nº 4
da mesma data.
“ORDEM E PROGRESSO” é um lema positivista. Para Euclides da Cunha, aluno
de Bemjamin Constant, “O lema da nossa bandeira é uma síntese admirável do que há de
mais elevado em política". Esse lema é uma abreviatura do lema do ideário positivista
apregoado pelo filósofo francês de Auguste Comte: O Amor por princípio e a Ordem por
base; o Progresso por fim.
Esse tema não consta no livro de termos em análise: o Dia da Bandeira. Todas as
informações aqui contidas são respaldadas pela oralidade das entrevistas e pela literatura
pertinente, quando se tratar do contexto geral.
Nesse processo, de maior abrangência e a propósito das finalidades desses
certames, conclui Souza (1998, p. 265):
O culto as festas cívicas fazia parte dos dispositivos regimentares,
segundo os quais, na véspera dos dias da festa nacional, cada professor
faria no último quarto de hora preleição a respeito da data que iria
comemorar. Ao fazer das datas cívicas uma atividade escolar, o Estado fez
da escola um instrumento de lembrança e de memória histórica. Fundar a
República implicou, entre outros aspectos, a elaboração de um imaginário
sociopolítico com vistas a legitimar o novo regime.

A bandeira nacional é um símbolo de grande significado para o estabelecimento do
estatus nação, diante da população e da opinião pública internacional. A atual bandeira do
Brasil foi elaboradda pelos senhores Raimundo Teixeira Mendes (positivista), Miguel
Lemos (diretor do Apostolado Positivista do Brasil), Manuel Pereira Reias (astrônomo) e
pelo pintor Décio Vilares. É o modelo que vigora até os dias atuais.
A formação da bandeira nacional, como vimos em sua evolução estética na figura
abaixo, obedece a uma organização geométrica com um retângulo verde simbolizando a
pujança das matas brasileiras; dentro do retângulo tem um losango amarelo que
representa as riquezas do solo pátrio e, por fim, dentro do losango, um círculo azul com
uma faixa branca, o azul representa o nosso céu e o branco a paz. Dentro da faixa, o
lema positivista escrito: ORDEM E PROGRESSO. As estrelas representam os estados
brasileiros e o Distrito Federal - DF.
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Figura 26 – Evolução estética da nossa bandeira

Bandeira Real (1500 – 1521)

Bandeira Real Século XVII (1600 – 1700)

Bandeira de D. João III (1521 – 1616)

Bandeira do Reino Unido de Portugal, Brasil e
Algarve (1816-1821)

Bandeira do Domínio Espanhol (1616 – 1640)

Bandeira da Restauração (1640 – 1683)

Bandeira do Principado do Brasil (1645 – 1816)

Bandeira de D. Pedro II, de Portugal (1683 –
1706)

Bandeira do Regime Constitucional (1821- 1822)

Bandeira Imperial do Brasil (1822 – 1889)

Bandeira Provisória da República (15 a 19 de
Novembro 1889)

Bandeira da República Federativa do Brasil (19
de Novembro de 1889 até os dias atuais).

FONTE: http://fortecnews.blogspot.com/2010_11_01_archive.html

No Grupo Escolar Duque de Caxias, segundo a professora Souza (2012), a
programação do Dia da Bandeira não era comemorada com muitas honrarias. “Era uma
programação simples.”
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O movimento era organizado, previamente, pelas professoras na sala de aulas,
com informações acerca dos fatos referentes ao tema nos dias que entecediam a data
comemorativa para dar ênfase ao evento.
A programação era desenvolvida da seguinte forma: no período da manhã, todos
os alunos, professoras e funcionários da escola iam devidamente uniformizados para o
momento de hasteamento da bandeira que, nos primeiros anos, se dava no obelisco da
Praça Nossa Senhora da Conceição (A Coluna-obelisco), mas, nos últimos tempos,
acontecia no mastro do pátio frontal da escola.
Em sequência, ocorria o recital de alguns poemas, fala de professoras ou alunos
mais desinibidos ocasião em que se dava o hasteamento da bandeira ao som dos hinos
pátrios cantados por todos os presentens: o hino da bandeira e o hino nacional. Antes do
hasteamento, cantava-se o hino da bandeira, (SOUZA, 1998, p. 267) quando a:

bandeira começava a subir no mastro da frente da escola cantava-se o
hino nacional e ao final soava uma forte salva de palmas. Em algumas
ocasiões havia um café da manhã, pois geralmente os recursos da escola
eram poucos e isso se dava sempre com a ajuda da prefeitura.

Segundo informe oral da professora aposentada Arlete de Souza9, nesse dia, era
feriado nacional, portanto não havia aulas. Ao final da tarde, retornavam todos os que
estiveram pela manhã, salvo algumas exceções, e acontecia a descida da bandeira,
também nos mesmo moldes. “cantava-se o hino da bandeira com a bandeira no alto do
mastro e em seguida acontecia a descida da bandeira ao som do hino nacional, ao final,
uma grande salva de palmas louvava o evento.” Em algumas oportunidades, havia a fala
de autoridades, mas, geralmente, a programação terminava nesse momento e todos iam
para as suas casas, “com uma forte sensação de dever cívico cumprido e uma exaltação
de amor à pátria,” (SOUZA, 2012).
Sendo um dos símbolos mais importantes do país, a Bandeira Nacional, como
vimos na informação oral acima citada, o seu hasteamento deve ocorrer em todos os
órgãos públicos, escolas, secretarias de governo etc. Esse fato deve acontecer, com
solenidade ou não, no período matutino, ao final da tarde acontecia o seu arriamento.
Esse processo é uma analogia a “formação das almas” tão alardeada no período
do início da criação do imaginário republicano. Esses atos serviram e servem, ainda, para

9

Arlete de Souza, ex-aluna e ex-professora do Grupo Escolar Duque de Caxias. Exerceu a função do magistério no
período de 11 de fevereiro de 1957 a 31 de janeiro de 1980.
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despertar nos alunos e na sociedade o sentimento de amor, apreço e respeito aos
símbolos da pátria.
As bandeiras expostas nas instituições devem estar bem visíveis, assim, uma lição
cívica. A professora Rosa Fátima, faz a seguinte declaração sobre o entusiasmo
proporcionado pela relação estabelecida entre os símbolos da pátria e a população, entre
elas a Bandeira Nacional. A esse propósito, ela atesta. (SOUZA, 1998, p. 267):

Por meio do culto à bandeira – ritual convertido em lição cívica -, a escola
buscava produzir sensibilidades. De fato, como demonstra Firth (1997), é
muito forte o simbolismo da bandeira nacional, capaz de despertar nos
membros dos grupos uma atitude intelectual e emocional. Para esse autor,
a bandeira é fundamentalmente um símbolo social de identificação e ao
mesmo tempo de diferenciação. Ela representa a unidade de um grupo
social e serve para reforçar os laços de solidariedade. Tal é o simbolismo
em torno da bandeira, que ela se reveste de um caráter sagrado, o que
suscita sentimentos e atitudes de respeito e veneração. Além desse
caráter sagrado, Firth ressalta o caráter político presente, também, no
simbolismo da bandeira nacional, tornando-a, às vezes, um símbolo de
reafirmação, do poder do Estado e, outras vezes, em símbolo de dissenso
e constatação ao poder vigente.

Essa corrida à construção dos símbolos nacionais, entre eles, a Bandeira Nacional,
demonstra como a republicização brasileira necessitava de um ícone punjente e próprio
para a sua identidade. Este ícone, no caso em destaque a bandeira nacional, deveria
estar dentro de uma história concreta e particular, isto é, a cultura escolar como uma
categoria para se estudar o processo de escolarização e valorização dos elementos
simbólicos que surgem em um momento determinado da história.
Para ilustrar e concluir este módulo, transcrevemos aqui, a letra do Hino à
Bandeira.

Hino à Bandeira
Música: Francisco Braga
Versos: Olavo Bilac

Salve lindo pendão da esperança,
Salve símbolo augusto da paz!
Tua nobre presença à lembrança
A grandeza da Pátria nos traz
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Recebe o afeto que se encerra,
Em nosso peito juvenil,
Querido símbolo da terra
Da amada terra do Brasil!

Em teu seio formoso retratas
Este céu de puríssimo azul
A verdura sem par destas matas,
E o esplendor do Cruzeiro do Sul...

Contemplando o teu vulto sagrado,
Compreendemos o nosso dever,
E o Brasil por seus filhos amado,
poderoso e feliz há de ser

Sobre a imensa Nação Brasileira,
Nos momentos de festa ou de dor,
Paira sempre sagrada bandeira
Pavilhão da justiça e do amor.
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3.5

DIA DE TIRADENTES

A Inconfidência Mineira foi um movimento separatista ocorrida no estado de Minas
Gerais nos séculos XVII e XVIII cujo objetivo era a separação política do Brasil do Reino
Unido de Portugal. Um dos seus principais ativistas, e o único que foi assassinado pelo
império, foi o alferes José Joaquim da Silva Xavier, o Tiradentes, no dia 21 de abril de
1792.
No período, os lucros que Portugal detinha do Brasil eram enormes, em ouro e
diamantes. Devido à grande a exploração dos minérios foi se acentuando a sua escassez.
Em fase dessa situação, o governo português começou a tornar mais rígidas as
cobranças de impostos: o denominado quinto. Essas ações não agradaram a classe
dominante de Minas Gerais que, em tese, estava influenciada pelo movimento iluminista
difundido na Europa e com suas centelhas chegando ao Brasil colônia.
À luz desses pensamentos e ações, teve início o movimento separatista mineiro,
denominado Inconfidência Mineira. A agitação era formada por homens da elite,
poderosos, cultos e muitos deles faziam parte do governo, apenas José Joaquim era
diferente. Ele era militar, não tinha posses e era também chamado de Tiradentes por ser,
além de militar, dentista.
Porém, quando a fúria do governo imperial desabou sobre a cabeça dos revoltosos,
todos foram presos, após uma terrível delação. Contudo, todos os envolvidos escaparam
de uma pena maior, ou seja, a morte. Somente Tiradentes, que ficou sendo considerado o
Patrono Cívico do Brasil após o reconhecimento da sua causa que se deu no ano de
1890.
Como as escolas públicas no período republicano tratavam disso? Sobre esse
tema assinala Souza (1998, p.271) que:
Desde o início, os republicanos elegeram Tiradentes como o símbolo do
movimento; no entanto, com a proclamação da república, elevaram-no a
categoria de herói-nacional, declarando o dia 21 de abril, data de sua
morte, feriado nacional. Os republicanos foram, portanto, os responsáveis
pela intensificação do culto cívico a Tiradentes. Porque a perpetuação da
figura desse herói? O herói nacional serve como referencia e identificação
coletiva, explica José Murilo Carvalho (1990). De acordo com esse autor, o
êxito de Tiradentes residiu, sobretudo, em sua identificação com a
simbologia cristã. Tiradentes morreu como um mártir. Seu suplicio, o
cadafalso, a morte e o esquartejamento lembram o martírio de Cristo e
foram utilizados como elementos potenciais dessa associação na
construção da figura de herói: barbas e cabelos longos, camisola branca e
baraço no pescoço. Na ausência de um rosto e de uma descrição
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minuciosa do alferes, foi preciso inventar a figura do herói, a mesma que
até hoje é reproduzida nos livros escolares aliados as características de
Tiradentes, um rebelde de origem humilde e popular, possibilitou a
identificação do herói com todo povo brasileiro. Também nesse caso a
escola pública contribuiu para reforçar a figura de Tiradentes, celebrando
anualmente o culto cívico-religioso.

