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RESUMO 

 

A seguinte tese tem por objeto de estudo a instituição escolar, Grupo Escolar 
Barão de Mipibu, que se encontra na cidade de São José de Mipibu, localizado 
na região agreste do Rio Grande do Norte. Tem por objetivo, compreender as 
mudanças ocorridas no imaginário acerca dos grupos escolares durante a 
existência desse nível de ensino, a através do Grupo Escolar Barão de Mipibu. 
O recorte temporal abarca a instituição no período de 1909 a 1971, ou seja, a 
partir do Decreto de criação nº. 204 de 12 de agosto de 1909 até a Lei de 
Diretrizes e Bases nº 5.692/71, que extinguiu os grupos escolares no Brasil, 
substituindo-os pelas escolas de ensino de Primeiro Grau. A escolha pelo 
trabalho ocorreu pela importância do tema para a História da Educação nacional 
e local, bem como pela relevância da instituição estudada, que tem colaborado 
com o ensino norte-rio-grandense desde o período imperial, pois a fundação do 
prédio é do ano de 1880. A pesquisa aconteceu através de dois vieses, a saber: 
bibliográfica e documental. A primeira foi embasada por estudos historiográficos 
sobre a educação e o Brasil no século XX. A pesquisa documental, foi realizada 
a partir de documentos legislativos acerca da educação nacional e local, de 
documentos de cunho pedagógico e administrativo do Grupo Escolar Barão de 
Mipibu, bem como através de fotografias da instituição, entrevistas e de textos 
de origem memorialista. A partir das fontes selecionadas, escolheu-se três 
elementos do cotidiano escolar para se realizar a análise: o espaço escolar, as 
práticas festivas e os órgãos de fiscalização escolar. A tese se encontra 
alicerçada nos estudos da História Cultural e da Educação, tendo por 
embasamento teórico a História do Imaginário (LE GOFF, 1994;2004) e Práticas 
Escolares (JULIA, 2001). Ao final da pesquisa foi possível compreender que as 
mudanças ocorridas no imaginário acerca dos grupos escolares brasileiros se 
caracterizaram pela passagem da imagem da escola como algo monumental e 
imponente para uma escola funcional. Isso repercutiu no Grupo Escolar Barão 
de Mipibu, fazendo-o passar por modificações, através das práticas e políticas 
educacionais que foram desenvolvidas na instituição. 
 

PALAVRAS-CHAVES: Grupos Escolares; Imaginário; História da educação; Rio 

Grande do Norte. 

 

 

 

 

 

 



RÉSUMÉ 

 

Le présent travail vise à étudier l’institution Groupe scolaire Barão de Mipibu situé 
dans la ville de São José de Mipibu, dans la région Agreste de l’état du Rio 
Grande do Norte. Il cherche à comprendre les changements de l’imaginaire 
concernant les groupes scolaires pendant l’existence de ce niveau d’éducation, 
à travers le groupe scolaire Barão de Mipibu. La coupure temporelle comprend 
l'institution dans la période de 1909 à 1971, c'est-à-dire depuis la création du 
décret no. 204 du 12 août 1909 jusqu'à la loi Diretrizes e Bases n ° 5.692 / 71, 
qui a éteint les groupes scolaires du Brésil, les remplaçant par les écoles de 
premier degré. Le choix du travail était dû à l’importance du thème pour l’Histoire 
de l’éducation nationale et locale, ainsi que de la pertinence de l’institution 
étudiée. Par ailleurs, elle collabore avec l’enseignement du Nord-Rio Grande 
depuis la période impériale, puisque son édifice a été fondé pendant l’année 
1880. La recherche a été effectuée à travers deux biais, à savoir: bibliographique 
et documentaire. La première était basée sur des études historiographiques sur 
l'éducation et le Brésil au XXe siècle. La recherche documentaire a été réalisée 
à partir de documents législatifs relatifs à l'éducation nationale et locale, de 
documents pédagogiques et administratifs du groupe scolaire Barão de Mipibu, 
ainsi que de photographies de l'institution, d'interviews et de textes d'origine 
mémorialiste. Parmi les sources sélectionnées, trois éléments de la routine 
scolaire ont été choisis pour effectuer l'analyse: l'espace scolaire, les pratiques 
festives et les organes de surveillance de l'école. La thèse est basée sur les 
études d’Histoire Culturelles et d’Éducation. Elle a pour fondement théorique 
l’histoire de l’imaginaire (LE GOFF, 1994; 2004) et les pratiques scolaires (JULIA, 
2001). À la fin de la recherche, il était possible de comprendre que les 
changements survenus dans l’imaginaire concernant les groupes d’écoles 
brésiliens étaient caractérisés par le passage de l’image de l’école comme 
quelque chose de monumental et imposant à une école fonctionnelle. Cette 
répercussion sur le groupe scolaire Barão de Mipibu lui a fait subir des 
modifications, à travers les pratiques et les politiques éducatives développées 
dans l’institution. 
 

MOTS CLÉS: Groupes scolaires; Imaginaire; Histoire de l'éducation; Rio Grande 
do Norte. 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This paper has as research object the scholar institution, Barão de Mipibu School 
Group, which is located in the city of São José de Mipibu, at the drylands region 
in Rio Grande do Norte. It has as goal to understand the changes occurred in the 
imaginary towards the school groups during the existence of this teaching level, 
through the Barão School Group of Mipibu. The time frame comprehends the 
institution in the period from 1909 to 1971, that is, by means of the creational 
decree nº 5.692/71, that extinguished the school groups in Brazil, replacing them 
with the first grade teaching schools. The choose for this paper occurred as result 
of the theme’s importance in the fields of national and local Education History, as 
well as the relevance of the studied institution, which has collaborated with norte-
rio-grandense education since the imperial period, considering that the building’s 
foundation dates from 1880. The research happened through two biases, 
namely: bibliographical and documentary. The first was based on historiographic 
studies on education and Brazil in the twentieth century.. The documental 
research, was effected through legislative documents about the national and local 
education, pedagogical and administrative natures documents of Barão de 
Mipibu School Group, as well as though photographies of the institutions, 
enterviews and texts of memorialist origins. From the selected sources, were 
chosen to analyze three habitual school elements: the school’s space, the festive 
practices and the school’s supervisory entities. The thesis finds itself based in the 
studies of Cultural History and Education, having as theoretical base the History 
of Imaginary (LE GOFF, 1994;2004) and School Practices (JULIA, 2001). At the 
research’s end it was possible to comprehend that the changes occurred in the 
imaginary about the brazilian school groups are characterized by the passage of 
the school’s image as something monumental and  
imposing for a functional school. This reverberated in Barão de Mipibu School 
Group, making it undergo modifications, through the political and educational 
practices that were developed in the institution. 
 
 
KEY-WORDS: School Groups; Imaginary; Education History; Rio Grande do 
Norte. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O objeto de estudo da tese em questão é o Grupo Escolar Barão de Mipibu, atual 

E. E. Barão de Mipibu, localizado no município de São José de Mipibu, na região 

agreste do Rio Grande do Norte. Seu objetivo é compreender as mudanças ocorridas 

no imaginário acerca dos grupos escolares durante a existência desse nível de ensino, 

através do Grupo Escolar Barão de Mipibu. Para isso, pretende-se abarcar a 

instituição no período de 1909 a 1971, ou seja, a partir do Decreto de criação nº. 204, 

de 12 de agosto de 1909, até a Lei de Diretrizes e Bases nº 5.692/71, a qual extinguiu 

os grupos escolares, substituindo-os pelas escolas de ensino de Primeiro Grau.  

Defende-se que as mudanças ocorridas na construção do imaginário sobre os 

grupos escolares brasileiros se caracterizaram pela passagem da imagem da escola 

como monumento com sua imponência para uma escola funcional, e isso repercutiu 

no Grupo Escolar Barão de Mipibu, fazendo-o passar por transformações, através das 

práticas e políticas educacionais que nele foram sendo desenvolvidas.  

A compreensão de uma escola ‘monumento’, está inserido na ideia de ser algo 

notável como afirma o verbete do dicionário Aurélio (2010): “Qualquer obra notável”. 

Além disso, parte também do emprego da palavra na literatura a respeito das primeiras 

construções de grupos escolares no Brasil, que apresentam as edificações das 

escolas primárias com aspectos monumentais e imponentes para a época. 

Encontramos esses termos em leituras como as de SALES (2000); SILVEIRA E 

BONATO, (2009); FARIA FILHO (2000), BENCOSTTA (2005). Em relação ao termo 

‘funcionalidade’, segundo o dicionário Aurélio (2010) a palavra pode significar: “relativo 

a funções vitais; destinado a um fim prático”, acompanhando esse sentido, o utilizou-

se para explicar mudanças ocorridas no imaginário da escola graduada que passou a 

ser cada vez mais entendida como fim prático. 

A respeito do interesse pela instituição, não surgiu de agora, mas de constantes 

visitas feitas a familiares que residem na cidade de São José de Mipibu. Chama a 

atenção a estrutura física da escola, bem como as partilhas dos mais antigos em 

comentar que se tratava de uma instituição de ensino que fora fundada ainda no 

Império, no final do século XIX. Com o passar do tempo, foi despertado o interesse 

pela sua história, havendo a apropriação de leituras e bibliografias locais que 

abordavam o assunto, assim como conversas com pessoas que conheciam melhor a 
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história daquele espaço escolar. Diante disso, percebeu-se que estava surgindo o 

objeto de pesquisa para a monografia e o mestrado. Além disso, a escolha pelo objeto 

de estudo foi se tornando mais pertinente, pois se observou a pouca existência de 

trabalhos que contemplam o estudo da escola tanto como grupo escolar como 

referente ao seu período anterior. A escola possui uma história centenária ligada à 

educação, pois seu prédio foi construído ainda no Império, pelo Barão de Mipibu, no 

intuito de ser uma casa de instrução pública, sendo transformada em grupo escolar 

no início da República e existente até a atualidade como Escola Estadual Barão de 

Mipibu (FIGURA 1).  

 

Figura 1: Escola Estadual Barão de Mipibu (2018) 

 

Fonte: Acervo da Autora (2018). 

 

Essa história centenária de contribuição para o sistema educacional local e 

brasileiro foi gerando a necessidade de aprofundar mais essa pesquisa, buscando 

resgatar a sua história e a sua contribuição na compreensão sobre a memória 

educacional, não só local, mas do Rio Grande do Norte.   

Agregou-se à sua relevância histórica, por sua construção ter sido uma das 

poucas no século XIX, a sua localização, pois fora edificada no interior, e não na 

capital do Estado, tornando esse fato outra contribuição desse estudo. Isso possibilita 

analisar a dinâmica de organização da mesma no meio rural, estudo que, conforme 
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Souza e Farias Filho (2006, p. 43), exige uma necessidade de se investigar e que 

colabora com o entendimento da sua formação e constituição diante da criação dos 

demais grupos no âmbito regional e nacional. Isso implica compreender a identidade 

escolar que foi sendo forjada e as suas singularidades, mesmo diante da realidade de 

que a educação nos vários estados brasileiros seguia diretrizes próprias, constituídas 

pelas Direções de Instrução Pública, para os níveis de ensino primário, profissional e 

normal (FARIAS FILHO, 2000, p. 10).  

O interesse e escolha pelo Grupo Escolar Barão de Mipibu como objeto de 

estudo também se explica pela formação acadêmica na graduação em História, na 

qual foram surgindo interesses tanto pelo ensino de História como pela História da 

Educação. Outro fator que contribuiu para a aproximação com a área educacional foi 

a participação de uma Base de Pesquisa do Departamento de Educação como 

bolsista PIBIC, sob a orientação da professora titular Drª Maria Inês Sucupira 

Stamatto, que desenvolvia trabalhos sobre os temas apresentados anteriormente. 

Atrelada à experiência com a pesquisa, crescia a consciência da formação como 

professora, de quem também colabora com a construção da educação. Portanto, os 

interesses pela pesquisa e docência no campo educacional foram impulsionadores 

para a pós-graduação.  

Durante a conclusão do Bacharelado e o desenrolar do mestrado, houve uma 

aproximação maior com os documentos do Grupo Escolar Barão de Mipibu. Então, a 

partir disso, pôde-se realizar uma pesquisa que em 2013 teve por objetivo discutir 

como acontecia o ensino de história e sua utilização como instrumento educacional 

para contribuição da transformação do antigo súdito em cidadão brasileiro, tornando-

se responsável por propagar os ideais republicanos, culminando no trabalho de 

conclusão do curso de graduação em História/UFRN, intitulado: “PÁTRIA AMADA 

BRASIL”: O ensino de História como instrumento de formação do homem republicano 

(1909-1920).   

Durante o mestrado (2013-2015), que ocorreu também pela Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, através do Programa de Pós-graduação em 

Educação, vinculado à base de pesquisa em História da educação, práticas 

socioeducativas e usos da linguagem, continuaram as pesquisas sobre o Grupo 

Escolar Barão de Mipibu no período de 1909 a 1920, vista a possibilidade de 

aprofundar os estudos. Nessa pesquisa, buscou-se compreender, através do Grupo 
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Escolar Barão de Mipibu, como a educação foi sendo utilizada no Rio Grande do Norte 

para a construção do imaginário republicano nas primeiras décadas da República 

brasileira, análise da qual resultou a dissertação de título: A EDUCAÇÃO COMO 

INSTRUMENTO NA CONSTRUÇÃO DO IMAGINÁRIO REPUBLICANO: Grupo 

Escolar Barão de Mipibu (1909-1920). No entanto, nesses estudos, foi-se descobrindo 

um arsenal de documentos que a escola possuía acerca dos períodos posteriores a 

essa pesquisa, o que possibilitava novos estudos sobre a instituição. Portanto, a 

escola, em funcionamento na atualidade e possuindo uma vasta documentação 

guardada em seu arquivo escolar, fez desejar aprofundar ainda mais o trabalho, pois 

se percebeu o quanto a instituição tem a contribuir para a História da Educação 

brasileira e norte-rio-grandense.  

Então, diante desse percurso de estudos sobre a instituição foram desenvolvidos 

trabalhos diferentes, que tinham como objeto de estudo o Grupo Escolar Barão de 

Mipibu, porém cada pesquisa vivenciada em etapas e com objetivos e recortes 

diferentes. Ou seja, durante a conclusão da graduação em bacharelado optou-se por 

pesquisar sobre a História do Ensino de História no Grupo em análise durante os seus 

primeiros anos de funcionamento. No mestrado, a escola passou a ser estudada sobre 

o viés da colaboração do Grupo para a formação do cidadão republicano no início da 

República brasileira. Na pesquisa do doutorado, a partir do Grupo Escolar Barão de 

Mipibu, decidiu-se observar como e quais mudanças esse nível de escolaridade 

construiu no imaginário coletivo desde a sua origem em 1909 até o seu término em 

1971. 

Concomitante a esses motivos, diante das leituras sobre grupos escolares, foi-

se observando e corroborando com Vidal (2003), a qual afirma que as pesquisas sobre 

esse tema versam principalmente a respeito dos primeiros anos de fundação dos 

grupos, sendo pouco explorados os períodos posteriores a esses ao seu surgimento. 

Ainda são poucos os trabalhos que estudam o percurso trilhado durante o período 

(1893-1971), de contribuição na educação desse tipo de instituição, e como foi o 

processo de transição para escola de 1º grau, a reutilização dos edifícios depois da 

lei 5.692/71, entre tantas outras perspectivas de estudo da história da escola primária 

pública.  Essas observações feitas a partir das leituras sobre o assunto instigaram 

ainda mais a intenção de estudar o Grupo Escolar Barão de Mipibu, da sua criação 

até sua transição para escola de 1º Grau.  
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No Rio Grande do Norte, pôde-se observar que diversos estudos foram 

realizados sobre grupos escolares do Estado, muitos como artigos científicos, livros e 

monografias. Porém em nível de produções Stricto Sensu, observou-se que houve 

uma expansão no período de 2005 a 2017, sendo uma das maiores fomentadoras de 

produções acerca do tema a Pós-graduação em Educação da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte (PPGED/UFRN), a qual possui uma linha de pesquisa 

intitulada, na atualidade, História da Educação, práticas socioeducativas e usos da 

linguagem, que se debruça, dentre outras temáticas, com a dos grupos escolares.  

Ao realizar a revisão bibliográfica sobre o tema, em âmbito nacional, pôde-se 

ter a oportunidade de conhecer as contribuições de Vidal (2006), em sua obra Grupos 

Escolares: cultura escolar primária e escolarização na infância no Brasil (1893-1971), 

que faz um levantamento, juntamente com outros autores, a respeito das 

contribuições dos grupos escolares no Brasil, afirmando a sua importância para 

escolarização primária, apresentando o seu itinerário e importância na construção do 

cenário da educação brasileira, possibilitando um olhar mais abrangente sobre as 

produções a nível nacional. 

Encontraram-se, também, alguns artigos que buscam discutir a construção do 

ideário republicano nos grupos escolares no Brasil, tais como Os primeiros grupos 

escolares em Juiz de Fora, de Crespo e Yazbeck (2000), que analisam o surgimento 

dos primeiros grupos escolares na referida cidade, apresentando atuação do governo 

em difundir os ideais republicanos e a preocupação do governo local em inserir a 

sociedade na modernidade. Outro artigo que se pode citar, o qual discute a mesma 

temática, mas a partir da arquitetura do prédio escolar, é o trabalho da Crislane 

Barbosa de Azevedo (2010), intitulado A arquitetura e grupos escolares em Sergipe: 

uma relação entre espaço e Educação na escola primária. 

A respeito de trabalhos que abordam a temática dos grupos escolares no Rio 

Grande do Norte, conheceram-se as produções em nível Stricto Sensu e, para isso, 

utilizou-se o Repositório Institucional da UFRN, que é o banco de Dissertações e 

Teses produzidas na universidade. Localizou-se, entre 2005 e 2017, um total de 8 

trabalhos, sendo 7 dissertações e 1 tese, até os dias atuais. Ou seja, do ano de 2005 

a 2017, em um período de 12 anos, foram feitas oito produções acadêmicas no modelo 

stricto sensu sobre o tema. Isso significa que houve um crescimento nos últimos anos 

de estudos da temática. 
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No quadro 1, podem-se observar os títulos das obras, autores, ano de 

publicação e o trabalho final. 

 

Quadro 1: Produções acadêmicas Stricto Sensu da UFRN sobre Grupos Escolares. 
Título Autor Ano Trabalho final 

Um espaço pioneiro de modernidade 
educacional: Grupo Escolar “Augusto 

Severo” – Natal/RN (1908-1913). 

Ana Zélia 
Moreira 

2005 Dissertação 

O Grupo Escolar Modelo Augusto Severo 
(1908-1928): vinte anos de formação de 
professores. 

Francinaide de 
Lima Silva 

 

2010 Dissertação 

Em nome da Pátria: escolas e tradições 
modernas. 

Keila Cruz 
Moreira 

2011 Tese 

Grupo Escolar Duque de Caxias - festas 
escolares: uma celebração de múltiplos 
significados (1949-1952) 

Sebastião Alves 
Maia 

 

2012 Dissertação 

A educação como instrumento na 
construção do imaginário republicano: 
Grupo Escolar Barão de Mipibu (1909-1920) 

Paula Lorena C. 
A. da Cruz 

2014 Dissertação 

A presença do professor Luís Correa 
Soares Araújo no Grupo Escolar Frei 
Miguelinho (1912-1967) 
 

Amanda Thaíse 
Emereciano 

Pinto 

2015 Dissertação 

Grupo escolar Joaquim Nabuco: história e 
práticas educativas (Taipu/Rio Grande do 
Norte, 1919-1940) 
 

Janaína Silva de 
Morais 

2016 Dissertação 

História da educação primária na Atenas 
norte-rio-grandense: das escolas de 
primeiras letras ao Grupo Escolar Tenente 
Coronel José Corrêa (1829-1929). 

Gilson Lopes da 

Silva  

2017 Dissertação  

 Fonte: Repositório institucional da UFRN (2018) 

  

A partir do quadro 1, pode-se observar que surgiu o primeiro trabalho em 2005, 

porém somente cinco anos depois, percebeu-se um crescimento na produção, 

aparecendo trabalhos a cada ano ou concomitantes ou ainda com curtos espaços de 

publicação. Assim, poder-se-ia compreender que no Rio Grande do Norte esse tipo 

de temática só veio a ser notório, como objeto de pesquisa stricto sensu, nos anos 

2000, sendo algo recente e ainda com diversas possiblidades de exploração. 

Além disso, os títulos sugerem que houve uma descentralização da pesquisa 

em torno do primeiro grupo escolar do Estado, que foi o “Augusto Severo” na capital 

Natal, em relação a outras localidades mais periféricas ou até mesmo no centro das 

regiões do Estado.  Os primeiros trabalhos, que versam a respeito do Augusto Severo 

são: Um espaço pioneiro de modernidade educacional: Grupo Escolar “Augusto 
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Severo” – Natal/RN (1908-1913), de Ana Zélia Moreira (2005); O Grupo Escolar 

Modelo Augusto Severo (1908-1928): vinte anos de formação de professores, de 

autoria de Francinaide de Lima Silva (2010) e Em nome da Pátria: escolas e tradições 

modernas, de Keila da Cruz Moreira (2011). Os demais estudos se deslocam para 

outros grupos no interior e em outro bairro de Natal, como se pode observar na 

imagem 2. 

 

Figura 2: Grupos Escolares contemplados em Dissertações e Teses do PPGEd/UFRN 

 
Fonte: Produzido pela autora 

  

 

Os trabalhos que abordam o Grupo Escolar Augusto Severo apresentam o 

mesmo objeto de pesquisa, mas objetivos diferentes. A dissertação de Moreira (2005), 

intitulada Um espaço pioneiro de modernidade educacional: Grupo Escolar “Augusto 
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Severo” – Natal/RN (1908-1913), pertencente à Pós-Graduação em Arquitetura e 

Urbanismo da UFRN, buscou compreender o espaço escolar através da arquitetura, 

enquanto instrumento urbano no processo de embelezamento da cidade de Natal/RN 

e ainda como modelo para nova organização da escola elementar do Rio Grande do 

Norte. Já o trabalho dissertativo O Grupo Escolar Modelo Augusto Severo (1908-

1928): vinte anos de formação de professores de Silva (2010) analisou as práticas 

pedagógicas vivenciadas no Grupo Escolar durante os seus primeiros 20 anos de 

instituição, apresentando-o como modelo pedagógico para os demais grupos do 

Estado. A Tese de Moreira (2011), Em nome da Pátria: escolas e tradições modernas, 

na qual a autora fez uma análise comparativa de duas instituições: o colégio 

Americano de origem privada e confessional e o Grupo Escolar Augusto Severo, 

público e laico. Procurou analisar as duas instituições, segundo a autora, porque foram 

as primeiras escolas republicanas que objetivavam homogeneizar culturalmente as 

pessoas na perspectiva do movimento da modernidade da época. 

No ano seguinte, tem-se a dissertação de Maia (2012), com o trabalho Grupo 

Escolar Duque de Caxias - festas escolares: uma celebração de múltiplos significados 

(1949-1952), saindo do foco do primeiro grupo escolar do Estado na capital e 

direcionando a pesquisa para o interior, especificadamente para a cidade de 

Macau/RN. O autor abordou o tema das festividades escolares como propagação da 

modernidade na sociedade macauense. Dois anos depois, tem-se a dissertação sobre 

o Grupo Escolar Barão de Mipibu na cidade de São José de Mipibu/RN, de autoria de 

CRUZ (2014). 

Em seguida, tem-se três trabalhos produzidos no mesmo tempo, entre 2015 e 

2017. Nesse período, há o de Pinto (2015), sob o título de A presença do professor 

Luís Correa Soares Araújo no Grupo Escolar Frei Miguelinho (1912-1967), o qual não 

explorou exclusivamente o grupo escolar Frei Miguelinho, mas a presença de um 

professor e diretor da escola, bem como a sua contribuição para aquele 

estabelecimento, porém dedicando um capítulo a historiar a instituição. Em 2016, tem-

se a obra: Grupo escolar Joaquim Nabuco: história e práticas educativas (Taipu/Rio 

Grande do Norte, 1919-1940) de Morais (2016), que abordou a história da instituição 

e as práticas pedagógicas vivenciadas na mesma. Por último, o trabalho de Silva 

(2017) é o mais recente e traz o título de História da educação primária na Atenas 

norte-rio-grandense: das escolas de primeiras letras ao Grupo Escolar Tenente 
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Coronel José Corrêa (1829-1929), no qual foram analisadas as contribuições da 

educação primária na construção da identidade da cidade de Assú/RN e as influências 

da expansão cultural e literária do município no processo de escolarização da época. 

A pesquisa de Silva (2017) se debruçou desde o período das escolas de primeiras 

letras, ainda no Império, até os primeiros anos do Grupo Escolar, já na República. 

Esses estudos, no Rio Grande do Norte, são fruto de pesquisas que se iniciaram 

no país ainda nos anos de 1990, como explica Souza e Faria Filho (2006, p. 22):  

 

A história dos grupos escolares emerge nos anos 90 como fruto do 
movimento de renovação dos estudos em história da educação e na 
confluência com duas temáticas ou eixos de investigação para os 
quais se voltaram os historiadores: a história das instituições 
educativas e o interesse pela cultura escolar. Pode-se dizer que essa 
história significou uma redescoberta do ensino primário investigado 
com base em novas abordagens e interpelações epistemológicas e 
explorado numa multiplicidade de temas e objetos.  

 

As pesquisas sobre os grupos escolares no Brasil trouxeram à tona a educação 

dada nas várias regiões do país, com suas especificidades e semelhanças. Os 

trabalhos das diferentes pós-graduações espalhadas pelas universidades brasileiras 

contribuíram para estudos mais regionais, preocupados em entender a educação local 

com suas semelhanças com o nacional, mas também as diferenças e as 

particularidades de cada estado, como se pôde observar nos trabalhos do Rio Grande 

do Norte expostos no quadro 1. 

É importante ressaltar que o interesse pelos grupos escolares se tornou 

relevante diante do reconhecimento do papel que os mesmos desempenharam na 

organização e desenvolvimento da educação primária brasileira durante a República, 

visto que surgiram no país nos anos de 1890 e permaneceram como modelo 

educacional até o ano de 1971, sendo substituídos pelas escolas de 1º grau, a partir 

da Lei 5.692/71.  Assim, os Grupos Escolares passaram 80 anos como principal 

modelo de escola, acolhendo cerca de duas gerações de brasileiros na educação 

formal, sendo responsável por colaborar na construção da sociedade brasileira, pois 

foram disseminadores das ideias que circulavam no país nos seus diferentes 

períodos. Foram responsáveis por fundarem “uma representação de ensino primário 

que não apenas regulou o comportamento, reencenando cotidianamente, de 
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professores e alunos no interior das instituições escolares, como disseminou valores 

e normas sociais (e educacionais)” (VIDAL, 2006, p. 9).  

Tais pesquisas, na área da História da Educação, foram influenciadas pelas 

mudanças ocorridas na historiografia europeia a partir dos anos 1980, dentro da 

perspectiva da terceira fase da Escola dos Annales, a saber, a Nova História, que 

propunha uma fragmentação dos objetos de estudo ao se interessar por toda atividade 

humana (BURKE, 1992, p. 11). Essa nova concepção historiográfica trouxe várias 

novidades investigativas, possibilidades de fontes e métodos, favorecendo a 

ampliação de possibilidades para a História da Educação.  

Segundo Gatti Jr. (2002), na França, no final dos anos de 1970, com o 

surgimento da Nova História francesa, historiadores como Anne-Marie Chartier e 

André Chervel começaram a se debruçar em pesquisas constituindo um campo 

especializado na “História das Disciplinas Escolares”. Ao lado da “História das 

Disciplinas Escolares”, surgiu a “História das Instituições Educacionais”, a qual tem 

como um dos expoentes o historiador Justino Magalhães. Além desses campos 

especializados, encontra-se em expansão discussões sobre a Cultura Escolar, acerca 

da qual pensadores têm se dedicado ao estudo desse objeto de pesquisa.  

Nas análises de Dominique Julia, o autor apresenta sua definição de Cultura 

Escolar, a saber: 

 
[...] poder-se-ia descrever a cultura escolar como 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 a incorporação desses comportamentos; normas e 
práticas coordenadas a finalidades que podem variar segundo as 
épocas (finalidades religiosas, sociopolíticas ou simplesmente de 
socialização. (JULIA, 2001, p. 10)  

 

 Julia discorre sobre o assunto, explicando a cultura escolar sob um conjunto de 

normas e condutas, bem como um conjunto de práticas. Contudo, António Frago, 

acrescenta a essa compreensão, aplicando-a a toda a vida escolar, em seus distintos 

aspectos. Realiza uma discussão sobre a relação escola-instituição. Além disso 

problematiza a possibilidade de existência de mais de uma cultura escolar, podendo 

ser aplicada a noção de culturas escolares.  Dessa forma, apresenta sua definição de 

cultura escolar ampliando a compreensão sobre “conjunto de aspectos 

institucionalizados” (FRAGO, 1995, p. 65).  
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incluye prácticas y conductas, modos de vida, hábitos y ritos — la 
historia cotidiana del hacer escolar —, objetos materiales — función, 
uso, distribución en 7 Antonio Viñao, “La distribución semanal y diaria 
del tiempo y del trabajo en la enseñanza primaria en España (1838-
1936)”; texto elaborado dentro del proyecto de investigación sobre “La 
historia del tiempo escolar en Europa” coordinado, desde el Service 
d’Histoire de l’Éducation del Institut Nationale de Recherche 
Pédagogique de Paris, por Marie-Madeleine Compère, y en curso de 
publicación junto con el resto de los trabajos de dicho proyecto. 
Antonio Viñao Frago Revista Brasileira de Educação 69 el espacio, 
materialidad física, simbología, introducción, transformación, 
desaparición... —, y modos de pensar, así como significados e ideas 
compartidas. Alguien dirá: todo. Y sí, es cierto, la cultura escolar es 
toda la vida escolar: hechos e ideas, mentes y cuerpos, objetos y 
conductas, modos de pensar, decir y hacer (FRAGO, 2001. p. 69-70). 

 
 

Contudo, os dois autores concordam que a Cultura Escolar abrange as práticas 

escolares, sendo uma das análises que a pesquisa se debruça, a partir da 

compreensão de Dominique Julia.  

Entende-se que o autor explica que o estudo das práticas escolares contribui 

para o voltar-se ao funcionamento interno das escolas, bem como é no âmbito das 

práticas que é possível “compreender as modificações, que surgem de geração em 

geração” (JULIA, p. 34, 2001). 

Além disso, o historiador francês afirma que é no conjunto das práticas 

escolares, que ocorre a transmissão do conhecimento e a incorporação dos 

comportamentos, que se quer ensinar. Como também, inserido nas práticas se 

observa os discursos pedagógicos de cada período.  

A respeito do campo historiográfico, decidiu-se pelos estudos da História 

Cultural, a qual vem ganhando espaços desde as últimas décadas do século XX. Traz 

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

da literatura, renovando-se, apresentando abrangência no uso das fontes, no 

surgimento de novos objetos, nas diferentes possibilidades de tratamento, na 

diversidade dos métodos e das temáticas possíveis de se estudar na História 

(mentalidades, valores, mitos, crenças, símbolos, representações, imaginário). 

 Além disso, a História cultural foi apresentando-se preocupada com novos 

sujeitos, como também se interessando pelos sujeitos do processo cultural 

(produtores e receptores) e alargando o próprio conceito de cultura, percebendo-a 

polissêmica (ESPIG, 2004).  História cultural se tornou uma dimensão múltipla, plural, 

que pode gerar diversas aproximações diferenciadas. 
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Dentro dessa perspectiva, escolheu-se estudar o objeto de pesquisa a partir do 

conceito de imaginário que teve em seu percurso definições variadas. Durante o 

século XIX, encontraram-se debates sobre o conceito tratando-o como algo quimérico, 

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

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

seja, sendo descartada qualquer ideia que buscasse afirmar o imaginário como parte 

do real, da realidade. 

Os primeiros estudos acerca do imaginário que se diferenciavam da concepção 

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

pelos historiadores somente na segunda metade do século XX. O campo da 

historiografia foi se apropriando das discussões acerca do imaginário somente a partir 

de uma renovação na História Social que se apresentou com o passar do tempo mais 

cultural (PESAVENTO, 1995), abrindo-se a novas tendências. 

No campo da filosofia, os estudos sobre o imaginário se devem muito aos 

filósofos Cornelius Castoriadis e Bronislaw Bazcko. O primeiro é considerado um dos 

grandes pensadores desse conceito, por considerá-lo como algo tão real quanto a 

realidade e que influencia a formação da sociedade, como também a discussão do 

ato criador que o imaginário realiza no âmbito individual e social, sendo esses os 

principais pontos da discussão de sua obra A instituição do Imaginário na sociedade 

(1982). Bazcko traz, além das discussões sobre o imaginário social, a análise 

relacionada ao exercício do poder, afirmando que: 

 
Os antropólogos e os sociólogos, os historiadores e os psicólogos 
começaram a reconhecer, senão a descobrir, as funções múltiplas e 
complexas que competem ao imaginário na vida colectiva e, em 
especial, no exercício do poder. As ciências humanas punham em 
destaque o facto de qualquer poder, designadamente o poder político, 
se rodear de representações colectivas. Para tal poder, o domínio do 
imaginário e do simbólico é um importante lugar estratégico. 
(BAZCKO, 1985, p.) 

 

Acredita que o poder, e de forma específica o político, encontra no domínio do 

imaginário e do simbólico um importante lugar de estratégia para dominação. Na 

historiografia, encontra-se o imaginário inserido no movimento dos estudos da “Nova 

História Cultural”. Como um campo do saber, vê-se o imaginário com diversos 

conceitos por sua noção polissêmica e por sua característica interdisciplinar, bem 
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como a possibilidade de interface com outros campos do saber historiográfico, como 

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

Segundo Barros (2004), no âmbito da História, o conceito de imaginário na 

atualidade se deve aos historiadores George Duby e Jacques Le Goff, e aqui se 

acrescenta Evelyn Platagean, citada diversas vezes pelo próprio Le Goff.  

George Duby, em sua obra As três ordens ou imaginário do feudalismo, 

apresentou uma discussão do imaginário na sociedade feudal, quando se propôs a 

explicar a função tripartida daquela sociedade através do imaginário, estudando a 

trajetória dessas imagens construídas e sua transformação em ideologias 

(SANT’ANNA, 2001). 