Essa festa cívica, visando conferir sustentabilidade a essa pesquisa, também não
consta no Livro de termos analisado. As informações são orais e provêm da literatura
referente, mas, a escola não deixava de promover o seu evento. Um evento muito
enfatizado no início republicano, mas aos poucos foi perdendo a sua importância.
Segundo Barbosa (2012) era uma programação de natureza emocionante, simples,
e ocorria na escola e não rompia os muros do educandário. Mas, em algumas ocasiões
específicas apareciam alguns convidados especiais, pais de alunos e autoridades.
Barbosa (2012) diz que “Na festa de Tiradentes, a diretora mandava a gente ficar em
forma e fazia a festa no grupo mesmo. Na festa de Tiradentes havia a declamação e a
dramatização da vida de Tiradentes. Principalmente na hora da morte dele. Às vezes
vinham as autoridades e todos falavam”.
Pelo depoimento da entrevistada percebemos a simplicidade do evento, porém,
pelo que sabemos a dramatização da Morte de Tiradentes; era um momento muito
concorrido, totalmente inserido dentro da noção de cultura escolar e com um refinamento
metodológico que qualificava a atividade e que fortalecia o diálogo, por um lado com a
historiografia e por outro lado com as demais áreas e ciências. Como por exemplo, na
área das Artes Cênicas quando havia as falas, os gestos, a morte de Tiradentes, os
cenários e vestuários que eram elementos que reafirmavam a composição que
pretendiam tornar real a cena teatral. Isso demandava estudos cada vez mais específicos
e determinadores.
A natureza heroica da figura de Tiradentes, na escola republicana, era marcante e
de grande envergadura. A simbologia ideológica era afirmada pelo sangue derramado,
como se ele tivesse se espalhado pelo solo do país afora, como se fora uma semente
jogada para semear a ideia patriótica. Esse exemplo demonstra a forma como a escola
republicana trabalhou a figura de Tiradentes como herói emblemático. (SOUZA, 1998).

3.6

AS FESTAS SOLENES
As festas solenes eram realizadas, principalmente, para festejar o encerramento do

ano letivo, a entrega dos certificados do curso primário, a divulgação dos resultados dos
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exames e promoções, a entrega dos certificados do Jardim da Infância e a exposição e
entrega dos certificados do curso de corte e costura.
Nas programações das solenidades de encerramento do ano letivo havia um
grande apelo emocional, e, em todas as ações, se via o paralelismo entre a natureza
comemorativa e a ação pedagógica. Assim, destaca Souza (1998, p. 255):

O conteúdo programático da festa de encerramento ilustra o teor da
cerimônia pedagógica aliando a solenidade ao espetáculo educativo. O
discurso de uma autoridade marcava a abertura solene. Depois seguiam-se
as representações teatrais, hinos, recitação de poemas, demonstração de
ginástica e de exercícios militares. Finalmente a leitura das promoções, a
entrega dos prêmios e dos certificados. Um programa capaz de
impressionar, emocionar, convencer. Promovidas pelas autoridades do
ensino – diretores e inspetores – e contando com a participação dos
poderes públicos e políticos locais, a festa de enceramento se insere na
temporalidade do calendário escolar. Deveria ser realizada logo após os
exames e coincidir com o enceramento de um ciclo, o final do ano, da série,
do curso primário.

Corroborando essa afirmativa da Professora Rosa Fátima, a ata que registra a
festa de encerramento do ano letivo do Grupo Escolar Duque de Caxias de 1952,
demonstra claramente a presença “dos poderes púbicos e políticos locais”. Porém, em
diversas ocasiões, não somente nas festas de encerramento dos ciclos isso acontecia, e,
por muitas vezes, esses pares estavam presentes em diversas ações do educandário.

Figura 27 – Primeira turma de alunas graduadas no
Grupo Escolar Duque de Caxias. Acervo Anaíde Dantas, s/d

Nos registros das atas, iremos demonstrar como se dava e em que termos
ocorriam uma dessas festas solenes: a festa de encerramento do ano letivo do ano de
1952. Livro de termos (1952, p.22):
Termo da festa de encerramento do ano letivo do Grupo Escolar Duque de
Caxias.
Aos trinta dias do mês de novembro do ano de 1952, este Grupo Escolar
realizou a sua festa de encerramento que obedeceu ao seguinte programa:
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Às 10,30 horas num dos salões do referido educandário presente
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Albino Gonçalves de Melo, o
Reverendíssimo Joaquim Honório da Silveira vigário colado desta
paróquia, o Dr. Francisco Pereira da Nóbrega D.D. Juiz de Direito da
comarca, o Maestro Constâncio Souza, professores, alunos familiares e
demais pessoas gradas, efetuou-se a sessão solene presidida pelo Senhor
Prefeito Municipal. Inicialmente cantaram os alunos o hino “Cantar para
Viver”, seguindo-se a leitura do termo de promoção e exames pela
professora Diair Gomes de Souza, ilustre diretora do estabelecimento em
apreço.

Figura 28 – Turma do Jardim da Infância. Colação de Grau no Cine Teatro Eden.
Acervo Mariazinha Avelino, 1942

As apresentações dos alunos eram emocionantes. Isso era visto com positividade
por todos. Cumpria exatamente o que o sistema governista desejava, ou seja, a
construção de uma alma cívica e conscientemente patriótica. Esses momentos
aconteciam e deixavam todos os presentes eufóricos, tanto do ponto de vista das
apresentações culturais como das exposições e discursos das autoridades e intelectuais.
Reportando-nos às informações orais, dentro das ações que aconteciam, havia a
entrega também dos certificados das aulas de corte e costura e das exposições dos
materiais confeccionados. Eram artesanatos de corte costura e bordados delicados, uma
grande mostra de arte feita com paciência e dedicação, sob a orientação e fiscalização
rigorosa das professoras do ofício. Era tudo feito com esmero, originando uma grande
admiração aos que visitavam. Para Barbosa (2012), ex-aluna e concluinte do curso de
corte e costura, o momento era de muita emoção, dizia ela:
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As aulas de corte aconteciam no Duque mesmo. O salão grande era para
cortar os tecidos e os moldes, na sala pequena era para costurar. Depois
que me formei na aula de Corte e Costura, fui costurar em casa, mas
costurava na casa de uma amiga, pois não tinha máquina de costura. No
fim do ano, havia uma exposição dos materiais confeccionados na aula de
corte e costura. Uma exposição no Duque fazia gosto de se ver de tão
bonita. Quando a minha turma terminou fizemos 14 vestidos, todos foram
para a exposição cada qual mais bonito do que o outro. O meu paraninfo
foi o senhor Oscar Paulino de Souza e me deu de presente uma caisa de
sabonete Alma de Flores. Olga Araújo, filha de Seu Venâncio Zacarias era
da minha turma, o seu padrinho foi senhor Afonso Barros e deu de
presente a ela uma máquina de costura. Todas nós ficamos encantadas.

Na fotografia abaixo, observamos Barbosa (2012) com o seu diploma de corte e
costura na mão e vestida com uma das peças confeccionadas por ela mesma.

Figura 29 – Dona Jovelina Barbosa
Acervo Jovelina Barbosa. s/d

Nas festas de encerramento, a grande celebração da cultura era revestida de
pompa e gala. [...] A presença das autoridades [...] demonstra o prestígio atribuído à
escola pública e às instituições de ensino renovado (SOUZA, 1998). A festa de
encerramento do ano letivo era uma das mais concorridas. A ata do Livro de termos
(1952, p.22) continua a narrativa dos acontecimentos:

Pelos alunos foi cantado duas vezes a música “Meia-Canha” do folclore
gaucho recebendo grandes aplausos. Segui-se a entrega de certificados
aos alunos concluintes do curso complementar, ouvindo em seguida a
palavra da poetisa Olda Avelino que em brilhante improviso saudou os
escolares que naquele momento deixavam o Grupo Escolar Duque de
Caxias, destinando-se a outras escolas, incitando-os a cumprirem sempre
os seus deveres estudantis, demonstrando que a semente lançada pelas
professoras primárias jamais deixariam de germinar, fazendo de cada
aluno de hoje – homem ou mulher de amanhã – um batalhador incansável
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pela causa sublime da instrução. As palavras da inspiradora oradora foram
abafadas por calorosa salva de palmas.

Figura 30 – A oratória da aluna Isabel Barros
Acervo Família Barros, s/d

Para Araújo (2012), ex-aluna, na solenidade de entrega dos certificados, em sua
memória existe a lembrança da sua turma, uma grande turma em número de alunos
concluintes. Isto ocorreu em 1957, nas suas recordações, ela afirma que:

A nossa quinta série, foi a maior turma de todos os tempos do Duque de
Caxias, 59 alunos concluíram o primário nesse ano. 1957. A festa da
colação de grau era no Cine Eden. Ficava mais atrás o povo. A mesa fica
de frente para todas. Formada pelas professoras Dona Diair Gomes, Dona
Anaíde Dantas, Dona Nilza Dantas, Dona Rosilda Montenegro.

O Cine Teatro Eden - CTE10, foi palco de grandes manifestações festivas da
escola. Na figura 27, acima postada, em verdade, sintetiza um desses momentos.
Às vezes, a solenidade acontecia, de acordo com Sônia Araújo, da seguinte forma.
Dentro de uma das suas ações mais simples. Falava o orador da turma, as professoras e
alguma autoridade que estivesse presente e depois iam chamando os alunos pelo nome,
de um em um, para receber o diploma na mesa e terminava aí. Mas, em outras ocasiões,
aconteciam festas importantes.
10

Um cine teatro que se localizava na esquina da Rua Martins Ferreira com a Praça Nossa Senhora da Conceição, em
Macau/RN.
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No âmbito das informações orais, um tema fortemente debatido nas entrevistas era
a qualidade e rigidez do ensino do Grupo Escolar Duque de Caxias. Para muitos, mesmo
os que não constam nas entrevistas, aqueles certificados de ensino primário e do curso
de corte e costura, representavam uma passagem para outro universo do saber e do
mercado de trabalho.
Para Barbosa (2012), “as aulas eram puxadas”, e, em todos os momentos do
ensino, primava-se pela qualidade.

As aulas aconteciam com as matérias escritas nos quadro negro e os
alunos copiavam depois da explicação da professora e faziam os
exercícios. Quando era dia de prova, se um aluno errasse uma questão,
ele ficava repetindo até acertar. A professora explicava quantas vezes
fosse necessário. Os que acertassem tudo saiam da sala e se não fosse
haver mais nenhuma atividade iam pra casa.

É esse o quadro do ensino publico primário republicano que ficou na memória dos
que viveram aquele momento republicano.
Ainda sobre o tema, fala a ex-aluna Araújo (2012):

Na escola tinha uma coisa muito interessante, era chamada prova ditada
(Prova Oral) Tinha uma cumbuca em cima da mesa cheia de bilhetinhos
com os assuntos. A professora tirava um assunto e sorteava o nome do
aluno, aí o aluno tinha que dizer todo o assunto do bilhetinho. Podia ser de
Português, de Geografia, de História, de qualquer coisa, a gente tinha de
estar com tudo na ponta da língua. É quando eu dizia que existia educação
e aluno aprendia nessa cidade. Hoje é só enganação.

Também para Souza (2012), ex-aluna e ex- professora:
É o seguinte, eu entrei no “Duque” porque Dona Olda Avelino dava uma
aula à noite. Como se fosse uma aula de reforço. E eu fui estudar com ela.
E eu era muito interessada e ia pra lá e ficava ajudando. Com os alunos e
tudo e ali mesmo ela me explicava os meus deveres de casa. Então assim,
eu terminei o primário no Duque de Caxias e fui fazer a Escola Normal,
também no Duque de Caxias à noite. Aí quando eu terminei fui substituir
uma professora que tirou licença e Dona Olda Avelino me colocou para
ensinar. Depois eu fui nomeada professora regular. O ensino do “Duque”
era muito pesado, tinha gente que desistia. Quando um aluno recebia o
diploma estava cheio de grandes conhecimentos.

A proposta de desenvolvimento educacional apresentada pelos republicanos,
embora de forma lenta e gradual, foi se alastrando pelo país; cada educandário procurava
com primazia adequar-se à nova realidade e implementar um ensino rígido e de natureza
ideológica; daí a ênfase atribuída às festas de encerramento, em que todos os esforços
dispensados, durante o ano letivo, eram aflorados e suas causas e efeitos tornavam-se
visíveis.
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Nesse sentido, concordo com a pertinente observação, de Souza (1998, p.253)
uma vez que:
O regulamento recomendava que a essas festas fosse dada
toda a solenidade possível, com vistas a estimular as crianças e a criar no
público práticas usuais dos grandes colégios particulares do Império,
inclusive aqueles de confissão religiosa. [...] Essas práticas introduzidas no
ensino público ajudaram a criar uma imagem de escola primária à altura
dos melhores padrões educacionais existentes.

Figura 31 – Turma de alunos concluintes com os seus respectivos certificados na mão.
Acervo Rosarinho Pimentel, s/d

Figura 32 – Aluna Dilma, recitando um poema na solenidade de entrega dos certificados do ensino primário.
Acervo Rosarinho Pimentel, s/d

A escola republicana se pretendia um espaço de convivência social, tornar-se um
centro de referência pessoal que marcam os sujeitos que por ali passam, ao assumir esse
destino, a escola pública republicana refletia os ideais e tendências de uma comunidade.
94

GRUPO ESCOLAR DUQUE DE CAXIAS
Festas escolares: uma celebração de múltiplos significados

Continuando o registro do evento em destaque segue a ata do Livro de termos (1952,
p.22), que relata ainda as seguintes informações:

Continuando a programação, o coro orfeônico masculino cantou “A escola
é barquinho”, canção primorosamente executada que deixou magnífica
impressão nos presentes, encerrando-se assim a primeira parte das
festividades.
Iniciando a segunda parte da festa escolar: tivemos:
1) Mãe – poesia pela aluna Maria Luíza Macedo
2) Três de Julho – samba por Lêda Paiva
3) Divina Tragédia – poesia por Shyrlei Souza
4) Coimbra – fado por Maria Auxiliadora Paiva
5) Eu sou o caminho, a verdade e a vida – poesia por Dirce Fernandes
6) Mãezinha Querida – Valsa por Shyrlei Souza
7) Deus – poesia por Roberto Montenegro
8) Deus salve a América – Côro orfeônico
9) Promessa – samba por Severina Lima
10) Paisagem Paulista – samba por Lêda Paiva
11) A Bandeira – poesia por Sônia Dantas
12) Mãe – poesia por Edna Macêdo
Vivamente aclamado pelos presentes usou da palavra o Dr. Pereira da
Nóbrega, que como sempre, prendeu a assistência pela elevação dos seus
conceitos e sábias advertências aos jovens que o escutavam.

Figura 33 – Festa solene de entrega dos diplomas do Jardim da Infância
Acervo Família Barros, s/d
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Figura 34 – Entrega do certificado do ensino primário
Fonte: Santos. Acervo Sebastião Alves Maia. 1971

Encerrando a sessão falou o Senhor Prefeito Municipal congratulando-se
com as professoras do educandário pelo aproveitamento demonstrado
pelos alunos, bem como pela hora de arte que lhe fora proporcionada,
assim como os demais ilustres convidados. Pelos escolares fora efetuado
o Hino Nacional, finalizando-se assim a sessão.
Atendendo ao convite da diretora Diair Gomes de Souza, visitaram os
presentes os salões onde se encontravam em exposição os trabalhos
executados pelas crianças do jardim da infância e demais classes do grupo
escolar.
Entre as crianças foi feita uma distribuição de bombons e realizaram-se
animadas danças com a cooperação da Banda de Música local,
gentilmente cedida pelo Senhor Prefeito Municipal. E, para constar, eu
Anaíde Dantas, servindo de secretária, lavrei o presente termo que assino
com as autoridades, colegas e que mais o quiser. Macau, 30 de novembro
de 1952. (DANTAS, 2012).

Como dito anteriormente, a organização das festas de encerramento do ano letivo
transformava-se em um ato social de grande envergadura e envolvia toda a comunidade
escolar e circunvizinha. No momento, era facultada a palavra aos oradores oficiais que
apreciavam demoradamente as realizações da escola destacando pontos considerados
relevantes para as atividades educacionais desenvolvidas.
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Assim, consideramos válido destacar duas visitas de uma ilustre autoridade da
capital, que, em vistoria ao Grupo Escolar Duque de Caxias, passou em revista vários
acontecimentos que eram realizados.
Nessa oportunidade, a visita tratava-se de uma inspeção pelo Inspetor de Ensino o
senhor Antônio Estevam da Silva, no dia 15 de setembro de 1952. O ilustre visitante foi
recebido pela diretora do educandário a Professora Diair Gomes de Araújo e seu corpo
docente, no momento constituído pelas professoras Rosilda Pinheiro Montenegro, Almina
Dantas de Araújo, entre outras. Além das professoras de Artes e Ofícios Ivani Queiróz,
substituída por Marieta Abreu, e Esilda Araújo Costa, substituída por Hilda de Melo de
Paiva. Na oportunidade, a visita do inspetor constatou que a escola tinha com um número
de 281 alunos matriculados. Os horários de funcionamento eram das 7h30m às 11h, das
13h às 16h e das 18h30m às 20h30m. Ainda em visita ao curso Normal Regional que
funciona no mesmo prédio, à noite, a inspeção encontrou 26 alunos, assim, distribuídos: 7
do sexo masculino e 19 do sexo feminino, com funcionamento das 19h às 21h30m.
Encerrando a visita, a ata reza em sua lavratura, “Macau, 15 de novembro de 1952,
Antônio Estevam da Silva (Inspetor de Ensino), copiado, remeta-se ao Departamento de
Educação para fins de direito.” Livro de termos (1952, p.23).
Em outra visita, o referido Inspetor de Ensino, o senhor Antônio Estevam da Silva,
constatou vários registros no analisado LIVRO DE TERMOS, Na oportunidade, encontrou
respondendo pela direção escolar o Doutor Hildenburgo Gonçalves de Melo,
acompanhado das professoras, Anaíde Dantas, Eunice Galvão Montenegro, Maria de
Lourdes Bezerra, Olda Pinheiro Avelino, entre outras. O inspetor destaca que, do ponto
de vista pedagógico, são adotados os livros recomendados pela Portaria de nº 384, de 27
de dezembro de 1952, assinada pelo senhor Diretor-Geral de Educação. Ficou constatado
que o Grupo ressente da falta de material de expediente e de material didático. O prédio
está carecendo de uma limpeza, para o que já existe um orçamento de Cr$ 28.000,00.
No Curso Normal de Macau, cuja criação foi fruto da lei nº 621, de 6 de dezembro
de 1951, verificou-se, a matrícula de 26 alunos, porém, um frequência de apenas 11
alunos.
Ao final da visita, que consta na ata que foi escrita de próprio punho pelo ilustre
visitante merece destaque as suas palavras, (LIVRO DE TERMOS, 1949 p. 35).

Assisti ainda uma apresentação de canto orfeônico, que produziu uma
agradável impressão. Fazendo as mais ardentes vistas para que esta
cidade ampare com o maior carinho, os seus estabelecimentos de ensino,
propiciando um futuro promissor e na extensão da riqueza do município,
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encerro este termo, do qual recomendo que seja enviada uma cópia ao
departamento de educação. Macau, 21 de setembro de 1955.
Antônio Estevam da Silva (Inspetor de ensino).

Por conseguinte, percebemos que tanto as ações recreativas, solenes e sociais
quanto às visitas das autoridades de ensino eram situações institucionalizadoras da
cultura escolar, ou seja, tinham propósitos comuns: a modernidade educacional do ensino
público primário com bases nos princípios dos ideais republicanos, reforçadas pelas
dimensões fundamentais dos estudos sobre a cultura escolar que são as práticas
escolares. Essas relações contribuíram acentuadamente para a organização de melhor
delimitação

teórico-metodológico

das

pesquisas

sobre

práticas

escolares

e

a

compreensão do seu estatuto epistemológico. Com isto, descobrindo a natureza da
importância das fontes orais, que abordam diretamente as práticas, encontramos as
pistas mais contundentes da nossa pesquisa. “Em boa parte estamos lidando com cultura
escolar prescrita, estas, por sua vez vêm à tona devido a força da oralidade dos que
viveram, praticaram e presenciaram seus acontecimentos. São os limites da história da
educação e da cultura escolar.” (PAULINO et al. p.154, 2004).
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3.7 - AS FESTAS RECREATIVAS – AÇÕES DE LAZER E DE VALORES

FIGURA 35 – Festa junina no educandário.
Fonte: Santos. Acervo Maurus Santos. s/d
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3.8

FESTAS JUNINAS

Essas celebrações que são tradicionalmente conhecidas como festas pagãs do
solstício de verão, que segundo o calendário juliano era comemoradas no dia 24 de junho
estão totalmente enraizadas na nossa cultura, principalmenente na região Nordeste.
Porém, na Idade Média foi cristanizada pela Igreja Católica e tornou-se a festa de São
João, acompanhada de mais dois santos, São Pedro e Santo Antônio e chamam-se
Festas Juninas.
Com origem no norte da Europa, essas festas também são encontradas na
América do Norte, Austrália e, principalmente, no Nordeste brasileiro. Suas principais
caracteristicas são a fogueira, mastro de São João, balão, fogos pirotécnicos, danças
folclóricas e quadrilhas juninas. As músicas são especialmente relacionadas às danças e
à região. No nosso caso, o forró, o baião, o xote, o reizado, o samba-de-coco e as
cantigas, são típicas das festas juninas.
É uma festa que exalta o fogo. Os fogos atravessaram os séculos e cruzaram os
oceanos sem se apagar. E se a população europeia não associava a festa do fogo e da
luz ao Santo Batista – visto como homem austero, comedor de mel e gafanhotos –, na
nova colônia portuguesa a mensagem vingou rapidamente, ainda no século XVI, graças
ao trabalho dos jesuítas. Prova disso está nos Tratados da Gente e da Terra do Brasil,
escritos por Cardim (p. 86, 1584):

Três festas celebram estes índios com grande alegria, aplauso e gosto
particular. A primeira é as fogueiras de São João, porque suas aldeias
ardem em fogos, e para saltarem as fogueiras não os estorva a roupa,
ainda que algumas vezes chamusquem o couro.

Por ser uma data de celebração à colheita, é comum, portanto, encontrar as
comidas típicas do nordeste, tais como: a canjica, a pamonha, o bolo pé de moleque, o
arroz doce, a tapioca, o munguza, o bolo de fubá, o milho assado, o milho cozido e outras
iguarias. Entretanto, era uma festa tipicamente rural. Mas foi, nas áreas urbanas que a
festa de São João se tornou um acontecimento de sucesso, aproximando-se dois
principais eixos da vida social: as ruas e as igrejas. Nos dias santificados, as cidades se
iluminavam enquanto o chão das ruas era decorado e as janelas enfeitadas com tecidos e
potes de flores. As igrejas reuniam o público em encontros esporádicos para os quais
todos acorriam desejosos de ver e ser vistos, mas também para conversar, assistir às
representações teatrais de cantos e danças.
100

GRUPO ESCOLAR DUQUE DE CAXIAS
Festas escolares: uma celebração de múltiplos significados

Por sua vez, o processo festivo do Grupo Escolar Duque de Caxias não detinha,
nas programações dos seus primeiros anos de existência, as festas juninas. Festas essas
que só foram ocorrer a partir das décadas de 1940, haja vista que, no livro de atas
pesquisado, não consta nenhum termo de registro das referidas festas. Se isso é sabido,
uma pergunta se impõe. Como vamos processar um texto referente à temática festas
juninas? Por sua vez, todas as informações foram adquiridas oralmente através das
entrevistas abertas.
Para Barbosa (2012), 80 anos, ex-aluna do Grupo Escolar Duque de Caxias, “Uma
festa no Duque de Caxias era a coisa mais linda do mundo. Ave Maria! Ia todo mundo. As
autoridades, as professoras, a diretora, os alunos e o povo da cidade. Era o dia todo”.
A programação junina era previamente discutida e com larga antecedência
preparada pelas professoras. Por motivos constitutivos já aqui mecionados, o calendário
de festas dos grupos escolares não continha obrigatoriamente, pelo menos inicialmente,
as festas juninas. Mas, como se esquivar de uma realização dessa natureza em plena
região Nordeste? Berço das intensificações das festas juninas? As festas juninas já
estavam enraizadas no imáginário popular e é uma das suas principais manisfestações
recreativas e culturais, princpipalmente no Nordeste.
Tratando da representação das festas juninas e seus principais aspectos estéticos,
sociais e religiosos no Nordeste, Chianca (2009, p. 4) assim se expressa:

E foi assim que o São João tornou-se “a mais brasileira das festas”, nas
palavras de Roger Bastide (1898- 1974), famoso antropólogo francês que
viveu em nosso país na primeira metade do século XX. Entre fogueiras,
balões, danças, brincadeiras, música e muita comida, sempre sobra um
espaço para o santo: lá está ele, representado em forma de menino, de
cabelos encaracolados, carregando um cordeirinho nos braços. Inocente
criança que dorme, e que a festa – licenciosa e profana, por mais que a
Igreja tente impedir – quer despertar com seus fogos e rojões: “Acordai,
João!”