Nas discussões propostas por Platagean, encontradas no livro A História Nova, 

no capítulo intitulado A História do Imaginário, definiu-se o domínio do imaginário 

como sendo  

[...] constituído pelo conjunto das representações que exorbitam do 
limite colocado pelas constatações da experiência e pelos 
encadeamentos dedutivos que estas autorizam. Isto é, cada cultura, 
portanto cada sociedade, e até mesmo cada nível de uma sociedade 
complexa, tem seu imaginário (PLATAGEAN, 2005, p. 391). 

 

A autora defendeu que o imaginário se encontra presente em todos os âmbitos 

da vida humana, sendo assim possível o seu estudo e atentando para a sua 

importância. No decorrer do seu texto, apresentou o trajeto percorrido por tal conceito 

ao longo da história e autores em que foi possível identificar o uso do imaginário em 

seus estudos, mesmo, em alguns casos, não assumindo esse viés abertamente ou se 

propondo à discussão de tal, mas perpassando pelo conceito. 

Diante das leituras dos autores citados anteriormente, que se propuseram a 

estudar a História do imaginário, percebeu-se que todos contribuíram com esta 

pesquisa e apresentaram aspectos de convergência com o pensamento de Le Goff, 

autor escolhido para o aporte teórico, e que é possível dialogar com os demais citados, 

agregando as suas contribuições nas discussões acerca do imaginário. 

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

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

O autor defende o termo como um novo domínio da História, porque os historiadores 

percebem o quanto em tudo na vida do homem e das sociedades o imaginário está 

presente e precisa de um tratamento histórico. 
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Segundo Le Goff (1994), a definição de imaginário se faz a partir de três 

referências, a saber: a conceitual, a documentação utilizada e, por fim, a utilização de 

imagens. A respeito da primeira, explica-a a partir da diferenciação de conceitos 

vizinhos que às vezes são utilizados sem os devidos limites, que são: a representação, 

o simbólico e o ideológico. A representação engloba todas as traduções mentais de 

uma realidade exterior percebida, estando ligada ao processo de abstração. O 

imaginário estaria dentro da representação, mas “ocupa nele a parte da tradução não 

reprodutora, não simplesmente transposta em imagem do espírito, mas criadora” (LE 

GOFF,1994, p. 12). O simbólico se encontra no âmbito de valores ideais ou históricos, 

fazendo correspondência entre elementos que possuem significados distintos, e o 

imaginário também possui essas características, mas pode ir além, chegando ao 

âmbito do fantástico pelo seu caráter criador. A respeito da ideologia, esse “é 

empossado por uma concepção de mundo que tende a impor à representação um 

sentido tão perversor do real material como do outro real, do imaginário” (LE GOFF, 

1994, p. 12). 

A segunda referência sobre a documentação, o autor se preocupa em 

apresentar as fontes utilizadas pela História do Imaginário. O autor explica que todos 

os documentos que o historiador utiliza pode encerrar uma parte de imaginário, pois 

“o mais prosaico dos documentos pode ser comentado quer na forma, quer no 

conteúdo, em termos de imaginário”. Revela que tanto a escrita, como a palavra, o 

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

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

obras literárias e artísticas. 

Neste trabalho não se utilizam apenas as fontes tidas como privilegiadas, mas 

foi-se buscar, no conteúdo dos textos, elementos que pudessem revelar a construção 

e as mudanças ocorridas no imaginário acerca dos grupos escolares, bem como os 

objetos utilizados e a edificação (monumento-funcionalidade) do Grupo eram 

elementos concretos, mas traziam em si uma imagem que sofreu transformações ao 

longo da existência do grupo.  

E foi pensando nessas fontes concretas e textuais que expressavam o 

pensamento de uma sociedade, que se concordou com Le Goff quando este cita a 

terceira referência, ou seja, as imagens, afirmando que o imaginário é feito por 

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

 
 

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

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

âmbito do coletivo que interessa estudar e ver como são atingidas pelas mudanças 

da História; como causam articulações, transformação, multiplicidade de significados. 

Encontra-se como um fenômeno coletivo, social e histórico. Concorda-se com Barros 

(2004), quando afirma que: 

 
O historiador do imaginário começa a fazer uma história 
problematizada quando relaciona as imagens, os símbolos, os mitos, 
as visões de mundo a questões sociais e políticas de maior interesse 
– quando trabalha os elementos do Imaginário não como um fim em si 
mesmos, mas como elementos para a compreensão da vida social, 
econômica, política, cultural e religiosa. (BARROS, 2004, p. 98-99) 

 

 O imaginário passa a ser visto como algo inerente à realidade e, sem esse, a 

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

Concomitantemente à escolha do aporte teórico-metodológico, iniciaram-se os 

estudos de campo de forma mais sistemática, e o lugar privilegiado desta pesquisa, 

em que se passaram muitas manhãs e tardes, foi o arquivo da escola. Isso porque já 

se conhecia o acervo, onde estava localizada a documentação da escola desde a sua 

inauguração como grupo escolar, sendo importante salientar que a instituição ainda 

possui um considerável acervo documental, vista a raridade que é se encontrar fontes, 

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

escolares antigos são descartados, por já terem cumprido o seu papel na sociedade 

enquanto ainda eram administrativamente úteis. 

 Os estudos se baseavam no arquivo escolar, que na realidade é apenas um 

armário em que está guardada toda a documentação, em uma sala que antes era dos 

professores, mas que agora funciona uma sala de aula. Em alguns momentos, foi 

necessário fotografar os documentos em meio ao decorrer das aulas. 

  No entanto, mesmo diante da precariedade na guarda do material, 

desconhecendo os cuidados que se deve ter com a documentação de arquivos, eles 
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estavam ali preservados. Percebeu-se que o fato de guardar aqueles documentos 

significava algo para aquela escola centenária; havia a preocupação com aqueles 

papéis, preservados como se os responsáveis por eles dissessem: “Aqui está o nosso 

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

seja, aquela papelada toda era, na realidade, documento/monumento, pois como 

explica Le Goff (1990), era um sinal do passado, algo que fazia evocar, perpetuar o 

passado. Ou seja, não era o passado propriamente como o foi, “mas uma escolha 

efetuada quer pelas forças que operam no desenvolvimento temporal do mundo e da 

humanidade, quer pelos que se dedicam à ciência do passado e do tempo que passa, 

os historiadores” (LE GOFF, 1990, p. 444). 

Contudo, mesmo encontrando um vasto acervo de documentação escolar, a 

mesma estava espaçada em relação aos períodos ou até incompleta, por alguns 

papéis não estarem lá. A ausência de alguns documentos pode ter ocorrido pela falta 

de conservação ao longo dos anos, ou por motivos que se desconhecem. Porém, em 

meio à análise do que se tinha encontrado, um documento saltou aos olhos para 

compreender a ausência de alguns papéis, na realidade, de 10 anos de 

documentação do Grupo Escolar Barão de Mipibu. Encontrou-se um termo de 

incineração de cadernetas que ocorreu no dia 1º março de 1943, na própria instituição, 

onde foram incineradas 100 cadernetas diárias, referentes aos anos de 1929 a 1939. 

Esse ato de incineração ocorreu em obediência a uma portaria (nº 2 de 16 de fevereiro 

de 1943), designada pelo então Diretor do Departamento de Educação, o professor 

Antônio Fagundes.  Não se sabe a motivação para essa portaria, mas se entendeu 

que tal ato deixou uma lacuna de uma década no cotidiano escolar, já que as 

cadernetas registravam o dia a dia da escola. 

 No entanto, mesmo diante dos desafios do espaçamento da documentação da 

instituição, ao olhar de um historiador da educação, todos aqueles papéis antigos 

faziam sentido, mesmo não estando completos. Toda aquela documentação se 

transformava em fontes, em material para este trabalho. Ali, em forma de papéis 

escolares, estavam escondidas informações que poderiam ajudar nesta pesquisa, a 

entender o lugar daquele grupo na sociedade, de seu papel na educação, o imaginário 

forjado sobre aquela instituição, pois: “O documento não é qualquer coisa que fica por 

conta do passado, é um produto da sociedade que o fabricou segundo as relações de 

forças que aí detinham o poder”. (LE GOFF, 1990, p. 446). 
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A documentação encontrada no Grupo Escolar Barão de Mipibu informava 

muito sobre a sociedade, a política e a educação do período estudado. Havia ali “um 

produto da sociedade” que foi sendo construído ao longo dos seus anos de existência, 

e não feito ou preservado simplesmente de forma aleatória, pois os documentos e a 

sua preservação “resulta[m] do esforço das sociedades históricas para impor ao futuro 

- voluntária ou involuntariamente – determinada imagem de si própria” (LE GOFF, 

1990, p. 549). 

Portanto, a existência de um documento/monumento não é algo neutro, 

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

qual pretende passar ou deixar perpetuada uma imagem construída para a geração 

do seu tempo, como também para as vindouras. Os registros têm uma 

intencionalidade que cabe ao historiador perceber e, a partir dela, realizar a sua 

análise. 

Entre a vasta documentação encontrada na escola, foi-se conhecendo e 

escolhendo as que contribuiriam para a nossa pesquisa. As fontes escolhidas de 

ordem administrativa foram as seguintes: as correspondências expedidas entre o 

grupo e o órgão do Estado responsável pela educação do Rio Grande do Norte1, a 

qual funcionava como uma das vias de comunicação entre as partes; Livros de Posse 

e transferência de professores e Livro de Ponto, que ajudaram a conhecer melhor o 

corpo docente e mudanças nesse ocorridas na escola; Registro de Bens Móveis, 

inventário feito todos os anos para registrar os bens que a escola possuía e se 

tornaram um material riquíssimo, pois o inventário trazia descriminada a mobília 

escolar, os objetos que o Grupo adquiriu desde o ano da sua fundação e o que com o 

tempo foi sendo renovado ou não, possibilitando fazer uma interpretação do uso dos 

materiais que a escola possuía e o poder aquisitivo dela.  

Contribuiu também nas análises acerca do valor simbólico de alguns objetos 

que colaboravam na formação do imaginário; Resumo de Matrículas das escolas; que 

colaboraram para a compreensão da expansão escolar; os Termos de Visita e as Atas 

de reuniões eram documentos que registravam os acontecimentos, o andamento das 

atividades escolares e o cumprimento das orientações feitas pela Diretoria Geral de 

                                                             
1 O órgão responsável pela educação norte-rio-grandense teve o seu nome modificado em momentos 
diferentes da sua história, a saber: Diretoria de Instrução Pública, Departamento de Educação e 
Secretaria de Educação. 
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Instrução Pública, bem como informações acerca da manutenção e higienização do 

Grupo, pedidos de festas e suas realizações. 

 De cunho pedagógico, escolheu-se analisar os Diários de Classe, que era um 

documento pedagógico, que revelava o cotidiano das aulas, os horários, como era a 

didática, ou seja, como eram realizadas as aulas, as disciplinas que eram lecionadas 

e o conteúdo que os alunos estudavam, assim como o dia a dia da sala de aula 

colaborava para a realização dos desfiles e festividades cívicas. Atrelado ao material 

de cunho pedagógico, mas que não foi encontrado no Grupo Escolar, e sim em outra 

localidade, foi o livro didático Nossa História, de Rocha Pombo, que contribui na 

compreensão da formação patriótica ofertada aos alunos por um dado período na 

instituição. 

Por fim, o próprio prédio escolar, que em sua estrutura e arquitetura se 

apresentava como uma fonte em potencial, foi escolhido porque se compreendeu que 

o espaço comunica, como explica Frago (2001), ou seja, a própria estrutura do prédio 

escolar traduzia períodos vivenciados pelo grupo ao longo da sua existência, buscava 

comunicar algo para as gerações de cada época.  

 Quanto à documentação legislativa, teve-se acesso à Legislação Educacional 

e a Mensagens de governadores ao Congresso Legislativo. A primeira revelava a voz 

das autoridades, do governo acerca da educação, as diretrizes traçadas para os 

assuntos educacionais. Juntamente com as leis, tinha-se as mensagens dos 

governadores ao Congresso Legislativo. Esse tipo de documentação era registrado 

nos momentos em que o governador discursava para os demais políticos do 

Legislativo, mais uma fonte que revelava o olhar do governo a respeito das diversas 

realidades do Estado, mas as que interessaram foram apenas as que diziam respeito 

à educação.  

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

que se encontravam no poder, na condução dos diferentes momentos históricos 

analisados. Concorda-se com Le Goff (1994) quando explica que os textos escritos 

não refletem apenas as situações concretas, mas também um imaginário do poder, 

da sociedade ou do tempo.  

Por fim, outras fontes que serviram para esta análise foram duas entrevistas 

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

Mipibu na década de 1950 e concederam um pouco das suas memórias sobre aquela 
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instituição que fez parte das suas histórias. Foram entrevistados: a senhora Iraci 

Santana da Silva (1945-2017), que foi aluna, professora e diretora do Grupo, uma 

pessoa que teve boa parte da sua vida envolvida com a história da instituição, e o 

senhor Antônio Ribeiro Dantas, que foi aluno durante o ensino primário. Essas duas 

personalidades concordaram com a entrevista, as quais foram realizadas na 

residência dos entrevistados, assinando o termo de publicação das informações 

coletadas. Os dois colaboradores contribuíram com a pesquisa, porque, através deles, 

pôde-se perceber um pouco da educação da época em que estiveram na escola, bem 

como continuidades existentes na educação. 

 A respeito das imagens fotográficas, essas enriqueceram ainda mais a nossa 

pesquisa, pois as fontes visuais estão entre as prediletas da História do Imaginário e 

colaboraram para a compreensão das representações dos momentos vividos na 

instituição, assim como dos espaços estudados.  

Outra fonte de relevância para o trabalho foi o livro da memorialista Lúcia 

Amaral intitulado Orgulho mipibuense: Grupo Escolar Barão de Mipibu (2009). O livro 

foi lançado em homenagem a instituição pelos seus 130 anos de existência e 

contribuição na educação do município de São José de Mipibu. Essa obra serviu de 

fonte, pois trazia informações relevantes sobre a história do Grupo Escolar, bem como 

sobre personalidades que passaram pela escola e por imagens que contribuíram para 

enriquecer a pesquisa realizada. 

Em relação ao desenvolvimento da pesquisa, buscou-se fazer a análise das 

fontes atreladas a uma revisão bibliográfica da historiografia nacional e local acerca 

da Educação e dos Grupos Escolares, de produções sobre a República brasileira e as 

ideias que a influenciaram, além de autores que trabalharam com o imaginário, ou 

seja, realizar uma análise das fontes relacionando-as com o aporte teórico escolhido. 

Em seguida, realizou-se o levantamento e a organização dos documentos. A partir 

disso, foi iniciada uma leitura das fontes de forma contextualizada, atenta à realidade 

de que nenhuma fonte é neutra, pois carrega algum posicionamento. 

A seleção das fontes ocorreu entre a escolha de análise de três elementos 

educacionais que contribuíam para compreender as mudanças ocorridas no 

imaginário acerca da educação ao longo da história da instituição estudada, a saber, 

prédio escolar, as festividades escolares e relação escola-Estado. 
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O trabalho foi organizado em quatro partes: sendo a primeira a Introdução e as 

demais os capítulos da Tese, nos quais procurou-se perceber como o imaginário 

acerca dos grupos escolares foi sendo modificado ao longo dos anos. O texto da Tese 

foi construído na perspectiva de mudança, de passagem de um período marcado por 

uma representação imaginária para outra e a partir do olhar de dentro da escola.  

No primeiro capítulo, intitulado O ESPAÇO ESCOLAR E A CONSTRUÇÃO DE 

UM IMAGINÁRIO, discutiu-se a construção do imaginário da escola através da 

edificação do Grupo Escolar Barão de Mipibu e as modificações que este foi sofrendo 

até 1971, bem como em relação ao imaginário. Nesse momento, utilizou-se como 

fontes prioritárias para tal análise o próprio prédio do grupo (planta baixa), a legislação 

da época (o Estado que amplia o ambiente escolar e as suas motivações) e relatos 

de ex-alunos das modificações no espaço físico da escola e fotografias da instituição. 

Além disso, relacionaram-se as modificações físicas do grupo com o seu entorno, ou 

seja, com as mudanças que a cidade de São José de Mipibu foi vivenciando, pois 

acredita-se que ambas influenciam uma à outra e interagem no processo histórico de 

construção das duas. 

O segundo capítulo, DA RUA AO PÁTIO: AS FESTIVIDADES ESCOLARES 

DO GEBM, traz a análise dos eventos escolares e sua relação com a sociedade, 

apresentando as estratégias dos governos ao longo do tempo na construção de um 

imaginário que alcançou a escola e as modificações desse no ambiente escolar. Nesta 

parte da tese, priorizou-se o trabalho com documentos de cunho legislativo, como as 

entrevistas e os termos de visita.   

No terceiro capítulo, O GRUPO ESCOLAR BARÃO DE MIPIBU: A RELAÇÃO 

ESCOLA E ESTADO, pôde-se observar, através da legislação e dos termos de visita 

das autoridades responsáveis por fiscalizar os grupos escolares, a relação da escola 

com o Estado, bem como o processo de desgaste da imagem dos cargos, 

apresentando a existência da seu exercício atrelado à escola, além das modificações 

ocorridas na dinâmica escolar e no cenário educacional nacional e estadual, que 

contribuíram nas transformações do imaginário a respeito desse cargo. 
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2 A CONSTRUÇÃO DO IMAGINÁRIO DO ESPAÇO ESCOLAR. 

 

 

Com o advento da República, os Norte-rio-grandenses que eram adeptos a tal 

modelo de governo, ao saber dos novos acontecimentos, logo se organizaram e a 

proclamaram na província. Isso aconteceu por parte do vice-presidente Antônio 

Basílio Ribeiro Dantas, o qual tratou de entregar o cargo ao líder do partido 

republicano, Pedro Velho (SOUZA, 2008), que era membro de umas das famílias mais 

influentes do Estado, a oligarquia dos Albuquerque Maranhão, e se enquadrava nas 

intenções dos republicanos, que “era reunir as oligarquias em torno de um arranjo que 

garantisse seu domínio local e sua participação no poder nacional de acordo com o 

cacife político de cada uma” (CARVALHO, 1987, p. 32). Assim, os Albuquerque 

Maranhão se mantiveram no poder e influenciaram a política norte-rio-grandense 

durante toda a República Velha, alinhados à política nacional.   

Os líderes republicanos no Rio Grande do Norte, não diferindo dos demais, 

mantinham em seus discursos concepções de civilização, modernidade, progresso e 

higiene como bandeiras levantadas do novo regime. Esse discurso ocorria de duas 

formas, uma através da materialidade de obras urbanísticas ou pela construção das 

mentalidades. Contudo, ambas se entrelaçavam no propósito da conquista e da 

formação do homem cidadão que se pretendia ter. 

Dentro do âmbito da formação das mentalidades, da concepção que se queria 

forjar no povo, encontra-se a educação como veículo de propaganda, de 

disseminação das ideias republicanas. Tornou-se um fenômeno social e cultural que 

tinha por objetivo passar novos valores de forma mais rápida e segura, a partir do 

controle contínuo da aprendizagem e do comportamento (PINHEIRO, 2005). 

A educação sendo eleita como carro chefe da propagação dos ideais dos 

republicanos, passou a ser observada e modificada na sua estrutura física, espacial e 

pedagógica. Nesse período, alinhados aos propósitos do governo, surgiram os grupos 

escolares, tendo o seu primeiro expoente no estado de São Paulo. Segundo Saviani 

(2007), a reforma do ensino paulista, no qual foram inseridas as escolas seriadas, 

ocorreu em 1892, a partir de experiências com uma escola-modelo primária 

implantada anos antes junto à Escola Normal paulista. A partir dessa, foram sendo 
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construídos vários outros grupos, os quais possuíam uma estrutura monumental, 

desempenhando um papel de simbolização, 

 

[...] pois, ao passar por essas obras, as pessoas sabiam a quem se 
destinavam e imediatamente ligavam-nas às ideias políticas 
dominantes daquele momento. Os grupos escolares ostentavam 
representações sociais e políticas. A monumentalidade dos edifícios 
dos primeiros grupos paulistas tornou-se símbolo do valor da 
educação e da ação política (CORREIA, 2005, p. 231) 

 

Tanto a reforma implantada em São Paulo como o modelo dos prédios dos 

grupos serviram de inspiração para os demais estados da federação.  

No Rio Grande do Norte, mesmo diante dos discursos calorosos sobre a 

importância de se realizar mudanças na educação, bem como de priorizá-la, somente 

no ano de 1907 encontra-se uma ação concreta, ao menos na capital, relacionada ao 

ensino. O governador Antônio José de Souza e Melo ordenou edificar um grupo 

escolar em Natal, sendo iniciada a construção no seu mandato, mas concluída pelo 

seu sucessor Alberto Albuquerque Maranhão. Tal grupo, que recebeu o nome de 

Augusto Severo2 teve grande importância para o estado, pois além de ser o primeiro 

construído no Rio Grande do Norte, tornou-se o modelo para os demais que seriam 

edificados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2 O nome recebido pelo Grupo Escolar Modelo da capital foi uma homenagem feita por Alberto 
Maranhão ao seu irmão Augusto Severo Albuquerque Maranhão, que faleceu em acidente aéreo em 
Paris no ano de 1902, ao tentar voar no balão PAX. 
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FIGURA 3: Grupo Escolar Modelo Augusto Severo 

 

          Fonte: Moreira (2005). 

 

 

A gestão de Alberto Albuquerque Maranhão teve por marca registrada a 

atenção à disseminação de grupos escolares pelo estado, constatado através de 

diversos decretos encontrados nas legislações de 1908 a 1913, que corresponde ao 

seu segundo mandato, totalizando em 24 decretos de criação de grupos escolares 

(ver quadro 1), que deveriam estar alinhados ao Decreto nº 178, de 29 de abril de 

1908, o qual ordenava os grupos escolares por classes, sendo os da capital lotados 

em 1ª classe, os dos demais municípios de 2ª classe e os de vilas, 3ª classe. Essa 

classificação dividia a distribuição do pagamento dos salários dos professores. 
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QUADRO 2: Grupos Escolares do Rio Grande do Norte (1908-1913) 

Nº de 
ordem 

Grupo Escolar Decreto de Criação Localização 

1 30 de Setembro n. 180 de 15/11/1908 Cidade de Mossoró 
2 Senador Guerra n.189 de 16/02/1909 Cidade de Caicó 
3 Thomaz de Araújo n. 193 de 13/03/1909 Cidade de Acari 
4 Antônio Carlos n. 194 de 15/03/1909 Cidade de Caraúbas 
5 Almino Afonso n. 196 de 21/04/1909 Cidade de Martins 
6 Coronel Mariz n. 202 de 02/07/1909 Vila de Serra Negra 
7 Barão de Mipibu n. 204 de 12 /08/1909 Cidade de São José 
8 Moreira Brandão n. 220 de 07/05/1910 Vila de Goianinha 
9 Fabrício Maranhão n. 224 de 08/07/1910 Vila de Pedro Velho 
10 Antônio de Azevedo n. 225 de 08/07/1910 Cidade de Jardim 

11 Nísia Floresta n. 226 de 08/07/1910 Vila de Papari 

12 Joaquim Correia n. 234 de 10/11/1910 Vila de pau dos Ferros 

13 Jacumaúma n. 243 de 04/03/1911 Vila de Arês 

14 Ten. Cel. José 

Correia 

n. 254 de 11/08/1911 Cidade de Assú 

15 Auta de Souza n. 255 de 19/10/1911 Cidade de Macaíba 

16 Capital Mor Gouveia n. 256 de 25/11/1911 Cidade de Currais 

Novos 

17 Ferreira Pinto n. 257 de 25/11/1911 Cidade de Apodi 

18 José Rufino n. 258 de 25/11/1911 Vila de Angicos 

19 Alberto Maranhão n. 263 de 08/01/1912 Vila de Nova Cruz 

20 Coronel Fernandes n. 265 de 20/01/1912 Vila de Luiz Gomes 

21 Dr. Otaviano n. 275 de 18/08/1912 Vila de São Gonçalo 

22 Felipe Camarão  n. 266 de 23/03/1912 Cidade de Ceará-Mirim 

23 Frei Miguelinho n. 277-B de 28/11/1912 Cidade de Natal  

24 Pedro velho n. 286 de 10/07/1913 Cidade de 

Canguaretama 

Fonte: (MOREIRA, 2005) 

 

Contudo, os decretos de criação dos grupos não acompanhavam 

necessariamente a edificação de um prédio, pois muitos tiveram a criação decretada, 

mas não a construção imediata do edifício. A princípio, muitos funcionaram em prédios 

alugados, em salões paroquiais ou nas intendências municipais, somente a posteriori 

que foram para suas sedes próprias, muitos devido às questões econômicas e sociais 

de suas localidades. 
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Sabe-se que apenas dois grupos escolares foram criados já com as suas sedes 

próprias, a saber: Grupo Escolar Felipe Camarão, na cidade de Ceará-Mirim, e o 

Grupo Escolar Barão de Mipibu, em São José de Mipibu, ambos construídos ainda no 

Império e que foram reaproveitados pelo governo republicano para instalar o grupo 

escolar, como afirma o então Diretor de Instrução Pública, Professor Dr. Francisco 

Pinto, ao explanar sobre a necessidade de se reaproveitar os prédios:  

 

Tenho notado, com pesar, o descuido das Intendências de Ceará-
Mirim e São José, onde há dois excelentes prédios de instrução, de 
propriedade do Estado, merecedores de aproveitamento imediato. 
Ligeiros reparos e um pouco de boa vontade proporcionariam ensejo 
de inaugurar dentro em breve mais dois grupos escolares naquelas 
importantes localidades. (RIO GRANDE DO NORTE, 1908, p. 57). 

 
  
Percebe-se, através do discurso, que o edifício onde foi alocado o Grupo 

Escolar Barão de Mipibu já existia e foi reaproveitado para se tornar um grupo, 

inaugurado no ano seguinte, em 1909. 

 

2.1 A edificação e as primeiras décadas do grupo escolar Barão de Mipibu (1878-

1920) 

 

O Grupo Escolar Barão de Mipibu foi criado através do Decreto n º 204, de 12 

de agosto de 1909 (RIO GRANDE DO NORTE, 1909, p. 83), dentro do contexto de 

política de criação de grupos escolares no Estado. No entanto, sabe-se que a 

construção do seu prédio antecede esse período, tendo sido construído ainda no 

Império, no ano de 1879, mas já com o objetivo de ser um ambiente destinado à 

educação. 

É interessante pensar o quanto é inovadora essa construção, pois o Império foi 

um período marcado pela precariedade de espaços apropriados para educação 

primária. Encontrava-se o ensino praticado em diversos ambientes, em casas de 

professores, espaços alugados ou em galpões de fazendas (FARIA, 2003). O 

Relatório de Presidente de Província do Rio Grande do Norte apresenta as péssimas 

condições do lugar de estudo das crianças e menciona onde ocorriam as aulas: “a 

casa, por exemplo, em que funciona a escola do sexo feminino do bairro alto desta 

capital que é a mesma em que reside o respectivo professor...” (RIO GRANDE DO 

NORTE, 1868).  
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Contudo, no final do século XIX vê-se a iniciativa de personalidades locais 

abastadas, com influência política e econômica, que se propuseram à edificação de 

prédios específicos para o ensino, pois tanto os edifícios escolares construídos em 

Cerará- Mirim como em São José de Mipibu eram projetos particulares, que doaram 

esse tipo de prédio nos seus municípios.  

 A respeito da construção do prédio escolar em São José de Mipibu, o qual 

ficou conhecido como Casa de Instrução Pública, foi uma iniciativa do Coronel Miguel 

Ribeiro Dantas, que foi um dos quatro Norte-rio-grandenses que recebeu o título 

nobiliárquico de baronato. 

 
FIGURA 4: Título Nobiliárquico de baronato concedido ao Sr. Miguel Ribeiro Dantas 

 
Fonte: CRUZ, 2014.        

 

 

 Os demais foram: Manuel Varela do Nascimento, que se tornou o Barão de 

Ceará-Mirim com o recebimento do título em 1874; Felipe Neri Carvalho, o Barão de 

Serra Branca, em 1888; e Luís Gonzaga de Brito Guerra, o Barão do Assú, com título 

de 1888. Todos receberam a nomeação no mesmo período, já no final do Império. 

O Barão de Mipibu (1799-1881) era descendente de uma família portuguesa 

que adquiriu sesmaria na vila de São José de Mipibu, onde prosperou, tornando-se o 

maior proprietário de terras e engenhos da vila que posteriormente tornou-se cidade. 

A sua prosperidade deve-se a região de suas terras, que na época estava inserida no 

ciclo da produção de cana-de-açúcar, o que favoreceu a formação de uma elite 

canavieira local.  O título de baronato foi concedido em 18 de março de 1877, que 

recebeu do Imperador D. Pedro II, como reconhecimento das diversas funções 

militares, políticas, sociais e econômicas que desempenhava em sua localidade. O 

coronel, além de possuir muitos bens na sua região, desempenhou cargos como 
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coronel comandante-superior da Guarda Nacional, Juiz ordinário, vice-presidente da 

câmara municipal, vereador e foi membro do Partido Conservador (MEDEIROS 

FILHO, 2005). 

 
FIGURA 5: Miguel Ribeiro Dantas, Barão de Mipibu 

 

                      Fonte: CRUZ (2014) 

  

 

Cascudo (2005) acrescenta que além de ser um homem de posses e atuação 

no seu município, o título de baronato recebido pelo coronel ocorreu devido às 

influências políticas que esse tinha, a saber, por intermédio de Amaro Bezerra, que 

conhecia o ministro do Império João Alfredo Correia de Oliveira, o qual fez a indicação 

para o título.  

Segundo Araújo (1982), o recebimento da titulação por muitos era algo 

crescente no II Reinado; muitas vezes era cedido através de ações feitas por súditos 

que beneficiassem o Império e/ou que realizassem obras sociais como construções 

de hospitais ou escolas. 
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Entretanto, ao observar as datações, o recebimento do título antecede a 

construção do prédio escolar, o que conduziria a interpretar que a sua nomeação não 

teria relação com a edificação da escola, ou seja, com suas ações na cidade de São 

José. Porém Cascudo (2005) revela que a ordem de construção fora dada antes do 

recebimento da titulação. Portanto, compreende-se que o coronel Miguel Ribeiro 

Dantas se tornou Barão devido a diversos fatores, a saber: posição política e 

econômica na região, suas amizades políticas e a construção de um prédio escolar. 

Diante da escolha pela edificação de uma escola e não por outra realização de 

cunho social, que o Império permitia em troca do benefício de alguma titulação, 

pergunta-se por que a educação foi a escolha desse personagem. Deduz-se que a 

resposta está nas influências que esse homem recebeu de possíveis contatos, 

viagens e porque o final do século XIX, no Brasil, foi marcado por discussões 

acaloradas sobre a importância de se investir na educação. 

Tal discursão possuía grande repercussão nas principais cidades do país. 

Vários debates ocorriam durante o final do Império, como o melhor método a ser 

ensinado nas escolas, se era Simultâneo, Mútuo ou o Intuitivo, os materiais 

necessários para a educação, as críticas dos médicos sanitaristas que defendiam um 

lugar específico para o ensino, com ideias higienistas, apresentando a importância de 

se ter uma educação que abrangesse a preocupação com a higiene do local e das 

pessoas. Percebe-se que essa efervescência de discussões pode ter influenciado a 

decisão do Barão de Mipibu em optar pela construção de um prédio escolar para as 

crianças da região. 

Então, em 1879, por ordem do Barão Miguel Ribeiro Dantas, foi construído um 

prédio escolar na cidade de São José de Mipibu3, doado à mesma, sendo o primeiro 

edifício escolar da região.  

O ano exato da inauguração do prédio não se sabe ao certo; sabe-se que a sua 

construção ocorreu no ano de 1879 (AMARAL, 2009) e que a placa de doação do 

edifício escolar apresenta a data de 1880 (FIGURA 6), o que conduz a inferir a 

possibilidade de esse ano ser o da inauguração do espaço escolar, um ano antes do 

                                                             
3 O lugar que na atualidade se conhece como cidade de São José de Mipibu surgiu por volta dos anos 
de 1630 como aldeamento que ficava na região do Mopobu. Em 1762, passa a ser intitulada Vila de 
São José do Rio Grande do Norte. Em 1845, a vila foi elevada para a categoria de cidade, tornando-se 
São José de Mipibu. 
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falecimento do Barão de Mipibu que, a posteriori, é homenageado tendo o seu nome 

colocado na escola. 

FIGURA 6: Placa da doação do edificio escolar (1880)

 

 Fonte: Cruz (2014) 

 

Considerando a data de 1880 como ano da inauguração da Casa de Instrução 

Pública, não foram encontrados registros que revelassem como foi o funcionamento 

até a Proclamação da República ou mesmo até o ano do decreto que tornou a casa 

de instrução pública um Grupo Escolar.  Contudo, sabe-se que funcionava antes do 

decreto, pois na própria legislação de sua criação, é citado que “o grupo funcionará 

no próprio ‘Estadual’, sito à praça Tavares de Lyra” (RIO GRANDE DO NORTE, 1909, 

p. 83). Estadual era o outro nome que a Casa de Instrução Pública recebia. 

A sua construção foi supervisionada pelo capitão Urbano Joaquim Loyola 

Barata. Segundo Amaral (2009), a edificação da obra seguiu todas as orientações 

exigidas na época, e seu projeto precisou passar pelo aval da Câmara Municipal. Ao 

ser definido o local de construção, sofreu algumas críticas por parte do professor 

Manoel Pinheiro, que alegava ser o local escolhido impróprio para construção de uma 

escola, pois segundo o mesmo, tal espaço prejudicaria “tanto ao aformosamento da 

rua, quanto aos preceitos higiênicos” (AMARAL, 2009). No entanto, por fim, o 

Presidente da Província autorizou a construção do edifício no local escolhido 

anteriormente pela Câmara. 
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Contudo, a discussão acerca do local apropriado, mostrando preocupação com 

os aspectos higiênicos, corrobora com a compreensão a respeito dos debates sobre 

a importância de locais próprios para o ensino realizados no país, que influenciaram 

não só o Barão, mas existiam também no Rio Grande do Norte.  

O prédio foi construído com o material fabricado na própria região, com tijolos 

de cerâmica e telhas confeccionadas nas próprias fazendas, por escravos, argamassa 

feita de argila, óleo de baleia e conchas do mar (AMARAL, 2009).  