Esse momento parece bastante significativo porque finalmente, queremos relevar,
que mesmo diante das informações oralmente adquiridas, existia uma programação
organizada com seus critérios correspondentes ao objeto que estamos estudando.
Do ponto de vista da organização, a programação do “Duque de Caxias” se dividia
distintamente. No período vespertino e matutino, brincadeiras com as crianças servido de
lanches e, no final da tarde, a festa junina propriamente dita, com dancinhas folclóricas,
quadrilhas, casamento matuto, comidas típicas e concurso de danças. Convém lembrar
que os sons que animavam a festa, era produzido, às vezes, por radiolas portáteis, que,
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segundo informação oral, em determinados momentos só se escutava o chiado dos
sapatos no assoalho cobrindo totalmente o som emitido pela radiola. Outras vezes era
produzido pelo trio de sanfoneiros, ou seja, os mais comuns eram o do Safoneiro Antônio
Salgadeira (Antônio Francisco dos Santos), pai de Carlos Salgadeira, - músico esse que
animava a festa em destaque neste momento, - e mais recentemente pelo trio liderado
pelo acordeonista Dedé de Colô, João Pimentinha no Pandeiro e Netinho de Colô no
surdinho.Era o genuíno forró pé de serra. (informação oral prestada por Getúlio Teixeira)11
A festa, geralmente, obedecia à seguinte programação. As brincadeiras e lanches
se davam nos seus respectivos turnos. Os alunos chegavam, no caso os do turno
matutino, tomavam um café e, em seguida participavam de uma série de brincadeiras no
pátio da escola, que, nessa época, era dividido ao meio por um muro. Os meninos
brincavam de um lado enquanto as meninas de outro.
Quando observo os elementos que compõe essas atividades festivas, encontro as
expressões da cultura escolar representativas do recorte temporal definido, com seus
princípios e preceitos de comportamentos, informações e os atributos educacionais.
Mesmo essas festas tendo sido criadas em diferentes momentos do contexto escolar,
neste caso, as festas juninas, representam um momento de encontro social e recreativo,
que podemos considerar como uma proposta da prática do civismo e representatividade
de situações políticas em que o país se situava naquele momento, portanto, construídas
numa base cultural, num conjunto de valores e representações, em situações de interação
e relação.
Destaco, por assimilação da própria cultura escolar, algumas brincadeiras
realizadas no educandário durante essas atividades recreativas que eram: gato no pote,
mancha de bolão, corrida de saco, corrida de ovo na colher, pau no sebo, cabo de guerra.
Uma brincadeira bem caracteristica da escola devido o seu modelo arquitetônico era um
grupo correr em volta da escola por um lado e outro correr pelo outro o que chegasse em
maior número primeiro no pátio era o vencedor. Essas brincadeiras, geralmente eram
praticadas pelos meninos. As brincadeias das meninas eram mais leves como queimada
(jogo de bola com as mãos), bambolê, pular corda, avião (amarelinha), entre outras.
No turno vespertino, o evento se repetia, porém, no lugar de um café da manhã,
antes de começar as brincadeiras, era servido um lanche no final da tarde; as
brincadeiras eram identicas. Geralmente, no período junino, não havia os cantos, recital

11

Getúlio Teixeira, ex-aluno do Grupo Escolar Duque de Caxias. Advogado, professor e historiador. Cronista do Blog
Baú de Macau. http://www.obaudemacau.com/
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de

poesias,

hinos

orfeônicos,

tampouco

discursos

de

autoridades.

Quando,

esporadicamente, existia alguma intervenção oral, era para ser lido a origem das festas
juninas e

suas

caracteristicas

culturais. Essas ações recreativas

também

se

manifestavam em outras datas da escola, porém, era no período junino que ocorriam com
maior intensidade.
As crianças que participavam das dancinhas folclóricas tinham as suas roupas de
papel confeccionadas pelos professores. Uma das principais confeccionadoras das
roupinhas eram as professora Chaguinha Dantas e Dinorá Duarte.
Papel de revistas, papel de seda e papel de embrulho tingidos com anilina e outros
corantes extraídos do carvão, caco de telha e calcário, eram os materiais utilizados na
confecção das roupas bem apresentadas.
Segundo Dinorá (2012), as roupinhas ficavam lindas:

Eu e Chaguinha Dantas ficavámos até tarde fazendo as roupinhas dos
meninos. No outro dia dava gosto ver de tão lindas que ficavam. Era um
pena que depois eram rasgadas, ou até mesmo durante as apresentações
se rasgavam, afinal, eram de papel. Mas cumpriámos o nosso dever de dar
o melhor para aquelas crianças.

No final da tarde até por volta das 8 horas da noite, as festas juninas às vezes
aconteciam na Quadra do Basquete, hoje Lions Clube de Macau, no Bar Rochedo12, nas
salas de aula ou no próprio pátio da escola.
Nesse momento as situações eram bem mais complexas. A presença de adultos
que não pertenciam a escola era em maior número, já que vinham os pais, amigos,
professores de todos os turnos e de outras escolas, além dos alunos maiores e pessoas
da comunidade que simplesmente vinham participar ou prestigiar a programação.
De acordo com informações orais, a programação junina do Grupo Escolar Duque
de Caxias iniciava-se com a recepção dos partitipantes que ficavam circulando pelas
barracas de comidas típicas, de pescaria de prêmio, tirando fotos nos painéis decorativos,
onde ficava em prontidão o fotográfo da época, Seu Santos13 e, em seguida, dirigiam-se
as suas mesas. A decoração do ambiente era feita com palhas e cachos de coqueiros,
bandeirinhas de papel de seda e as toalhas das mesas também eram feitas de papel de
embrulho tradicional com motivos juninos decorados no canto. Geralmente, em cima da
mesa, havia uma lembrancinha temática que os participantes levavam para casa. Eram
12

Um bar que tinha um grande salão muito utilizado para as festas e que ficava na esquina da Igreja Matriz
com a Rua da Frente
13
Seu Santos era um fotografo que residiu em Macau durantes as décadas de 1950 a 1980. Indo em seguida morar em
Recife/Pe, com a sua família, onde está até os dias atuais.

103

GRUPO ESCOLAR DUQUE DE CAXIAS
Festas escolares: uma celebração de múltiplos significados

motivos juninos, artesanais e feitos caprichosamente pelas organizadoras das festas.
Uma das principais organizadoras das festas era Arlete Souza.
A programação se desenvolvia da seguinte maneira. Inicialmente, mesmo que de
forma esporádica, era lido um texto sobre as origens das festas juninas, geralmente pela
diretora da escola ou alguma professora de boa eloquência. Em seguida, eram
apresentadas as dancinhas folclóricas, em grupos, em pares ou individuais que eram
muito aplaudidas pelos expectadores. Às vezes, as dancinhas, eram apresentadas logo
em seguida, e um pouco mais tarde, acontecia à quadrilha matuta. Nesse intervalo,
faziam-se leilões de frango assado, bolo de milho, panelada de galinha caipira, cestas de
cocadas e outras iguarias inerentes à época.
Na hora da quadrilha matuta, a festa ficava em polvorosa. Era uma correria e o
casamento matuto era a temática nuclear daquele momento culminante.

Figura 36 – Casamento matuto realizado na festa junina.
Fonte: Raimundo Fotógrafo. Acervo José de Hipólito. 1960

Esse momento era de contagiante alegria e de intensa movimentação. A quadrilha
junina tem uma natureza histórica muito interessante e rica no seu conteúdo, claro, que se
situam diferentemente nos seus contextos.
Dando uma natureza social a sua explicação, concordo com Chianca (2007, p.50)
quando ela diz que:
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As descrições dos viajantes da época doBrasil colonial apresentam as
quadrilhas como danças praticadas nos salões ricos da corte, tanto na
cidade quanto no campo, e nos falam que D. Pedro II era muitíssimo
apreciador de quadrilhas. Ao longo dos anos, a quadrilha democratizou-se
até se tornar uma dança praticada pelos menos abastados. Essa história
pode ser compreendida quando sabemos que uma vez chegadas à corte
do Rio de Janeiro as quadrilhas disseminaram-se, entrando nos ricos
salões de Salvador, Recife e São Paulo em suas várias versões :
“quadrilha de Julien”, “quadrilha de Munsard”, francesa, diplomática ,
napolitana, delanceiros e quadrilhas cottish.

A dança era muito animada e a participação era geral. Formavam-se duas filas de
pares, em trajes matutos, que, para Chianca (2007), era uma forma representativa do
homem do campo, e os casais alinhavam-se frente a frente. Os passos e os movimentos
eram orientados pelo puxador, que, às vezes, eram as professoras, mas, em muitas
ocasiões, em Macau, segundo Souza (2012), era um senhor chamado João Neblina (João
Pereira), que era um grande incentivador das danças folclóricas e populares. Os passos e
movimentos apresentados eram ensaiados de forma preestabelecida e, no dia a
apresentação fluía com elegância. As duas filas não competiam entre si, mas formavam
um conjunto com evoluções ordenadas e harmonizadas.

Figura 37 – Quadrilha Junina no Clube Terpsícore. Acervo João Neblina. s/d

Enfim, o casamento matuto. Era o momento esperado por todos, já que envolvia
uma dramatização e muito humor.
Como sinaliza Chianca, (2007, p.51):
Os dançarinos das quadrilhas tradicionais são todos “matutos”, reunidos
para um casamento na roça, no qual se representa o enlace (quase)
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forçado de um matuto que engravidou a noiva e que tenta fugir, mesmo na
presença das autoridades religiosas e da lei. O pai da noiva consegue
capturá-lo nas suas tentativas desesperadas, e os convidados se deliciam
escutando o diálogo entre ele, o pai da noiva, o padre, o delegado e a
noiva, através de um texto malicioso que revela as tensões e conflitos em
jogo nesse matrimônio. A quadrilha é então o baile da festa de casamento
dos noivos – personagens principais da quadrilha, junto com o padre e o
juiz (ou policial). Uma quadrilha também pode ocorrer sem um casamento
matuto, mas já em 1843 foi descrita por Melo Morais Filho como uma das
danças de uma festa de casamento.

Assim, a investigação tomada, como referência, a festa junina, no caso desta
pesquisa a maior parte foi através de informação oral, descobrindo que ela se processa
em diferentes níveis culturais igualmente relevantes, como a música, a decoração, a
culinária, as práticas religiosas, a sociabilidade e a dança.
Para Souza (2012),

Nesse tempo as festas juninas começavam a ser organizados dias antes,
tinha as quadrilhas e as dancinhas. Essa festa que Vilma Pinheiro
participou foi no Lions, porque já era maior. Lá, nós mandamos fazer por
Dalvirene de Chico de Pedro Janjão, um bolo real, que era o bolo do
casamento, esse que está na foto. Lá quem tocou foi Salgadeira, o velho,
com seus componentes. A quadrilha saia da escola numa carroça com os
noivos, os meninos em pares todos atrás dançando e o sanfoneiro
tocando. Era uma animação muito grande por onde passava. O
casamento matuto era a principal parte da festa. Os noivos eram Vilma
Pinheiro e Damiãozinho, o tabelião foi Vivaldo Farias (que foi Rei Momo
por muitos anos nos carnavais de Macau), tinha o livro que a gente
organizava todo decorado, então ele assinavam, mandava os noivos
assinarem e os padrinhos do casamento. As testemunhas foram Bosco
Afonso e Aldivete. Os outros eram só convidados. Todos os dias tinha um
ensaio no final da aula. Os ensaios das festas juninas começavam logo
após terminar as festas da igreja católica do mês de maio. As dancinhas
folclóricas às vezes tinham nas festas juninas. Mas tinha um concurso de
xote. O casal que dançasse melhor ganhava um prêmio. Nesse dia não
houve dancinhas com roupa de papel. Essa era do pastoril. Tinham umas
barraquinhas de fogos de artifícios. Vendiam chumbinho, estrelinha,
traque, peito de veia, chuveiro, mijão, cobrinha... Só isso. E as comidas
às vezes eram os próprios pais quem mandavam. Tinha arroz doce,
canjica, milho verde, pamonha, cocada, bolos de milho e pé de moleque,
milho assado e cozinhado. Mas não era muito não, eram umas
barraquinhas acanhadinhas. Então era assim, tinha o casamento, tinha a
quadrilha, dançavam o xote e todo mundo ia embora. Não havia festa
baile. Começava às 16h e terminava entre 6 e 7 horas da noite. Era tudo
cedo. Porque era na época em que criança não ficava na rua até tarde.
Hoje tá tudo mudado. Bem, quanto aos participantes eram os alunos, os
pais, as professoras e funcionários e outras pessoas da cidade que
queriam ir ver a festa, como os ex-alunos e outras pessoas.
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Outra informação oral sobre as festas juninas da escola nos foi prestada pela exaluna Araújo (2012) narrando que:

As festas juninas era só São João. Tinha uma data pra fazer a nossa festa.
Tinha muitas danças que eram ensaiadas por Dona Anaíde Dantas. Ela
organizava aquelas festas, dancinhas, fazia quadrilhas com a gente,
meninos e meninas. E nós tínhamos a nossa data certa de fazer nossa
festa que era lá no Lions. Era muito simples, mas era uma festa boa. Eu
acreditava que ela (Dona Anaíde Dantas) fazia com amor aquela festa
porque ensaiava conosco, Eu estudava a terceira série com Dona
Terezinha Maia Barros, professora de alta competência e só ia estudar
com ela quem sabia mesmo. Dona Diair Gomes era quem ensinava a
quinta série. Todos os alunos iam trajados de roupa matutas, apenas as
dancinhas era que tinha as roupinhas iguais.
O conjunto não era eletrificado. Era tudo no gogó. Sanfona, pandeiros,
zabumba, violão e cavaquinhos e todos cantavam, Era muito animado.

Notamos que os indícios da materialidade da cultura escolar, em vários momentos,
se hibridam com a cultura histórica. Quando a entrevistada cita os elementos da
musicalidade local, dos conteúdos dos movimentos corporais da dança folclórica e das
imagens pictóricas da sua plasticidade, contribuem para comunicar que essas práticas
são portadoras dos elementos que as formalizam como representações culturais.
Para encerrar essa narrativa, consideramos pertinente transcrever a letra desta
saudosa e tradicional marchinha junina.
CAPELINHA DE MELÃO
Capelinha de melão
é de São João.
É de cravo, é de rosa, é de manjericão.
São João está dormindo,
não me ouve não.
Acordai, acordai, acordai, João.
Atirei rosas pelo caminho.
A ventania veio e levou.
Tu me fizeste com seus espinhos
uma coroa de flor.
(João de Barros e Adalberto Ribeiro)
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3.9

FESTAS DAS ÁRVORES E DAS AVES

Figura 38 – Alunos plantando uma árvore
Acervo da escola. s/d

A proteção das árvores é um dos aspectos primordiais para a
manutenção da vida humana e a natureza na sua totalidade. Desde o século V
que essa atitude inteligente de pessoas engajadas nesta causa reservava um
dia do ano para realizar plantio de árvores.
O francês Fourier pela sua inclinação a causa, no século XIX, criou o Dia
da Árvore. Outros povos europeus seguiram o seu exemplo. Entre outras ideias
Fourier era seguidor do pensamento de cooperativismo da harmonia com
fundamentos do socialismo libertário, além de ser crítico ferrenho da linha
burguesa cristã. Notamos esse outro exemplo nos Estados Unidos, J. Sterling
Morton, um morador do estado de Nebraska, que incentivava o plantio de
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árvores, em 10 de abril de 1872, instituído como “O Dia Internacional da
Árvore.” O “Dia da Árvore – The Arbor Day”.
No Brasil, os responsáveis pela primeira comemoração da “Festa das
Árvores” foram João Pedro Cardoso e Alberto Leofgren. O evento se deu na
cidade de Araras, em São Paulo, no dia 7 de junho de 1902, com o respaldo
das Leis Municipais números 18 e 19 de 1 e 2 de fevereiro de 1902
respectivamente. O objetivo ao se promover a festa era incentivar a plantação
e a conservação do meio-ambiente.
Um poema que era muito recitado nas programações dos grupos
escolares e, por informação oral, soubemos que também era recitado no Grupo
Escolar Duque de Caxias, nas festas das Árvores era o poema de Arnaldo de
Oliveira Barreto, Às Arvores.
Vejamos o referido poema:

AS ÁRVORES
Cavemos a terra, plantemos nossa árvore,
que amiga bondosa ela aqui nos será!
Um dia, ao voltarmos pedindo-lhe abrigo,
ou flores, ou frutos, ou sombras dará!
O céu generoso nos regue esta planta;
o sol de Dezembro lhe dê seu calor;
a terra que é boa, lhe firme as raízes
e tenham as folhas frescura e verdor!
Plantemos nossa árvore, que a árvore é amiga
seus ramos frondosos aqui abrirá.
Um dia, ao voltarmos em busca de flores,
com as flores, bons frutos e sombras dará!
(Arnaldo de Oliveira Barreto)

Já no dia 3 de maio de 1903, em Itabira/SP aconteceu uma festa da
mesma natureza. Desfiles de crianças conduzindo flores, mudas de plantas,
instrumentos agrícolas e andores enfeitados conduzindo mudas de pau-brasil e
magnólia, ambas plantadas por Coelho Neto.
Era uma manifestação que não tinha mais volta, então, um Decreto
presidencial de nº 55.795, datado de 24 de fevereiro de 1965, institui a Festa
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Anual das Árvores em todo Brasil. Devido às questões climático-geográficas,
as comemorações são festejadas em datas diferentes nas regiões brasileiras.
De acordo com o art. 2º do Decreto (1965), a finalidade da festa é
"difundir ensinamentos sobre a conservação das florestas e estimular a prática
de tais ensinamentos, bem como divulgar a importância das árvores no
progresso da pátria e no bem-estar dos cidadãos".
Entretanto, já no início do período republicano, em 1911, a Diretoria do
Ensino, enviou um documento circular no qual as escolas públicas do estado
de São Paulo instituíram a comemoração do “Dia da Árvore” e o “Dia da Ave”.
(SOUZA 2088).
Nesse caso, completa Souza (1998, p.274)

[...] nota-se a tentativa do estado de incutir valores
relacionados à natureza num contexto crescente de
urbanização e industrialização. Uma certa nostalgia da
sociedade rural se manifestava nessa busca de preservação de
valores. Já as datas cívicas objetivavam reforçar símbolos de
unidade e solidariedade social e legitimar o regime político,
enquanto as festividades religiosas e profanas mostram a
inserção na escola de costumes enraizados na prática social.

Perpassando uma forma de evitar o esquecimento, já para Escolano,
(1992, p.77):
[...] a ordem do tempo escolar é, além de um sistema
computo e de planejamento, uma forma de poder,
compromisso entre a política e os costumes, entre
interesses da economia, dos profissionais do ensino e
racionalidade organizativa da escola, entre os critérios
organização e liturgia.

de
um
os
da
de

O Grupo Escolar Duque de Caxias, devido à escassez de fontes escritas
sobre esse tema, dá a esta pesquisa, apenas, as informações orais sobre as
comemorações do Dia das Árvores e o das Aves. Eventos que foram
construídos da seguinte forma. Segundo Souza (2012), a programação deste
tema não oferecia muitas realizações. Para ela:

A programação se dava da seguinte forma. Dentro do grupo,
nas partes externas, entre a escola e o muro, havia as ações.
Os meninos faziam uma roda, cantavam hinos, recitavam
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poesias e escolhia-se um para plantar uma muda de árvore.
Depois ia para outro lugar. Fazia isso uma duas ou três vezes.
E no que eu me lembre, era só isso. Mas dizem que nos anos
iniciais do Duque as programações das árvores e das aves
eram mais cheias de coisas. Tinha além de tudo isso que eu
falei umas exposições, enchiam as salas de jarros com plantas.
Era muito bonito.

Observamos que o comentário da ex-professora é simples, mas
permeado de emoções. Para ilustrar essa sequência de fatos, colocaremos a
letra de Olavo Bilac de um hino muito cantado nas festas das Árvores nos
grupos escolares.
O HINO DAS ÁRVORES14
Quem planta uma árvore enriquece
a terra, mãe piedosa e boa:
E a terra aos homens agradece,
a mãe aos filhos a bençoa.
A árvore, alçando o colo cheio
de seiva forte e de esplendor,
deixa cair do verde seio
a flor e o fruto, a sombra e o amor.
Crescei, crescei, na grande festa
da luz, do aroma e da bondade,
árvores-glória da floresta!
árvores-vida da cidade!
Crescei, crescei, sobre os caminhos,
árvores belas, maternais,
dando morada aos passarinhos,
dando alimento aos animais!
Outros verão os vossos pomos!
Se hoje sois fracas e crianças,
14

Hino das Árvores, letra de Olavo Bilac, O Século Agrícola, nº 26, 25-01-1913, p. 1 in: João
Medina (sob direção), História Contemporânea de Portugal, Primeira Republica I, p. 184,
Amigos do Livro, Editores, Lisboa, 1985.
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nós esperanças também somos:
plantamos outras esperanças!
Para o futuro trabalhamos:
pois, no porvir, nossos irmãos
hão-de cantar sob estes ramos,
e bendizer as nossas mãos!

Observamos

que

também,

foram

feitas

referências

às

Aves.

Continuando a sua informação, Souza (2012) diz que: “Eu me lembro de que
tinha uma garça empalhada em cima do armário da diretoria. As garças eram
umas aves que apareciam muito na maré, nem sei se hoje tem mais. Era uma
garça empalhada. Essa deveria ir também para as exposições”.

Figura 39 – Garça Parda empalhada
Acervo Museu Virtual da Memória da Educação, s/d.

Continuando, Souza (2012) ainda afirma:

Tinham os trabalhos colados no mural, com poemas, textos,
desenhos tudo feitos pelos alunos. Era a exposição. Tinha
também umas colagens com penas de aves. As professoras
desenhavam as aves numa folha branca e os alunos iam
colando as penas uma a uma até formar o pássaro completo. E
colocava uma sementinha de pau-brasil vermelha no olho,
ficava lindo, pois eles usavam penas de várias cores e
formatos. Mas, também eram feitas outras figuras com
colagens de penas de árvores e colocadas no painel.
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Figura 40 – Aluno fazendo colagens com penas de pássaros.
Acervo educandário. s/d

Essas

exposições eram momentos marcantes na

vida escolar

republicana. Aconteciam, geralmente, nas festas de encerramento do ano
letivo, mas também em outras datas. Sobre este tema, trata com propriedade
Souza, (1998, p.261):

[...] as exposições escolares tornaram-se outra prática diuturna
nos grupos escolares. Representavam um momento de
exposição pública do trabalho e das atividades desenvolvidas
na escola. Por meio delas as famílias dos alunos e a população
em geral tomavam ciência da qualidade do trabalho
desenvolvido nos estabelecimentos de ensino. Fonte de
orgulho dos professores, alunos e familiares, a exposição
denotavam o capricho, o desvelo, a habilidade, o esforço, o
empenho e a dedicação dos alunos e professores. Nessas
exposições eram mostrados os resultados dos objetos
confeccionados na matéria de trabalhos manuais, bem como
cadernos, provas e outros registros do trabalho escolar.
Configurada como um microssomo próprio encerrado por
muros, grades e paredes e outras fronteiras não materiais, a
escola abria-se à cidade, à rua, à sociedade, aos alunos, aos
pais, aos amigos e as suas famílias. Nas festas e nas
exposições ela se dava a conhecer e a admirar ainda se fosse
de forma teatralizada e figurativa.

Para ilustrar essa finalização, exporemos um trabalho do poeta Olavo
Bilac, intitulado PÁSSARO CATIVO, poema que era amplamente recitado nas
programações do educandário.