A respeito da sua estrutura física, apresentava-se moderna para a época e 

antecede as diretrizes de higienistas que foram seguidas nas construções dos grupos 

escolares durante a Primeira República, como se pode observar no artigo 44º da 

legislação de 1910 do Rio Grande do Norte. 

 

Art. 44º Os edifícios das escolas serão situados em terreno elevado e 
seco, isolados de outros prédios afastados dos centros de grande 
atividade industrial, dos pântanos e dos lugares suspeitos (RIO 
GRANDE DO NORTE, 1910, p. 125). 

 
 
 A ‘Casa de Instrução Pública’ sendo construída em local seco e elevado, longe 

de lugares alagados e com espaço amplo, arejado e iluminado, revela o seu 

pioneirismo na edificação escolar no Rio Grande do Norte. 

Segundo Amaral (2009), a casa possuía, em sua estrutura inicial, amplas salas, 

fossa, esgotos, reservatório d´água e banheiros externos. Além disso, a Planta Baixa 

do prédio (FIGURA 5), cedida pela Secretaria de Estado, da Educação, da cultura e 

dos Desportes (SECD/RN), apresenta as divisões dos cômodos referentes à 

atualidade, mas possui aspectos, traçados na planta, que possibilitam compreender a 

estrutura antiga do prédio, visto que esta é preservada até hoje.  

Pode-se observar que a estrutura da parte antiga do prédio pertence ao final 

do século XIX, isso pela espessura das paredes e o seu formato em caixa mural. A 

espessura das paredes e a disposição dos portais faz supor que provavelmente 

possuía três salas amplas que deveriam ser destinadas às aulas, sendo as da direita 

e esquerda maiores e uma menor ao centro. Segundo Amaral (2009, p. 38), “O prédio 

do Grupo Escolar Barão de Mipibu tinha originalmente apenas três salas de aula, uma 

pequena antessala que funcionava como secretaria, diretoria e banheiro” [sic]. 

Compreende-se que nessas três salas aconteciam as aulas das Escolas Elementares 
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Feminina e Masculina e a Infantil Mista, a qual provavelmente acontecia na menor 

sala, pois a capacidade para essa escola era de no máximo de 24 alunos. 

 
FIGURA 7: Parte antiga da Planta Baixa do Grupo Escolar Barão de Mipibu (1879) 

 

 
LEGENDA:   
 
Fonte: CRUZ (2014) 
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Além de atender as diretrizes acerca do local de construção do edifício e as 

questões higienistas, percebe-se, através da planta baixa da “Casa de Instrução 

Pública” de São José de Mipibu do final dos oitocentos, uma antecipação do que 

seriam os grupos escolares no início do século XX no Brasil, revelando o caráter 

inovador de tal obra para a província do Rio Grande do Norte, bem como uma certa 

influência econômica no cenário regional, antecedendo a própria capital Natal na 

construção de um edifício escolar aos moldes neoclássicos e com aspectos 

higienistas. 

Isso também pode ser observado em âmbito nacional, através da semelhança 

entre as plantas baixas de alguns grupos escolares com a do prédio construído pelo 

Barão de Mipibu. Como exemplo, podem-se citar os grupos escolares Professor Cleto 

e o Conselheiro Zacarias, ambos localizados em Curitiba/PR no ano de 1911.  

 

FIGURA 8: Planta Baixa do Grupo Escolar Professor Cleto – Curitiba/PR (1911) 

 

Fonte: Bencosta (2005, p. 127) 
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FIGURA 9: Planta Baixa do Grupo Escolar Conselheiro Zacarias – Curitiba/PR (1911) 

 

 

Fonte: Bencosta, (2005, p. 128) 

 

Nesses dois grupos, pode-se perceber a atenção com a construção de salas 

amplas e arejadas, construídas com o pé direito alto e banheiros externos 

semelhantes à planta da “casa de instrução pública” que apresentava em sua 

construção original três salas amplas e arejadas, banheiros externos e pé direito alto 

conforme as instruções higienistas. 

No que se refere à arquitetura, a casa de instrução pública, futuro Grupo 

Escolar Barão de Mipibu, apresentava elementos do neoclassicismo, como linhas 

ortogonais, um frontão triangular, formas regulares, geométricas e simétricas; volumes 

bem definidos por planos murais lisos; uso de abóbada nas janelas e portais; espaços 

interiores organizados segundo critérios geométricos conforme a planta baixa do 

grupo mostra (FIGURA 5).  

Na fachada original do Grupo, poder-se-ia encontrar o nome do patrono que 

fora colocado já na República como homenagem, prática comum nesse período: 

 

É bem de ver que não existia na sede de nenhum município qualquer 
um edifício, o mais belo e majestoso da cidade, ostentando no alto da 
fachada a inscrição ‘grupo escolar’ sobre o patrono de um ilustre morto 
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ou mesmo de algum vivo já recomendado à posteridade para que a 
população desse município tenha instrução suficiente (RIO GRANDE 
DO NORTE, 1914, p. 1) 
 
 

FIGURA 10: Grupo Escolar Barão de Mipibu (década de 1970) 

 

Fonte: AMARAL, 2016 

 

Certamente foi influenciado por outras construções de caráter neoclassicista 

que foram construídas ao longo do século XIX e ainda no início do século XX no Brasil. 

Contudo, nesse último período, já despontavam estruturas com características do Art 

Nouveu e do Ecletismo; como exemplo, /pode-se citar o Grupo Escolar Augusto 

Severo.  

A linguagem neoclássica é caracterizada por uma repetição de formas que 

buscam resgatar a cultura greco-romana, como a ideia de linearidade, racionalidade, 

opondo-se ao barroco que era bem característico da cultura colonial brasileira, 

marcada pela religiosidade.  

O Barroco era expresso por formas complexas, com preenchimentos completos 

dos espaços, torres altas, construções de ordem gigantesca, efeitos de movimentos 

através de colunas e pilastras espirais ou volutas, abóbodas altas que apresentavam 

o céu como infinito. A noção de belo passava pelo jogo de luzes (escuro-claro), da 

exuberância dos elementos decorativos que causavam uma multiplicidade de visões. 
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Era uma arquitetura que expressava atuação com o caráter religioso, considerada por 

alguns como a arquitetura da Contra-Reforma. 

Os dois estilos arquitetônicos expressavam ideais a serem passados. Tinham 

objetivos na formação do imaginário. O barroco, marcado pela sua exuberância, 

transmitia a fé, o poder temporal da Igreja, mas também o período colonial e do 

Império. Em contrapartida, o classicismo buscava se apoiar nas orientações 

acadêmicas e assim se opor à imagem do barroco constituída ao longo dos séculos e 

que já não condizia com as novas ideias de modernidade, laicidade, progresso, 

racionalização e da formação da nação, de um processo civilizador que se pretendia 

desde o século XIX (CZARJKOWISKI, 2000). Essas ideias eram defendidas pela 

República brasileira. 

Percebem-se esses contrastes arquitetônicos entre o barroco e o 

neoclassicismo na cidade de São José de Mipibu do final do século XIX para o início 

do XX, a partir dos prédios importantes da região localizada no agreste norte-rio-

grandense. Como exemplo desses contrastes arquitetônicos, pode-se observar o 

prédio do Grupo Escolar e a construção da igreja matriz da cidade de São José de 

Mipibu (Figuras 11 e 12). 

 

FIGURA 11:  Igreja Matriz de Santana e São Joaquim, construída em estilo barroco 

(1888) 

 

        Fonte: Autora (2017) 

 



47 
 

 
 

FIGURA 12: Altar-mor da Igreja Matriz 

 

Fonte: Autora (2017) 

 

 A igreja matriz de origem barroca é datada do ano de 1762, porém a cidade 

surgiu no século XVII como aldeamento dirigido por jesuítas e posteriormente 

capuchinhos. A construção do aldeamento foi pensada, seguindo o costume das 

aldeias e vilas coloniais em formato de cruz, tendo o cruzeiro da igreja como referência 

e marco inicial (FIGURA 13), tornando-se vila de São José de Mipibu em 22 de 

fevereiro de 1762 e cidade em 1845, com nome de São Jose de Mipibu (CASCUDO, 

1986).  
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FIGURA 13: Cruzeiro da Igreja na década de 1920 

 

Fonte: CRUZ (2014). 

 

 

Era uma cidade no final do século XIX início do XX, pela sua própria formação, 

de caráter colonial, com uma arquitetura essencialmente barroca, com uma grande 

concentração de área rural e que, segundo o censo da época, nos anos de 1920, 

possuía uma população de cerca de 17.874 habitantes (BARBALHO, 1960), enquanto 

Natal apresentava um índice populacional de 30. 696 (ARRAIS, 2008).  

Dentro do perímetro urbano, existia um pequeno cemitério, um mercado 

central, a Igreja Matriz e uma estação ferroviária, todos anteriores à República. 

Apenas algumas obras davam sinal da imagem de progresso que o governo 

republicano defendia, que eram: o grupo escolar Barão de Mipibu (construção ainda 

do período imperial), a instalação de energia elétrica e o encanamento de água com 

o abastecimento da cidade através de uma fonte natural da região em meados da 

década de 1920.  

 No entanto, essas obras eram realizadas pelo governo estadual, pois a 

intendência municipal da época, representada por Inácio Henrique de Paiva, que 

administrou a cidade de 1899 a 1920, não tomara muitas providências em melhorar a 

cidade, permanecendo sem mudanças na estrutura física do município, durante toda 

a sua gestão (BARBALHO, 1960). Pode-se observar esse descaso com a cidade 

através da figura 13, que mostra o centro de São José na década de 1920, sem 
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calçamento e praças arborizadas, obras que estavam entre as realizações do governo 

republicano, mas que demoraram para existir na cidade. Contudo, segundo o Sr. 

Antônio Ribeiro Dantas (2013), São José de Mipibu, mesmo fisicamente não 

apresentando tantos aspectos de modernização, a sua vida social era intensa: 

 

Sobre são José, minha mãe contava que era uma cidade diferente. 
Tinha uma vida social intensa. Toda mocinha tinha um piano, minha 
mãe tocava violino, coisas desse tipo, isso na infância dela, no início 
do século XX (ENTREVISTA CEDIDA POR DANTAS, 2013) 

 

Porém, a respeito dos prédios, o que mais expressava elementos de 

modernidade era o prédio do Grupo Escolar Barão de Mipibu, pela sua 

monumentalidade em relação ao período. Apresentava-se como sinal de uma época 

que almejava o progresso. A sua estrutura física, como a dos demais grupos pelo país, 

transmitiam ao imaginário a imagem de luzes do desenvolvimento.  

 

o convívio com a arquitetura monumental, os longos corredores, a 
altura do pé-direito, as dimensões grandiosas de janelas e portas, a 
racionalização, a higienização dos espaços e o destaque do prédio 
escolar com relação à cidade que o cercava, visavam incutir nos 
alunos o apreço à educação racional e científica, valorizando uma 
simbologia estética, cultural e ideológica constituída pelas luzes da 
Republica. (CORREIA, 2005, p. 231.) 

 

Além disso, o prédio do Grupo Escolar Barão de Mipibu, localizado na região 

central e urbana do município, disputava espaço com as edificações barrocas, que já 

possuíam o seu espaço construído no imaginário como poderes instituídos: 

 

A intendência (poder temporal) e a igreja católica (poder religioso). A 
instituição escola surgia como um novo poder, o do saber, lugar da 
libertação da ignorância, por isso precisava estar localizada em um 
lugar central, compondo a parte urbana principal. (CRUZ, 2014, p. 61) 
 
 

A escola começava a ganhar importância nos espaços sociais. Na República, 

o prédio escolar foi se tornando um ambiente que se apresentava como um poder 

novo, o qual se colocava no mesmo patamar das demais instituições encontradas ao 

seu redor e que foram conquistando o seu espaço no centro da cidade, da 

sociabilidade. 
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A partir dessa localização nuclear, a escola projetaria seu exemplo e 
influência geral sobre a sociedade, como um edifício estrategicamente 
situado e dotado de uma inteligência invisível que informaria 
culturalmente o meio humano-social que o rodeia. (ESCOLANO, 2001, 
p.33) 

 

A concepção de escola como sendo o mestre-escola, começava a mudar com 

a novidade de edifícios próprios para o ensino. A escola passava a ser um ambiente 

próprio, ganhava um espaço próprio, e isso gerava uma nova representação do que 

era uma escola primária republicana, oposta às do Império, mudando a imagem e a 

compreensão desse espaço, como afirma Stamatto (2005, p. 81):  

 

O professor poderia ser transferido ou não, a instituição escolar 
continuava presente na comunidade, não pela ação educativa do 
mestre, mas pela presença suntuosa do edifício onde funcionava a 
aula que atestava também a presença do Estado e marcava a 
memória das pessoas o lugar físico organizado – destinado à 
educação. (STAMATTO, 2005, p. 81) 

 

A presença de um prédio novo destinado à educação, mesmo que fosse restrito 

à elite, contribuía para a construção do imaginário que via na monumentalidade e nas 

diferenças arquitetônicas daquele edifício, bem como sua estrutura e organização, um 

símbolo de poderio do governo atual e de modernidade.  

A edificação dos grupos escolares trazia uma nova concepção de escola, 

apresentava-se como um discurso que instituiu sistema de valores. Um “constructo 

cultural que expressa e reflete, para além de sua materialidade, determinados 

discursos” (ESCOLANO, 2001, p. 26). Os grupos escolares com seus prédios 

monumentais transmitiam ao imaginário a obra de maior valor do governo republicano. 

Ao ler Le Goff, percebe-se que este faz uma relação do imaginário com a 

arquitetura na Idade Média e que é explicada em sua obra Heróis e maravilhas da 

Idade Média (2004), apresentando dois exemplos: “os monumentos maravilhosos” da 

Idade Média que deixaram uma imagem mítica no imaginário europeu são 

essencialmente a catedral e o castelo medieval (LE GOFF, 2004, p. 41). 

Na primeira, o autor explica que por ser a mais importante igreja de uma 

diocese, possui dimensões impressionantes. A força da imagem expressa pela 

robustez exterior das catedrais e a sua grandiosidade interior constituem a melhor 

expressão quanto ao aspecto arquitetônico da união entre o interior e o exterior, que 

se encontra no centro da espiritualidade e sensibilidade da Idade Média. Com o passar 
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do tempo, essas se tornam monumentos de um Estado, que dependiam da 

autorização do rei, fortalecendo, assim, a imagem do governo (LE GOFF, 2004). 

 Ao fazer um paralelo entre as construções monumentais das catedrais e a 

imagem que se pretendia transmitir daquele ambiente com os grupos escolares 

construídos no início da República, poder-se-ia perceber que a monumentalidade dos 

grupos colaborava para a construção do imaginário republicano, expressando um 

novo poder, a ideia de modernidade e de progresso que o novo governo buscava 

implantar, e da mesma forma que a edificação de catedrais passava a depender do 

rei, o que o fortalecia, as construções de escolas seriadas também eram expressões 

de um poderio que despontava no novo regime brasileiro. 

No segundo monumento, o castelo medieval, Le Goff apresenta a estreita 

relação entre essa obra arquitetônica com o sistema político-econômico do medievo 

e que traz uma imagem inconsciente da força e do poder temporal. Ao analisar os 

grupos escolares, pode-se entender que esses também, em sua constituição, 

representavam a imagem do poder que o sistema político brasileiro do início do século 

XX pretendia construir no imaginário da sociedade. Portanto, o Grupo Escolar Barão 

de Mipibu, inserido nessa dinâmica de construção do imaginário da república 

brasileira, trazia esses elementos discutidos anteriormente através da sua arquitetura, 

reforçando o período de apogeu das instituições escolares primárias públicas no 

Brasil, associadas a um discurso político de progresso e modernidade difundido na 

época. 

 

2.2  A expansão escolar intra e extramuros: O Grupo Escolar Barão de Mipibu e 

sua influência na região (1930-1950). 

 

A euforia nos discursos sobre a educação, bem como o crescimento dos grupos 

escolares pelo país adentraram a década de 1920, período marcado também pela 

forte influência do movimento da Escola Nova, o qual ganhava espaço nas discussões 

dos mais liberais no Brasil. Uma das defesas que o grupo escolanovista fazia era a 

concepção de transformar a sociedade através da educação. No Manifesto dos 

Pioneiros da Educação Nova de 1932, defendia-se uma escola obrigatória, pública e 

gratuita a ser implantada em âmbito nacional, ou seja, pretendia-se a democratização 

da educação. 
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Esse último tema era bastante discutido pelos adeptos da Escola Nova; 

percebia-se que mesmo com a criação de grupos escolares pelo país, ainda era 

grande o número de analfabetos, cerca de 80%, segundo Aranha (2006). Isso também 

ocorria devido à postura elitista dos grupos, que em sua maioria atendia os filhos das 

elites locais, dando assim continuidade à dualidade da escola brasileira entre 

técnica/profissional e acadêmica.  

As reformas realizadas durante o governo Vargas reforçavam o dualismo da 

educação brasileira. Podem-se citar a Reforma Francisco Campos e a Reforma 

Capanema. Segundo Aranha (2006), Francisco Campos (Ministro da Educação), 

mesmo sendo um escolanovista, teve que atender a interesses contrários ao 

movimento, e sua reforma se centrou na criação do Conselho Nacional da Educação 

(CNE), Organização das Universidades e do Ensino Secundário e Comercial. Já a 

Reforma Capanema, do ministro da Educação Gustavo Capanema, empreendeu 

reformas através de Leis-Decretos conhecidas como Leis Orgânicas do Ensino, 

criando o ensino supletivo, o Serviço Nacional de aprendizagem Industrial (SENAI) e 

o Serviço de Aprendizagem Comercial (SENAC). Em ambas as reformas, é nítida a 

ação dual do sistema de ensino brasileiro, além da preocupação com a formação da 

população de baixa renda ao ensino profissionalizante e os mais abastados o caminho 

do ensino superior.  

Percebe-se que todas essas ações eram voltadas para os jovens e adultos, o 

que reforçava as intenções do governo Vargas em promover o desenvolvimento de 

mão de obra. A atenção era prioritária às necessidades da industrialização brasileira.  

 Então, pode-se perguntar: e o ensino primário, quais ações em âmbito nacional 

foram desenvolvidas para esse nível? Esse fora delegada pelo governo federal para 

a tutela dos estados e municípios. Somente em 1946, houve uma intervenção mais 

visível por parte do Estado, sendo elaboradas diretrizes gerais para o ensino primário, 

a saber: a criação do ensino primário supletivo, destinado a adolescentes a partir dos 

13 anos e a adultos, com duração de dois anos; o Fundo Nacional do Ensino Primário, 

com o intuito de adequar mais recursos a esse grau de ensino, a partir de 

contribuições dos estados, da União e dos municípios, fixou orientações para o ensino 

normal e continuou sob a incumbência dos governos estaduais. 
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Contudo, mesmo com o governo Vargas dando ênfase à iniciativa privada e a 

atenção ao ensino voltado para a mão de obra industrial, é possível observar um 

crescimento na expansão escolar.  

No Rio Grande do Norte encontra-se um aumento da sua população escolar, 

que acompanhou a expansão do número de instituições escolares. Em 1936, eram 

32.490 alunos, já no ano de 1940 passaram a ser 37.529 alunos frequentando a escola 

(MORAIS, 2015).  

No Grupo Escolar Barão de Mipibu, é possível perceber também esse aumento 

na oferta de vagas através das listas de matrículas, que nos revelam a quantidade de 

alunos e os cursos oferecidos.  O gráfico e o quadro referentes aos anos de 1936 a 

1941 demostram o crescimento do alunado na instituição. Contudo, percebe-se, ao 

observar o gráfico e o quadro, que esse aumento não foi linear.  

 

GRÁFICO 1: Demonstrativo de matrículas do GEBM

 

 Fonte: Lista de Resumo de matrículas do GEBM (1936-1941) 
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QUADRO 3: Total de Alunos do Grupo Escolar Barão de Mipibu por ano (1936-1941) 

Ano 1936 1937 1938 1939 1940 1941 
Qtd. de 
alunos 

222 337 324 306 332 460 

Fonte: Lista de Resumo de matrículas do GEBM (1936-1941) 

  

A respeito dos cursos existentes no Grupo Escolar Barão de Mipibu, encontra-

se, no referido período (1936-1941), a presença de cursos como Escola Feminina 

Elementar diurna e noturna; Escola Masculina Elementar diurna e noturna e Trabalhos 

manuais femininos.  

 

QUADRO 4: Resumo de Matrículas do Grupo Escolar Barão de Mipibu (1936-1941) 

ANO/CURSO 1936 1937 1938 1939 1940 1941 

Escola 

Elementar 

Feminina 

106 112 99 105 98 120 

Escola 

Elementar 

Masculina 

82 71 64 82 90 202 

Escola Noturna 

Feminina 

30 40 45 39 35 ? 

Escola Noturna 
Masculina 

37 53 49 40 34 44 

Trabalhos 

Manuais 

97 61 62 39 68 94 

Fonte: Quadro elaborado a partir dos Livros de Matrículas do GEBM de 1936-1941 

 

 

Os cursos oferecidos revelavam um pouco do perfil do público atendido pela 

instituição. As Escolas elementares tanto femininas como masculinas diurna acolhiam 

alunos de 7 a 12 anos, às vezes até 14 anos, divididos de 1º ao 6º ano. Essas escolas 

eram destinadas ao público que se encontrava dentro da faixa etária escolar, sem 

grandes atrasos no seu ensino. 

  Havia alunos que podiam estudar durante o dia, período caracterizado pelo 

maior número de infantes, como revela o quadro 4, sendo, em sua maioria, crianças 

da elite mipibuense. Além disso, é importante salientar que em todos os anos 

analisados, a escola feminina apresentou um número maior de alunas, o que revela 
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que as meninas frequentavam mais a escola do que os meninos, os quais nem sempre 

estudavam, pois se entendia que precisavam aprender desde cedo um ofício com os 

pais.  

  As mesmas escolas, sendo no turno da noite, apresentavam uma quantidade 

menor de alunos, que foi diminuindo ainda mais com o passar do tempo, pois em 1937 

possuía 93 alunos e passou a ter apenas 44 em 1941, como mostra o quadro 4. 

Conclui-se que o pouco sucesso dessa escola se deu por dois motivos. O primeiro 

fator teria sido a dificuldade, na época, de acesso à instituição nesse turno, pois São 

José, nas décadas de 1930 e 1940, ainda era basicamente rural, a maioria da 

população residia em sítios e fazendas. Além disso, esses cursos, em geral, eram 

destinados aos alunos considerados fora da faixa etária, que em sua maioria 

precisavam trabalhar durante o dia, e lhes restava apenas a noite para estudar, 

tornando o ritmo desgastante e desestimulante.  

A respeito da escola feminina de trabalhos manuais, encontra-se registro da 

sua existência a partir de 1937. Eram cursos oferecidos dedicados à aprendizagem 

de ofícios considerados na época para mulheres como costura, corte, bordado, renda, 

entre outros. Por fim, tem-se a Escola Mista infantil, que atendia meninos e meninas 

concomitantemente, porém dessa escola encontraram-se poucos registros de 

matrículas, basicamente em 1931, com 52 alunos matriculados, e no ano de 1936, 

com apenas 34 alunos. Os dados referentes a esse curso mostram os desafios da 

pesquisa, que pela vicissitude do tempo e o zelo pela documentação, nem sempre é 

possível encontrar todos os dados desejáveis.  

Contudo, a observação dos quadros 3 e 4, indica o crescimento tanto em 

relação ao corpo discente como aos cursos oferecidos pela instituição. Tal expansão, 

poder-se-ia associar ao aumento ao crescimento das estruturas físicas da escola, 

porém isso não ocorreu. O Grupo Escolar Barão de Mipibu permaneceu com o mesmo 

prédio durante as décadas de 1930 e 1940, não houve nenhuma reforma que 

ampliasse o seu espaço físico, apenas a manutenção, e essa nem sempre feita como 

deveria, pois, como revelam os termos de visita de 1930 da Inspeção Técnica de 

Ensino, o prédio se encontrava avaliado em situação regular.  

Em vários momentos da análise da documentação do Grupo, percebe-se esse 

descaso com o seu prédio. Porém, essa situação se estendia às diversas escolas, 

porque como se pode observar na exposição que o Interventor Mário Câmara fez 



56 
 

 
 

sobre a situação do ensino no Rio Grande do Norte, poucos estabelecimentos não 

necessitavam de reparos, vários edifícios passavam apenas por pintura e reparos 

(RIO GRANDE DO NORTE, 1935).  

 Em um dos termos de visita, a diretora do Grupo Escolar relata que não 

havendo pátio coberto na instituição, quando chovia, os eventos escolares eram feitos 

no salão da escola mista infantil. 

No entanto, mesmo não havendo mudanças na estrutura predial do Grupo, 

houve um aumento de alunos e cursos, através da utilização dos três turnos, escolas 

femininas, masculinas; de trabalhos manuais nos turnos matutinos e vespertinos; e a 

Noturna, como o nome já demonstra, durante a noite. 

Além disso, diante do crescimento populacional escolar, bem como dos altos 

custos em construir e manter grupos escolares, os governos optaram por outras 

formas de escolas, sendo uma das mais ofertadas a Escola Isolada. Contudo, o 

investimento em outras formas de escola não significa que o Governo não construiu 

mais grupos escolares, porém reflete que esse modelo era mais dispendioso que os 

demais, assim como se apresentava mais voltado para a formação das elites locais, 

enquanto as demais (reunidas, operárias, particulares subvencionadas, isoladas) 

eram oferecidas aos grupos sociais menos favorecidos.  

No Rio Grande do Norte, há um aumento considerável de escolas isoladas 

entre 1936 a 1940, partindo de apenas 181 escolas e chegando a 265. Isso se deve 

ao fato de o curso isolado ter uma estrutura mais simples para a sua instalação, 

comparado com um grupo escolar (MORAIS, 2015).  

Além do custo que era diminuído, outra característica do curso isolado era a 

quem se destinava tal nível de ensino, que em geral era aos menos favorecidos 

economicamente. Percebe-se isso ao ver nas mensagens de Governadores do RN, 

no ano de 1934, o Interventor Mário Câmara, apresentando a existência de 167 

escolas isoladas, sendo destinadas 29 a filhos de operários, funcionando nos turnos 

diurnos e noturnos (RIO GRANDE DO NORTE, 1935).  

Em São José de Mipibu, também se observa o crescimento de escolas 

isoladas. Nas documentações do Grupo Escolar Barão de Mipibu, encontra-se a 

abertura de cursos isolados na área rural do município, a saber: em Monte Alegre, 

Boa Saúde, Laranjeiras, Salgado e Fontes.  
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Em 1931, o diretor do Grupo Escolar Barão de Mipibu enviou um oficio para os 

professores de Monte Alegre, Laranjeiras, Vera cruz, Salgado e Boa Saúde, 

transmitindo a determinação do diretor geral do departamento de educação sobre as 

férias de junho. Isso leva a entender que o Grupo era responsável pelas escolas 

isoladas das regiões do município, ou seja, a expansão do espaço escolar se deu não 

pela via de ampliação do prédio, mas pelo crescimento de escolas isoladas pelo 

município vinculadas ao Grupo Escolar Barão de Mipibu. As escolas isoladas se 

tornaram uma extensão do espaço escolar do GEBM. O público que antes deveria ser 

direcionado para o Grupo, naquele momento passava a ser diluído nos cursos 

isolados, e esses tinham o objetivo de alcançar os povoados mais distantes do 

município que se encontravam na área rural da cidade.  

Segundo Barbalho (1960), com a Revolução de 1930, a cidade passou por 

grandes desafios em relação à política, pois os mandatos não se sustentavam, 

mudavam constantemente, em um prazo pequeno de tempo, o que certamente 

prejudicou o desenvolvimento do município. No quadro 5, pode-se visualizar a 

inconstância política pela qual São José de Mipibu passou nos primeiros anos da 

década de 1930, só vindo a se estabilizar a partir de abril de 1931, quando Pedro 

Juvenal Teixeira de Carvalho assumiu o poder, permanecendo até 1935.  

 

QUADRO 5: Lista de Intendentes de São José de Mipibu (1930-1931) 

PERÍODO INTENDENTE 

6 dias  Manuel Feliciano de Souza 

10/10 a 21/12 de 1930 Cônego Celso Cico  

22/12 a 19/01 de 1931 Ten. Severino Raul Gadelha 

20/01 a 07/04 de 1931 Walfredo de Araújo Costa  

Fonte: Quadro elaborado pela autora a partir de Barbalho (1960) 

 

Contudo, somente no final de 1935, quando Áureo Tavares de Araújo assumiu 

a Interventoria da cidade, é que se podem observar algumas mudanças significativas 

em São José de Mipibu. O seu mandato foi marcado por ações de tentativa de 

modernização da cidade, representada na época pela demolição do prédio do 

Mercado e do edifício onde funcionava a cadeia pública e a intendência, modificando 

um pouco o centro urbano do município.  
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É interessante observar que a concepção de modernização que os governantes 

da cidade imprimiam passava pela demolição de construções antigas; não se 

compreendia a noção de preservação do passado. Percebe-se tal compreensão 

através da descrição do autor Gilberto Barbalho, ao se referir à imagem que a cadeia 

pública causava naquele espaço urbano. 

 
 

De fato, a cadeia naquele local constituía um quadro profundamente 
desumano: criaturas infelizes, aprisionadas por trás de enormes 
grades, tendo diante de si a repetir-se diariamente numa 
demonstração eloquente de liberdade, deviam sentir duplamente as 
suas penas (BARBALHO, 1960, p. 150).  

 
 

A cadeia, no centro da cidade, transmitia uma imagem de um ambiente 

desumano, com pessoas infelizes. Era preciso mudar o cenário, e mesmo com alguns 

querendo a permanência do prédio, entendendo-o como valor histórico, esse foi 

demolido para a construção de um novo mercado, e a nova cadeia foi construída longe 

do centro urbano. 

A sociedade mipibuense vivia esse momento de expectativas que a 

modernidade trazia, mas também de tensões acerca do antigo que era desfeito para 

dar lugar ao novo. E mesmo em meio a prédios com características barrocas, 

começam a surgir novas edificações que foram sendo mescladas, o novo com o antigo 

no centro da cidade. 

 Barbalho (1960), nessa perspectiva de modernização da cidade, descreve que 

as novidades da construção do mercado entusiasmavam os defensores da 

modernidade:  

 
Alguns dias após restavam apenas o terreno, onde se ergueria o novo 
mercado. Betoneiras e outras máquinas de construção eram vistas 
pela primeira vez em São José, ante os olhos entusiasmados que 
pugnavam pela reforma urbana (BARBALHO, 1960, p. 150).  

 

Além de a cidade ganhar uma cadeia e mercado novos, a intendência também 

recebeu novas e amplas instalações. O autor expressa que não somente o setor 

público passava por obras de modernização, mas iniciativas privadas também se 

propuseram a construir novas lojas, pois se podia ver em São José o surgimento de 

novos prédios, e o comércio começara a crescer. Eram pequenas mudanças no 
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cenário urbano, mas significativas para uma cidade do interior, e, assim, faziam São 

José de Mipibu vivenciar aspectos da modernidade, de 

 
[..] um mundo regido pela velocidade, tendo em volta de si uma grande 
variedade de equipamentos mecânicos, integrado a um mundo em 
que se modifica o sentido de tempo e espaço, assimilando 
entusiasmos, tensões, esperanças e incertezas em relação ao 
presente e ao futuro (ARRAIS, 2008, p. 11). 

 

Mesmo com algumas novidades advindas na década de 1930, o município de 

São José de Mipibu ainda se apresentava predominantemente rural, existindo um 

pequeno centro urbano, palco das mudanças significativas da cidade no período e que 

se pode observar através das imagens a seguir (Figura 14 e 15). 

 

FIGURA 14: Cadeia Pública e Intendência de São José de Mipibu (Década de 1930) 

 

Fonte: Amaral, 2014 
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FIGURA 15: Mercado Público de São José de Mipibu (década de 1930) 

 

Fonte: AMARAL, 2014 

 

 

As figuras 14 e 15 apresentam uma São José de Mipibu com um pequeno 

centro urbano, ainda sem calçamento, cercada de casarões imponentes, que 

pertenciam a famílias abastadas da cidade, com aspectos ainda muito fortes da era 

colonial e imperial. Contudo, nesse período, pode-se perceber que existiam postes 

com redes de energia elétrica, aspecto que representava o processo de modernização 

que a cidade começava a despontar. O fluxo de pessoas circulando nas ruas e no 

Largo 16 de Outubro mostram o movimento da cidade. O Grupo Escolar Barão de 

Mipibu ficava nesse entorno, nas proximidades dos prédios mais importantes da 

região. A figura a seguir, que mostra a cidade de uma vista aérea na década de 1940, 

dá uma visão ampla do centro urbano do município, onde aconteciam as principais 

festividades cívicas e religiosas, bem como a dinâmica urbana da cidade. 

 

 

 

 

 



61 
 

 
 

FIGURA 16: Vista aérea da cidade de São José de Mipibu (década de 1940) 

 

Legenda: 1 – GEBM           2 – Igreja Matriz                  3 – Mercado Novo         4 - Coreto 
 
Fonte: CRUZ, 2014 

 

 

 Na década de 1940, vê-se surgir outra construção que fazia emergir no 

imaginário a ideia de moderno na cidade, a saber, o coreto, local de sociabilidade, de 

concertos de bandinhas.  

 

A construção de coretos foi simbólica, nesse sentido eles 
expressavam não só a expansão urbana como também a crescente 
emancipação da mulher, saindo do espaço doméstico para o espaço 
público, através dos passeios (NUNES, 2006, p. 119-121) 
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FIGURA 17: Coreto da praça Aurélio Pinheiro (década de 1940) 

 

       Fonte: AMARAL, 2014. 

 

O coreto foi construído na década de 1940 em meio a uma praça ainda não 

calçada, revelando a precariedade dos espaços de lazer, um contraste entre a busca 

da imagem de uma cidade que caminha para modernidade e a realidade ainda 

bastante rural. No entanto, essa praça passou por diversas reformas, inclusive o 

próprio coreto, e atualmente é a praça Celso Sales. 

São José, como muitas cidades do interior na primeira metade do século XX, 

não acompanhou da mesma forma as transformações ocorridas nos centros urbanos 

das capitais brasileiras. A modernidade nos municípios interioranos era marcada pelo 

surgimento de algumas edificações ou pequenas reformas, que na realidade eram 

elementos que apontavam aspectos da modernidade. As novas e antigas construções 

iam formando o espaço social dos mipibuenses, como afirma Correia (2005, p. 221): 

“As construções estão inseridas no ambiente urbano, repleto de símbolos, permitindo 

identificar, em parte, as questões postas pela realidade social de uma época”. 