113

GRUPO ESCOLAR DUQUE DE CAXIAS
Festas escolares: uma celebração de múltiplos significados

PÁSSARO CATIVO15
Olavo Bilac
Armas, num galho de árvore, o alçapão
E, em breve, uma avezinha descuidada,
Batendo as asas cai na escravidão.
Dás-lhe então, por esplêndida morada,
Gaiola dourada;
.
Dás-lhe alpiste, e água fresca, e ovos e tudo.
Por que é que, tendo tudo, há de ficar
O passarinho mudo,
Arrepiado e triste sem cantar?
É que, criança, os pássaros não falam..
Só gorjeando a sua dor exalam,
Sem que os homens os possam entender;
Se os pássaros falassem,
Talvez os teus ouvidos escutassem
Este cativo pássaro dizer:
.
"Não quero o teu alpiste!
Gosto mais do alimento que procuro
Na mata livre em que voar me viste;
Tenho água fresca num recanto escuro.
Da selva em que nasci;
Da mata entre os verdores,
Tenho frutos e flores
Sem precisar de ti!
Não quero a tua esplêndida gaiola!
Pois nenhuma riqueza me consola,
De haver perdido aquilo que perdi...
Prefiro o ninho humilde construído
.
De folhas secas, plácido, escondido.
Solta-me ao vento e ao sol!
Com que direito à escravidão me obrigas?
Quero saudar as pombas do arrebol!
Quero, ao cair da tarde,
Entoar minhas tristíssimas cantigas!
Por que me prendes? Solta-me, covarde!
Deus me deu por gaiola a imensidade!
Não me roubes a minha liberdade...
Quero voar! Voar!
Estas cousas o pássaro diria,
15

Pássaro Cativo. Olavo Bilac.
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Se pudesse falar,
E a tua alma, criança, tremeria,
Vendo tanta aflição,
E a tua mão tremendo lhe abriria
A porta da prisão...
Concluímos esta parte da pesquisa, após a citação desse poema de
Olavo Bilac, Pássaro Cativo, que tem o intuito de conscientizar do público
infantil sobre a relevância da natureza. O poema se baseia no conceito de
humanização e produz e uma ideia de que devemos respeitar os pássaros. O
texto poético que possui um caráter didático pelo fato de haver nele a ideia de
instruir o público infantil.
As temáticas apresentadas ao longo do poema relacionam-se, pois o
substantivo "pássaro" faz menção a algo que é originário da natureza e o
adjetivo "cativo" refere-se ao aspecto de isolamento, prisão, cuja concepção,
como será apontada, pode ser relacionada a um fato histórico: a escravatura.
Destarte, ficamos convictos de que, compreendemos a importância das
festas escolares como realizações que envolviam o espírito cívico embutido na
sociedade e que era a difusão oficial dos princípios republicanos adequadas ao
seu referido período como sendo a nossa problemática de pesquisa. Esses
princípios, embutidos nessas realizações, se pretendiam como anunciação de
ritos de passagens e difusão de costumes, como parte da cultura escolar em
seu espaço de análise e da história da educação brasileira enquanto campo de
investigação, e com isso, abrir a possibilidade da construção de um diálogo
fecundo e crítico, formalizando as possibilidades de investigação e os seus
prováveis resultados.
.
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IV

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com a construção da história das festas escolares do Grupo Escolar
Duque de Caxias - o primeiro e único na categoria na cidade - notamos que ele
assinalou um espaço urbano da cidade de Macau/RN, não, apenas, por haver
sido um símbolo de modernização, mas, principalmente, por ter produzido um
estilo moderno e se transformado em um emblema educacional republicano, ou
seja, em nenhum outro período da história, a escola primária colaborou, de
forma tão significativa, para robustecer a positividade do novo regime político
brasileiro – A República.
Desse modo, esse novo aspecto institucional de educação primária
apontou, admiravelmente, para a história da educação, como uma escola
moderna que era, naquele período, reconhecida como uma escola primária em
constituição. A nova ordem escolar libertava-se das casas e das igrejas para
ocupar o seu próprio lugar. Era a efetivação da escola pública, quer dizer,
conhecida com natureza própria, singular e independente. Uma escola que
tinha em, seu caráter social, a incumbência de educar e escolarizar.
Nessa ordem, o Grupo Escolar Duque de Caxias se apresenta como um
ambiente que suplantou a fronteira de um estabelecimento de educação onde
não, apenas, se escolarizava, mas, especialmente formava o cidadão ativo e
republicano. Essas aparências, nos parece, ficaram muito evidentes no Livro
de termos e nas atas nele contidas que avaliamos para a construção dessa
dissertação.
Como vimos o Grupo Escolar Duque de Caxias acompanhava a ideia
central da pedagogia escolar proposta pela república em construção. Todas as
inovações de ensino, pelo menos, em parte, eram de ordem física, material e
metodológica, para após isso ter o seu modelo seguido pelos outros
educandários.
O Grupo Escolar Duque de Caxias acompanhou as transformações
urbanísticas, políticas e educacionais na cidade de Macau e foi palco de
grandes encontros prestando a sua contribuição enquanto espaço institucional
de ensino carregado das prerrogativas disciplinares da ordem republicana. Seu
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modelo arquitetônico fez-se presente na sua materialidade adentravam em seu
interior e aos olhares externos dos transeuntes. Sua proposta de organização
ia muito além dos muros delimitadores do espaço escolar.
Nesse sentido, uma das principais atividades que projetavam esses
encontros sociais e políticos eram as festas escolares que compunham, em
seu entorno, relativamente relacionadas ao aspecto cultura escolar. Nessas
programações embutia-se o espaço disciplinador e vigilante da ordem política
vigente e o novo tipo de relação entre a escola e a sociedade. Essa relação
estreitou as ações de comunicação e cultura com a comunidade, realizando
momentos de integração entre o corpo docente, discente e pais, através das
festas cívicas e festas solenes oferecidas no seu interior, patrocinando a
sugestão em voga de engajamento educativo e social. A fundação de uma
escola primária de boa qualidade na cidade de Macau/RN foi em decorrência
das pretensões culturais dos líderes políticos e dos intelectuais. Eram pessoas
que se tornaram admiráveis intérpretes das afinidades e das alternativas de
poder, tanto na ordem econômica quanto política e cultural. Essa alternância se
travava nas esferas municipal, estadual e federal. Não era de se admirar que,
em todas as programações festivas, os nomes dos vultos de destaque na
sociedade estavam sempre presentes, ora proferindo pomposos discursos, ora
apreciando as programações e, ainda, em muitos casos assinando as atas de
registro dos eventos.
Nesse contexto, verificamos que a escola pública no formato grupo
escolar estava totalmente ligada a situações econômica e política da região.
Isso significava que construir e implantar um grupo escolar, principalmente nas
cidades do interior do estado, era uma situação de vultoso investimento em
curto prazo. Daí, compreendemos a natureza dos discursos enaltecedores dos
ideais republicanos proferidos pelos professores, políticos, intelectuais e clero,
durantes as festas escolares, principalmente as festas solenes.
Em síntese, podemos avaliar que durante a construção desta
dissertação, partimos de um universo mais amplo, da historicidade dos grupos
escolares, da implantação da ordem republicana e do modelo escolar proposto
com sendo um ícone de modernização. Em seguida, adentramos na escola em
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destaque analisando as suas festas escolares, partindo do conceito de cultura
escolar, confirmando que, no seu cotidiano, as muitas práticas dos professores
e gestores se coadunavam com os ideais da república, recentemente
implantada no país e em construção. Esse espaço escolar era também um
destaque de padrão arquitetônico na composição do panorama urbano da
cidade de Macau. Muitos comentários e publicações na imprensa local deram
destaque a sua construção, assim como ao seu potencial educativo. No
JORNAL DE MACAU, de 15 de setembro de 1917, uma notícia sobre a
construção do Grupo Escolar Duque de Caxias, do antigo prédio, informando
que “a planta já foi aprovada pelo Dr. Diretor de Instrução.” Em outro momento,
na edição de 22 de setembro de 1917, o editorial critica o local onde seria
construído o grupo. Em outra publicação do mesmo jornal, de 6 de outubro de
1917, o colunista Zé Macauense faz um comentário sobre o local onde seria
construído o grupo escolar nos termos: “Eu, porém, acho-o muito bom: – em
Macau é só onde não há poeira!”
Por fim, fizemos alguns levantamentos que poderão servir de ideias para
outros pesquisadores que, porventura venham a se embrenhar nesse
emaranhado de informações que é a história dos grupos escolares no Brasil,
uma vez que esta pesquisa elencou o surgimento de elementos até então
inexplorados e que não foram esclarecidos adequadamente. Como por
exemplo, podemos citar: os métodos pedagógicos, os exames de seleção, a
edificação e a planta do prédio, os significados dos materiais escolares, a festa
de inauguração em 23 de fevereiro de 1923, a passagem de grupo escolar para
escola estadual, a demolição do prédio histórico e a construção de uma nova
edificação de modelo moderno, sem beleza arquitetônica e o aperfeiçoamento
dos professores que não faz parte dessa pesquisa por se distanciar do tema
central: as festas escolares. É imprescindível que se façam analises com maior
atenção, no agrupamento desses estabelecimentos e indagar seus conteúdos
em cada um deles de forma isolada, tomando conhecimentos das suas
características, seu alcance e eficácia, seus métodos, e além do mais,
investigar o impacto dessas ações ocasionado interna e externamente nas
referidas escolas.
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É imperativo que outras investigações sejam realizadas e postadas em
monografias, artigos científicos, dissertações e teses, para que determinados
pontos que não foram totalmente esclarecidos neste trabalho possam vir a ser
objeto de análise e revisitações.
Destarte, aguardamos que, a partir desta dissertação possam florescer
outros caminhos para se analisar o mesmo objeto, e assim, que se alargue a
construção do saber no que diz respeito à história da nossa educação.
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ANEXOS
ANEXO A – Homenagem ao Grupo Escolar Duque de Caxias
Escola Estadual Duque de Caxias: ontem, hoje, amanhã e sempre!
Ontem um bonito prédio: alto, elegante, com edificação e construção
sólidas, amplas salas de aula, janelas, portas, escadas de grande realce, a
escola tinha cobertura de telhas francesas, localização privilegiada.
Ao amanhecer, o sol despontando no horizonte refletindo seus
luminosos raios solares à frente era como se lhe fizesse uma saudação
especial: “bom dia”, do lado oposto ao cair da tarde contemplava-se o
panorama espetacular do “pôr do sol”.
Com o passar do tempo, a salinidade própria pela natureza da cidade, o
belo prédio, sem conservação foi se ruindo, deteriorando-se, ficando assim
sem mais nenhuma condição de restauração (falta de recursos), poderia ter
sido tombado pelos poderes públicos, mas... a solução dolorosa: a demolição.
Com tristeza, assisti a sua derrubada, pois minha casa fica em frente à
escola.Para a tal demolição, foi necessária a utilização de um potente trator,
que, friamente, usava sua força, puxando aquela fortaleza, aquele monumento
e, em pouco tempo tudo consumado; no chão, só poeira! Ao longe, parecia se
ouvir o murmúrio do eco: “A cidade ficou órfã”. Anos depois, foi erguido um
novo prédio, com características modernas, arquitetura moldada pela
Secretaria Estadual de Educação.
Minha casa, minha escola, os primeiros passos para os estudos, foram a
minha casa, sob a responsabilidade da professora Olda Avelino (minha tia), me
alfabetizou e me ensinou a tabuada, efetuando as operações fundamentais, a
conjugação dos verbos, a interpretação de texto, etc. Competente e dedicada
professora!
O curso primário realizado no Grupo Escolar Duque de Caxias, de
saudosas lembranças: Olda Avelino, Joana Sampaio Marinho, Santa
Fagundes, Diair Gomes de Souza, Lourdes Bezerra; elas não se preocupavam
apenas, em ministrar o conteúdo, a preocupação maior era incentivar o
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alunado à prátrica do amor e do respeito a Deus, a família, a pátria e ao
próximo.
O mestre não é, pois, aquele que ensina fórmulas, raciocínios, mas
aquele que, ensina a questionar, despertar para a realidade – a vida.
Com o certificado do Curso Normal Regional, com bom aproveitamento
no curso e no estágio, fui logo nomeada professora para o ensino fundamental,
substituindo a professora Olda Avelino, que acabara de se aposentar. No
primeiro dia de aula, sem experiência foi aquele nervosismo, natural, senti a
grande

responsabilidade,

quando

me

foi

entregue

uma

classe

com

aproximadamente quarenta alunos, enfrentei com determinação e coragem.
Interessante é que o pai de um aluno olhou para mim e disse: “uma criança
ensinando as outras crianças!”.
Cada ano letivo, como é natural, recebia alunos: comportados,
inteligentes, estudiosos, atenciosos; outros travessos, irrequietos, agitados
(próprio da idade). Houve entretanto, um relacionamento mútuo, ensino –
aprendizado, professora com experiência recebendo dos alunos ideias novas,
interessantes e, acima de tudo, importantes. Guardo ainda certos fatos
engraçados, de um deles: uma aluna com aproximadamente sete anos de
idade chegou perto de mim e perguntou: - “Professora aqui no grupo escolar,
no porão mora uma mão cabeluda? Tenho medo.” Foi aí que me lembrei de
quando eu tinha aquela mesma idade da aluna, também sentia um pavor
enorme de tal, mão cabeluda é ai, portanto, a história se repetindo – passando
de geração para geração.
Reportando-me aos estudos: fiz o curso pedagógico no antigo Ginásio
Nossa Senhora da Conceição, licenciada em letras, diploma outorgado pela
Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
Hoje, aposentada com orgulho da missão e do dever cumpridos, faço
sempre uma recapacitação me atualizando, e, ao mesmo tempo, ajudando nas
tarefas escolares dos netos.
Fico feliz quando encontro um (a) ex-aluno(a) e recebo afetuoso abraço
e aquela expressão: “Minha professora!”, aos antigos diretores(as), os(as)
atuais, meus colegas, o pessoal de apoio que convive no dia-a-dia, minha
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solidariedade. Aos que já estão na casa do Pai Celestial, uma prece. “Duque
de Caxias”, antigo estabelecimento de ensino.
Ontem, hoje, amanhã e sempre no meu coração!
Maria Avelino
Ex- aluna e professora do
Grupo Escolar Duque de Caxias.
“Dona Mariazinha”
Natal(RN), 15 de outubro de 2011
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ANEXO B – Convite da escola. 1966

129

GRUPO ESCOLAR DUQUE DE CAXIAS
Festas escolares: uma celebração de múltiplos significados

ANEXO C – Poema escrito por uma professora. Acervo Jovelina Barbosa. s/d
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ANEXO D – Ata da festa da festa comemorativa do Dia da Pátria – 7/9/1952
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ANEXO E – Ata da festa da festa comemorativa do Dia da Pátria – 7/9/1952
(continuação)
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ANEXO F – Ata da festa da festa comemorativa do Dia da Pátria – 7/9/1952
(encerramento)
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ANEXO G – 1ª lição das aulas de corte e costura. Acervo Jovelina Barbosa. s/d
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ANEXO H – 9ª Lição de corte e costura. s/d
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ANEXO I – Termo de promoção e exames finais. 1952
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ANEXO J – Termo de promoção e exames finais (continuação). 1952
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ANEXO K – Termo de promoção e exames finais (continuação). 1952
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ANEXO L – Termo de promoção e exames finais (continuação). 1952
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ANEXO M – Termo de promoção e exames finais (encerramento). 1952

GALERIA
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ANEXO N – As professoras Hilda Bezerra, Anaíde Dantas e outras. Acervo
Anaíde Dantas. s/d

ANEXO O – Desfile de Sete de Setembro de 194916. Acervo Anaíde Dantas.

16

Alunas representando os estados da federação, Escolas Reunidas. Na foto, destacamos as
professoras Anaíde Dantas, Arlete Souza, Hilda Bezerra e Mariquinha Martins.
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ANEXO P – Alunos se preparando para o desfile de sete de setembro. Acervo
Anaíde Dantas. 1936

ANEXO Q – Em destaque artefatos escolares. Tradicional lembrança escola.
Acervo Ivan Marques de Araújo. s/d

ANEXO R – Desfile de alunos no Dia da Pátria. Acervo Anaíde Dantas. 1952.
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ANEXO S – Jovelina Barbosa e uma amiga, vestidas com o uniforme do Grupo
Escolar Duque de Caxias. Acervo Jovelina Barbosa. 1958

ANEXO T – Anaíde Dantas com professoras, alunos, familiares e funcionários.
Acervo Anaíde Dantas. s/d
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ANEXO U – Professora Chaguinha Dantas com sua turma de alunos. Em
destaque o aluno Ubiratan Lemos fazendo o juramento. Acervo Bira Lemos. s/d

ANEXO V – Fachada frontal do Grupo Escolar Duque de Caxias. Década de
1940. Acervo Rosarinho Pimentel. s/d
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ANEXO W – Professora Rosarinha Costa entregando certificado de conclusão
do ensino primário a aluna concluinte. Acervo Rosarinho Pimentel. s/d

ANEXO X – Entrega do certificado do ensino primário do Grupo Escolar Duque
de Caxias. Acervo Rosarinho Pimentel. s/d
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ANEXO Y– Entrega do certificado do ensino primário. Acervo Rosarinho
Pimentel. s/d

ANEXO Z – Aluna recebendo o certificado de conclusão do ensino primário.
Acervo Rosarinho Pimentel. s/d
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ANEXO A¹ – Aluna declamando uma poesia na solenidade de encerramento do
ano letivo. Acervo Rosarinho Pimentel. s/d

ANEXO B¹ – Aluna recebendo o certificado de ensino primário das mãos da
diretora do educandário. Acervo Rosarinho Pimentel. s/d
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ANEXO C¹ – Professora Rosarinho Pimentel entrega certificado de ensino
primário a concluinte. Acervo Rosarinha Pimentel. s/d

ANEXO D¹ – A diretora do educandário, Rosarinho Pimentel Pimentel, fala aos
presentes em virtude da solenidade de encerramento do ano letivo. Acervo
Rosarinho Pimentel Pimentel. s/d
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ANEXO E¹ – Grupo de alunos oriundos do Grupo Escolar Duque de Caxias.
Acervo Rosarinho Pimentel Pimentel. s/d

ANEXO F¹ – Professoras conversando no hall de entrada do educandário. s/d
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ANEXO G¹ – Professoras e alunas na escadaria frontal do educandário. Acervo
Anaíde Dantas. s/d

ANEXO H² - Entrega do certificado de ensino primário, onde observamos ao
fundo, a professora Maria de Lourdes Bezerra, diretora do educandário. Acervo
Edda Silva. s/d
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ANEXO I¹ - Em destaque alguns artefatos escolares. Tradicional lembrança
escolar. Acervo Haroldo Martins. 1962.

ANEXO J¹ - Entrega de certificado de conclusão do Jardim da Infância. Acervo
Ana Luíza de Pádua. s/d
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ANEXO L¹ - Solenidade social no interior do educandário. Em destaque o
Padre João Penha Filho. Acervo Haroldo Martins. s/d

ANEXO M¹ - Solenidade social no interior do educandário. Em destaque o
Padre José Luiz Filho. Acervo Haroldo Martins. s/d
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ANEXO N¹ - Colação de grau do Jardim da Infância. Aluno lendo o juramento.
Acervo Bira Lemos. s/d

ANEXO O¹ - Aluna em trajes típicos representativos do esporte. Desfile de 7 de
setembro de 1962. Acervo Glézia Gardênia.
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ANEXO P¹ - Alunos com fardamento oficial para o desfile para o dia 7 de
setembro. Acervo Haroldo Martins. s/d

ANEXO Q¹ - Desfile temático do dia da pátria. Acervo Glézia Gardênia. 1962.
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ANEXO R¹ - Entrega de certificado de conclusão do curso normal que
funcionava no educandário no turno noturno.1962.

ANEXO S¹ - Desfile da Guarda de Honra do Grupo Escolar Duque de Caxias.
Década de 1950. Acervo Arnóbio Montenegro.
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ANEXO T¹ - Alunas em trajes temáticos e oficial para o desfile de 7 de
setembro. Acervo Glézia Gardênia. 1962

ANEXO U¹ - Desfile cívico de 7 de setembro de 1946. Ao fundo da foto vemos
o muro frontal do educandário.
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ANEXO V¹ - Publicação de Nestor dos Santos Lima que cita o educandário
pesquisado. Fonte: IHGRN
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ANEXO X¹ - Publicação de Nestor dos Santos Lima que cita o educandário
pesquisado. Página da citação 222. Fonte; IHGRN
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ANEXA Z¹ - ÍNTEGRA DAS ENTREVISTAS COLETADAS
ENTREVISTA I

FRANCISCA ARLETE DE SOUZA nasceu em Macau em 12 de março e
tem hoje, no dia em que nos concedeu essa entrevista, 81 anos. Foi professora
do educandário de 11 de fevereiro de 1957 a 31 de janeiro de 1980. Entrevista
concedida em 19/04/2012. Macau/RN. 16h – Dia do índio, como ela fez
questão de grifar, em sua residência na Praça Nossa Senhora da Conceição.

Entrevista aberta – fala espontânea da entrevistada.

É o seguinte, eu entrei porque Dona Olda Avelino dava uma aula a noite.
Como se fosse uma aula de reforço. E eu fui estudar com ela. E eu era muito
interessada e ia pra lá e ficava ajudando. Com os alunos e tudo e ali mesmo
ela me explicava os meus deveres de casa. Então assim, eu terminei o primário
no Duque de Caxias e fui fazer a Escola Normal, também no Duque de Caxias
à noite. Aí quando eu terminei fui substituir uma professora que tirou licença e
Dona Olda Avelino me colocou para ensinar. Depois eu fui nomeada professora
regular. O ensino do “Duque” era muito pesado, tinha gente que desistia.
Quando um aluno recebia o diploma estava cheio de grandes conhecimentos.
Nesse tempo as festas juninas começavam a ser organizados dias antes, tinha
as quadrilhas e as dancinhas. Essa festa que Vilma Pinheiro participou foi no
Lions, porque já era maior. Lá, nós mandamos fazer por Dalvirene de Chico de
Pedro Janjão, um bolo real, que era o bolo do casamento, esse que está na
foto. Lá quem tocou foi Salgadeira, o velho, com seus componentes. A
quadrilha saia da escola numa carroça com os noivos, os meninos em pares
todos atrás dançando e o sanfoneiro tocando. Era uma animação muito grande
por onde passava.
O casamento matuto era a principal parte da festa. Os noivos eram
Vilma Pinheiro e Damiãozinho, o tabelião foi Vivaldo Farias (que foi Rei Momo
por muitos anos nos carnavais de Macau), tinha o livro que a gente organizava
todo decorado, então ele assinava, mandava os noivos assinares e os
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padrinhos do casamento. As testemunhas foram Bosco Afonso e Aldivete
Seixas. Os outros eram só convidados. Todos os dias tinha um ensaio no final
da aula. Os ensaios das festas juninas começavam logo após terminar as
festas da igreja católica do mês de maio. As dancinhas folclóricas às vezes
tinham nas festas juninas. Mas tinha um concurso de xote. O casal que
dançasse melhor ganhava um prêmio.
Nesse dia não houve dancinhas com roupa de papel. Essa era do
pastoril. Tinhas umas barraquinhas de fogos. Chumbinho, estrelinha, traque,
peito de veia, chuveiro, mijão, cobrinha... Só isso. E as comidas às vezes eram
os próprios pais quem mandavam. Tinha arroz doce, canjica, milho verde,
pamonha, cocada, bolos de milho e pé de moleque, milho assado e cozinhado.
Mas não era muito não, eram umas barraquinhas acanhadinhas.
Então era assim, tinha o casamento, tinha a quadrilha, dançavam o xote
e todo mundo ia embora. Não havia festa baile. Começava às 16h e terminava
entre 6 e 7 horas da noite. Era tudo cedo. Porque era na época em que criança
não ficava na rua até tarde. Hoje tá tudo mudado.
Bem, quanto aos participantes eram os alunos, os pais, as professoras e
funcionários e outras pessoas da cidade que queriam ir ver, como ex-alunos e
outras pessoas.
A documentação foi deteriorada porque estava no antigo jardim da
infância, que estava precisando de um trabalho. E veio um inverno muito forte e
molhou tudo, aí a história apagou-se. Tinha um consultório do dentista. Os
meninos morriam de medo de passar perto. Era um terror. Se dissesse assim.
Fique quieto se não você vai para o dentista, eras mesmo que matar, o menino
ficava um doce (risos).
Outra festa que tinha era a das árvores. Não me lembro da festa das
aves. Mas a das árvores funcionava assim.
A programação se dava da seguinte forma. Dentro do grupo, nas partes
externas, entre a escola e o muro, havia as ações. Os meninos faziam uma
roda, cantavam hinos, recitavam poesias e escolhia-se um para plantar uma
muda de árvore. Depois ia para outro lugar. Fazia isso uma duas ou três
vezes.E no que eu me lembre, era só isso. Mas dizem que nos anos iniciais do
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Duque as programações das árvores e das aves eram mais cheias de coisas.
Tinha além de tudo isso que eu falei umas exposições, enchiam as salas de
jarros com plantas. Era muito bonito. Eu me lembro de que tinha uma garça
empalhada em cima do armário da diretoria. As garças eram umas aves que
apareciam muito na maré, nem sei se hoje tem mais. Era uma garça
empalhada. Essa deveria ir também para as exposições.
Tinhas os trabalhos colados no mural, com poemas, textos, desenhos
tudo feitos pelos alunos. Tinha também umas colagens com penas de aves. As
professoras desenhavam as aves numa folha branca e os alunos iam colando
as penas uma a uma até formar o pássaro completo. E colocava uma
sementinha vermelha no olho, ficava lindo, pois eles usavam penas de várias
cores e formatos.
As famosas cocadas e quitutes. Segundo Dona Arlete, Dona Lourdes
Ferreira não fazia cocadas. Quem fazia era eu e a minha mãe. Vendíamos
dentro da escola. No começo quem vendia era Dona Lourdes, mas depois eu
passei a vender.