Essa realidade começava a ser modificada com a década de 1950 e continuava 

a trazer novos elementos, como o calçamento de algumas praças que faziam parte 

do centro urbano da cidade e a Praça Monsenhor Paiva, conforme relata o ex-aluno 

do Grupo Escolar Barão de Mipibu na década de 1950, o Sr.  Antônio Ribeiro Dantas: 
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Quando era pequeno, calcaram aquela praça Monsenhor Paiva. 
Aquilo era a única coisa de pavimentação que existia lá; toda a 
pavimentação só veio em 1959, quando eu saí de lá. A cidade era 
centrada ali na igreja, no Grupo, na prefeitura, na praça (ENTREVISTA 
CEDIDA POR DANTAS, 2013). 

 
  

O Grupo Escolar Barão de Mipibu, o único da cidade, permanece em lugar de 

destaque. Sua imponência e relevância ainda são perceptíveis, por ainda ser a maior 

instituição escolar da região, local onde aconteciam as festividades da cidade, 

conhecido pelo atendimento a elite local, pois estudaram lá personalidades 

importantes, como prefeitos do município, comerciantes e religiosos, como D. Heitor 

de Araújo Sales4.   

Além disso, o seu espaço se tornou o centro de referência para as escolas 

isoladas e reunidas da região. O diretor do Grupo Escolar Barão de Mipibu era 

responsável por todas as escolas do município, tendo que fazer visitas periódicas a 

cada uma delas, orientando a sua conduta e fazendo relatório sobre o proceder das 

mesmas. 

A importância do GEBM é também perceptível através da imagem em seguida, 

que mostra uma visita da Escola Normal de Natal ao Grupo na década de 1940. Não 

se sabem, ao certo, as motivações dessa visita, mas ela se torna de grande relevância 

para a História do Grupo, pois revela a importância que este teve na sociedade norte-

rio-grandense. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
4 Nascido em 29 de julho de 1926, na cidade de São José do Mipibu /RN, foi professor do Seminário 
de São Pedro e da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Recebeu a sagração Episcopal no 
dia 16 de julho de 1978, em Natal/RN. Foi bispo da Diocese de Caicó/RN (1978 – 1993). Em 1993, foi 
elevado Arcebispo Metropolitano de Natal, onde permaneceu até 26 de novembro de 2003. 
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FIGURA 18: Visita de alunas da Escola Normal de Natal ao GEBM (década 1940) 

 

         Fonte: Acervo particular do Sr. Antônio Ribeiro Dantas (2013)  

 

Por fim, percebe-se que nas décadas de 1930 a 1950, o espaço escolar foi se 

ampliando, e a imagem da escola graduada, que era para poucos, ou seja, para a elite 

local, começava a se modificar; ainda existia e tinha uma forte influência, porém, o 

início da expansão dos espaços escolares revela mudanças significativas na imagem 

acerca da escola, caracterizando por um período de transição, em que se começa a 

perceber o imaginário da escola republicana se modificando, deixando de se 

centralizar no prédio do grupo escolar e ampliando-se a outras formas de escolas 

menos dispendiosas e menos suntuosas, bem como o próprio prédio começou a se 

expandir quanto ao atendimento a um público maior ao ampliar seus cursos e utilizar 

diferentes turnos. 

Essa expansão escolar acompanhou as modificações no cenário urbano da 

cidade, pois as transformações ocorreram em torno do prédio. A sua localização ainda 

era privilegiada, visto que as demais escolas públicas foram surgindo nas periferias, 

e muitas escolas isoladas, rudimentares e reunidas, nas regiões ruralizadas. 
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2.3 A expansão escolar e as consequências no espaço físico da instituição 

(1950-1971) 

 

O Brasil adentra a década de 1950 vivendo um período marcado pela 

esperança no progresso industrial acelerado, com entrada de empresas 

multinacionais durante o governo de Juscelino Kubitschek. Após sair do estado 

ditatorial de Vargas (1937-1945), o país retorna às eleições diretas.  

Para a educação, esse período foi caracterizado por vários debates, discussões 

sobre a necessidade de se criar uma legislação nacional com diretrizes para todos os 

graus ou áreas de ensino, envolvendo vários setores da sociedade, que colocaram 

em questão um anteprojeto da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), 

iniciado em 1948, mas que só entrou em vigor no ano de 1961. Tal lei buscou afirmar 

o apoio do poder público às instituições particulares. Alguns estudiosos acreditam que 

o fato de o governo financiar escolas privadas fez com que diminuíssem os recursos 

que poderiam ter sido investidos na expansão do ensino público pelo país. 

  Além da LDB, houve, na década de 1960, uma grande efervescência social 

acerca da educação. Segundo Aranha (2006), nos anos de 1960, cerca de 50% da 

população em idade escolar estava fora da escola, ou seja, a sociedade brasileira 

ainda continuava com um alto índice de analfabetos e de pessoas sem escolarização. 

Contudo, esse número diminuiu se for comparado com a década de 1920, em que era 

80%, mas ainda era grande.  

  Vários setores da sociedade se engajaram em prol da educação. Foram 

crescentes os movimentos de educação popular, de projetos e ações de alfabetização 

nas áreas rurais e urbanas periféricas, como os Centros de Cultura (CPC), 

Movimentos de Cultura Popular (MCP), Movimentos de Educação de Base (MEB), as 

escolas radiofônicas.  

  No Rio Grande do Norte, encontra-se o Estado, inserido na mesma dinâmica 

de ações de educação popular. A cidade de Angicos foi palco de diversas atividades 

que visavam à alfabetização através do método Paulo Freire e a formação política do 

cidadão norte-rio-grandense. Houve também a Campanha “De Pé no chão também 

se aprende a ler”, organizada pelo professor e secretário da educação Moacir de 

Góes. 
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  Esses movimentos de cunho educacional e político surgiram imbuídos dos 

valores de uma educação para todos, da ideia de que se fazia necessário erradicar o 

analfabetismo e ampliar o acesso da população à escola. 

  Diante desse mesmo contexto de busca da alfabetização no campo, percebe-

se que a partir dos anos de 1950, iniciava-se um ritmo mais acelerado de crescimento 

da população urbana e diminuição da população rural. Segundo o IBGE (2006), as 

décadas de 1950 e 1960 foram marcadas por um crescimento populacional e rápida 

urbanização. “Nessas décadas, a taxa de crescimento da população chegou a 2,99% 

e 2,89% anuais, respectivamente; com a população urbana, que era de 18,8 milhões 

(ou 36,2%), em 1950, passando para 31,3 milhões (44,7%), em 1960, e 52 milhões 

(55,9%), em 1970” (IBGE, 2006, p.107). 

  No Rio Grande do Norte, o censo demográfico acompanha o nacional, 

revelando o crescimento populacional e o aumento na urbanização, que foi 

modificando o cenário urbano e rural de 1940 a 1970. 

 

QUADRO 6: Censo demográfico do RN 

ANOS POPULAÇÃO 
URBANA 

POPULAÇÃO 
RURAL 

1940 21,4% 76,6% 

1950 26,2% 73,8% 

1960 37,5% 62,5% 

1970 47,6% 52,4% 

       Fonte: IBGE-Censo Demográfico de 70/IDEC retirado de Mariz (2005) 

 

Pode-se observar que um estado que possuía grande parte da sua população 

no ambiente rural, cerca de 76,6% em 1940, passou a ter 52,4% em 1970. Um dos 

aspectos desse crescimento demográfico das áreas urbanas está no processo 

migratório que as cidades começam a vivenciar. “O movimento migratório atingiu 

quase todos os municípios, notando-se uma tendência crescente na urbanização do 

Estado. Muitos são os fatores que contribuíram para esse êxodo rural de natureza 

econômica e social, com reflexos na instituição política” (MARIZ, 2005, p. 34). 

Na cidade de São José de Mipibu, observa-se um fenômeno que aconteceu 

com diversos municípios no Rio Grande do Norte, nas décadas de 1950 e 1960, a 

saber: o desmembramento das localidades, emancipando-se e tornando-se novas 
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cidades. O censo de 1950 apresenta que o Estado do Rio Grande do Norte ganhou 

43 novos núcleos urbanos (IBGE, 1960).  

O município de São José de Mipibu, em sua origem, era territorialmente grande, 

mas com o passar dos tempos, foram ocorrendo desmembramentos que resultaram 

no seu tamanho atual. O mapa (FIGURA 19) mostra as mudanças que foram 

acontecendo na configuração territorial da cidade. 

 

FIGURA 19: Parte do mapa do Rio Grande do Norte 

 

Fonte:  rngenealogia.com 

 

 

O primeiro desmembramento ocorrido no território de São José de Mipibu 

aconteceu no povoado de Papary, que ao se emancipar, recebeu o nome de Vila 

Imperial de Papary, em 1890, e atualmente possui o nome de Nísia Floresta. Os 

demais ocorreram já no século XX, a saber: Monte Alegre e Boa Saúde em 1953, 

Lagoa Salgada em 1962 e Vera Cruz em 1963. As áreas desmembradas do município 

eram distritos que possuíam um certo centro urbano, mas eram basicamente regiões 

rurais. 

 Portanto, São José de Mipibu, nas décadas de 1950 e 1960, perdeu parte da 

sua área rural, diminuindo consideravelmente o seu território. Nos censos desses 

anos, vê-se uma queda na quantidade de habitantes que, na década de 1950, era de 

20.147 e passou para 13.672 na de 1960, ocorrida devido aos desmembramentos. No 

entanto, esse número cresceu, comparado à primeira metade do século XX, quando 
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havia 17.874 habitantes. No quadro 7, podem-se perceber os dados do IBGE sobre a 

população do município.  

 

QUADRO 7: Número de habitantes do município de São José de Mipibu 

 Total de 
habitantes do 

município 

Urbano Rural Total de habitantes 
residentes na cidade 

1950 20.147 - - 2.897 
 

1960 13.672 5.179 8.493 5.179 

Fonte: IBGE, 1960. 

  

Outro fator importante de analisar é a diferença entre a população urbana e 

rural do município. Em 1960, há um número de habitantes na região urbana inferior à 

área rural, o que revela que o município permanece com o perfil ruralista. Contudo, ao 

observar os dados de 1960 em relação à cidade de São José de Mipibu, ou seja, área 

urbana, percebe-se um aumento significativo, pois em 1950, o número de habitantes 

era de 2.897 e passou, na década seguinte, para 5.179 pessoas. 

  Isso revela que a população urbana de São José de Mipibu, mesmo não sendo 

maior que a rural, nessas duas últimas décadas estava aumentando, seguindo a 

mesma dinâmica de crescimento das demais cidades brasileiras. 

   O cenário urbano passa por algumas reformas, melhorando os espaços de 

socialização, como se pode observar nas imagens a seguir, que mostram a cidade já 

calçada e com praças reformadas. 

Na praça Aurélio Pinheiro (FIGURA 20), durante a década de 1960, encontra-

se o coreto da cidade todo remodelado, com calçamento e postes de iluminação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 
 

 
 

FIGURA 20: Praça Aurélio Pinheiro (1960) 

 

 Fonte: CRUZ (2014) 

 

Na praça Monsenhor Paiva, encontra-se já colocado o Busto do próprio 

Monsenhor, que foi uma personalidade bastante influente na cidade de São José de 

Mipibu. 

FIGURA 21: Praça Monsenhor Paiva (1960) 

 

           Fonte: Acervo de Lúcia Amaral (2014) 
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O melhoramento na área urbana, juntamente com o crescimento populacional 

da cidade, fez crescer também a demanda escolar, sendo esse um dos fatores que 

colaboraram para a ampliação de vagas e consequentemente do espaço físico da 

escola.  

  Em relação aos grupos escolares, percebe-se que desde a década de 1940, 

iniciou-se um processo de desaceleração da construção de novos grupos, bem como 

a sua edificação se tornou menos dispendiosa, com uma arquitetura menos 

monumental, segundo explica Correia (2005): 

 

[...] as fachadas se simplificam, eliminando formas rebuscadas, em 
razão da necessidade de economia financeira aliada à facilidade 
construtiva. Os beirais e os ornamentos se restringiam a pequenos 
frontões, marcando a entrada das escolas. Mesmo com edificações 
simples, havia preocupação com os tamanhos das salas, bem como 
os aspectos técnicos da construção, tais como: orientação, 
iluminação, ventilação, pisos corredores, escadas, posições do 
quadro-negro e instalações sanitárias, e essas importantes técnicas 
construtivas deveriam fazer parte de todos os projetos escolares. 
(CORREIA, 2005, p. 234) 

 

A mesma autora afirma que “adoção desses projetos foi um procedimento usual 

para os prédios escolares, principalmente pela facilidade de construção que contribuiu 

para a implantação em massa de edifícios escolares em prazos relativamente curtos” 

(CORREIA, 2005, p. 233). As edificações escolares começaram a entrar em uma fase 

em que o importante não era mais a grandiosidade e suntuosidade do prédio, mas a 

função que ela exercia. 

Nesse momento, pode-se observar que o imaginário construído ainda no início 

da expansão dos grupos escolares já está bem diferente. A imagem que se pretende 

dos prédios escolares é a de massificação da escola. Isso acontece a partir das 

discussões acerca da democratização do ensino, das exigências de alfabetização. O 

que se pretende a partir da segunda metade do século XX é transmitir a imagem de 

uma escola que se expande e amplia o acesso à população. Os grupos escolares 

passam a ter uma nova imagem, a de funcionalidade, e não mais de 

monumentalidade. 

Além de novas edificações mais baratas para o orçamento estadual, percebe-

se outra mudança, que é a ampliação de espaços dentro dos próprios grupos. Os 

governos passam a ampliar, criar outros espaços que possibilitaram a expansão do 
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ensino e sua massificação. No Grupo Escolar Barão de Mipibu, isso ocorre, porém 

somente a partir da década 1960. 

   Na década de 1950, a situação física do Grupo ainda não havia se modificado. 

Segundo o Sr. Antônio Ribeiro Dantas5, 

 
As vagas eram poucas, até pelo tamanho das salas. A sala do lado 
direito era imensa: cabiam umas 40 crianças; a sala do meio era 
menor, um pedaço era para a entrada e outra para secretaria. No meu 
tempo, já era amurada, e existia um pátio que não havia nenhuma 
árvore, nem grama, era algo desagradável, e os banheiros, eu acho 
que deveriam ficar do lado direito, onde se fazia o lanche 
(ENTREVISTA CEDIDA POR DANTAS, 2013). 

 
 
Somente em 1962, no governo de Aluízio Alves, é que há uma modificação 

significativa no espaço físico do Grupo Escolar Barão de Mipibu. Uma das metas do 

novo governador do estado era investir na área educacional através da construção de 

novos prédios escolares, da restauração de diversos estabelecimentos de ensino e 

ampliação de vagas na rede pública de educação. Foi nesse contexto, que as 

reformas aconteceram no GEBM. 

A planta baixa atual do prédio, na figura 22, foi organizada de forma ilustrativa, 

apresentando as modificações físicas ocorridas ao longo do tempo. O recorte feito na 

cor vermelha pertence à estrutura antiga do prédio, o de cor azul, mostra as 

modificações que ocorreram a partir de 1962, o verde indica os limites do terreno que 

pertence ao Grupo e a cor laranja, as construções ocorridas posteriormente, mas sem 

data específica da construção.  

  Em 1965, uma das visitas realizadas pela inspetora e orientadora Iracema 

Brandão de Araújo ao Grupo Escolar fazia menção aos trabalhos de conclusão da 

ampliação do prédio, bem como pelo levantamento do material e da mobília 

necessária para as salas criadas. Contudo, é interessante ressaltar que foram 

observadas algumas falhas na construção, mas que segundo a inspetora, assim 

mesmo a ampliação conseguiu atender a necessidade de aumento do horário escolar 

prejudicado pelo excesso de matrículas e dar a possibilidade de o estabelecimento 

atender os alunos em idade escolar. 

 

 

                                                             
5 Antônio Ribeiro Dantas foi aluno do Grupo Escolar Barão de Mipibu na década de 1950.  



72 
 

 
 

FIGURA 22: Planta Baixa atual do Grupo Escolar Barão de Mipibu 

 

Legenda:  

  

 

 

Fonte: SECD/RN 

Estrutura física correspondente 
 ao final do século XIX. 

 Ampliação do Grupo na década 
de 1960. 

 

Área livre do Grupo até a década 
de 1960. 

 
Cozinha do Grupo. Período de 
construção não identificado. 

 

Sala de aula 
Sala de 

aula 

Sala de aula 
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Durante o governo de Aluízio Alves, sob a administração de Maria de Lourdes 

P. de Barros, o governador mandou construir um galpão para cobrir o pátio para o 

recreio das crianças e mais quatro salas de aula e banheiros. 

 Nas imagens a seguir, vê-se o antes e o depois do pátio da instituição. Na 

figura 23, percebe-se que as crianças brincavam em um pátio descoberto e sem piso, 

realizando suas atividades recreativas em área externa. 

 

FIGURA 23: Crianças no pátio descoberto do GEBM (sem data) 

 

     Fonte: Amaral (2009) 

 

Contudo, na figura 24, o mesmo espaço apresenta mudanças significativas, 

pois o pátio foi coberto e calçado, ligando a estrutura antiga do edifício à nova, 

oferecendo mais qualidade às crianças, que podiam fazer as suas atividades menos 

expostas ao sol. 
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FIGURA 24: Pátio coberto do GEBM (década de 1960) 

 

Fonte: Amaral (2009) 

 

Lúcia Amaral, em seu livro, apresenta a relação existente entre a diretora Maria 

de Lourdes P. de Barros e políticos da época: “ela seguia as diretrizes político-

partidárias de Aluízio Alves. Junto ao marido, participava ativamente da política da 

cidade convivendo com os políticos influentes da época, como Jessé Freire, Djalma 

Marinho e Aluízio Alves” (AMARAL, 2009, p. 60-61). Isso faz entender que as reformas 

ocorridas no Grupo Escolar Barão de Mipibu foram possíveis devido à influência 

política da direção do Grupo com políticos da época, incluindo o então governador 

Aluízio Alves.  

No final da década de 1960, na administração de Eusa de Melo Palhano, que 

foi de 1969 a 1976, encontram-se as modificações realizadas no prédio antigo da 

instituição. Em entrevista com a ex-professora e ex-diretora6 Iraci Santana da Silva, a 

mesma descreve como ocorreram tais mudanças. 

 
 

Veio o comandante Werneck na direção de Eusa Palhano. Ele 
conheceu a escola, aí se integrou com Eusa, e todas as turmas iam 
visitar o navio Almirante Barroso, que passou alguns meses no Porto. 
Ela conseguiu construir aquela parede, que até hoje existe, que na 
época era de tadique, então, ele mandou fazer a parede. Tinha o pátio, 
e o banheiro era do lado. (ENTREVISTA CEDIDA POR SILVA, 2013) 

                                                             
6 A professora Iraci Santana da Silva assumiu a direção do Grupo na gestão posterior a Eusa Palhano, 
sendo o seu mandato de 1976 a 1989. 
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Segundo Amaral (2009), Eusa Palhano conheceu o Comodoro Werneck7 

através de outro membro da marinha, que era seu vizinho na cidade, e, ao conhecer 

o Grupo, a diretora solicitou que o comandante ajudasse a instituição.  

O que antes eram três salões e uma antessala passou a ser composto por cinco 

salas. O Comodoro proporcionou a divisão dos antigos salões. As duas primeiras 

salas foram divididas em quatro com divisórias de madeiras8, e a terceira sala foi 

transformada em secretaria e um hall de acesso ao pátio. Além dessas modificações, 

o Comodoro também patrocinou pinturas e outras reformas de que o Grupo 

necessitava, trazendo ainda a novidade de um bebedouro de alvenaria. 

 A figura 25 apresenta como ficou a estrutura da parte antiga do Grupo Escolar 

Barão de Mipibu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
7 Oficial da Marinha que aportou em Natal e conheceu a cidade de São José de Mipibu, contribuindo 

para a reforma do Grupo Escolar Barão de Mipibu.  
8 Posteriormente, as paredes de madeira foram trocadas por paredes de tijolos. 
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FIGURA 25: Recorte da parte antiga da Planta Baixa do GEBM com as modificações 

de 1960 

 

 Fonte: SECD -RN     

 

No Grupo Escolar Barão de Mipibu, durante a década de 1960 e 1970, através 

da ampliação ocorrida durante o Governo de Aluízio Alves, bem como realizadas pelo 

Comodoro Werneck, revela-se a necessidade que o espaço físico da instituição 

precisava passar para acolher melhor a demanda de alunos. As salas começaram a 

diminuir, adequando-se à quantidade crescente de crianças que se fazia necessário 

comportar.  

Outro aspecto relevante é que com a expansão do prédio do Grupo Escolar 

Barão de Mipibu é possível observar que as modificações realizadas não 

apresentavam a preocupação com a permanência da estética do edifício, sendo 

facilmente perceptível as diferenças entre a parte antiga do prédio e a da década de 

1960.  
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Na figura 26, percebe-se as diferenças no modelo da construção e na estética 

do prédio. 

 

FIGURA 26: Lateral da Escola Estadual Barão de Mipibu (2018). 

 

  Fonte: Acervo da autora (2018). 

 

 Essa realidade ajuda a compreender também a construção de uma nova 

imagem dos grupos escolares brasileiros, que foram perdendo, no imaginário da 

sociedade, o significado de um ambiente monumental, para poucos, símbolo da 

modernidade, e começam a significar um espaço funcional, que precisa ampliar suas 

estruturas para acolher o máximo de alunos possível, assim deixando de lado sua 

opulência inicial. 

  Sabe-se que a ampliação ocorrida no GEBM revela essa mudança de imagem 

dos grupos escolares que se inicia na década de 1940, mas que vai se intensificando, 

chegando à década de 1970 com a construção da sua primeira imagem 

completamente modificada, passando de uma escola monumental para uma escola 

funcional. 

  Diante desse processo de desgaste da primeira imagem e construção de uma 

nova imagem, os grupos escolares, representando na realidade as transformações 

ocorridas no imaginário da escola pública primária brasileira, chega ao seu fim no ano 

de 1971, quando a escola primária passou a ser reconhecida como escola de 1º grau, 
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através da lei nº 5.692/71 para o 1º e 2º graus, que ocorreram durante o governo 

Médice. 

  Os grupos escolares já não respondiam mais aos interesses governamentais: 

o ensino se expandia e necessitava alcançar o máximo de pessoas para lhe oferecer 

uma educação que as tornasse aptas ao mercado de trabalho. Isso é observado no 

Artigo 1º da Lei nº 5. 692/71, que diz que  

 
 

o ensino de 1º e 2º graus tem por objetivo geral proporcionar ao 
educando a formação necessária ao desenvolvimento de suas 
potencialidades como elemento de autorrealização, qualificação para 
o trabalho e preparo para o exercício da cidadania (GOVERNO 
FEDERAL).  

 
 
O objetivo da escola de 1º grau se apresenta diferente em seus objetivos da 

escola primária do início do século XX, pois afirmava que o objetivo da educação das 

crianças era a sua formação integral, entendida através do tripé: formar o físico, o 

caráter cívico e o intelecto. O ensino passou a ter uma função voltada para a 

aprendizagem técnica. A grade seria composta por um núcleo comum nacional e outro 

específico, que nas últimas séries já teriam o objetivo de ir direcionando o aluno para 

uma área profissional. 

Além de modificações acerca do objetivo do ensino, bem como do currículo, a 

lei ampliou a obrigatoriedade escolar de quatro para oito anos, juntando o antigo 

primário com o ginasial. Com isso, a legislação aboliu o antigo exame de admissão, 

que tinha um caráter de exclusão, obedecendo aos princípios de continuidade, 

permitindo a passagem de uma série para outra, e da terminalidade, pois ao terminar 

cada um dos níveis, o aluno já estava capacitado para ingressar no mercado. Contudo, 

a obrigatoriedade de oito anos não funcionou com eficácia, porque não havia recursos 

para atender as demandas (ARANHA, 2006). 

   O quadro 8 apresenta de forma sucinta as duas estruturas do sistema de 

ensino, antes e depois de 1971. 
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QUADRO 8: Comparação do Sistema de ensino antes e depois de 1971. 

IDADE 
ESCOLAR* 

SISTEMA DE ENSINO ANTERIOR 
A 1971 

SISTEMA DE ENSINO A 
PARTIR DE 1971 

7 a 14 anos 7 a 10 anos –  
 

Escola Primária 

11 a 14 anos –
Secundária ou 
profissional  
(1º Ciclo) 

1º grau 
(1ª série a 8ª série) 

15 a 17 anos Secundário ou profissional  
(2º ciclo) 

2º grau  
(Técnico) 

*A idade escolar é apresentada de forma aproximada, podendo sofrer alterações por atraso escolar. 

 

Diante das mudanças no cenário educacional brasileiro na década de 1970, 

muitos prédios de grupos escolares já não comportavam o número de alunos, bem 

como a falta de manutenção e preocupação em construir edifícios escolares menos 

dispendiosos e maiores para o atendimento da demanda escolar, o que foi tornando 

essas instituições obsoletas.  

 Durante esse percurso de massificação da escola brasileira, muitos prédios de 

grupos escolares foram perdendo a sua função, sendo alguns demolidos para 

construção de novas edificações, outros adaptados para outros fins que fosse a 

educação e poucos permaneceram como instituições escolares. O Grupo Escolar 

Barão de Mipibu se encontra inserido nesse contexto, pois ao longo dos anos, foi 

sofrendo ampliações para se adaptar ao novo contexto educacional, assim 

sobrevivendo como instituição educacional. Tornou-se Escola Estadual Barão de 

Mipibu em 09 de dezembro de 1988 pelo decreto nº 10.233/SEEC-RN. Deduz-se que 

a demora para a mudança do nome ocorreu devido à fiscalização não ser tão rígida, 

porém desde que a lei 5. 692/71 foi decretada, o Grupo foi se adaptando ao novo 

modelo escolar.  

Outro fator que revela a importância dessa instituição e do seu prédio para a 

História é que o mesmo foi tombado pelo IPHAN em 1998, quando se reconheceu o 

seu valor histórico para a cidade de São José de Mipibu e para o Rio Grande do Norte.  

Por fim, compreende-se que a análise de como o imaginário dos grupos 

escolares foi sendo modificado ao longo dos anos, ou seja, desde o seu surgimento à 

sua extinção, a imagem construída daquele tipo de escola sofreu muitas mudanças. 

O Grupo Escolar Barão de Mipibu surgiu como escola-monumento, com a sua 

suntuosidade visível, apresentando um discurso de uma educação para todos, mas 

que na realidade abarcava uma pequena quantidade de pessoas, em considerável 
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parte as elites, como símbolo do imaginário de uma República que ainda se 

consolidava.  

No entanto, essa imagem passou por um processo de mudança, pois os 

interesses também mudaram, a escola foi paulatinamente deixando de ser vista pela 

área política como uma moeda de troca, pois no início da República era necessário 

ser alfabetizado para votar. Com a República consolidada, as preocupações eram 

outras, a escola não necessitava mais ser o veículo de propagação do novo governo, 

mas outros meios foram instrumentalizados. A escola primária passou a ter um caráter 

funcional, abrangendo os espaços para que um maior número pessoas tivesse 

acesso, perdendo assim o seu status de elitista e monumental. 
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 3 – DA RUA AO PÁTIO: AS FESTIVIDADES ESCOLARES DO GEBM. 

 

As mudanças ocorridas no espaço escolar do Grupo Escolar Barão de Mipibu, 

também foram perceptíveis nas práticas cotidianas do Grupo, inclusive nas práticas 

festivas. A sua importância como fenômeno sociocultural é perceptível em vários 

momentos da história da instituição escolar, porém em distintos períodos se 

apresentou com diversas finalidades e com diferentes medidas de intensidade. 

Entende-se que na história da humanidade, as festividades se apresentam 

como um fenômeno sociocultural, nas quais vemos simbolizados os costumes, as 

crenças, o poder, bem como uma forte construção e expressão do imaginário. Para 

os historiadores, tornou-se um objeto de pesquisa que tem colaborado na 

compreensão da cultura, do cotidiano das sociedades.  

Segundo a historiadora Mona Ozouf (1979, p. 217),  

 

Não existe festa sem reminiscência; repetição do passado, 
frequentemente anual, a festa traz consigo uma memória que é 
tentador considerar como tal. Prenuncio do futuro, a festa fornece, por 
outro lado, como que uma aproximação deste. Suscita uma simulação 
do futuro que o historiador tem a boa fortuna de poder comparar com 
o futuro real. 

 

As festas trazem em si tentativa de retorno ao passado, elas são repletas da 

memória coletiva, nelas observa-se uma proximidade entre o passado, o presente e 

uma perspectiva de futuro, daquilo que se pretende alimentar no imaginário social, de 

um desejo comum a sociedade. 

Independente do seu conteúdo e proposta, as festividades fazem parte do 

mundo imaginário, como seus símbolos, ritos, movimentos, tendo o poder de alcançar 

e despertar os afetos, sentimentos inúmeros nos homens. Dentro dessa 

compreensão, encontramos também as festas escolares. Tal temática possui sua 

importância dentro do contexto da escola pública brasileira, fazendo parte da cultura 

escolar expressa no seu cotidiano.  

Sabemos que durante o Império, o governo realizava diversas festas de cunho 

cívico-patriótico, tais como: desfiles cívicos, homenagens com tiros, discursos e 

músicas tocadas pelas bandas militares. Dentre as festividades cívicas comemoradas 

pelo governo imperial estava o da independência do Brasil, o qual acontecia em todo 
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o território nacional. Além disso, é interessante destacar o vínculo de tais festividades 

com a presença da religiosidade, marcado pelo catolicismo.  

Contudo, a escola desse período não possuía manifestações ou organização 

no sentido de participar e promover festas escolares, mesmo porque não existia uma 

estrutura de organização coesa. As escolas eram os professores, conhecidos como 

mestre-escola, os quais davam aulas nas suas próprias casas, ou espaços alugados 

pelo governo, ou até mesmo em galpões em fazendas. As festas cívicas eram 

celebradas pela sociedade como um todo, organizadas pelos órgãos estatais para a 

participação de todos nas ruas, com pouca expressão das escolas nesses momentos. 

Com o advento da República brasileira, podemos observar que as festividades 

permaneceram e até mesmo aumentaram. Os republicanos se utilizam das festas 

para fazer propaganda do seu governo, tornando os eventos ‘vitrines’ da memória 

cívico-patriótica, ora se utilizando das comemorações cívicas do período imperial com 

o intuito de reescrever o passado a partir da sua ótica, ora introduzindo novas 

festividades próprias do novo sistema político.  

Com a sistematização da escola pública nos primeiros anos republicanos, foi 

que a mesma passou a ter uma participação mais ativa nas comemorações cívicas, 

havendo um crescente leque de possibilidades festivas, com um calendário 

específico, definido pelo estado onde escola se inseria, a ser seguido.  

Para Le Goff (2004), o calendário nas sociedades se apresenta como um 

organizador do quadro temporal, sua existência dirige a vida pública e o cotidiano das 

pessoas, tornando-se um objeto social. Como objeto social exerce diversas funções, 

porém a que nos interessa é a de memorização/perpetuação de eventos histórico-

sociais tão bem expressos através de datas comemorativas que a escola republicana 

soube bem incorporar ao seu calendário e que “não pode ser visto como um 

desvirtuamento do ensino, mas como uma prática social que se torna uma prática 

educativa” (SOUZA, 1998, p. 274).  

No entanto, a colocação de eventos cívicos no calendário escolar não 

aconteceu de forma aleatória, mas tinha a sua intencionalidade em uma pedagogia 

pautada pelo civismo, que se percebia desde a data escolhida para o evento, até o 

conteúdo da festa, às formas de agir e se comportar nelas.  

Segundo Bakhtin (1987), as festas se revelam como uma forma primordial e 

marcante dos homens, se colocando como algo que possui em si um “sentido 
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profundo” e “um conteúdo essencial” que expressa sempre uma concepção de mundo. 

Assim, eram apresentadas as festas escolares, trazendo em seu corpo um ‘sentido’, 

um ‘conteúdo’, o qual expressava uma compreensão de mundo a ser propagada, a 

ser internalizada. 

Ozouf (1976, p. 224), ao escrever sobre as festas da Revolução francesa, 

explica que “não existe nenhuma dúvida de que o objeto da festa é o tempo 

revolucionário; que ela deve reviver as épocas e os movimentos da Revolução”, sendo 

assim, podemos pensar que as festividades de cunho escolar buscavam também 

‘reviver épocas’, as quais deveriam permanecer na memória e no imaginário coletivo 

das novas gerações. 

Compreende-se que essa construção imaginária através dos eventos, de 

épocas históricas de uma nação, passava por uma tentativa de produzir uma história 

segundo interesses de um grupo que se encontrava no poder. Ainda a mesma autora 

nos afirma nesse sentido que  

 

[..] é necessário saber que, consideradas globalmente, as festas 
procuram reviver por sua conta uma história remanipulada, reajustada, 
reprimida [...] justamente essa, com efeito, a história apreendida pela 
festa: uma falsa história, registradora de uma única possibilidade 
(OZOUF, 1976, p. 230). 

 

 

É uma perspectiva de que os mais novos conheçam a história da sua pátria sob 

a ótica dos que a produzem, a aprendam de forma celebrativa, aflorando os sentidos 

e as paixões pelo patriotismo e nacionalismo.  

Contudo, as celebrações cívicas dentro da escola republicana, passaram por 

momentos de ápice, com calendários repletos de atividades voltadas para o civismo, 

com o envolvimento de todo o corpo escolar e da sociedade, servindo de ‘vitrine’, de 

‘espetáculo’ para a sociedade ver os feitos da recém República ou até mesmo de 

personalidades políticas do país; bem como momentos de perda de força desse 

veículo patriótico, com diminuição das festividades. 
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3.1 Eventos, Solenidades e Festividades escolares: Espetáculos9 da República. 

 

Os grupos escolares do Rio Grande do Norte, seguiam as orientações da 

Direção de Instrução Pública acerca do seu calendário de funcionamento. Já nos 

primeiros anos de existências dos grupos no Estado, a legislação previa o início e o 

término das aulas bem como os feriados e as festas cívicas a serem vivenciadas pelo 

corpo escolar.  

Podemos observar a definição do calendário escolar estadual através do 

decreto nº 261 de 28 de dezembro de 1911, no Código de Ensino, o qual afirmava que  

 
Art. 25º - As aulas dos grupos escolares e das escolas isoladas abrir-
se-ão à 2 de janeiro e encerrar-se-ão a 30 de novembro, realizando-
se os exames de promoção e finaes na última quinzena do mez. 
Art.26º - São feriados em todos os estabelecimentos de instrução do 
Estado os mezes de junho e dezembro, os domingos e dias de festa 
nacional e estadual, semana santa e festas de carnaval (RIO 
GRANDE DO NORTE, 1911, p. 93-94).  

 

Além de observamos o início e término das atividades escolares, percebemos 

que o Estado oficializava no calendário escolar momentos de descanso para os 

alunos, bem como feriados cívicos como os dias de festa nacional e estadual, e de 

festividades de caráter religioso. O estado é “quem define quais acontecimentos 

devem ser fixados na memória da nação como seus sinais diacríticos – definidos, 

entre outras ações, pela institucionalização de feriados e que fornece os padrões 

valorativos que devem informar apreensão desses eventos” (BENCOSTA, 2006, p. 

309). 

O ato de institucionalizar feriados de cunho cívico, nos revela a importância que 

tinha para o governo o fazer memória de fatos históricos e celebrá-los, bem como 

inserir a escola nessa dinâmica de um calendário específico, alinhado aos interesses 

do governo, com datas repletas de simbolismo.  

Baczko (1985), apresenta a importância do calendário revolucionário francês 

na formação do imaginário social da época, apontando o quanto a sistematização das 

datas expressava um conjunto de símbolos, que foram inseridos no cotidiano da 

                                                             
9O título da seção faz referência ao termo ‘Escola-Espetáculo’ utilizado pelas autoras AZEVEDO e 
STAMATTO (2012). 
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sociedade e manifestavam um sistema de representações, que transferia os anseios 

do governo.  

 
Não se tratava, contudo, de símbolos isolados, mas de um sistema 
global de representações que tinha de impregnar não só a vida 
pública, como também, e sobretudo, constituir o quadro da vida 
quotidiana de todos os cidadãos. O exemplo mais flagrante deste 
empreendimento é, sem dúvida, a introdução do calendário 
revolucionário. Situando o novo ponto-zero a partir do qual começa a 
nova era (22 de Setembro de 1792, data da proclamação da 
República), suprimindo o domingo, estruturando de modo “racional” o 
tempo quotidiano (mês de trinta dias dividido em três décadas), 
introduzindo um sistema de festas cívicas, etc., o novo calendário 
correspondia, nas intenções dos seus promotores, a ideia de 
representar permanentemente os novos valores que a República tinha 
por missão instalar para toda a eternidade (BACZKO, 1985, p. 323-
324) 

 

Da mesma forma que o calendário revolucionário fora criado a partir dos 

princípios da Revolução francesa, podemos observar que a República brasileira 

também ajustava o calendário aos interesses dos seus governos, inserindo datas 

cíveis ao longo dos anos. Da mesma forma o calendário escolar transferia essas datas 

para o cotidiano da escola, bem como, inseria outras que podiam ser dedicadas a 

natureza ou as solenidades escolares, colocando nelas elementos de civilidade.  

Percebemos que a transferência das datas comemorativas para o cotidiano 

escolar ocorria dentro de um contexto de busca de formação de uma identidade 

coletiva, que se encontrasse pertencente ao novo regime político brasileiro. Segundo 

Carvalho (1990), para os brasileiros acolherem a República era necessário algo que 

antes não fora trabalhado, a saber, o sentimento de comunidade, de identidade 

coletiva.  

Nesse contexto, a promoção de momentos festivos de caráter cívico com seus 

simbolismos e rituais, favorecia a construção de tal identidade através do alcance e 

da formação do imaginário republicano, a escola aparecia como veículo dessa 

imagem, pois alcançava as novas gerações formadas no seio escolar republicano, 

bem como os que se encontravam fora da escola naquele período e precisavam ser 

inseridos na dinâmica de pertencimento da República. 

Para Azevedo e Stamatto (2012, p. 85), 

 

o papel que a escola primária ganhou no início da República no Brasil, 
no formato de grupo escolar, transformou-a em escola-espetáculo. A 
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escola era concebida como meio para alcançar o progresso e a 
legitimação da República em setores sociais. Para isso, era 
necessária a elaboração de um novo mundo simbólico, em que a 
República parecesse como algo necessário e mesmo óbvio ao país. 

 
 
 Nessa perspectiva, as festividades foram sendo formadas para criar e/ou 

motivar a lembrança de acontecimentos em que o povo se sentisse participante, que 

visse essas alegorias, símbolos e as internalizasse como pertencentes ao processo e 

as mudanças que estavam acontecendo, identificando-se assim, com o regime que 

estava sendo estabelecido. 

As festas percebidas como fenômeno social e manifestação cultural, 

simbolizando o que povo acreditava e aclamava, os momentos festivos tinham a 

função de fomentar e alimentar no imaginário das pessoas visões e valores 

republicanos que se pretendiam tornar uniformes. Os momentos festivos geravam a 

imagem de povo unido, que se pretendia pela República em torno de um ideal, mesmo 

que essa fosse imaginário. 

A educação trouxe um arsenal de imagens, alegorias, símbolos e mitos que 

eram disseminados através das festividades cívicas, alcançando o extramuros, ou 

seja, as pessoas que saiam para a rua para ver os desfiles ditos patrióticos e na 

euforia dos eventos eram incorporados e alimentados em seus sentimentos, em suas 

almas. Assim, na construção do imaginário republicano, as datas comemorativas das 

festas cívicas escolares tiveram um lugar de destaque.  

O Grupo Escolar Barão de Mipibu, inserido nessa dinâmica de formação do 

homem republicano através do civismo, possuía em seu calendário escolar diversas 

atividades, eventos festivos a serem vivenciados no cotidiano escolar. Em geral, as 

festas aconteciam para serem vistas, assistidas pelo grande público, ou seja, a 

população da cidade.  

Os termos de visita do Grupo em estudo, nos mostram as atividades realizadas 

pela escola com um caráter expositor, envolvendo agentes externos ao ambiente 

escolar, pois como afirma Azevedo e Stamatto (2012, p. 82): “Regulamentavam-se 

igualmente a presença de pessoas externas ao funcionamento cotidiano escolar, 

como também as ações do corpo docente e discente no exterior da escola, no espaço 

público urbano”. Isso favorecia a disseminação da imagem da escola pretendida pelo 

governo republicano, bem como a sua atuação na área educacional. A presença 

externa dentro da escola bem como a atuação da escola no espaço público era 
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perceptível desde os pequenos eventos escolares até os de maior proporção no 

cenário social. 

Os passeios escolares são um exemplo de um pequeno evento escolar, que 

alcançava a sociedade. Inserido na dinâmica do Método Intuitivo, os passeios 

escolares se apresentavam como uma inovação pedagógica, envolvendo atividades 

de caráter lúdico e aprendizagens pela observação, pelo contato com a realidade, 

sendo uma ação bem vista na época e que colocava em prática um dos princípios da 

Lição de Coisas, que prezava pelo ensino através dos sentidos (tato, visão, olfato e 

audição), no qual os alunos analisariam o objeto em estudo, construindo o 

entendimento de algo por eles mesmos, incentivando a reflexão sobre o assunto 

estudado. 

Acreditava-se que por meio dos passeios escolares, “os alunos poderiam 

desenvolver o desejo pelo conhecimento que poderia ser formulado por eles mesmos 

sob a orientação do professor e, através do contato que estavam tendo com o mundo 

vivo” (AZEVEDO e SANTOS, 2016, p. 177). 

Segundo o Regimento Interno dos Grupos escolares do Rio Grande do Norte, 

os passeios deveriam ser mensais e aconteciam durante o turno das aulas. Contudo, 

observamos que o Grupo escolar Barão de Mipibu, nas primeiras décadas da sua 

fundação, nem sempre se conseguia realizar os passeios todos os meses. Os motivos 

mais frequentes encontrados nas justificativas dos professores eram a falta de verba 

para a realização das atividades, acontecendo muitas vezes com a ajuda de pessoas 

da comunidade local, que ao disponibilizar os sítios para as aulas ofereciam, por 

exemplo, lanche para as crianças.  

Outras justificativas relatadas eram as questões climáticas: “deixei de realizar 

o passeio escolar do mês de maio próximo, findo por ter chovido muito no dia 

destinado ao predito passeio” (GRUPO ESCOLAR BARÃO DE MIPIBU, 1922).  Em 

outros momentos não se deixa claro por parte dos professores os motivos da ausência 

das aulas-passeio, como na justificativa da professora da Escola Isolada Masculina 

Raimunda Rocha, a qual afirma: “deixei de realizar o passeio escolar do mês de 

agosto por motivos justos.” (GRUPO ESCOLAR BARÃO DE MIPIBU, 1922).  No 

entanto, percebemos que eram bem espaçados os passeios escolares nos primeiros 

anos, apresentavam algumas dificuldades em acontecer e somente a partir do ano de 
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1922 é que encontramos uma certa regularidade maior na realização de tais passeios, 

mas mesmo assim não era mensal. 

Outro fator importante na compreensão dessas atividades extraclasse, era o 

objetivo deles, que não deveriam ser apenas passeios lúdicos ou momentos de 

diversão do alunado, mas deveriam estar pautados na prática da observação e 

estimular os sentidos como prescrevia a Lição de Coisas. Para isso, a escolha do local 

era feita com antecedência e organizado todo o percurso, bem como o assunto a ser 

abordado didaticamente naquele local e como poderia ser explorado o ambiente 

escolhido para a aprendizagem das crianças. 

A respeito do Grupo Escolar Barão de Mipibu, pudemos observar que os 

passeios aconteciam nas proximidades da região de São José de Mipibu, não havia 

por exemplo viagens à capital ou à outras localidades que apresentassem uma cultura 

diferente da região de origem dos alunos. Observamos também que se repetia o local 

de visita com frequência, como é o caso Estação da Estrada de Ferro West Western 

e da Mata da Bica. Essa por sua vez, era um local pertencente ao município do São 

Jose de Mipibu, é uma região de Mata Atlântica, onde está localizada a nascente do 

rio Mipibu, com fonte de água potável10 e lá eram abordados temas referentes a 

Geografia e Botânica. A região era frequentemente utilizada também para passeios 

familiares nos fins de semana e para lavagem de roupas pelas lavadeiras da época.  

Além dos passeios à Mata da Bica, encontramos visitas do Grupo à Estrada de 

Ferro West Western, inaugurada em 1881 com seu primeiro trecho ligando Natal a 

São Jose de Mipibu, posteriormente a Nova Cruz. Nesse passeio os alunos versavam 

entre temas da História Pátria e sobre o funcionamento dos trens. Percebemos que 

no início dos anos 1920 existia separação das aulas destinadas a meninos e meninas 

durante o passeio à Estação.  

No ano de 1922, as professoras Raimunda Rocha e Hemelinda de Vasconcelos 

da Escola Isolada Masculina e Feminina, respectivamente, descrevem que os 

assuntos trabalhados para os rapazes eram sobre as vias de transporte e eletricidade 

e cabendo às moças explicação sobre a Independência. Contudo, a partir do ano de 

1924, não encontramos mais diferenciação, abordando para todos assuntos como 

                                                             
10 A partir dos anos 1912, a região da Bica passa a fornecer água potável aos moradores de São José 
de Mipibu através de canos que conduziam a água para um reservatório, localizado por trás da Igreja 
Matriz. Somente na década de 1920, segundo Barbalho (1960), é que foram realizadas obras de 
encanamento para as residências.  
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locomotivas, telégrafos, telefones e eletricidade, o que nos revela que a educação 

começava a não distinguir por sexo os assuntos dados na escola. 

Outros passeios costumeiros do Grupo Escolar eram aos sítios e fazendas da 

região, neles encontramos aulas dedicadas a produção do açúcar, da cachaça, com 

visita a engenhos e canaviais, conhecendo processo de plantio e colheita da Cana-

de-açúcar, bem como aulas sobre o ar atmosférico, ventos, evaporação, chuvas, 

inverno e seca, a partir da observação do meio ambiente. 

Além do caráter educativo, os passeios escolares eram compostos de 

momentos de recreio, com brincadeiras da época, competições entre as escolas e no 

caso das visitas a Bica, era comum reservar um tempo para os alunos nadar. Isso 

tudo organizado em meio a pausas para descanso e merenda. Esses momentos 

lúdicos, se apresentavam unidos a ideia de higienismo expresso na prática da 

calistênica. Segundo Azevedo e Santos (2016, p.182), os exercícios calistênicos 

 

[...] foram considerados educativos, visto que eram feitos ao ar livre e 
consistiam em um modo rítmico de educar o corpo a se comportar em 
determinados ambientes fossem dentro ou fora das salas de aula, 
mantendo a postura entre outros aspectos. No regimento interno dos 
grupos escolares e escolas isoladas do Rio Grande do Norte, de 1914, 
os exercícios físicos deveriam ser feitos nos passeios escolares com 
cânticos, corridas e jogos infantis: “Exercicios Physicos [...]. No 
recreio: Brinquedos e jogos infantis com cânticos. Corridas até 20 
metros, durante nunca mais de 15 minutos. Em passeios escolares: 
os mesmos do recreio” (RIO GRANDE DO NORTE, 1914). 

 

Tal prática era comum ao cotidiano escolar e estava inserido na compreensão 

da época de uma educação integral que objetivava educar o corpo, o intelecto e o 

espírito.  

Então, pudemos entender que os passeios escolares cumpriam o objetivo 

dessa educação integral, que segundo os republicanos significava a formação do 

intelecto, do corpo e do espírito, trazendo no seu conjunto a preocupação com o 

intelecto através do ensino pela observação, com o corpo através de brincadeiras e 

dos exercícios calistênicos e formação do espirito através de momentos fortes de 

civismo. Essa prática gerava uma 

 

tradição escolar com valores culturais voltados para o governo 
republicano. Os hinos disciplinavam os alunos, fazendo com que o 
ideário e os costumes republicanos, participassem e entrassem na 
vida da sociedade, com o objetivo de ordenar a tudo, mostrando o ato 
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de civilidade, a disciplina e o progresso que os representantes do novo 
regime político republicano propunham tanto para a escola como toda 
a sua metodologia do ensino, incluindo, também, os passeios 
escolares (AZEVEDO e SANTOS, 2016, p. 185). 

 
 
Formava-se assim o espírito patriótico dos alunos, mas também dos que viam 

os passeios acontecerem. A escola republicana saia dos seus muros e era vista pela 

sociedade interagindo e transmitindo seus valores culturais.  

Outra prática que a escola republicana trouxe foram as solenidades de 

promoção de alunos e de encerramento de curso, um evento próprio da escola, mas 

que envolvia toda a sociedade local, pois a cerimônia era pública. 

Em geral, no Grupo Escolar Barão de Mipibu, durante as primeiras décadas de 

sua existência eram organizados os encerramentos das aulas através da realização 

de exames de passagem de ano e de conclusão do curso, seja elementar feminino ou 

masculino. 

Para Azevedo e Stamatto (2012, p. 84) “a cerimônia pública de realização dos 

exames escolares constituía-se momento de demonstração de normalização e 

vigilância para o qual os grupos escolares emprestavam o ar de solenidade”. O 

encerramento do ano letivo era um momento dedicado a apresentar os resultados da 

escola republicana para a sociedade, bem como fiscalizar o desempenho do Grupo e 

se este estava seguindo os objetivos da Diretoria de Instrução Pública. 

Como uma das características dos grupos escolares era a seriação, sendo 

conhecidas também como escolas graduadas, todo fim de ano era realizado exames 

finais para a mudança de série. Os cursos elementares eram distribuídos da 1ª a 4ª 

série, sendo seguidos dos cursos complementares caracterizado por mais três anos.  

Quando o aluno terminava uma série, ele era promovido para a próxima, 

podendo ser avaliado a partir dos seguintes graus: Plenamente para os alunos que 

alcançavam as maiores notas, Com Distinção, aos alunos intermediários, 

Simplesmente para os aprovados na média escolar e Reprovado aos que ficavam 

abaixo da média escolar.  Ao terminar o curso elementar, o aluno recebia um 

certificado de conclusão e caso pretendesse continuar os seus estudos, se submetia 

a novo exame através de uma banca constituída por professores, os quais definiam 

se o discente estava apto a cursar o Curso Complementar, o qual passaria por uma 

seriação de três anos para concluir o Ensino Primário.  
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No dia do encerramento eram feitas as leituras nominais de cada aluno 

aprovado e dentro do nível alcançado. Como podemos observar no trecho retirado da 

Ata de Encerramento do ano letivo do GEBM no ano de 1918: 

 

De acordo com a recomendação do Dr. Diretor da Instrução Pública, 
contida em telegrama nº 317 de 26 de outubro deste ano, foram 
promovidos tendo-se em vista a média de aproveitamento durante o 
ano, os seguintes alunos desta escola Isolada da primeira a segunda 
seção... (GRUPO ESCOLAR BARÃO DE MIPIBU, 1918). 

 

Então, todos os presentes escutavam e participavam desse momento de 

anúncio das notas e da aprovação como um evento social, no qual os melhores alunos 

eram colocados em destaque pelo seu desempenho, caracterizando uma educação 

meritocrática.  

As solenidades de encerramento se tornavam momentos repletos de civismo 

com o canto de hinos, hasteamento da bandeira, desfiles pelas ruas com os alunos 

devidamente uniformizados e preleções de caráter patriótico. Era um acontecimento 

importante para a cidade, visto a presença de personalidades da sociedade local, de 

autoridades, do corpo escolar e dos alunos do Grupo. Podemos observar isso em 

trecho da descrição do evento: 

 
Data dos exames realizados na Escola Isolada Masculina do Grupo 
Escolar Barão de Mipibu aos vinte e sete, vinte e oito e vinte e nove 
do ano de mil novecentos de dezenove, nesta cidade de São José de 
Mipibu, presentes o coronel Inácio Henrique de Paiva, presidente do 
conselho de ensino. (GRUPO ESCOLAR BARÃO de MIPIBU, 1919). 

 

A presença de diversos agentes sociais, nos revelava a importância desses 

personagens e o papel social desempenhado por cada um e as hierarquias existentes. 

Segundo Burke (2012, p. 79) o conceito de ‘papel social’ é definido pela Sociologia 

“com base nos padrões ou normas de comportamento que se esperam daquele que 

ocupa determinada posição na estrutura social.”  

Baczko (1985 p. 309), afirma que é: 

 

[...] através dos seus imaginários sociais, uma colectividade designa a 
sua identidade; elabora uma certa representação de si; estabelece a 
distribuição dos papéis e das posições sociais; exprime e impõe 
crenças comuns; constrói uma espécie de código de “bom 
comportamento”, designadamente através da instalação de modelos 
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formadores tais como o do “chefe”, o “bom súbdito”, o “guerreiro 
corajoso”, etc.  

 
 
Se formos analisar as solenidades de encerramento a partir dos seus 

personagens e dos papéis desempenhados por eles, vamos perceber que cada um 

possui uma posição na estrutura social e age através de normas de comportamento 

estabelecidos pela sociedade, tal fenômeno nos revela muito da formação imagética 

social daquele período, no qual os papéis eram bem definidos. A postura e 

comportamento dos alunos de uma escuta, obediência e disciplina rígidas, nos revela 

o seu papel social de um personagem em formação, dependente dos demais agentes, 

do ‘bom aluno’, do ‘aprendiz’. 

Em contrapartida, as posições vivenciadas pelo presidente de conselho de 

ensino, prefeito e outros, bem como do diretor, das professoras e pais, cada qual no 

seu nível hierárquico social, nos mostram o desempenho de papéis sociais diferentes 

em relação a função, mas que se comportam, agem como ‘referências’, ‘autoridades’ 

e até mesmo detentores de um certo ‘poder’.  

Outros eventos que eram celebrados pela escola moderna, podemos citar as 

festividades voltadas para a natureza como eram os casos da festa da Árvore, 

celebrada em 21 de setembro, dia que se inicia a primavera no hemisfério sul e a da 

festa da Natureza que acontecia no mês de maio. Como os demais eventos 

mencionados, essas também possuíam um caráter cívico, mas por hora unia esse 

caráter cívico ao meio ambiente. Para os educadores da época, tais festividades eram 

uma forma de disseminar o patriotismo e as autoridades encontravam nos princípios 

escalonovistas uma educação mais próxima da natureza, dessa forma “a Escola Nova 

pretende superar o antinaturalismo, característico da escola tradicional” (MESQUITA, 

2012, p. 67). 

Em geral, esse tipo de celebração acontecia na praça Tavares de Lira em frente 

ao Grupo, e o seu caráter cívico era percebido desde o momento do hasteamento da 

Bandeira até o canto do Hino Nacional e outros dedicados às árvores. A festa contava 

com momentos práticos de ensinamento através do plantio de mudas em frente ao 

Grupo, em alguns anos eram plantadas várias mudas e em outros somente uma, 

simbolizando a importância da natureza na formação da criança. Era um evento 

repleto de preleções feitas pelas professoras sobre o tema buscando mostrar a 

importância desse ato, ensinando o amor a natureza como podemos observar na frase 
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da professora da Escola Masculina do ano de 1922, ao dizer que a festa procurava 

“incutir nas crianças o amor e respeito as plantas, aconselhando-as a conservação e 

plantio de novas plantas” (GRUPO ESCOLAR BARÃO DE MIPIBU, 1922). 

A partir de 1924, a festa recebe mais prestígio, passando a ter uma 

programação maior. Segundo os Termos de Visita do GEBM desse ano, a Diretoria 

Geral passou a direcionar a seguinte programação que deveria ser seguida pelas 

escolas: no primeiro momento deveria ser hasteada a Bandeira e cantado o Hino da 

Bandeira acompanhada pela banda local, seguido de passeio cívico-escolar pelas 

principais ruas da cidade, retornado a praça em frente ao Grupo Escolar, onde deveria 

ser feitas as preleções, cantado os hinos às Árvores e feito a calistênica.  

Na prática, a grande mudança é que o Diretor de Instrução da época ampliava 

o aspecto cívico do evento através do passeio cívico-escolar, pois as demais 

atividades já eram realizadas. Contudo, isso nos revela a preocupação com o civismo 

característico dessa época de consolidação dos ideais da Primeira República, mas 

também amplia a presença da escola republicana diante da sociedade local, fazendo 

com que essa interaja com aquela e assim se alcance os que se encontravam fora do 

sistema educacional formal. 

Uma festividade que encontramos na documentação estudada foi o relato da 

Festa da Abolição da Escravatura que ocorreu no dia 13 de maio de 1921 no GEBM. 

O evento foi criado para celebrar a extinção da escravatura no Brasil. Seu cronograma 

era o seguinte:  

 

Pela manhã, foi iniciada no Grupo o Hino Nacional, sendo cantado por 
todos os alunos. À noite, pelas 19hs, em um dos salões do grupo, a 
festa interna artisticamente decorada, onde estava armada o palco, 
com a presença de um grande número de familiares. Foi iniciada a 
festa com o Hino Nacional cantado por todos os alunos, 
acompanhados a piano pela professora Judith de Castro. Tomou-se 
depois a execução do seguinte programa: “O Brasil e os Estados” pela 
turma de Severino Bezerra, “As duas colegiais” de F. C. (GRUPO 
ESCOLAR BARÃO DE MIPIBU, 1921). 

 
  
É interessante percebermos na descrição que esse evento era diferente dos 

demais realizados dentro do Grupo Escolar. Primeiro porque não ocupava vários 

momentos do dia como em outras festas, mas somente o horário da noite, nos fazendo 

concluir que era um evento pequeno. Segundo, era restrita a um público seleto, ou 

seja, para aqueles que tinham filhos estudando na instituição, já que a festividade 
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acontecia dentro do Grupo Escolar e no horário da noite, e isso nos chama a atenção, 

pois uma festividade voltada para os negros deveria ser aberta ao povo, pois os 

personagens desse fato, a população negra, estavam em sua maioria fora dos bancos 

da escola.  Terceiro porque o tema não correspondia em nenhum momento ao 

programa executado, com diversas atividades cívicas, mas sem preleções sobre tal 

fato, ou apresentações que lembrassem o evento ou até mesmo a contribuição dos 

afrodescendentes ao país. A abolição da escravatura era um fato da história brasileira, 

porém em sua comemoração na escola não havia espaço para os personagens 

principais e a ausência de um momento dedicado a esses personagens na 

comemoração desse fato histórico mostra o quanto a visão desse momento da história 

brasileira era elitista.  

Além disso, é importante pensarmos que tal festividade aparece descrita 

somente nesse ano de 1921, não aparecendo nos demais como as outras festas 

escolares que eram contempladas anualmente. Portanto, concluímos que tal evento 

era de pequena importância e não conseguiu se perpetuar no calendário escolar ou 

que nunca fora algo pertencente ao calendário das festas escolares, mas fora 

realizado somente naquele ano por que motivos não sabemos. 

No entanto, todas essas festividades eram marcadas pelo civismo, porém, 

mesmo se mostrando como uma via de inserção na construção do imaginário 

republicano, não eram as festas que mais exaltavam o patriotismo. Das festividades 

criadas ou adotadas pela República, nesse período, a que mais colaborava para a 

formação patriótica no imaginário da sociedade era a Festa da Independência, nela 

era transposta toda exaltação da Pátria.  

Nem mesmo a Festa dedicada a Bandeira Nacional se assemelhava ao 7 de 

Setembro. Aquela, nas primeiras décadas do Grupo Escolar, acontecia de forma 

simples. Os alunos devidamente uniformizados, se dirigiam para frente do Grupo, 

onde era hasteada a bandeira, cantado o hino dedicado a esta, acompanhada pela 

charanga da cidade e seguido de alocuções pela Bandeira Nacional. Nem mesmo 

uma festa dedicada ao dia 15 de novembro, encontramos nos documentos do período. 

Contudo, a importância do dia 7 de Setembro não era mérito da República, bem 

como não fora escolhida de forma aleatória. O ato de comemorar tal evento surgiu 

ainda no Império, como o próprio fato histórico e o personagem principal pertencem 
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ao período imperial, ou seja, a Independência do Brasil e D. Pedro I são pertencentes 

ao Império. As festividades cívicas já aconteciam nesse período:  

  

[...] o governo imperial, através da presidência da província realizava 
solenidades cívicas em homenagem a todos os acontecimentos 
importantes para o Império: desfiles cívicos, homenagens com tiros, 
discursos e músicas tocadas pelas bandas militares. Percebe-se 
também que muitas festas uniam o cívico com o religioso (MAIA, 2008, 
p. 31).  

  

Algo que podemos perceber é que muito dos mitos e heróis que a República 

apresentou através das festividades foram construídos no Império, mas ganharam 

uma nova significação no novo regime. Isso acontece porque, segundo Le Goff (1994), 

o estudo do imaginário vai além da preocupação com as imagens iconográficas, 

atenta-se às imagens mentais, verbais e visuais que são atingidas pelas mudanças 

da História causando articulações, transformações, multiplicidade de significados.   

O governo republicano ao retornar ao passado histórico brasileiro, objetivava 

ganhar o apoio da população, pois “a manipulação do imaginário social é 

particularmente importante em momentos de mudança político e social, em momentos 

de redefinição de identidades coletivas.” (CARVALHO, 1990, p. 11). A Primeira 

República é marcada por esse processo de redefinir a sua identidade e as festividades 

cívicas produzidas pelas escolas primárias pretendiam mostrar isso ao povo, mesmo 

que fosse necessário retornar ao passado para alcançar os seus objetivos.   

Portanto, o alcance do imaginário coletivo almejado pelos republicanos 

necessitava partir de um lugar, não poderia ser imposto do nada, até porque não fora 

criado bases na sociedade do republicanismo, o povo em geral não fazia objeções ao 

regime político imperial. Então, foi preciso resgatar e se ajustar às heranças do 

passado imperial e porque para se formar o imaginário era necessário que esse 

encontrasse uma comunidade de sentido, ou seja, deveria partir de algo que já tivesse 

certa aceitação na sociedade para a partir disso construir um novo imaginário 

(CARVALHO, 1990).  

A continuidade das celebrações em torno de fatos históricos e personagens 

pertencentes ao passado, buscava atrelar elementos enraizados no imaginário 

popular ao novo regime, a Independência e a pessoa de D. Pedro I, começaram a ser 

vistos como pontos de convergência para a construção do imaginário republicano.  
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Para entendermos a importância dada a tal evento, observamos a celebração 

da Independência do Brasil no Grupo Escolar Barão de Mipibu era repleta de pompa. 

Semelhante as demais, iniciava-se em frente a instituição, com um momento de 

explicação da festa por parte dos professores, com a presença do corpo docente, dos 

alunos e das pessoas ‘gradas’ da cidade (termo constantemente usado para 

expressar a presença de autoridades e pessoas influentes da localidade e das famílias 

dos alunos), em seguida a cerimônia de hasteamento da bandeira e o canto do Hino 

Nacional pela banda da cidade, logo após essa seção, os alunos eram direcionados 

a começarem o desfile cívico com o Pavilhão Nacional pelas principais ruas das 

cidades, as vezes seguidos ou assistidos pela população, mostrando o envolvimento 

de toda a cidade naquele ato organizado pela escola. Encerrava-se os festejos, em 

geral, com o retorno ao prédio escolar, cantando o Hino da independência e o 

Nacional. O Inspetor de Ensino Anfilóquio Soares da Camara, ao visitar o Grupo 

Escolar Barão de Mipibu descreve a festa da seguinte forma: 

 

No dia 7 de setembro de 1920, todo o Grupo Escolar Barão de Mipibu 
com a comunidade possível, realizam a festa da Independência. 
Reunidos nos salões do grupo, o professor explicava o motivo da festa, 
como eles tinham cultura com amor e entusiasmo os grandes ideais 
da pátria formando em seguida todas as crianças em frente ao Grupo 
tendo lugar ao hasteamento da bandeira, sendo cantado o hino 
nacional. Acontece a passeata com grande acompanhamento de 
pessoas, acompanhada pela banda de música [...] terminado a festa 
deixando grata impressão a todos que assistiam. (GRUPO ESCOLAR 
BARÃO DE MIPIBU, 1920).  

  

A partir do ano de 1921, a programação era realizada pela manhã e pela noite. 

Durante a manhã a solenidade seguia o cronograma de atividades cívicas, como o 

hasteamento da bandeira, com os Hinos patrióticos e desfile. No turno noturno, a 

programação era realizada dentro de um dos salões da instituição, o qual era todo 

decorado, havia palco para apresentações dos alunos e professores, contava com a 

presença dos familiares e pessoas ‘gradas’. Segundo os Termos de Visita do Grupo 

Escolar Barão de Mipibu (1921), a professora da Escola Isolada Masculina relatava 

que essa parte da festa se iniciava com o Hino Nacional ao som do piano tocado pela 

professora Judith Bezerra. 

No ano das comemorações do 1º Centenário da Independência, 1922, houve 

uma promoção de momentos comemorativos em toda a nação e inserido nessa 
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dinâmica o Grupo Escolar Barão de Mipibu, realizou seus festejos em comemoração 

à data. O momento contou com autoridades civis como o desembargador Celso 

Dantas Sales, o Intendente coronel da cidade, Pedro Juvenal Teixeira de Carvalho. 

Além desses, foi uma ação conjunta com escolas particulares da época. A festa era 

repleta de agentes simbólicos, desde o hasteamento da bandeira ao canto do Hino, 

passando pelas declamações, fardamento dos alunos até o plantio de uma árvore da 

espécie Pau-brasil em frente ao Grupo Escolar, rememorando a importância dessa 

planta para a história do país. Todo esse sistema de símbolos, é onde “assenta e 

através do qual opera o imaginário social, são construídos a partir da experiência dos 

agentes sociais, mas também a partir dos seus desejos, aspirações e motivações 

(BACZKO, 1985, p. 313.)  

Os eventos, incluindo esse, eram ambientes propícios para o imaginário operar, 

pois, a festa cumpre esse objetivo de mexer com a afetividade, gerar em quem 

participa motivações e desejos, assim com os afetos aflorados, se podia chegar ao 

coração, dando sentido ao acontecimento. 

A Festa, devido a sua importância, contemplou todo o dia escolar sendo 

alternada com as aulas, mas isso não era visto como algo negativo, no qual estava se 

perdendo tempo de aula, pois como afirma Bencostta (2006, p 301), “por estarem no 

amago do calendário escolar, os desfiles não se revelam como uma mera 

descontinuidade do tempo da escola, mas eram intercalados por ele, tornando 

necessário reunir o empenho e os sentimentos de adesão de alunos e professores” e 

acrescenta  

A inevitável interrupção temporária de suas atividades didáticas para 
se apresentar nas ruas do bairro não pode ser entendida aqui como 
uma suspensão do seu cotidiano escolar; ao contrário, o ritual do 
desfile, mesmo que em dias de feriado nacional, reforça todo um 
conjunto de inculcações de civismo que tem na escola seu principal 
agente (BENCOSTTA, 2006, p. 318). 

 
 
 Na realidade, era uma prática que afirmava os ensinamentos cívicos passados 

no interior da escola e colaborava na formação do imaginário social da República, pois 

nos Diários de Classe do Grupo Escolar barão de Mipibu encontramos momentos 

dedicados ao ensaio dos desfiles como sugere o Diretor de Instrução Pública ao 

escrever que: 
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[...] recomendo aos professores, a bem do adiantamento dos alunos, 
que na véspera dos feriados e encerrados os trabalhos do dia, [...], 
façam preleções cívicas aos seus discípulos, instruindo-os sobre fatos 
que motivam o feriado do dia seguinte, procurando sempre ministrar-
lhes tais lições de história pela biografia de autores desses feitos 
memoráveis (GRUPO ESCOLAR BARÃO DE MIPIBU, 1913)  

 

Para Baczko (1985), o controle do tempo coletivo no plano simbólico é uma das 

funções dos imaginários sociais e isso podemos observar bem ao tratarmos das festas 

cívicas e em particular dos passeios cívicos com seus símbolos, pois esses momentos 

preenchiam o tempo coletivo e assim disseminava, alimentava o imaginário. O tempo 

coletivo, através dessa perspectiva era bem aproveitado em favor dos interesses dos 

governos.  O mesmo autor ainda acrescenta os efeitos do uso desse tempo, pois, 

 

[...] esses imaginários intervem activamente na memória colectiva, 
para a qual, como dissemos, os acontecimentos contam muitas vezes 
menos do que as representações a que dão origem e que os 
enquadram. Os imaginários sociais operam ainda mais 
vigorosamente, talvez, na produção de visões futuras, 
designadamente na projecção das angústias, esperanças e sonhos 
colectivos sobre o futuro (BACZKO, 1985, p. 312). 