Às vezes os meninos chegavam. Com a mão na boca,

envergonhados e diziam: Dona Arlete, mamãe mandou dizer que a senhora
vendesse raiva, suspiro, cocada, cocorote e rosca e anotasse aí. Então eu
anotava depois o pai ou a mãe vinha e pagava. Era assim. Tudo na maior
simplicidade e confiança. Hoje em dia, no carnaval, ou na festa do reencontro,
ou nas festas da igreja aparecem todos, hoje homens feitos e formados, e
chegam pra mim e dizem essas coisas. Do Jeito que eu disse. Olhe, eu fico
feliz da vida, pra mim isso é muito importante o carinho e o reconhecimento dos
meus ex-alunos.
Isso acontecia porque não existia merenda na escola. Só depois quando
começou aquela história de Aliança para o Progresso, que vinham aqueles
sacos de merenda e eram preparados na escola. Leite, bugor, sopa. Mas antes
cada um levava a sua merenda de casa. Uns levavam biscoito, outros levavam
doces, a banana, pão, até ovo frito misturado na farinha eles levavam.
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ENTREVISTA II

DINORÁ BARBALHO DUARTE. Nasceu em Assú/RN. Ex-aluna e
professora. Entrevista concedida em 22/05/2012. Às 20h, em sua residência na
Rua Padre João Clemente, centro, Macau/RN.

Entrevista aberta – fala espontânea da entrevistada.

Eu nasci em Assu, quando eu cheguei aqui fui estudar particular com
Anaíde Dantas. Depois eu fui estudar em Assú no colégio Nossa Senhora das
Vitórias. Então quando eu voltei eu fui convidada para ser professora no Duque
de Caxias. Então eu fazia as festas com os meninos, eu ensaiava, junto com
Chaguinha Dantas. Eu tenho muita consideração a Chaguinha. Esse povo que
é formado hoje todo mundo tem muita consideração por Chaguinha Dantas.
Depois eu fui ser diretora da Escola Normal que funcionava à noite no mesmo
prédio do Duque de Caxias. Então eu tive de sair como professora do Duque
de Caxias porque nesse tempo, não se podia acumular os dois cargos, que era
uma como professora e outro como agente administrativa da Secretaria da
Fazenda. Então eu tive que opta e fiquei com a secretaria da Fazenda, acho
que pagava melhor e era mais certo.
Nas festas de São João tinha as dancinhas e a gente, eu e Chaguinha
Dantas, fazíamos as roupinhas de papel crepom. A gente fazia as roupinhas de
acordo com a data da festa para apresentar as dancinhas, São João, da
Árvore, da Páscoa. A gente tinha um caderno com as letras das musicas
todas, eu cantava bem, mas hoje eu não me lembro de nenhuma música, nem
os nomes.
Quem cantava muito bem era Enilde de Damundo, eu acho que hoje ela
ainda se lembra. Eu não sei mais de nada.
No dia 7 de setembro agente fazia a maior festa. Os meninos pequenos saia
num dia e os maiores saiam noutro dia. Tinha os pelotões especiais de esporte,
representando os estados, os vultos históricos, as coisas de Macau. Tinha os
quadros vivos que era em cima de um caminhão uma cena toda feita por

162

GRUPO ESCOLAR DUQUE DE CAXIAS
Festas escolares: uma celebração de múltiplos significados

alunos, com roupas, movei e tudo, tudo. Era lindo. Lembro-me de uma que era
a de Tiradentes, e outro tinha do descobrimento do Brasil.
E no fim do ano só aconteciam festas dos concluintes. Para Dinorá, em
algumas festas o som era de radiola.

ENTREVISTA III
SÔNIA MARIA ARAÚJO DE SOUZA. 73 anos. Nasceu em 02 de junho
de 1938.

ex-aluna. Entrevista concedida em sua casa na Praça Nossa

Senhora da Conceição.

Entrevista aberta – fala espontânea da entrevistada

As festas juninas era só São João. Tinha uma data pra fazer a nossa
festa. Tinha muitas danças que eram ensaiadas por Dona Anaíde Dantas. Ela
organizava aquelas festas, dancinhas, fazia quadrilhas com a gente, meninos e
meninas. E nós tínhamos a nossa data certa de fazer nossa festa que era lá no
Lions. Era muito simples, mas era uma festa boa. Eu acreditava que ela (Dona
Anaíde Dantas) fazia com amor aquela festa porque ensaiava conosco, Eu
estudava a terceira série com Dona Terezinha Maia Barros, professora de alta
competência e só ia estudar com ela quem sabia mesmo. Dona Diair Gomes
era quem ensinava a quinta série. Todos os alunos iam trajados de roupa
matutas, apenas as dancinhas era que tinha as roupinhas iguais.
O conjunto não era eletrificado. Era tudo no gogó. Sanfona, pandeiros,
zabumba, violão e cavaquinhos e todos cantava, Era muito animado.
A nossa quinta série, foi a maior turma de todos os tempos do Duque de
Caxias, 59 alunos concluíram o primário nesse ano. 1957. A festa da colação
de grau era no Cine Eden. Ficava mais atrás o povo. A mesa fica de frente
para todas pelas professoras Dona Diair Gomes, Dona Anaíde Dantas, Dona
Nilza Dantas, Dona Rosilda Montenegro.
A solenidade acontecia assim, falava o orador da turma, as professoras
e alguma autoridade que estivesse presente e depois iam chamando os alunos
pelo nome de um em um pra receber o diploma na mesa.
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Me lembro que a gente ia coratar as palhas de coqueiro na casa de Seu
Baiá, na Vila Getúlio Vargas, pegava também na casa de Seu Joaquim
Albuquerque, na casa de Dona Lucila Paiva, todas as casa por perto do lions a
gente pegava palha de coqueiro. Para decorar o Lions Clube, fica lindo, cheio
de bandeirinhas e balãonzinhos.
As comidas típicas eram as professoras que faziam e também os pais
que cada um leva um prato e colocava para vender nas barracas das festas.
Era muito animado e acolhedor.
Na escola tinha uma coisa muito interessante, era chamada prova ditada
(Prova Oral) Tinha uma cumbuca em cima da mesa cheia de bilhetinhos com
os assuntos. A professora tirava um assunto e sorteava o nome do aluno, aí o
aluno tinha que dizer todo o assunto do bilhetinho. Podia ser de Português, de
Geografia, de História, de qualquer coisa, a gente tinha de estar com tudo na
ponta da língua. É quando eu dizia Tião, que existia educação e aluno aprendia
nessa cidade. Hoje é só enganação. As festas eram de noite. Alunos e pais e
eram grátis. Só pagavam o consumo. O dinheiro era gastos em coisas da
escola. O prefeito era João Melo.
Dona Joaninha Pão era professora de corte e costura do Duque.
Dona Anaíde Dantas fazia muitos dramas (Peças de Teatro) Ela tirava s
falas ensaiavam e apresentavam no Duque ou apresentava no cinema, fazia
um grande sucesso. Ela tirava as meninas mais moreninhas para fazer o papel
de escrava. e tinha uma fala que DIZIA: Em entrevista para este trabalho Sônia
Araújo - Poininha, aluna do Grupo Escolar Duque de Caxias, naquele
momento, recita um trecho do texto dramático, que dizia: - “Sinhazinha,
Sinhazinha, tu que és tão boazinha, tenha pena dessa pobre negrinha”.
Segundo ela, as pessoas de cor da pele mais escuras recusavam-se a
apresentar esse drama, em consequência às alunas de pele mais claras
pintavam o rosto de cor mais escura para representar. Esses trechos de
dramas teatrais eram copiados e ensaiados com alunos por Anaíde Dantas,
emblemática professora do estabelecimento. Os dramas eram apresentados no
cinema ou na escola e – diga-se de passagem – eram bastante aplaudidos.
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Era tanta coisa linda, como vejo a educação de hoje comparada com a
de antes da vontade de chorar.

ENTREVISTA IV

JOVELINA BARBOSA. Ex-aluna. Entrevista concedida em 23 de junho de
2012, em sua residência, Rua Café Filho, Centro Macau, RN.
Entrevista aberta – fala espontânea da entrevistada.

O dia da Pátria era a maior festa do Duque de Caxias, nenhuma se
igualava a ela em grandeza, participação e desempenho da comunidade.
O Dia do Soldado e a figura simbólica do Duque de Caxias, afirma
Barbosa: Na festa do Soldado, a diretora tirava um quadro bem grande com a
figura de Duque de Caxias que tinha na sala de entrada da escola e
ornamentava de flores, fazia com se fosse um altar, forrado com tecidos, em
cima de uma mesa com jarros, e muitas flores, ficava a coisa mais linda do
mundo. Todo mundo que ia entrando, primeiro parava de frente a esta
ornamentação para apreciar. Era muito lindo.
Era uma programação de natureza emocionante, simples, e ocorria na
escola e não rompia os muros do educandário. Mas, em algumas ocasiões
específicas apareciam alguns convidados especiais, pais de alunos e
autoridades. Na festa de Tiradentes, a diretora mandava a gente ficar em forma
e fazia a festa no grupo mesmo. Na festa de Tiradentes havia a declamação e
a dramatização da vida de Tiradentes. Principalmente na hora da morte dele.
Às vezes vinham as autoridades e todos falavam.
Eu que sou ex-aluna e concluinte do curso de corte e costura, via esse
momento com muita emoção. Eu fui aluna de Dona Lourdes Ferreira, Dona
Diair Gomes.
As aulas de corte aconteciam no Duque mesmo. O salão grande era
para cortar os tecidos e os moldes, na sala pequena era para costurar. Depois
que me formei na aula de Corte e Costura, fui costurar em casa, mas costurava
na casa de uma amiga, pois não tinha máquina de costura. No fim do ano,
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havia uma exposição dos materiais confeccionados na aula de corte e costura.
Uma exposição no Duque fazia gosto de se ver de tão bonita. Quando a minha
turma terminou fizemos 14 vestidos, todos foram para a exposição cada qual
mais bonito do que o outro. O meu paraninfo foi o senhor Oscar Paulino de
Souza e me deu de presente uma caixa de sabonete Alma de Flores. Olga
Araújo, filha de Seu Venâncio Zacarias era da minha turma, o seu padrinho foi
senhor Afonso Barros e deu de presente a ela uma máquina de costura. Todas
nós ficamos encantadas.
As aulas eram puxadas, e, em todos os momentos do ensino, primavase pela qualidade. As aulas aconteciam com as matérias escritas nos quadro
negro e os alunos copiavam depois da explicação da professora e faziam os
exercícios. Quando era dia de prova, se um aluno errasse uma questão, ele
ficava repetindo até acertar. A professora explicava quantas vezes fosse
necessário. Os que acertassem tudo saiam da sala e se não fosse haver mais
nenhuma atividade iam pra casa.
Uma festa no Duque de Caxias era a coisa mais linda do mundo. Ave
Maria! Ia todo mundo. As autoridades, as professoras, a diretora, os alunos e o
povo da cidade. Era o dia todo.
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