 

 Os Termos de Visita do Grupo Escolar Barão do Mipibu, descrevem bem o uso 

do tempo coletivo nas festividades e de forma particular naquelas de maior 

envergadura como a Festa da Independência. Em 1922, as celebrações do 7 de 

Setembro teve início logo cedo às 6 horas da manhã com o hasteamento da bandeira 

e o canto do Hino Nacional e da Bandeira, retornando para a festividade às 16hs com 

o passeio cívico-escolar e após às 19hs, iniciava-se uma festa interna com 

declamação de várias poesias pelos alunos do Grupo e das demais escolas 

particulares, contando com um espaço decorado com palco para as apresentações.  

A respeito do desfile, aconteceu “pela cidade acompanhados por diversos 

professores das diversas escolas locais, membros do conselho escolar, povo e a 

banda musical” (GRUPO ESCOLAR BARÃO DE MIPIBU, 1922), caracterizando um 

evento social da cidade, não apenas da instituição, mas das demais escolas e em 

geral do povo, bem como podemos perceber a importância da instituição 

encabeçando tal evento, pois era referência na região. 

Esse grande desfile em 1922, que movimentava toda a sociedade local, 

representava todos os outros que aconteciam durante o ano letivo. Os desfiles cívicos 
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aconteciam desde o Império, mas os passeios cívico-escolares eram uma invenção 

da escola republicana e se tornou uma tradição fortemente difundida na época e 

ampliada mais adiante.  

Como nos afirma Hobsbwam (1997, p. 9),  

 

Por “tradição inventada” entende-se um conjunto de práticas, 
normalmente reguladas por regras tácita ou abertamente aceitas; tais 
práticas, de natureza ritual ou simbólica, visam inculcar certos valores 
e normas de comportamento através da repetição, o que implica, 
automaticamente; uma continuidade em relação ao passado. Aliás, 
sempre que possível, tenta-se estabelecer continuidade com um 
passado histórico apropriado. 

 
 

Ao observarmos os desfiles escolares cívicos, eles se enquadram no conceito 

de tradição inventada, pois era  um conjunto de práticas reguladas pelo Estado, bem 

como organizadas a partir de regras como o ato de marchar, hastear a bandeira, 

cantar o hino, entre outras e tinha em sua natureza características ritualísticas, pois 

as práticas seguiam um ritual, possuía todo um simbolismo; e objetivava inculcar 

valores e comportamento voltados para a formação de um ‘bom cidadão’, entendido 

aqui por comungar com as ideias republicanas e eram momentos vinculados em geral 

a fatos históricos nacionais. 

Por fim, as práticas dos desfiles cívicos eram algo comumente encontrado 

descrito nos Termos de visita do Grupo Escolar Barão de Mipibu, sendo referidos ano 

a ano, o que enfatiza que o ato de repetição mencionado por Hobsbwam (1997), 

colabora para a formação da tradição e essa por sua vez, favorece o imaginário social.  

Dentre as diversas práticas realizadas durante os desfiles e as festividades em 

geral, encontramos a execução de hinos. Todos esses momentos eram celebrados 

ao som de vários hinos e marchinhas. A sua importância era tamanha que nos Diários 

de Classe do GEBM encontramos constantemente menção as aulas de Hinos ou 

Cantos Escolares, momentos dedicados ao ensinamento de cânticos patrióticos que 

seriam utilizados durantes os passeios cívico-escolares e nas festividades cívicas.  

As aulas de Hinos eram dadas dentro de um período de 15 a 25 minutos 

durante uma vez por turno e duas vezes por semana, visto a importância que o 

aprendizado desses possuíam no contexto escolar da época. Essa prática colaborava 

para o sentimento de pertença a nação, colaborando na construção do chamado 

sentimento cívico. Eram vários os hinos ensinados, a saber, alguns comumente 
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ensaiados nas aulas como o Hino Nacional, da República, da Bandeira, dedicados ao 

Rio Grande do Norte como o Potiguar e até mesmo encontramos o ensaio de hinos 

às árvores para as festas desse tema. Entre as marchinhas, eram todas de cunho 

cívico, a saber, Marchemos país e Da pátria de Camarão, essa dedicada ao estado 

Norte-rio-grandense.  

Um dos hinos cantados no Grupo Escolar Barão de Mipibu e que encontramos 

na documentação um exemplar era o “Hymno Brazileiro: à memória de Floriano 

Peixoto e Rio Branco”. Esse hino foi criado por José Augusto Meira Dantas (1873-

1964), norte-rio-grandense, nascido na cidade de Ceará-Mirim e tinha formação em 

advogado, professor e jornalista. Conhecido, também, no cenário político por ter 

ocupado o cargo de deputado estadual de 1912 a 1930, bem como deputado federal 

e senador. 

 Na imagem 27 referente ao hino, podemos perceber o discurso de grandeza da 

Pátria que se pretendia passar através do texto. Podemos observar pensamentos que 

eram disseminados como o positivismo, no último em frases como “Promissora luz”, 

ou seja, a luz do progresso. Os positivistas alegavam que era preciso romper com as 

‘trevas’ da herança religiosa e imperial para assim chegar ao verdadeiro progresso, 

bem como a liberdade. O hino corroborava com os princípios da época de formar a 

imagem de um país grandioso pela sua história e de um tempo novo, em que o Brasil 

chegaria ao verdadeiro progresso, de um povo unido por amor à Pátria, entoando um 

só canto: o da liberdade. O hino corrobora com as ideias dos hinos pátrios, 

principalmente do Hino Nacional, apresentando a pátria como nação em construção, 

nação do futuro, amparada em suas belezas naturais, mas sem pensá-la como o 

presente que aponta para o futuro.  
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FIGURA 27: Hino brasileiro em homenagem a Floriano Peixoto e Rio Branco. 

 

Fonte: Diário de Classe do Grupo Escolar Barão de Mipibu.  

  

 Através do canto era possível introduzir e construir nas crianças a imagem e 

até mesmo a fantasia acerca dos heróis e da grandeza da pátria. 
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Portanto as práticas ditas como patriótica, realizadas nas festividades 

escolares, de hastear a bandeira, cantar o hino entre outras era repleta de simbolismo 

e contribuía com a formação imagética da sociedade que se pretendia. Podemos 

observar isso também, através do discurso de Rocha Pombo, em seu livro didático 

“Nossa Pátria”, cujo material era utilizado pelo Grupo Escolar em estudo, sobre a 

importância dos símbolos e práticas patrióticas. O mesmo afirma que: 

 

Nossa bandeira nos lembra o nosso passado, nos une no presente, 
nos encoraja para o futuro, enquanto o nosso hino, desperta em 
nossos corações o entusiasmo com que havemos de continuar no 
mundo a obra dos nossos maiores. Por isso, diante da nossa bandeira, 
ouvindo a música da Pátria, ficamos em atitude de culto, descobertos 
como diante de um altar, e sempre ufanos de ver o sagrado pendão 
cada vez mais alto entre os das outras nações” (POMBO, 1947, p. 8).   

 

Na compreensão de Pombo, as práticas patrióticas com a exaltação de 

símbolos, algo bem contemplado pelas festividades escolares, despertam os sentidos 

e assim faziam crescer a imaginação, colaborando para a adesão a sentimentos de 

reciprocidade a Pátria brasileira republicana. Assim compreende-se quando Baczko 

afirma que  

 

O princípio que leva o homem a agir é o “coração”, são as suas 
paixões e os seus desejos. A imaginação é a faculdade específica em 
cujo lume as paixões se acendem, sendo a ela, precisamente, que se 
dirige a linguagem “enérgica” dos símbolos e dos emblemas 
(BACZKO, 1985, p. 301) 

 

 Ou seja, os símbolos têm o papel de alimentar a faculdade da imaginação e 

essa por sua vez contribui para a construção dos imaginários, inclusive o social. Dessa 

forma, “o imaginário alimenta o homem e fá-lo agir” (LE GOFF, 1994, p. 16). Então, 

ao analisarmos as festas escolares no início da República, concluímos que, elas eram 

responsáveis, através das práticas e símbolos elegidos para sua realização, por 

aflorar os afetos com seus sentimentos, emoções e paixões e é nesse âmbito que o 

imaginário ganha espaço e é construído. No caso, o imaginário pretendido era o da 

República, a qual percebia a necessidade de se formar uma identidade nacional a 

partir do novo modelo político. 
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3.2 As ruas: o grande palco para as festividades escolares. 

 

Nos anos de 1930 chegava ao poder a figura de Getúlio Vargas, o qual 

permaneceu até 1945. Foi um longo período de atuação governamental, marcado por 

momentos diferenciados, que em seu conjunto ficaram conhecidos pela História como 

Era Vargas, a saber: Revolução de 1930, Período Constitucionalista de 1932 e Estado 

Novo de 1937 a 1945, quando o mesmo não conseguiu mais permanecer no poder. 

Contudo, ainda retornou em 1951, governando até 1954 o país, quando se suicidou. 

O Governo Vargas para se manter no poder ao longo dos anos, precisou da 

colaboração de diversos agentes e políticas que visavam propagar a sua imagem e a 

que se pretendia construir para a sociedade. Foram diversos os meios criados, com a 

função de publicidade presidencial, a começar em 1931 pelo Departamento Oficial de 

Publicidade; em 1934 vimos o surgimento do Departamento de propaganda e difusão 

cultural, vinculado ao Ministério de Educação e Saúde e por fim, já durante a Ditadura 

de 1937, surgiu o Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), em 1939.  

Como podemos observar todos esses órgãos tinham em sua essência o 

objetivo de construir uma imagem positiva das ações governamentais de Vargas. 

Eram inúmeras as vias utilizadas pelo governo, porém podemos destacar três setores, 

os sindicatos trabalhistas, o rádio, e a educação.  

O primeiro, ao longo da Era Vargas, foi sendo veículo da imagem do presidente 

como protetor dos trabalhadores, as ações reguladoras do governo foram cada vez 

mais tornando esse setor mais dependente do Estado. Boris Fausto discorre sobre o 

assunto apresentando o surgimento da figura do ‘pelego’ e a sua importância para 

influência do governo sobre os trabalhadores: “pelego passou a ser o dirigente sindical 

que na direção do sindicato atua mais no interesse próprio e do Estado do que no 

interesse dos trabalhadores, agindo como amortecedor dos atritos” (FAUSTO, 1995, 

p. 374). Os dirigentes sindicais passaram a serem amortecedores e até 

propagandistas do Governo. 

A respeito das ações midiáticas, o rádio foi um dos meios mais utilizados pelo 

Estado para formar a sua imagem perante o povo. Percebido como uma 

potencialidade na difusão horizontal de informação, o rádio era um instrumento que 

conseguia ir ao encontro dos interesses do governo. A imagem de Getúlio era 

constantemente retratada através de propagandas, notícias e discursos. O governo 
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logo tratou de regulamentar e ampliar a sua ação de influência no rádio, começou a 

criar emissoras estatais como a Rádio MEC, Nacional Mauá e Distrito Federal e as de 

redes rurais, bem como programas como a Hora do Brasil de rede nacional, com 

momentos de discursos do presidente e de seus auxiliares e atividades cívicas como 

o caso do quadro “Recordações do Passado” sobre fatos da História Nacional 

(OLIVEIRA, 2006). Todas, funcionando a partir da ótica do Estado, irradiando de forma 

massificadora o discurso nacionalista e trabalhista, contribuindo para a construção do 

imaginário acerca do presidente Vargas.  

É interessante observarmos que entre as rádios adquiridas pelo governo, 

encontramos a Rádio MEC e a Rádio-Escola, ambas com ação no setor educativo e 

que colaboraram cada qual do seu jeito, expressando a ação do governo nessa área 

bem como as perspectivas do Estado para a educação. De forma particular, a rádio-

escola tinha uma ação mais pedagógica voltada para uma formação mais popular, 

nela eram feitos programas sobre Lições de civismo, sobre a Amazônia, Saúde, 

Educação sanitária e uma programação musical voltada para o patriotismo 

(OLIVEIRA, 2006).  

Além das rádios com função educacional, outra forma amplamente utilizada 

pelo Governo Vargas foram o incentivo às festividades de caráter cívico nas escolas, 

ampliando temas celebrativos já definidos por governos anteriores ou definindo as 

festas nacionais como no Decreto nº 19.488, de 15 de dezembro de 1930. Dessa 

maneira, influenciando na construção do calendário de festividades escolares e na 

formação da memória coletiva. Segundo Bencostta (2006, p. 309), o Estado,  

 

[...] é ele que, ao selecionar fatos e eventos da história oficial para 
festejar, não só faz uma escolha do que deveria ser relembrado por 
meio das comemorações, mas também constrói um certo arranjo que 
provoca reinterpretações desses eventos, concorrendo de modo 
decisivo na construção de um tipo de memória social.  

 

 

 No Rio Grande do Norte, tivemos várias ações que buscavam afirmar a prática 

de festividades cívicas na escola, um exemplo foi quando o diretor-geral do 

Departamento de Educação, Nestor dos Santos Lima, em 1927, tornou obrigatório o 

uso de um programa de festividades oficiais para a comemoração do 1º centenário da 

Lei geral de 15 de outubro, na qual ficou estabelecida dois tipos de programação, uma 
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para a capital e outra para o interior. Dentro do cronograma de atividades para os dias 

de festa, encontra-se as comemorações do Dia das Crianças, em 12 de outubro, com 

a pauta sobre a descoberta do Brasil, passeata pelas ruas da cidade e a presença das 

autoridades locais, nos dias seguintes 13 e 14, as festividades eram facultativas e as 

celebrações culminavam no dia 15 com homenagem aos antigos professores públicos 

das localidades e um momento cívico-literário (LIMA, 1927). 

A partir da década de 1930, percebemos que ocorreu uma expansão nas 

festividades vivenciadas pelo Grupo Escolar Barão de Mipibu. Ao analisarmos as 

solenidades a partir desse período, fomos observando que ocorreu ampliação de 

algumas festas e o surgimento de outros eventos escolares que possuíam um cunho 

cívico. 

As Festividades que celebravam a natureza, continuavam a existir, porém 

encontramos algumas mudanças a seu respeito. A primeira é a junção da Festa da 

Natureza com a do Descobrimento do Brasil, acontecendo no dia 03 de maio, 

apresentando o mesmo caráter cívico da década passada, mas com o acréscimo de 

momentos de preleção contando os fatos ocorridos no dia 22 de abril de 1500, bem 

como do canto do hino do Rio Grande do Norte, o que nos revela uma preocupação 

com o ensino de caráter regional e a presença de celebrações religiosas católicas.  

 

Dahi dirigiram-se incorporados, professores e alunos para a matriz 
onde foi celebrada uma missa solene de ação de graças pelo Rmo. 
Conêgo Paulo Henócio de Mello, que pregando o Evangelho falou aos 
escolares sobre o significado daquela comemoração, muitíssimo 
importante, não só por ser o aniversário da descoberta de nossa 
amada Pátria como também, por sêr o dia consagrado à festa da 
natureza, em que devemos elevar as nossas almas... (GRUPO 
ESCOLAR BARÂO DE MIPIBU, 1937). 

 
 
A respeito dessa última, deve-se a proximidade do Governo Federal com a 

Igreja Católica, algo que já vinha sendo realizado desde o governo de Artur Bernardes, 

mas foi se consolidando durante o mandato de Vargas. Essa proximidade ajudou nas 

eleições de Getúlio para presidência, pois grande parte do eleitorado católico votou 

em Vargas e em resposta ao apoio, o governo ofereceu medidas de interesse da Igreja 

e uma das principais foi o decreto de abril de 1931 que liberava o ensino religioso nas 

escolas públicas (FAUSTO, 1995), algo que era proibido desde o início da República. 
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Então, essa aproximação ocasionou outros movimentos de inserção da religião 

na escola como instrumentos de cunho religioso, tais como crucifixos e quadros do 

Sagrado Coração de Jesus (CRUZ, 2016), bem como preparação para Páscoa e 

missas de 1ª Comunhão dos alunos do Grupo, como prática inserida nas festividades 

escolares, as quais encontramos nos registros da escola a partir de 1938. 

 

Constou essa solenidade do seguinte: as sete horas da manhã teve 
logar em frente ao grupo uma missa campal, celebrada pelo D. D. 
Vigário Padre Ulisses Maranhão, que antes de começar a missa falou 
eloquentemente aos alunos a respeito daquela festividade, 
relembrando o celebre feito de Cabral, assim como também a Festa 
da exaltação da santa cruz e enfim relacionando estes fatos com a 
celebração da festa da natureza. Ao iniciar a missa, foi hasteada a 
bandeira nacional ao som do respectivo hino entoado pelos presentes, 
[...] celebrou-se também por esta ocasião a paschoa dos alunos do 
grupo com animador número de comunhões. Antes disto, o vigário 
dirigiu mais uma vez a palavra aos que iam comungar, aconselhando-
os a continuarem na prática da religião tornando-se para o futuro, 
verdadeiros patriotas, servindo com devotamento e fidelidade ao seu 
Deus e sua Pátria (GRUPO ESCOLAR BARÃO DE MIPIBU, 1938). 

 

 

Em relação a Festa das Árvores que acontecia sempre no dia 21 de setembro, 

essa passou a ser a Festa da Primavera, percebemos que a partir de 1938, houve 

uma diminuição na expressão da festa, acontecendo na área interna do Grupo Escolar 

e a presença do vigário abençoando aquele momento, mas continuaram acontecendo 

as preleções e plantação de mudas de árvores, hinos e declamação de poemas por 

parte dos alunos. 

Entre as festividades que passaram a ser celebradas junto com outras temos 

as festas de encerramento do ano letivo e a Festa da Bandeira. Nos primeiros anos 

da década de 1930 não havia festa propriamente dita, mas somente solenidade de 

Promoção ou conclusão com a realização dos exames de segunda época (decreto n. 

22 de 27 de dezembro de 1930) que eram compostos por provas orais e escritas de 

caligrafia, ditado, cálculo, leitura e gerais (geografia, história do Brasil, instrução cívica 

e geometria). O exame de admissão para o quinto ano era formado por uma banca 

examinadora composta pelo corpo docente da escola. Com o passar dos anos foi 

sendo ampliada, além de ocupar vários dias do final do ano letivo, acrescentou-se 

momentos festivos com exposição de trabalhos manuais. 
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A partir do ano de 1931, vemos no encerramento do ano letivo a exposição das 

produções dos trabalhos manuais da Escola Feminina, dos quais eram produzidos 

almofadões, jogo de chá, abafador, jogo de fronhas, colcha, caminho de mesa, ficando 

expostos em geral, das 18hs às 21hs nos salões do Grupo Escolar. Azevedo e 

Stamatto (2012), compreendiam que os exames e festas de encerramento de ano 

letivo com suas exposições de trabalhos e recepção de certificados eram práticas que 

contribuíam para a montagem do cotidiano dos grupos escolares.  

As solenidades continuaram a ter em sua programação momentos dedicados 

ao hasteamento da bandeira, hino, preleções voltadas aos vultos históricos e a leitura 

das promoções dos alunos segundo o seu desempenho, bem como a existência de 

alunos laureados, juntamente com os certificados para quem tivesse concluindo o 

ensino elementar e complementar, bem como a presença de autoridades locais, os 

quais em geral eram escolhidos para serem os paraninfos das turmas concluintes.  

Tais festividades já possuíam sua relevância dentro das atividades anuais para 

o Grupo Escolar e para a cidade. Contudo, as mesmas chegavam ao seu auge quando 

aconteciam inseridas num contexto maior de celebração como podemos citar o 

congresso de Brasilidade ocorrido na cidade de São José de Mipibu no ano de 1941, 

que englobou o encerramento do ano letivo da escola, bem como as comemorações 

do Dia da Bandeira. Essa ação conjunta do Grupo Escolar com setores da sociedade 

nos revela a importância da instituição educativa em estudo para a sociedade local.  

 

Precedendo esta solenidade o referido estabelecimento cooperando 
com o prefeito representado pela secretária da prefeitura D. Maria 
Florezia Pessoa da Silva que achava-se em exercício por encontrar-
se licenciado por motivos de moléstia, o prefeito Sr. Áureo Tavares de 
Araújo, o juiz de Direito da Comarca Exmo. Sr. Dr. Joaqui de Meiroz 
Grilo presidente de honra do centro cívico  Dr. Getúlio Vargas, realizou 
o Congresso de brasilidade cujo início teve lugar no dia 10 encerrando-
se a 19 do corrente “Dia da Bandeira”. A começar do dia 10 todas as 
manhãs havia hasteamento da bandeira na fachada do edifício do 
Grupo Escolar e na praça Dr. Getúlio Vargas em um mastro erigido no 
centro da dita praça ao som do hino respectivo cantado pelo Grupo 
Escolar. A partir deste dia todas as noites em um dos salões deste 
educandário efetuava-se uma reunião cívica presidida pelo Exmo. Sr. 
Dr. Juiz de Direito ladeado pelo prefeito em exercício e pelo presidente 
do Centro Cívico Dr. Getúlio Vargas, sr. José Coelho, o Dr. Caio 
Pereira promotor público, o Dr. Valter Cortês, chefe do posto de 
Formento Agricola desta zona, o sr. José de oliveira Mota fiscal de 
consumo, Orlando Teixeira, escrivão da Coletoria Federal, a Diretora 
do Grupo Sr. João Emereciano, Aprigio de Sousa agente da mesa de 
Rendas, a qual era assistida pelo corpo docente e discente do Grupo 
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Escolar e grande número de famílias da sociedade local. (GRUPO 
ESCOLAR BARÃO DE MIPIBU, 1941). 

 
 
Podemos observar no texto, que as atividades realizadas pelo Congresso de 

Brasilidade aconteciam nas dependências do prédio do Grupo Escolar, o qual em 

meio as atividades recebiam as autoridades locais, que discorriam sobre diversos 

temas os alunos e professoras, como também para a sociedade local.  

A respeito da programação desses nove dias de festas observamos que era 

completamente voltada para o patriotismo e em enobrecimento do governo Vargas e 

da sua figura. Comumente se iniciava e concluía o dia com o hasteamento da Bandeira 

e o hino Nacional11. Ao observamos os temas discorridos em cada palestra 

percebemos que em geral existia uma preocupação em fortalecer a imagem de 

Getúlio na presidência e do seu governo. 

 
 

[...] Dia 10 – sessão comemorativa do 4º aniversário do Estado Novo 
e 2º aniversário da fundação do centro Dr. Getúlio Vargas constando 
do seguinte:[...] 
 IV Discurso do prefeito em exercício sobre o Estado Novo e Dr. 
Getúlio Vargas  
V Discurso do orador do Centro Cívico, Cônego Pedro Paulino “O 
operariado e o Estado Novo” 
Dia 11 – Palestra da professora Hortência Xavier – O Estado Novo e 
a Instrução. 
Dia 12 – Discurso do Dr. Caio Pereira – “Os ministérios e Dr. Getúlio 
Vargas”. 
Dia 13 – Dr. Valter Cortês – “O Regime Antigo e Atual” 
Dia 14 – Sr. José Coelho, presidente em exercício do centro cívico 
Getúlio Vargas – A revolução de 1930 e o Golpe de Estado de 1937 
Dia 15 – Sessão solene promovida pelo Grupo em homenagem ao Dr. 
Getúlio Vargas inauguração do retrato de S. Excia: Obedecendo ao 
seguinte programa: 
I Abertura da sessão pelo EXmo. Sr. Juiz de Direito  
II Hino Nacional – pelos presentes 
II Poesia – “A liberdade” – Teresinha Lago 
III Discurso do professor Joao Evangelista Emericiano sobre a 
biografia do Dr. Getulio Vargas – inauguração do retrato. 
V “A Pátria” poesia – Odete Coelho 
VI Hino da Proclamação da República pelo Grupo Escolar. 
VII Discurso do prefeito em exercício congratulando-se com o gurpo 
pela feliz lembrança da homenagem prestada ao presidente da 
República. [...] 

                                                             
11 Lei n, º 259, de 1 de outubro de 1936, tornou obrigatório o Hino Nacional em todos os 
estabelecimentos de ensino. A lei não estabelece em quantos dias da semana deveria ser cantado o 
hino, mas habitualmente sabemos que eles ocorriam nas quintas-feiras no Grupo Escolar Barão de 
Mipibu. 
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Dia 16 – Discurso da 5º anistia do Ateneu Norte-Rio-Grandense 
Emanoel Pessoa da Silva representante do Centro E. potiguar – o 
presidente Vargas e a mocidade. 
Dia 17 - discurso do dr. José de Oliveira Mota – “O Estado Novo e a 
Estatística” 
Dia 18 – Palestra do Dr. Valter Cortês – “O Estado Novo e agricultura” 
[...] (GRUPO ESCOLAR BARÃO DE MIPIBU, 1941). 

 
 
Para Fausto (1995), o regime de 1937, buscou formar uma imagem positiva do 

governo e assim ampliar a opinião pública ao seu favor, realizando uma elaboração 

de sua própria versão do tempo histórico que o país vivia. As temáticas abordadas 

durante o Congresso de Brasilidade nos mostram essa preocupação das autoridades 

locais em transmitir e analisar os acontecimentos históricos do país na perspectiva, 

no olhar do Estado Novo, colaborando para um imaginário, no qual o seu líder maior, 

ou seja, o presidente da república fosse enaltecido, era a construção de um novo 

herói. Os momentos na escola dedicados a exaltar a personalidade de Vargas, bem 

como a existência de porta-retratos do presidente pelos grupos, os próprios livros 

didáticos da época eram veículos da formação de um imaginário voltado para o 

surgimento de um novo herói nacional. 

Ao analisarmos o Congresso podemos observar que os alunos do Grupo 

estavam presentes em todas as atividades, porém o evento não oferecia uma 

programação que levasse em conta atividades voltadas para a faixa etária dos 

estudantes. O único momento dedicado ao lazer das crianças foi um passeio escolar12 

para a lagoa do Bonfim, mas que não deixava de apresentar aspectos cívicos durante 

o passeio através dos hinos cantado. 

 

...Pela manhã deste dia o Grupo Escolar Barão de Mipibu realizou o 
ultimo passeio escolar do ano na lagoa do Bonfim. Depois do 
hasteamento da bandeira partiram de caminhão com destino ao local 
acima descriminado todas as professoras e grande número de alunos. 
Ai chegados realizaram-se os treinos gerais dos jogos a serem 
levados na tarde esportiva do dia 19. Após, tomaram banhos alunos 
que levaram autorização por escrito dos pais ou responsáveis. Após o 
banho, merendaram e em seguida regressaram todos em franca 
cordialidade, notando-se grande satisfação entre todos os que 

                                                             
12 A respeito dos passeios escolares esses continuaram a existir, mas aparecem nas documentações desse período 
de forma mais espaçada, o que nos revela que tal prática foi perdendo relevância nas atividades escolares. A 
respeito dos locais escolhidos ainda eram restritos à região e possuíam a mesma organização de atividades. 
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compareceram ao passeio. Durante o trajeto quer de ida quer de volta 
forma entoados hinos e marchas escolares. (GRUPO ESCOLAR 
BARÃO DE MIPIBU, 1941). 

 

O dia 19 correspondia ao final do Congresso de Brasilidade e também a 

comemoração do Dia da Bandeira e do Encerramento do ano Letivo. Nesse dia 

encontramos as atividades voltadas mais para essas solenidades com atividades de 

cunho didático e cívico.  

 
Dia 19 – As 12 horas hasteamento do Pavilhão Nacional, cantando-se 
opor esta ocasião o hino da Bandeira de Olavo Bilac. 
II Saudação a Bandeira por Enoi Teixeira aluna do 6º ano 
(complementar) 
III Leitura dos termos de promoções e exames realizados neste Grupo 
Escolar. Em seguida foram batidas fotos. 
IV “O Bigodinho” (cançoneta) Herolides Ferreira da Silva 
V O Pavilhão Nacional – Edivaldo Rocha  
VI E eu nada (cançoneta) Iolanda Campos 
VII A bandeira (poesia Enoi Teixeira) 
VIII Junto a Bandeira – Terezinha Camara 
IX Visita aos estados – grupo de alunos  
X  as cores da bandeira nacional – Verde Adelaide Simonete – 
Amarelo Zuleide S. do Nascimento – Azul Enoi A. Teixeira – Branco 
Terezinha Marques – As estrelas Conceição Coutinho. (GRUPO 
ESCOLAR BARÃO DE MIPIBU, 1941). 

 

Nos anos de 1930 a Festa da Pátria, que comemorava o dia da Independência, 

continuava a ser uma das mais importantes com presença de autoridades como o 

prefeito da cidade e o presidente do Conselho de Educação Municipal. Acontecia 

durante o dia inteiro, com hasteamento da Bandeira, Hino Nacional, Desfile cívico e 

momentos de preleções sobre a História do Brasil, como podemos observar no trecho 

seguinte: 

A prelação sobre o grande feito do Ipiranga pela professora Alzira 
Queiroz que, por espaço de trinta minutos historiou os factos que 
precederam a “Independência ou Morte”. Dissertou, portanto, sobre os 
acontecimentos da Inconfidência mineira, sintetizada na figura de 
Tiradentes, sobre a Revolução de 1817, destacando o vulto eminente 
do insigne mártir Frei Miguelinho (GRUPO ESCOLAR BARÃO DE 
MIPIBU, 1931). 

 

É interessante observar que entre os temas abordados na explanação da 

professora, a maioria antecede o fato da independência, mas estão todos 

relacionados a busca de tentar separar o Brasil de Portugal, bem como a preocupação 
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em apresentar personagens como heróis e mártires, reproduzindo a imagem de 

patriotas que deram a sua vida em favor da pátria. 

A partir da década de 1940, já no Estado Novo, a festa da Pátria começou a 

tomar proporções ainda maiores, aumentando para mais dias, ficando caracterizada 

pela Semana da Pátria, que em geral eram comemoradas do dia 01 a 07 de setembro, 

com dias dedicados a festividades que culminavam no dia da Independência do Brasil.  

Dentro do cronograma das solenidades da Pátria no Grupo Escolar Barão de 

Mipibu, a mesma iniciava-se com a celebração de missa campal, o que aproximava 

as ações da escola com outros setores sociais como o religioso, bem como confirma 

a proximidade da Igreja Católica com o Governo Federal, que será mais consistente 

no Estado Novo, como percebido na descrição a seguir que é feita sobre o discurso 

do reverendíssimo Cônego Pedro Paulino. 

 

Ao 1º dia do mês de setembro do ano vigente, ao convite do Ilmo. Sr. 
Prefeito Municipal e em obediência a Portaria nº 117 do Ilmo. Sr. Prof. 
Antônio Fagundes M. D. Diretor Geral do Departamento de Educação 
, o referido Grupo Escolar compareceu devidamente uniformizado a 
missa campal celebrada às 9 horas do mesmo dia, a qual foi 
acompanhada a cânticos pelos alunos deste estabelecimento após a 
missa o Revmo. Conego Pedro Paulino fez um brilhante e entusiástico 
discurso enaltecendo as virtudes do eminente Presidente da 
República, daquela solenidade. Em seguida o Grupo Escolar Barão de 
Mipibu, conduzindo o Pavilhão Nacional com a respectiva guarda de 
honra desfilou pelas principais ruas da cidade entoando hinos 
patrióticos. Ao chegar em frente ao edifício do Grupo foram dados 
vivas ao presidente da República, ao Brasil, as nações aliadas e 
depois de entoado o Hino Nacional dispersaram-se. (GRUPO 
ESCOLAR BARÃO DE MIPIBU, 1943). 

 
 
As festividades da Semana da Pátria, contava com a presença da Guarda de 

Honra que era cedida pela Prefeitura da Cidade, visto a importância de tal evento para 

a sociedade local. A presença de diversos setores sociais como a Igreja, a Guarda de 

Honra, autoridades militares, cíveis e judiciarias reforça a importância das atividades 

do Grupo Escolar em relação a cidade, bem como colabora com a construção 

imagética da escola como lugar de coesão social, de formação do cidadão. 

Outro aspecto importante na descrição da festa da Semana da Pátria é a 

respeito do momento de retorno do desfile ao edifício escolar, no qual são dadas vivas 

ao Presidente da República e as nações aliadas. O Estado Novo é um período de 

grande exaltação e propaganda a pessoa de Getúlio, nas diversas solenidades 
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escolares podemos observar uma reverência e valorização do mesmo. Além disso, a 

década de 1940 é marcada pela 2ª Guerra Mundial e a proximação do Brasil em 1942 

e da atuação do governo em apoio ao bloco dos Aliados13. 

Durante os dias da programação da Semana da Pátria, tinham momentos para 

declamações de poesias realizadas pelos alunos da instituição e todos os dias se 

iniciava com o hasteamento da Bandeira e canto do Hino Nacional e no fim da tarde 

terminava-se as atividades com o arreamento do Pavilhão Nacional e canto do hino 

da Bandeira.  

Durante a programação de 1942, vimos uma seção dedicada às personalidades 

consideradas relevantes para instituição, foi o caso da inauguração do retrato do 

patrono da escola, o Barão Miguel Ribeiro Dantas, juntamente com discursos sobre a 

sua pessoa e as contribuições para a cidade; e do Presidente da República Getúlio 

Vargas, ressaltando a imagem de pessoas públicas, bem como o fortalecimento da 

ideia de nacionalismo. 

Outra seção importante dentro da Semana da Pátria era a celebração do Dia 

da Raça, que acontecia através de desfile cívico feito pelos alunos da escola até o 

coreto da praça Getúlio Vargas, onde se encontravam as autoridades civis e em meio 

as declamações era entoado o Canto da Raça, tal festividade era celebrada no país 

inteiro dentro da festa da Nação.  

Essa atividade revelava uma preocupação com a construção de uma imagem 

de ‘raça forte’ e civilizada, marcada pela influência eugenista na educação do corpo, 

bem como pelo discurso de construção da identidade brasileira favorecida pela 

colaboração das diferentes etnias existentes no país, reforçando as ideias 

nacionalistas do fim do Império. Contudo, a mesma é transferida para a Festa da 

Juventude, segundo a Circular nº 4 datada de 27 de agosto de 1941, assinada pelo 

Ilmo. Sr. Professor Antônio Fagundes, Diretor do Departamento da Educação 

(GRUPO ESCOLAR BARÃO DE MIPIBU, 1941). 

 O dia 7, no qual era encerrada as festividades da Semana da pátria, iniciava-

se com procissão até a matriz da cidade, na qual os alunos carregavam a imagem de 

Nossa Senhora Aparecida, considera a Padroeira do Brasil 14e logo em seguida a 

                                                             
13A partir de 1941, o Brasil se sente pressionado pelo Presidente americano Franklin Delano Roosevelt 
romper suas relações com o Eixo (Alemanha e Itália) e assumir o apoio ao Bloco dos Aliados (EUA, 
Inglaterra e França), por fim se posicionando em apoio aos Aliados e contra o Eixo.  
14 Encontramos na documentação relatos dessa pratica até o ano de 1949. 
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missa em honra pelo dia da nação. Nos relatos dessa festa, encontramos a descrição 

do momento da elevação da Hóstia, no qual era cantado o Hino Nacional brasileiro. 

Esse fato é relevante, pois nos mostra a mistura de elementos sacros com cívico-

patriótico, como um movimento de preces pela Pátria, mas também vinculados ao 

período de guerras que o mundo vivia, pois o tema dessa missa era “Paz”, forjando 

um imaginário sacro-patriótico.  Nesse dia, após o Hasteamento da Bandeira, 

aconteciam momentos recreativos e competitivos com os alunos do Grupo Escolar 

com outras instituições, terminando as festividades com o arreamento da Bandeira. A 

data, sendo uma das mais importantes, representava para o governo e a imprensa em 

geral, um momento especial de comemoração dos fatos do passado e que a partir 

desses, projetavam-se no futuro o exemplo para superação dos problemas vigentes 

e a vivência da fé patriótica. 

Outras festividades foram inseridas nesse período, podemos citar o Dia do 

Soldado, que foi inserido no calendário do Grupo Escolar em 1943, sendo dedicado a 

Duque de Caxias, Patrono do Exército Brasileiro e acontecia no dia 25 de agosto. 

Nesse evento encontramos as mesmas práticas patrióticas das outras festas 

(hasteamento da Bandeira, preleções e desfiles), mas com a inserção do corpo de 

autoridades militares, como a presença do delegado e do sargento, de dois cabos do 

Exército e soldados da cidade, acompanhando todo o momento festivo, inclusive o 

desfile patriótico. 

 No final do dia, a festa continuava no salão da instituição, com a presenças 

das demais autoridades civis, professores, alunos com seus pais e a sociedade. As 

preleções e hinos seguiam a mesma dinâmica das demais festividades com caráter 

patriótico (Hino de Caxias, Viva a América, A Pátria, Meu Brasil, Cruzeiro do Sul), 

enaltecendo os personagens homenageados e os comparando ao presidente com o 

intuito de fortalecer a imagem de Vargas15. Podemos observar isso no discurso das 

autoridades locais da cidade descrito pela professora da instituição, Ana Djanira Van  

Der Linden: 

 
Salientando a sua atuação na Guerra do Paraguai, apresentando-o 
como um padrão, um exemplo digno de ser imitado, pois, são nelas, 
nas crianças que estão concatenados as esperanças da Pátria, 
portanto desejavam que em cada uma delas revisassem o novo 
Caxias, concorrendo assim para elevar bem alto o nome do Brasil, 

                                                             
15 Através dessas atividades realizadas que enalteciam o presidente Vargas, é possível perceber um 

favorecimento por parte da escola da imagem do ditador. 
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tornando-o invencível. [...]. “o Marechal de Ferro” como foi 
cognominado, foi o grande pacificador e que só encontra um vulto 
digno de lhe se comparar que é o nosso presidente atual o Exmo. Sr. 
Dr. Getúlio Vargas. (GRUPO ESCOLAR BARÃO DE MIPIBU, 1943). 

 
 

O dia do Trabalho foi oficializado como feriado nacional em 26 de setembro de 

1924, pelo então presidente da República Arthur Bernardes, através do Decreto n. 

4.859. Nesse decreto deveria ser uma comemoração aos mártires do trabalho e a 

confraternização das classes operárias, porém era marcado por protestos de 

operários com greves e manifestações. 

 Contudo, com o período Vargas, o dia do trabalho ganhou outra conotação, 

passou a ser uma data para divulgação da criação de leis e benefícios para os 

trabalhadores como a instituição do salário mínimo e da Justiça do trabalho, 

juntamente com a ação propagandista do Presidente da República, a data foi 

transformada em um dia de festividades e não mais de protestos. No país, o dia do 

trabalho passou a ser celebrado em meio a diversas atividades festivas. 

Em relação a participação das escolas nas comemorações do Dia do Trabalho, 

percebemos que eram inseridas na perspectiva de colaborarem na construção da 

imagem positiva de Getúlio em relação a nação atrelado a ideia de nacionalismo, o 

qual era fortemente difundido pela propaganda governamental. Aliado a isso, 

percebemos a busca da formação da criança, inserindo-a nas noções de trabalho, 

reafirmando ao público escolar e construindo um imaginário de nação que perpassava 

pelas ideias de desenvolvimento, trabalho e amor à pátria. Portanto a escola, por ser 

um local de formação, era empreendido uma educação pelo e para o trabalho através 

dos discursos do governo para a infância e juventude, como futuro da nação 

trabalhadora e patriota.  

No Grupo Escolar Barão de Mipibu, encontramos documentos que remontam 

os anos do Estado Novo, período em que o Dia do Trabalho ganhou mais espaço e 

força dentro da propaganda governamental. A celebração da data começava a partir 

do hasteamento da Bandeira Nacional e o canto do Hino Nacional, preleções e hinos 

voltados ao tema do trabalho, o que nos revela que a internalização do trabalho como 

valor era ensinado em sala de aula através dos ensaios nas aulas. As passeatas 

cívicas aconteciam pelas principais ruas da cidade, mas com paradas obrigatórias, 

acompanhadas de preleções e orações em lugares estratégicos e relacionados a 

comemoração da data, a saber, o Centro Operário e a Praça Getúlio Vargas. 
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 Em relação as festas celebradas em comemoração à Proclamação da 

República, não encontramos documentação suficiente que nos fizesse perceber, o 15 

de novembro como uma festividade que a escola incorporasse como importante e 

afirmamos isso porque era um evento pouco documentado se comparado a outros 

eventos realizados no Grupo. Encontramos, no dia 15 de novembro de 1939 a 

celebração do Cinquentenário da República brasileira.  

Como em outros momentos de eventos cívicos vivenciados pelo Grupo Escolar, 

a comemoração do Cinquentenário republicano abarcou as várias escolas do 

município, sendo dirigida pelo Grupo Escolar Barão de Mipibu e seguia o ritual de 

costume: hasteamento da bandeira, canto do Hino Nacional e da Proclamação, 

presença de autoridades com discursos sobre a Proclamação da República, bem 

como sobre o governo de Getúlio, enaltecendo a pessoa do Presidente.  

Contudo, ainda se apresentou como uma festa discreta, se compararmos com 

outras citadas, que ocupavam dias ou até semanas com atividades festivas. 

Compreende-se que tal discrição tem raízes no momento que o governo se preparava 

para celebrar, a saber os dez anos da Revolução de 1930. Podemos perceber essa 

intenção, no discurso do Juiz de Comarca de São José de Mipibu, que ao discursar 

sobre a Proclamação estabelecia um paralelo entre a comemoração daquele 

momento com a Revolução de 1930, ressaltando que a mesma faria dez anos em 

1940. A mesma intenção de exaltação do governo Vargas podemos observar no 

discurso do próprio Presidente da República na festa do Cinquentenário ao falar do 

15 de novembro, buscando remeter aos seus feitos e ao período político que o país 

vivia, promovendo assim a sua imagem diante da população. 

 
O povo brasileiro sempre encontrou em si mesmo a força necessária 
de coesão e bravura para realizar os grandes movimentos que o 
destino lhe tem reservado. Foi assim na proclamação da República e 
foi assim na instituição do Estado Novo, acontecimentos culminantes 
da nossa evolução política, aproximados através do tempo por 
idênticos objetivos regeneradores. [...]. Assim como eles agiram na 
hora justa, no sentido das legítimas aspirações e necessidades 
nacionais, também nós, para salvar a Nação dos perigos que 
ameaçavam a sua segurança e integridade, instituímos o Estado 
Novo, readaptando os ideais republicanos de 89 às condições sociais 
e econômicas da atualidade brasileira. (BIBLIOTECA NACIONAL DA 
PRESIDENCIA, p. 131-134, 1939). 
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Os discursos tanto do Presidente como das autoridades políticas que apoiavam 

o governo, buscavam ressaltar a importância da manutenção da ditadura do Estado 

Novo, e que o mesmo “teria realizado os objetivos revolucionários, promovendo 

através da busca de novas raízes, da integração nacional, de uma ordem não 

dilacerada pelas disputas partidárias a entrada do Brasil nos tempos modernos.” 

(FAUSTO, p. 378, 1995).  

 Além do Cinquentenário da República, encontramos na documentação escolar, 

uma seção solene acerca do Cinquentenário de união Pan-americana16, ocorrida em 

14 de abril de1940, contou com a presença da sociedade e de autoridades da cidade 

e momentos de hasteamento da bandeira com o Hino da República e Nacional, de 

dramatização, declamações de poemas e preleções que buscavam enaltecer a 

presença de Brasil dentro dessa união, bem como fortalecer nos alunos uma ideia de 

unidade entre as Américas.  O evento celebrado nas escolas, foi um exemplo de uma 

manifestação nacional por parte de vários setores sociais. 

 No Itamaraty, houve uma solenidade com a presença de representantes da 

sociedade civil, militar e política, embaixadores e personalidades do IHGB (Instituto 

Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte), sendo presidida pelo Ministro da 

Justiça, Francisco Capanema. O evento teve repercussão nos jornais da época, 

ressaltando a ideia de unidade e de valorização do Brasil diante da União Pan-

americana. A presença nos jornais de tal solenidade, nos revela a importância dessa 

celebração, bem como que as escolas da época estavam inseridas nas questões 

políticas, de forma celebrativa. 

Ainda podemos refletir sobre o alcance dessa festa, pois o Grupo Escolar sendo 

uma instituição inserida em uma cidade do interior de um estado pequeno da 

federação, ele é alcançado e reproduz aos seus alunos a importância dada aquela 

data. Podemos compreender, o quanto o governo Vargas conseguia adentrar e 

influenciar o sistema educacional daquela época. A celebração da data foi se tornando 

                                                             
16 A Primeira Conferência Internacional Americana aconteceu pela primeira vez entre outubro de 1889 
e 14 de abril de 1890 em Washington – EUA e perdurou por vários anos, acontecendo um total de dez 
conferências do ano de 1889 a 1954. Tal conferência buscava criar um órgão que coordenasse as 
relações comerciais e a união aduaneira com a ideia de defesa no âmbito pan-americano. A tentativa 
foi fracassada por não haver coesão de interesses por parte da resistência argentina. No entanto, a 
data permaneceu no calendário comemorativo como 14 de abril – o dia do Pan-americanismo. 
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algo de tamanha importância que na década de 1940, vamos encontrar a sua 

existência no Grupo: 

 
Aos 14 dias do mês de abril do ano de 1941, em obediência a Portaria 
do Departamento de Educação sem prejuízo ao dia letivo foi 
condignamente solenizado no Grupo Escolar “Barão de Mipibu”, nesta 
cidade, o dia Pan-americano (GRUPO ESCOLAR BARÃO DE 
MIPIBU, 1941). 

 

O dia letivo era composto por várias atividades intra-sala de aula, em que cada 

turma trabalhava um relacionado as Américas e no fim do turno reuniam-se para 

cantar o Hino Nacional e tirar uma foto. 

A comemoração do Dia da criança17, que já se encontrava na legislação 

educacional do Rio Grande do Norte desde o final da década de 1930, se apresentava 

como mais uma atividade cívica, trazendo apenas um momento recreativo com a 

calistênica, mas se apresentava um evento de pequeno porte dentro da instituição, 

isso nos conduz a um questionamento acerca da compreensão de infância e criança 

para os que eram responsáveis pela escola, pois podemos observar que a 

preocupação maior estava em formar um cidadão patriota e por isso tanta importância 

a atos cívicos dentro de uma festa que deveria celebrar a infância. 

No entanto, o Estado Novo foi o período de maior difusão e exaltação da 

imagem de Vargas e do seu governo, assim percebemos que as escolas também 

eram inseridas na construção imagética da pessoa de Getúlio e de um patriotismo 

exacerbado. Baczko (p. 310, 1985), afirma que “o imaginário social é, pois, uma peça 

efetiva e eficaz do dispositivo de controlo da vida colectiva e, em especial, do exercício 

da autoridade e do poder”. A formação do imaginário social era uma das políticas 

estadonovista de Vargas que pretendia alcançar o controle da sociedade18.  

Diante desse contexto de busca do controle social, percebemos que os jovens 

eram alvo certo nos discursos do governo, com ações criadas para fomentar o civismo 

nas gerações mais novas. Em 1940, como sinal desse interesse pelos jovens, foi 

                                                             
17 “O dia da criança no Brasil foi oficializado através do decreto federal n.4.867 (05/11/1924) para ser 
comemorado a cada 12 de outubro, havendo uma explícita associação com a comemoração da 
descoberta da América. Kuhlmann Jr. (1998) observa que a eleição deste dia ocorreu em 1922 no 
encerramento do 3o Congresso Americano da Criança, realizado juntamente com o 1o Congresso 
Brasileiro de Proteção à Infância no Rio de Janeiro” (GREIVE, p. 2, 2001). 
18 A educação e os meios de comunicação da época foram vastamente utilizados pelo governo de 
Vargas na construção de um imaginário que o legitimasse, dando-lhe o controle social, porém uma 
outra forma desse controle foi através da repressão de movimentos contrários à sua política. 
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criado a Juventude Brasileira e com ela várias ações de envolvimento na política das 

novas gerações.  

Uma das ações encontradas, além do dia da Raça, dentro da Semana da 

Pátria, era o Dia da Juventude, que era celebrado nos grupos escolares e buscava 

expandir às escolas o patriotismo. No Grupo Escolar Barão de Mipibu, vamos 

encontrar, a partir do dia 4 de setembro de 1940, a celebração dessa data se 

mostrando como um evento de relevância para a instituição e sociedade local, pois 

acontecia na praça em frente ao prédio escolar e contava com a participação das 

autoridades locais e personalidades de destaque na vida social da cidade, professores 

e alunos da escola, como também a presença de escolas subvencionadas do 

município, revelando uma ação conjunta em torno da data comemorativa. Em seu 

cronograma, observamos ações cívicas como o hasteamento da bandeira, canto do 

Hino, orações sobre a nação e juventude, e desfile cívico pelas ruas com o Pavilhão 

Nacional, nesse evento e nos demais, encontramos também momentos dedicados ao 

registro fotográfico, no qual se reunia todo o corpo docente e discente. Tal prática é 

observável nas imagens 24 e 25. 

 

Figura 28: Pose de todo o Grupo Escolar para registro fotográfico (1940/50) 

 

Fonte: Acervo de Lúcia Amaral (2014) 
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FIGURA 29: Turma da professora (década de 1960) 

 

Fonte: AMARAL (2009) 

 

Pelo cronograma confirmamos a intenção do governo com a instituição da 

comemoração desse dia, pois não observamos nenhuma atividade voltada para a 

juventude propriamente, mas para aquilo que se pretendia formar no jovem.  

Atrelado ao dia da Juventude, a década de 1940, traz a novidade da celebração 

do aniversário do Presidente da República nas escolas, reforçando ainda mais a 

construção de um imaginário entorno da figura de Getúlio Vargas e do patriotismo. 

 
O investimento em torno da imagem de Vargas foi responsável por 
inserir a data de seu aniversário no calendário de comemorações 
cívicas como instrumento de convencimento, o que levou alunos a 
trocarem os bancos das escolas pelos desfiles nas ruas do país em 
homenagem ao senhor Vargas (BENCOSTTA, p. 303, 2006). 

 

 A festa que antes era comemorada em setembro passou a ser vivenciada em 

abril juntamente com o aniversário de natividade do Presidente. A inclusão dessa data 

no calendário escolar, se apresentou como uma tentativa de perpetuar a imagem de 

Getúlio, tornando-se uma tradição escolar, que pelo ato da formalização e ritualização, 

bem como da imposição da repetição e do atrelar a sua figura a História Nacional, 

tornava tal data, naquele período, uma tradição inventada, “pois na medida do 

possível, utiliza a história como legitimadora das ações e como cimento da coesão 

grupal” (HOBSBAWN, p. 21,1997).  

A data era considerada tão importante que a escola retirava um valor do caixa 

escolar para enviar um telegrama ao Presidente da República parabenizando-o pelo 
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seu aniversário, como nos revela o Caixa Escolar dos anos de 1940. O dia da festa 

era vivenciado por todas as escolas do município e com a participação das diversas 

autoridades escolares, civis, militares e religiosas, começando com a celebração da 

missa em ação de graças pela juventude brasileira e pelo aniversário do presidente, 

esse considerado pelos oradores do evento como “o grande amigo e protetor da 

mocidade” (GRUPO ESCOLAR BARÃO DE MIPIBU, 1941).  

Entre os poemas e preleções realizados, encontramo-los mais voltados para a 

pessoa de Getúlio do que para o dia da Juventude, a saber:  Presidente Getúlio 

Vargas; Preleção sobre o dia da juventude e a personalidade de Getúlio Vargas; O 

grande presidente Getúlio Vargas e Getúlio Vargas, sentinela indormida das panóplias 

gloriosas das nações no dia da sua festa natalícia. Depois das homenagens, seguia-

se em desfile cívico pelas principais ruas da cidade.  

Para Bencostta (2006), o desfile de comemoração do aniversário do Presidente 

da República  

 

[...] foi notório diante do excepcional enaltecimento que o regime fazia 
à figura de Getúlio Vargas, conquistando a simpatia dos escolares em 
todo o país, com suas técnicas de propaganda política que o 
colocavam como um grande administrador, que estaria conduzindo a 
pátria, desde outubro de 1930, com esplendor e glória (BENCOSTTA, 
p.302-303. 2006). 

 
 
O mesmo autor nos explica que os alunos, através dessa e de outras datas, 

nos desfiles cívicos, acabavam tendo contato com os valores políticos da época e 

assim sendo influenciados no pensamento vigente da política Varguista. Podemos 

compreender que a celebração da data do aniversário do Presidente se apresentava 

como um dispositivo imaginário que suscitava a adesão a um sistema de valores, 

interferindo na sua interiorização por parte do corpo docente e discente, conduzindo-

os a uma ação comum (BENCOSTTA, 2006). 

Por fim, observamos que as décadas de 1930 e 1940 foram marcadas pela 

construção de um imaginário social permeado pela política, na qual o patriotismo era 

o grande foco, juntamente com a figura de Vargas. E a escola, de forma particular, as 

festividades escolares, foram utilizadas como meio de construção do imaginário das 

novas gerações daquele período, marcado pela expansão das datas comemorativas 

nas escolas, todas em sua essência como expressões do civismo e patriotismo, 
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muitas celebradas vinculadas a figura de Getúlio, parte de uma política de 

nacionalização do ensino. 

 

3.3 O pátio escolar: as festividades celebradas sem holofotes. 

  

Com o término do Estado Novo em 1945 e a saída de Getúlio da Presidência 

da República, iniciava-se um novo tempo de democracia, no qual o governo federal 

era assumido pelo Presidente Eurico Gaspar Dutra. As mudanças ocorridas na política 

nacional atingiram diversos setores sociais, inclusive a educação, a mesma teve para 

si dedicado um capítulo na Constituição de 1948, que apresentava um ensino de 

cunho mais liberal.  

O processo de redemocratização do país fez sentir-se no cotidiano escolar, 

através dos materiais didáticos, mas também das ações da escola, em particular nas 

suas festividades. O caráter antes propagandista da figura do Presidente da 

República, tornando-se alvo da festividade ou elemento lembrado e exaltado como 

acontecera no período varguista, não foi visto nas documentações que descrevem os 

eventos escolares a partir do ano de 1946, como nos mostra o livro de Atas de eventos 

escolares do Grupo sobre a festa da Bandeira: 

 

A referida solenidade obedeceu o seguinte programa: [...] 
IV – Poesia – “A bandeira” – Elsa Maria de Macedo. 
V – Poesia – “Saudação a Pátria” – Marise Gomes de Melo.[...] 
VII – Oração a Bandeira – Maria Augusta Fonseca. (GRUPO 
ESCOLAR BARÃO DE MIPIBU, 1949). 

 
 

Como podemos observar, as homenagens a Pátria continuavam a existir, 

porém sem a presença da exaltação da figura do Presidente. 

A dissociação da imagem do presidente às festividades é uma das primeiras 

observações que fazemos acerca dos eventos escolares a partir do final da década 

de 1940. A começar pela celebração do aniversário do presidente da República, que 

no período do Estado Novo era comemorado anualmente. O mesmo não ocorrera aos 

presidentes que, ao longo dos tempos, foram assumindo o governo federal, inclusive 

o próprio Vargas ao retornar em 1951. O fato nos mostra o quanto os propagandistas 

de Vargas se utilizavam da imagem do presidente para construir um imaginário 

nacionalista em torno de um personagem, bem como que os meios utilizados para um 
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líder se manter no poder estavam mudando. Entre 1937 a 1945, Vargas assumiu 

posturas e papel de ditador, com repressões constantes a movimentos contrários ao 

seu governo, com uma propaganda enaltecendo a sua imagem que contribuía para o 

seu apoio popular. 

Contudo, o suicídio de Vargas em 24 de agosto de 1954, fez-se sentir por vários 

setores da sociedade, fez despertar os sentimentos da aceitação do líder de tempos 

atrás, pois “agora esse mesmo povo chorava a morte do seu líder e desencadeava 

uma enorme reação contra seus opositores” (ABREU e WELTMAN, p.39, 1994).  

O fato teve bastante repercussão no ambiente escolar. No Grupo Escolar Barão 

de Mipibu, pode-se compreender que a escola teve as suas festividades diminuídas 

no segundo semestre do ano de 1954. Um exemplo foi a festa da Semana da Pátria 

que aconteceu apenas no dia 7 de setembro, diferente dos anos anteriores. 

 Observou-se a permanência da celebração da missa, o hasteamento da 

Bandeira Nacional e entoado o Hino Nacional, seguido de seção cívica dentro da 

instituição com preleções e poesias enaltecendo a Pátria. Contudo, diferentemente 

dos anos anteriores não houve o desfile cívico da Independência, a festa da Semana 

da Pátria foi drasticamente resumida nesse ano, porém já se encontrava resumida a 

um dia apenas desde o início da década de 1950, deixando de ser celebrada a 

Semana da Pátria para ser o Dia da Pátria.  

Ao entrevistarmos o Sr. Antônio Dantas, ex-aluno do Grupo Escolar Barão de 

Mipibu nos anos de 1950, percebemos o quanto para as crianças daquela época foi 

frustrante não ter acontecido o desfile: 

 

Existiam na época as comemorações cívicas do Sete de setembro. Eu 
fiquei muito frustrado porque da primeira vez que eu fui desfilar Getúlio 
Vargas morreu e o desfile não aconteceu. (ENTREVISTA CEDIDA 
POR ANTÔNIO DANTAS, 2013).  

 

A expressão “fiquei muito frustrado” do nosso colaborador nos revela o quanto 

esse momento era importante para as pessoas daquela geração, o preparar a farda e 

a expectativa de desfilar na rua comemorando o dia da Independência brasileira, 

despertava naqueles o sentimento de pertença, unia todo o povo em um único 

sentimento e objetivo: se alegrar e enaltecer a Pátria. Como também, ao observar que 

foi o primeiro ano do aluno e a expectativa do desfile já existia por ter visto nos anos 

anteriores membros da sua família desfilar. Portanto, conclui-se que o mesmo deveria  
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assistir aos momentos cívicos vividos pelo Grupo Escolar nas ruas da cidade. 

Bem como podemos perceber o respeito e comunhão que a escola tinha com o 

período que o país vivia, de luto pelo falecimento do ex-presidente Getúlio Vargas. 

O evento de 7 de setembro se apresentou como um dos mais importantes no 

Grupo Escolar Barão de Mipibu e ficou marcado na memória dos alunos. D. Iraci 

Santana, ex-aluna da instituição no início da década de 50 do século XX, expressa o 

quanto ficou marcada tal festividade na sua vida, ao relatar a comemoração da 

Independência do Brasil que acontecia no Grupo:  

 

Muita coisa ficou marcada, participei de tudo, tinha o Sete de 
Setembro, era a coisa mais linda da época. [...] eu desfilava, [...] tinha 
Dom Pedro no cavalo, menina era um amor. Hoje eu sinto a diferença, 
as coisas estão mudadas, pouco interessados, mas era uma coisa 
linda, porém foi diminuindo. (ENTREVISTA CEDIDA POR IRACI 
SANTANA, 2013).  
 
 

 No desfile, a figura de D. Pedro sobre um cavalo, era algo externo, que 

apresentava o primeiro Imperador do Brasil, era a construção da imagem de um 

passado glorioso, o qual se queria passar e que de certa forma alcançou o imaginário 

daquela aluna como de tantos outros que estavam presentes naquele momento. 

Podemos perceber tal evento atuando dentro de um universo de imagens, visuais pela 

sua concretude e mentais pelo alcance da imaginação do povo. 

 A imagem de D. Pedro I pretendia formar nos alunos e na comunidade 

presente o sentimento de pertença à pátria, a essa história gloriosa que se contava 

através da encenação. Percebemos no relato de D. Iraci, cheio de emoção e elogios 

ao lembrar do tempo em que estudava no Grupo Escolar Barão de Mipibu, o quanto 

era importante para aquelas crianças aquele momento, alcançando o coração do 

povo.  

O desfile cívico era algo que ficava registrado na vida daquelas gerações.  

Bencostta afirma que, “percebe nas festas dos desfiles patrióticos, como produções 

do cotidiano, uma ação com um tempo e um lugar determinado, implicando a 

concentração de afetos e emoções em torno de um assunto que é celebrado e 

comemorado e cujo principal produto é a simbolização da unidade dos participantes” 

(2006, p. 300-301). D. Iraci Santana e Sr. Antônio Dantas, expressam em suas 

memórias o quanto os desfiles cívicos alcançaram seus afetos e emoções, bem como 

fortalecia o seu imaginário acerca dos feitos da pátria e de sua glória. 
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A celebração do Sete de setembro permaneceu nas décadas de 1960 e 1970 

sendo a principal festa cívica do país e consequentemente das escolas. O governo 

nesse período orientava a participação de diversos setores da sociedade e da 

população nas festas da Independência, através da imprensa e de ações coercitivas, 

bem como que o viés militar foi cada vez mais ressaltado com o passar do tempo, 

valorizando as Forças Armadas. Contudo, sabemos que a proximidade entre 

militarização e educação, bem como as festividades, vem acontecendo ao longo dos 

anos da República brasileira e se repetiu nas décadas de 1960 e 1970, dentro do 

contexto da Ditadura Militar. 

Segundo os relatos de Amaral (2009), no Grupo Escolar Barão de Mipibu, 

existiam belíssimas festas cívicas e religiosas, e apresenta a o desfile de Sete de 

setembro de 1970, como um grande espetáculo cívico-social que chamou a atenção 

até da imprensa da capital.  

Na década de 1970, com a Lei nº 5.700, de 1º de setembro de 1971, ficou 

determinado que: “Nas escolas públicas ou particulares, é obrigatório o hasteamento 

solene da Bandeira Nacional, durante o ano letivo, pelo menos uma vez por semana” 

(GOVERNO FEDERAL, 1971). No Grupo Escolar barão de Mipibu, o hasteamento 

acontecia nas quintas feiras com a presença dos alunos em frente ao prédio e 

entoavam o hino nacional que também se tornou obrigatório uma vez na semana nas 

instituições escolares.  

Na figura 30, podemos observar que retrata um momento de solenidade do 

hasteamento da bandeira e do canto do hino nacional, vemos a presença das 

autoridades tanto escolar na pessoa da diretora como militar, através de um oficial 

das Forças Armadas.  A imagem nos indica a importância que era dada a tal momento 

nas festividades, a posição dos personagens nos induz a formalidade com que era 

vivida esse momento. Assim, podemos perceber que Grupo Escolar Barão de Mipibu 

permanecia colaborando na construção de um imaginário patriótico. 
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FIGURA 30: Hasteamento da Bandeira (dec. De 1970) 

 

Fonte: Amaral (2009). 

 

As festividades escolares possuíam tanta importância no imaginário dos que 

atuavam na instituição, que registrar aqueles momentos fazia parte da construção da 

memória escolar. Comumente nos documentos a partir da década de 1950, 

encontramos no fim da descrição do evento tal frase: “após a solenidade foram 

reunidos os alunos para uma chapa”. Em geral, as fotos aconteciam em frente ao 

Grupo Escolar com as turmas organizadas, fardadas e com a professora da turma, 

como podemos observar na figura 31. 
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FIGURA 31: Pouse para fotografia (Década de 1970) 

 

Fonte: Acervo de Lúcia Amaral (2017). 

 

A respeito da Festa da Bandeira que antes era comemorada juntamente com o 

encerramento do ano Letivo, passou a ser celebrada separada. A sua programação 

de forma geral continuava a mesma com o dia 19 de novembro dedicado a tal data. 

Iniciava-se o dia com o hasteamento da Bandeira Nacional, seguida do canto do Hino 

Nacional e desfile pelas principais ruas. Após o passeio cívico, os alunos retornavam 

ao Grupo Escolar, onde acontecia a seção cívica, na qual os discentes apresentavam 

suas poesias e os professores explanavam acerca do tema da festa. Contudo, nas 

décadas de 1960 e 1970, ainda acontecia, mas passou a ser celebrada de forma 

menos expressiva, contando com atividades no interior da escola e o hasteamento do 

Pavilhão Nacional e canto dos hinos Nacional e o da Bandeira. 

A solenidade de encerramento do ano letivo, fora separada da Festa da 

Bandeira desde o fim da década de 1940.  Dos últimos dias do calendário escolar, três 

eram dedicados para apuração de notas, que ocorriam nos salões do Grupo Escolar 

e contava com a presença da diretora e de comissões examinadoras, nas quais eram 

apuradas as médias dos alunos. Após os dias de apuração e divulgação das médias 

escolares, no último dia letivo era comemorado o encerramento das atividades 

escolares com a festa dos concluintes. 
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 Segundo as Atas de Registro do Grupo, a programação das festividades em 

geral, se iniciava com um missa de ação de graças com a presença de alunos e 

professores. Em seguida todos se dirigiam a instituição para o hasteamento da 

bandeira e após esse momento cívico, reuniam-se todos em um dos salões para 

ouvirem a diretora proferir a classificação final de cada um (aprovados com distinção, 

plenamente, simplesmente e não promovidos). Entre as 15hs e 16hs, os alunos 

retornavam ao grupo para a abertura da exposição dos trabalhos manuais e a 

solenidade da entrega dos certificados dos concluintes do curso primário e do curso 

profissional. Nessa festividade, aconteciam as poesias em honra nação realizadas 

pelos alunos, o canto do hino, com a participação de várias autoridades locais e 

momentos cívicos. 

Observamos que do final de 1940 a 1953, a solenidade de encerramento do 

ano letivo permanece a mesma e ocupando um dia todo de atividades. Contudo, a 

partir de 1954, percebemos que a mesma passou a acontecer apenas em dois 

momentos. No primeiro, compreende-se que a parte da manhã e da tarde foram 

condensadas no turno matutino, ocorrendo a missa, hasteamento da bandeira, 

explanação da média dos alunos e a exposição dos trabalhos manuais. A outra parte 

da festa foi celebrada a noite com a seção cívica, entrega de certificados, presença 

dos paraninfos individuais e da turma, das famílias, mas com a diminuição das 

autoridades locais. 

Em 1955, a festa se torna ainda menor, acontecendo apenas pela manhã. 

 

Foi realizada a solenidade de encerramento do ano letivo obedecendo 
ao seguinte programa: 
I – Às 8 horas – Hasteamento do Pavilhão Nacional, ao som do Hino 
Nacional. 
II – Às 8:10 – Em um dos salões do grupo, reunidos alunos, 
professores e grande número de assistentes, foi feita pela diretora, a 
leitura dos termos de promoção e exames realizados neste 
educandário, nos dias 21, 22, 23 e 24 de novembro hoje findo e a 
entrega dos certificados aos concluintes pela professora Maria do 
Carmo Araújo. 
III – Às 9 horas – encerramento – Hino Nacional pelos presentes. 
(GRUPO ESCOLAR BARÃO DE MIPIBU, 1955). 

 

Portanto, pode-se observar que a década de 1950 marca mudanças na 

estrutura e programação da solenidade de encerramento do ano letivo no Grupo 

Escolar Barão de Mipibu, pois nos revela que a mesma foi diminuindo ao ponto de ser 
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vivenciada apenas em meio turno, sem o brilhantismo, sem as pompas de outrora. 

Um dia todo de festividade já não existia, o caráter cívico fora minimizado apenas ao 

hasteamento da bandeira e o canto do hino. As autoridades locais passaram a serem 

ausentes desse momento, bem como os paraninfos, permanecendo apenas os 

familiares dos alunos. A entrega dos certificados passou a ser feito por uma professora 

e não mais pelo prefeito ou diretora do grupo.  

Na solenidade dedicada ao Dia do Soldado, em homenagem a Duque de 

Caixas, observamos o crescente ofuscamento das festividades escolares, pois a festa 

foi celebrada em apenas um turno, no pátio externo da escola, onde ocorria o recreio 

das crianças contando apenas com a presença dos alunos e professores. Na atividade 

organizada para a festa, encontramos o programa bastante parecido com os dos anos 

anteriores, porem de forma resumida, iniciando e finalizando com o hino nacional, com 

momentos de recitação de poemas e preleções sobre o Brasil e os feitos ‘heróicos’ de 

Caxias. Com o passar dos anos tal evento permanece no calendário, mas sem 

aparecer nos registros das festividades escolares, o que indica que continuou 

existindo a data, mas lembrada em atividades em sala de aula, sem a pompa de antes. 

A festa da natureza, durante as décadas de 1940 e 1950 permaneceram com 

sua programação bem parecida com os anos anteriores como o fato de ser celebrada 

juntamente com a Páscoa dos alunos, na qual acontecia a Primeira Comunhão dos 

mesmos, momento reservado para plantação de mudas, bem como recitação de 

poemas sobre a natureza, desfile cívico, atividades recreativas e educação física na 

praça.  

Umas das mudanças observadas é a presença das autoridades locais que é 

diminuída nesse evento. No ano de 1949, observamos que apenas o pároco da cidade 

aparece nas festividades, mesmo essa durando o dia todo. A presença apenas do 

padre pode nos fazer pensar na aproximação com a Igreja cada vez maior, o que 

acaba dando à data comemorativa um verniz mais religioso do que cívico, pois existe 

a presença do canto do Hino e hasteamento da bandeira na programação, mas em 

meio a vários momentos de caráter religioso como a missa, a celebração da páscoa 

com lanche comunitário, o discurso do pároco, a entronização de Jesus crucificado na 

diretoria do grupo, “sendo entoados hinos sacros e o nacional” (GRUPO ESCOLAR 

BARÃO DE MIPIBU, 1949) e uma noite dedicada a homenagem à Virgem Maria. 
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Elementos que nos faz perceber o quanto a ação religiosa se misturava com a 

patriótica. 

 Observamos assim dois imaginários diferentes, mas que se relacionavam e 

até mesmo se confundiam, ou seja, o que acontecia era dos “imaginários sociais não 

funcionarem isoladamente, entrando, sim, em relações diferenciadas e variáveis com 

outros tipos de imaginários e confundindo-se por vezes com eles e com a sua 

simbologia (BACZKO, p. 312, 1985). Contudo, nesse período a religiosidade teve uma 

presença mais significativa, ocupando mais espaços que o patriotismo, pois uma festa 

que acontecia durante os três turnos, tem manhã e noite dedicados a atividades de 

cunho religioso, somente a tarde para as ações cívicas e a respeito da natureza. 

 No entanto, pode-se observar que a partir da década de 1950, acontece uma 

diminuição no período dedicado a Festa da natureza e Páscoa, que passa a acontecer 

somente pela manhã, iniciando com a missa seguida da Primeira comunhão, lanche 

comunitário, hasteamento da bandeira e canto do hino nacional, recitações de poemas 

por alunos, discurso do padre em frente ao grupo e plantação de árvores na área 

interna do grupo, fato que se apresenta atípico das demais décadas, nos quais o 

plantio ocorria na área externa do grupo, ou seja, na praça em frente a instituição. 

Esse fato, nos conduz a perceber o início do processo de internalização de algumas 

festas comemorativas, pois observamos que uma parte representativa da 

programação do evento acontece dentro da instituição, como observar-se no trecho a 

seguir: 

Logo após a merenda reuniram-se alunos e professores do referido 
estabelecimento no pátio interno do grupo e homenagem ao Dia da 
Natureza foram entoados hinos “As árvores” e “As aves”. (GRUPO 
ESCOLAR BARÃO DE MIPIBU, 1956). 

 
A respeito das décadas de 1960 e 1970, observamos que a festa da natureza 

cada vez mais foi perdendo espaço para a celebração da Páscoa. Amaral (2009), 

descreve em seu livro, fazendo memória da atuação da diretora do Grupo Eusa 

Palhano, sobre a festa da páscoa, a qual se refere como “as páscoas inesquecíveis 

do famoso 3 de maio”, faz a observação também acerca da religiosidade da diretora 

que influenciava a celebração de tal data e a tornava bem celebrada e que “contagiava 

a todos” (AMARAL, p. 68, 2009). Bem como, uma festa em que se dedicava o dia todo 

em festejo, passara a ser comemorada apenas no turno matutino. 
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Outro evento que foi perdendo espaço e importância com o passar dos anos foi 

o passeio escolar. Nos anos de 1920 e 1930, observamos que essa prática fazia parte 

do calendário escolar e deveria acontecer a cada mês, porém, nos anos de 1940 e 

1950 fomos observando, através da documentação escolar que foram diminuindo a 

frequência das aulas de campo. A partir da década de 1950, o grupo escolar barão de 

Mipibu, foi realizando cada vez menos passeios com as crianças, chegando a 

acontecer apenas um por ano, em especial no Dia das Crianças, fazendo a junção 

das duas atividades que antes aconteciam separadas. Um dos objetivos também se 

percebe diferente, pois antes era visto como um meio de apresentar a escola 

republicana à sociedade, contudo, o outro que era ensinar e aprender através da 

prática, isso dentro da perspectiva escolanovista, permaneceu.  

Os locais de passeio permaneciam sendo na região como visitas a engenhos, 

campos de futebol, momentos de catilhenica, ginásticas, jogos infantis, merenda, 

canto escolares e patrióticos, abordagens temáticas na área de higiene, ciências, 

história e geografia. Contudo, compreende-se que a diminuição nos passeios 

escolares, pode ter se dado pela falta de apoio financeiro para financiar as saídas da 

escola, bem como o crescimento no números de alunos dificultavam as saídas e por 

fim, os objetivos educacionais que já não eram os mesmos da primeira metade do 

século XX, passando a educação a partir da década de 1960 e 1970 a se voltar mais 

para o tecnicismo. 

Tais mudanças nas festividades apresentam elementos de transformação do 

pensamento da época. A escola vista como palco celebrativo do civismo e do 

patriotismo sofre uma diminuição, passando a não entender as festas cívicas como 

via de formação do cidadão com bases nacionalistas. As décadas que se apresentam, 

estão preocupadas com a quantidade de alunos, com alfabetização, é uma escola que 

começava a se tornar funcional até mesmo nas suas atividades celebrativas.  

As atividades festivas que no início do século XX eram realizadas no 

extramuros do Grupo, ou seja, nas ruas da cidade, por serem compreendidas como 

veículos de divulgação da escola republicana, bem como na perspectiva da formação 

dos novos republicanos. Com passar dos anos, acontece o movimento de 

interiorização das festividades, pois passam a serem menores, em quantidade e 

tempo, sendo realizadas em sua maioria no pátio escolar. 
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 As pompas das ações escolares brasileiras da primeira década do século XX, 

foram entrando em decadência, a escola começava a vivenciar um outro momento na 

sua história, de educação voltada para o tecnicismo, no qual os anos letivos deveriam 

ser organizados para cumprir um cronograma de disciplinas, em que não havia espaço 

para tantas festividades, tantas celebrações, permanecendo apenas as de teor cívico-

patriótico e mesmo assim de forma resumida. 
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4 O GRUPO ESCOLAR BARÃO DE MIPIBU: A RELAÇÃO ESCOLA E ESTADO. 

 

 

Assim como foi perceptível as mudanças ocorridas no espaço e nos eventos 

escolares, observa-se também em relação aos órgãos de fiscalização escolar.  

Compreende-se que o prédio escolar e as festividades do Grupo Escolar Barão de 

Mipibu passaram por momentos de status, de expansão ou de diminuição das suas 

expressões diante da sociedade e que respondiam a finalidades de cada período. Em 

relação as ações fiscalizadoras do Estado e a escola percebe-se que ocorreu 

modificações entre o início dos grupos escolares e o seu término. 

Observa-se que desde o Império, através do Ato Adicional de 6 de agosto de 

1834, com a instituição por parte do Imperador, das Assembleias Legislativas 

provinciais e o poder de elaborar o seu próprio regimento, a educação primária e 

secundária foi transferida para a responsabilidade do poder local, podendo este 

legislar sobre temas de cunho educacional. Essa permissão adentrou a República, 

através da Constituição de 24 de fevereiro de 1891, a qual permaneceu direcionando 

as questões do ensino primário para os estados (LIMA, 1927). 

 No Rio Grande do Norte, como em outros estados, a relação Estado-educação 

foi sendo construída através de organismos que foram herdados do período imperial, 

mas também de novidades próprias da República.  

O governo republicano trouxe para a educação brasileira, nos aspectos 

pedagógico e estrutural, algumas novidades. Em relação à didática, os métodos que 

eram discutidos desde meados do século XIX, a saber, o Simultâneo, o Mútuo ou o 

Intuitivo, foram tomando corpo e sendo priorizados os estudos de Johann Heinrich 

Pestalozzi, bem como a organização educacional que passou por toda uma 

reformulação. Começou pela adesão do modelo dos grupos escolares, reunindo as 

escolas isoladas de uma região em um único prédio, supervisionado pela pessoa do 

diretor, que seria um professor entre os demais a dirigir e supervisionar o cotidiano 

escolar.  

Quanto à adoção da seriação, de meninos e meninas estudando no mesmo 

edifício escolar, a própria rotina do ensino e da escola faziam sentir as novidades 

educacionais dos anos republicanos. O Estado, buscando modelar a educação a partir 
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dos seus princípios, intervinha na escola e a direcionava de forma mais intensa, 

tornando-se um Estado mais presente e mais atuante nas questões educacionais.  

Contudo, isso não era possível apenas com a presença do diretor escolar. O 

governo se fazia presente também através de outros agentes, dos quais o principal 

deles era o Diretor de Instrução Pública. Ao estudar sobre esse cargo, pode-se pensar 

que a mesma surgiu juntamente com a organização dos grupos escolares no início da 

República brasileira. Porém, a sua criação data ainda do período imperial, sendo 

registrado na legislação própria de cada província em diferentes datas (STAMATTO, 

2011), e tal cargo se apresentava como uma herança da educação do Império. 

No Rio Grande do Norte, encontra-se a criação do cargo de Diretor de Instrução 

Pública no ano de 1845, através da Lei nº 135, de 7 de setembro.  

 

Regulamenta a função de Diretor de Instrução Pública, criando um 
Diretor para inspecionar as aulas de Instrução Pública da Província e 
dando outras providências a esse respeito. O Dr. Casimiro José de 
Moraes Sarmento, Presidente de Província do Rio Grande do Norte, 
faço saber a todos os seus habitantes, que a Assembleia Legislativa 
decretou e eu sancionei a lei seguinte. (RIO GRANDE DO NORTE, 
2004, p.31) 

 

Segundo Stamatto (2011), três anos depois, outra lei provincial unificava o 

cargo de Diretor de Instrução Pública ao de Diretor do Atheneu; assim ficavam 

acumuladas na mesma pessoa duas funções diferentes, ou seja, a responsabilidade 

pelo ensino primário e secundário. Para colaborar com o Diretor, no ano de 1852, 

(Resolução nº 253, de 27 de março), foram criados o cargo de inspetor para cada 

cidade e o de delegado para os povoados e vilas. 

Um cargo que fosse responsável por toda a administração da instrução pública 

da província significava ser uma função de considerável importância, assim a 

personalidade a exercê-la precisava ser alguém que estivesse envolvido com as 

questões educacionais e políticas da época. Percebe-se isso ao ser designado que o 

Diretor do Atheneu Norte-rio-grandense acumulasse a função também de Diretor de 

Instrução Pública.   

Morais (2018, p. 52) explica que nos estatutos do Atheneu ficava designado 

que o Diretor Geral deveria ser escolhido através de nomeação, sendo responsável 

por investigar o que acontecia na Instrução Pública. 

Os atributos do Diretor Geral, explicitados nos Estatutos do Atheneu, 
mostram o quão ativo seria o Diretor que acompanhasse todas as 
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atividades dispostas no Regulamento. As atribuições eram 
importantes e o colocavam em verdadeira imersão no âmbito 
educacional da Província. Era preciso conhecer o lócus onde estava 
inserido. Quanto mais informações e maior dedicação do Diretor 
Geral, mais organizados seriam os seus relatórios.  Vale ressaltar que 
para reunir todos os dados da educação da Província, o Diretor 
dependia também das informações dos delegados escolares; quanto 
mais falhas e incompletas fossem as informações enviadas pelos 
delegados, mais difícil tornava-se a missão do Diretor Geral, o que 
justificava também a falta de padronização dos relatórios, que 
apresentavam constituição diversa a cada ano, uns mais extensos que 
outros.  

 

No período imperial, encontravam-se as escolas diretamente ligadas aos 

professores, ou seja, os mestres-escolas, que respondiam por uma quantidade de 

alunos e pela ‘disciplina’ ou ‘escola’ que ministravam; sendo assim, a mesma se 

resumia ao professor e seus alunos. Nesse contexto, a fiscalização acontecia a partir 

dos delegados ou inspetores de ensino, que faziam suas visitas locais e transcreviam 

o que encontravam para o Diretor Geral, o qual era responsável por fazer um relatório, 

abarcando todas as visitas feitas pelos seus auxiliares, e por entregá-lo ao Presidente 

de Província. 

Contudo, essa fiscalização não acontecia de forma harmoniosa, nem tampouco 

de maneira precisa. Faria Filho (2003) traz essa problemática da fiscalização da 

educação pública no século XIX, apontando as dificuldades enfrentadas pelo Governo 

em alcançar as escolas no Império. Como desafios apontados, encontram-se o 

isolamento e a distância entre as instituições de ensino, o que dificultava o 

deslocamento e a visitação dos delegados, bem como os altos custos atribuídos ao 

aluguel dos espaços, que nem sempre eram ambientes propícios para o ensino.  

Tais empecilhos prejudicavam a compreensão geral e o real diagnóstico do 

sistema educacional imperial. A presença do Estado na escola, ou seja, a relação 

traçada entre as duas, era bastante deficitária e distante, o que acabava a 

caracterizando como descentralizada. Essa mesma perspectiva encontra-se no 

Relatório apresentado pelo Dr. Francisco Pinto de Abreu, Diretor Geral da Instrução 

Pública do Rio Grande do Norte no ano de 1908, ao apresentar os motivos pelos quais 

ocorreu a junção das escolas isoladas:  

 

Venceu, finalmente, entre nós o ideal já triunfante em outras latitudes, 
de congregar as cadeiras públicas, para estimular os mestres e 
discípulos, uniformizar os métodos e corrigir os defeitos da inspeção 
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oficial, senão também para economia e regularidade das edificações. 
As escolas isoladas definharam entre a apatia dos docentes e a 
desídia dos fiscais do governo. Não tardou a desconfiança da 
população em fazer o vácuo em torno das aulas públicas, desprovidas 
de material e alocadas inconvenientemente nos domicílios dos 
professores. (RIO GRANDE DO NORTE, 1908, P. 55). 

 

Francisco Pinto de Abreu deixa bem claras as razões da República pela junção 

das escolas isoladas. Era a busca por uniformizar a educação primária e assim 

também manter o controle maior sobre a mesma. 

 Por fim, observa-se que na relação Estado-escola, a Primeira República soube 

unir as funções de fiscalização que existiam, continuando com a tentativa de se 

colocar presente na educação através dos cargos de Diretor Geral de delegados e 

inspetores. Contudo, também inovou nessa área unificando as escolas isoladas, 

inaugurando a função de diretor escolar e dando uma uniformidade através da 

legislação ao funcionamento da escola, agora organizada em um espaço próprio, com 

diferentes agentes, e não mais centrada no professor e na casa do mesmo. 

 

 

4.1 O olhar de perto: a presença do Estado na escola (1909-1930) 

 

 

 As decisões acerca da organização educacional do ensino primário na Primeira 

República brasileira foram tomando um viés que necessitava de uma presença mais 

vigilante do Estado. Os discursos feitos pelos grupos políticos da época, bem como 

pelos educadores e higienistas, a respeito do modelo educacional que deveria ser 

adotado pelo país, apresentava uma grande mudança quanto aos aspectos 

pedagógico e administrativo.  

Contudo, as mudanças ocorridas e as decisões realizadas pelos estados 

brasileiros acerca de como deveria ser o ensino primário não se fizeram por uma livre 

iniciativa de melhorar a educação. Até se encontrará uma certa lentidão na instalação 

dos grupos escolares no Brasil, bem como perceber nos discursos dos políticos da 

época reclamações sobre a precariedade do ensino público. 

As mudanças ocorridas estavam relacionadas a novas perspectivas e olhares 

sobre a educação. No meio intelectual e político republicano, afirmava-se que para 
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um país sair do atraso e se desenvolver, era necessário investir na educação e que a 

mesma deixaria de formar súditos para agora formar cidadãos republicanos. 

A República necessitava se consolidar, e seus líderes acreditavam que através 

do discurso educacional poderiam forjar nas novas gerações uma sociedade pautada 

nos valores republicanos. Além disso, as realizações na área educacional serviram de 

propaganda política na busca de aumentar a aceitação do novo modelo político 

brasileiro. Era um período de grande publicidade através das obras de 

embelezamento das cidades com discurso de modernidade e de construção de 

prédios próprios para o ensino das crianças, algo não comumente visto no Império. 

Contudo, a nova organização através da junção de escolas isoladas em um 

único prédio foi um meio que colaborou também com a ação mais incisiva dentro da 

educação por meio do Estado, pois o novo sistema educacional que era proposto tinha 

em suas orientações uma legislação bem direcionada, específica e minuciosa, 

buscando abarcar a educação de forma completa. Porém, como fiscalizar, se o que 

tinha sido acordado na lei educacional seria cumprido, se a educação direcionada pelo 

governo seria repassada para as novas gerações, colaborando na formação do 

cidadão republicano? 

Para isso, fez-se necessário retornar ao Império e trazer para República alguns 

elementos fiscalizadores, que pudessem ser os ‘olhos’ vigilantes do Estado, a saber: 

o Diretor de Instrução Pública, os delegados e os inspetores de ensino. No entanto, o 

novo modelo escolar trouxe a novidade da fiscalização por meio de um diretor para o 

grupo.  

Segundo o Diretor de Instrução Pública, Francisco de Abreu Pinto, o “mestre 

mais competente será o diretor do grupo, lecionando sua classe, respondendo por 

todo serviço, orientando seus colegas e figurando nas relações oficiais.” (RIO 

GRANDE DO NORTE, p. 56, 1908). Nos grupos de pequeno porte, o diretor era 

também o professor (em geral o professor da escola masculina), e nas de porte maior, 

o mesmo era retirado da função de professor e exercia somente a gestão do grupo.  

Contudo, algo importante também de se observar era a função dessa figura na 

administração da escola. Entre as atribuições do diretor escolar estava a de orientar 

seus colegas professores na condução pedagógica e sendo aquele que respondia 

pelas relações com o Estado, ou seja, quem respondia pela escola diante da Diretoria 
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de instrução Pública. Como também era o que tinha obrigação de fiscalizar a ordem 

dentro do grupo, observando se todas as determinações estavam sendo realizadas. 

Na legislação educacional do Rio Grande do Norte de 1909, encontra-se o 

Diretor de Instrução Pública apresentando de forma minuciosa as diretrizes dadas aos 

diretores escolares a respeito da sua função no Decreto n. 221, de 13 de maio de 

1909: 

“Art. 123º Compete ao diretor de qualquer estabelecimento de 
instrução:  
1.  A representação official nas relações externas; 
2. A direcção geral das cadeiras, para seu regular funccionamento; 
3. Representar contra os funccionários encontrados em falta e applicar 
as penas regulamentares;  
4. Velar pela conservação do edifício e utensílios; 
5. Requisitar o fornecimento do material e expediente ao poder 
competente; 
6. Encerrar diariamente o livro do ponto marcando as faltas do pessoal; 
7. Organizar no último dia do mez, conforme o livro do ponto, a folha 
de pagamento da pessoa, mencionando as faltas e seus motivos para 
ser enviado ao tesouro; 
  8.  Apresentar relatório annual de todo o movimento da   repartição 
ao seu cargo; 
9. Cumprir e fazer cumprir as leis do ensino e as instrucções da 
Directoria Geral.” (RIO GRANDE DO NORTE, 1909, p. 135). 

 

O diretor do grupo é o representante da Diretoria nos relacionamentos com 

outros órgãos e instituições da localidade, com a sociedade local. Pode-se observar 

isso ao ver-se as relações que o Grupo Escolar Barão de Mipibu possuía com outras 

organizações municipais, como pessoas de posses, o prefeito da cidade, juízes da 

comarca, bem como era requisitado para reuniões e festas da cidade, conforme afirma 

Amaral (p. 30, 2009): 

 

[...] foi neste prédio que se realizaram grandes festas sociais, (famosos 
bailes do 7 de setembro com a banda marcial da aeronáutica) [...] 
todas as atividades que se fizessem necessárias a um local apropriado 
para o êxito do evento, pois era o único prédio com tais características. 

 
 
Entre as atribuições do cargo de diretor apresentadas pelo Decreto n. 221, de 

13 de maio de 1909, pode-se observar uma preocupação do gestor do Grupo Escolar 

Barão de Mipibu em cumprir as ordens vindas e as funções exigidas pela Diretoria de 

Instrução Pública. Ao estudar a documentação do grupo, observa-se o cumprimento 
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de muitas das diretrizes, das quais pode-se citar a atenção na descrição do inventário 

dos móveis e objetos do grupo, como mostram os documentos a seguir: 

 

FIGURA 32: Trecho de relação dos bens do Grupo Escolar Barão de Mipibu  

 

Fonte: Livro de Inventário de Móveis do GEBM (1909). 
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FIGURA 33: Assinatura do Diretor do Grupo Escolar Barão de Mipibu no Livro de 

Inventário (1909). 

 

Fonte: Livro de Inventário de móveis do GEBM (1909) 

 

O registro dessas informações acontecia anualmente, e ao observá-lo ano após 

ano, pôde-se perceber que se demorava bastante para novas aquisições e que a 

escola passava longos períodos com o uso de material quebrado ou antigo.  

Relacionada ao registro de inventário estava a responsabilidade do diretor do 

grupo de requisitar o fornecimento do material e expediente ao poder competente, 

exemplificado no livro do Registro da entrada e saída de papéis da escola isolada 

masculina do Grupo Escolar Barão de Mipibu dos anos de 1915 e 1916: 

 

Setembro – dia 25  
Um oficio ao presidente da intendência municipal de S. José de Mipibu, 
solicitando objetos de expediente. 
Outubro – dia 30 
Outro a mesma autoridade, requisitando ainda objetos de expediente. 
(GRUPO ESCOLAR BARÃO DE MIPIBU, 1915). 
Maio – dia 18  
Um oficio do professor desta escola ao Sr. Delegado escolar 
requisitando o seguinte material: 
½ resma de papel pautado; 
20 folhas de papel de desenho ; 
1 caixa de pennas; 
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2 duzias de lápis; 
1 boião tinta; 
3 folhas mata-borrão 
2 vassouras 
2 espanadores 
1 caixa de giz 
1 borracha p. lápis e tinta. (GRUPO ESCOLAR BARÃO DE MIPIBU, 
1916) 

 

 Ao se cruzarem as informações a respeito das solicitações de material e do 

inventário de móveis e objetos do Grupo, pode-se perceber que mesmo em meio ao 

cumprimento da legislação educacional por parte do diretor, o mesmo não ocorria em 

relação à intendência que era responsável pelos materiais de expediente que 

demoravam a atender as necessidades do grupo, visto que na citação observa-se que 

o diretor solicita o material no dia 30 de setembro, e sem nenhum sucesso renova o 

pedido no dia 25 de outubro, não encontrando retorno por parte da Intendência nas 

documentações. Essa falta de celeridade na reposição do material prejudicava o bom 

funcionamento do estabelecimento. 

Outra função, encontrada com frequência na documentação do grupo, eram as 

solicitações de reparo no prédio escolar, apresentando-se o zelo pela conservação do 

edifício e dos objetos que lá existiam.  

 

FIGURA 34: Trecho de solicitação de reparos no Grupo Escolar Barão de  

Mipibu (1910) 

 

Fonte: Grupo Escolar Barão de Mipibu (1910).  
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É interessante perceber que as solicitações feitas à Diretoria de Instrução 

pública nem sempre demoravam para ser atendidas, podendo ser até mesmo 

consideradas ágeis, como é o caso do pedido de reparo no prédio feito pelo diretor da 

escola no dia 8 de janeiro e atendido pela diretoria dentro do espaço de 19 dias.  

 

Janeiro – 8 
Um oficio ao delegado escolar, neste ..... , requisitando o prédio do 
grupo para nele terem lugar urgentes reparos. 
Janeiro 27 – entrada 
Um oficio do senhor delegado escolar ao professor da escola isolada 
deste grupo, comunicando achar-se o edifício do mesmo grupo a 
disposição do mesmo professor, em virtude do termino dos reparos 
por que estava passando. (GRUPO ESCOLAR BARÃO DE MIPIBU, 
1916) 

 

Além desse tipo de comunicação, encontram-se outras dentro da 

documentação do Grupo Escolar Barão de Mipibu, em que se pode observar a relação 

hierárquica entre os cargos. No primeiro exemplo, vê-se a Diretoria de Instrução 

Pública se manifestar de forma incisiva, ordenando que a escola não tomasse parte 

em manifestações particulares, sem o consentimento da Diretoria. 

 

Junho 1 
Um oficio do dr. Diretor geral da Instrução Pública ao professor desta 
escola isolada, circular, recomendando que, sem prévio 
consentimento da diretoria geral, nenhuma escola ou grupo escolar 
poderá tomar parte em manifestações particulares. (GRUPO 
ESCOLAR BARÃO DE MIPIBU, 1916). 

 

Tal postura refletia o relacionamento de verticalidade existente na relação 

Estado-Escola. Contudo, em meio às correspondências, encontram-se momentos de 

certa resistência velada às decisões da Diretoria. A seguir podem-se ver trocas de 

comunicados entre o GEBM e a Diretoria de Instrução Pública, nas quais existe uma 

certa insistência por parte do diretor do grupo para modificar as férias do meio do ano 

da instituição. 

Janeiro 22 – saída  
Um oficio do professor da escola isolada masculina, ao Diretor da 
Instrução, pedindo deslocamento das férias do mês de junho para o 
corrente mês. 
Janeiro 27 – entrada 
Um oficio do Diretor da Instrução ao professor da escola isolada 
masculina deste grupo, não consentindo no deslocamento das férias 
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do mês de junho para o mês de janeiro justificando essa sua resolução 
em justos motivos. 
Maio 18 – Saída  
Um oficio do professor desta escola, ao dr. Diretor geral, pedindo para 
serem deslocados as férias do mês de junho para o mês de novembro 
do corrente ano letivo atendendo as vantagens que esse procedimento 
traz ao ensino público, neste município. 
Junho 5 - Entrada 
Uma portaria de 31 de maio, próximo da Directoria da Instrução 
pública, deslocando as férias do mês de junho para o mês de 
novembro, nos termos do regimento interno dos grupos escolares, e 
por solicitação do professor desta escola. 
Novembro 3 – Saída  
Um oficio ao diretor da Instrução Pública, do professor desta escola 
comunicando o encerramento das aulas no dia 30 de outubro próximo 
findo e enviando a cópia da ata dos exames realizados dias 27 e 28 
do mesmo mês. (GRUPO ESCOLAR BARÃO DE MIPIBU, 1916). 
 

 
Na primeira tentativa, vê-se que houve uma negação por parte do Diretor Geral 

ao pedido feito pelo grupo, sendo assim o diretor do grupo modificou o seu argumento, 

fazendo-o para o mês de novembro, justificando que dessa forma para o ensino do 

município seria proveitoso. Então, dessa vez consegue uma resposta positiva, a qual 

é justificada pelo uso do Regimento Interno dos grupos escolares. 

 Pensa-se que, diante dessa situação, o diretor do grupo tenha recorrido ao 

Regimento interno para conseguir o seu objetivo, utilizando dos mecanismos legais 

para embasar a sua resistência nas ordens da Diretoria, e que tais correspondências 

revelam que no diálogo entre as partes, era necessário o uso da legislação como 

brecha para se conseguir algo. Pode-se observar que diante da requisição do diretor, 

o mesmo com a negação de sua autoridade, recorreu ao Regimento para poder 

receber a liberação desejada. Isso revela que nessa dinâmica de verticalidade, nem 

sempre era aceito o primeiro direcionamento da Diretoria, apresentando uma certa 

resistência às suas diretrizes, quando não correspondessem às necessidades do 

Grupo Escolar. 

 Outra função importante do diretor era “cumprir e fazer cumprir as leis do 

ensino e as instrucções da Directoria Geral”, como expressa o Art. 123 do Decreto n. 

221, de 13 de maio de 1909, ou seja, cumprir, fiscalizar e relatar aos superiores o bom 

andamento da instituição, ser os ‘olhos da Diretoria Geral’, tanto no aspecto 

administrativo quanto pedagógico, sendo essa uma maneira encontrada pelos 

governos de controlar o funcionamento das diretrizes traçadas para a educação. Essa 

tarefa dada ao diretor é possível perceber nos prédios construídos especificamente 
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para grupos escolares, a partir da posição espacial da sala da direção em relação às 

demais, pois possuíam o modelo panóptico semicircular, o que disponibilizava a 

disposição da sala central (sala do diretor) de forma que fosse possível ao diretor estar 

atento ao andamento das aulas nas outras salas (MOREIRA, 2005).  

 No caso do Grupo Escolar Barão de Mipibu, o prédio foi readaptado para tal 

função, mas mesmo assim pode-se observar na sua planta baixa19 que a localização 

da direção se apresentava logo na entrada do edifício e nas proximidades das salas 

de aula, o que facilitava a observação do diretor e a execução de relatórios para a 

Diretoria Geral sobre o andamento da escola. Esses relatórios eram enviados 

mensalmente a Diretoria e ficavam registrados no livro de Entrada e Saída de papéis 

do grupo, como se vê a seguir: 

 

Mês de agosto – dia 3 
Um ofício do professor Severino Bezerra, diretor deste grupo, ao 
diretor da instrução pública, enviando os mapas de matricula, 
frequência, aproveitamento e classe dos alunos, como também o 
extrato do ponto dos professores deste grupo, relativo a 17 dias do 
mês de julho findo. 

 

 Essa comunicação constante entre o diretor do grupo e a Diretoria Geral de 

Instrução Pública reforça a ideia do caráter controlador do Estado sobre a educação 

naquele período. A fiscalização encerrava também um imaginário, o da escola da 

ordem e da moral, dois ideais que caminhavam juntos na construção imagética da 

escola republicana.  

Contudo, as maneiras encontradas de fiscalizar o novo ambiente escolar não 

se encerravam por aí, existiam outras formas de organização que, segundo afirma 

PAIVA (2015, p. 99), colaboravam para a imagem da presença do governo na vida da 

escola. Eram  

[...] os denominados conselhos escolares, responsáveis pela 
fiscalização do ensino nos municípios; eram presididos pelos prefeitos, 
outro dispositivo utilizado na organização eram os delegados 
escolares que fiscalizavam as escolas oficiais e subvencionadas nos 
municípios onde não houvesse Conselho Escolar (PAIVA, 2015, p. 
99). 

 

No caso de São José de Mipibu, existia o Conselho Escolar ou de Ensino, 

conforme se encontra diversas vezes na documentação do Grupo Escolar Barão de 

                                                             
19 Ver Planta Baixa do Grupo Escolar Barão de Mipibu no capítulo 1. 
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Mipibu, o qual foi presidido pela mesma pessoa do intendente municipal, Inácio 

Henrique de Paiva. Pode-se observar, nos livros de Exames e Promoção dos alunos 

da instituição, que o mesmo se fazia presente nas solenidades e, quando não podia, 

mandava sua secretária representando-o. 

 Além desses organismos fiscalizadores das instituições educacionais, tem-se 

a figura do Diretor de Instrução Pública, que perdurava desde o Império, adentrando 

a República, acumulando também a função de diretor do Atheneu, mas que em 1905, 

através do Decreto n. 153, de 23 de fevereiro, suprimia a Diretoria Geral de Instrução 

Pública (LIMA, 1927). 

 

Considerando que as funções do Diretor Geral da Instrução Pública, a 
quem incube a visita e a fiscalização pessoal das escolas em todo o 
Estado estão sendo exercidas por autoridade de jurisdição limitada e 
permanente na capital, qual é um dos lentes e Diretor do ensino 
secundário; (RIO GRANDE DO NORTE, 1905, p. 134). 

 

 Contudo, na legislação de 1908, através do Decreto nº 178, de 29 de abril de 

1908, observa-se o restabelecimento da Diretoria de Instrução Pública, juntamente 

com a criação da Escola Normal e os grupos escolares no estado do Rio Grande do 

Norte. Buscava-se oficializar o cargo dentro da perspectiva do novo governo, o qual 

enfatizava em seu discurso a importância de tal função para o desenvolvimento da 

educação local, ao explanar que: 

 

O Governador do Estado do Rio Grande do Norte:  
Considerando que é urgente a reorganização da Instrução Pública, 
para adaptá-la às novas condições sociais e interesses respeitáveis 
do povo no governo republicano; (RIO GRANDE DO NORTE, 1907, p. 
51) 

 
 

Na reforma, observa-se que ocorre uma mudança na estrutura da Diretoria 

Geral de Instrução Pública: ela passou a ser mais resumida e centralizada nas mãos 

do Diretor, diferindo do Decreto nº 18, de 30 de setembro de 1892, feito por Pedro 

Velho, no qual a Diretoria era composta por um Diretor Geral, um Secretário, além de 

um Conselho Literário formado por um professor do Atheneu, um professor primário 

da capital, o presidente da Intendência municipal e um cidadão nomeado pelo 

Governador, mostrando-se mais ampla a participação de diversas instâncias.  
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Art. 2º A nova repartição terá um secretário e um porteiro contínuo, 
provido o primeiro cargo mediante concurso de título ou na falta deste 
de provas pública, sendo preferidos, e igualdade de condições, os 
bacharéis em Ciências e Letras e os normalistas titulados pelo 
Atheneu Rio Grandense e pela Escola Normal do Estado. (RIO 
GRANDE DO NORTE, 1908, p. 51) 

 

 Com o restabelecimento na legislação da Diretoria de Instrução Pública, foram 

reiteradas também as funções da figura do Diretor Geral. 

 

Autorizado pela Lei nº 249, de 22 de novembro de 1907,  
Decreta:  
Art. 1º. É restabelecida a Diretoria Geral da Instrução Pública, com as 
atribuições constantes do regulamento que baixou com o decreto nº 
60, de 14 de fevereiro de 1896 e do que fora expedido para uniformizar 
a legislação do ensino público, depois da promulgação da Lei Federal 
ora em discussão.   [...] 
Art. 8º A administração, fiscalização e regulamentação didática das 
escolas, pertencem exclusivamente ao Diretor Geral da Instrução 
Pública. 
Art. 10º O Diretor Geral da Instrução organizará o Regimento dos 
Grupos Escolares nos moldes do “Augusto Severo”, apenas com a 
modificação aconselhada pelas condições locais, consolidando as leis 
em vigor e regulando minuciosamente a parte pedagógica (RIO 
GRANDE DO NORTE, 1908, p. 51-52) 

 
 

A função de Diretor Geral era o cargo mais elevado na área educacional e 

nomeada pela pessoa do governador, sendo uma figura de confiança do governo. Era 

a personalidade que mais se aproximava do Governo do Estado, ao se tratar de 

assuntos da instrução pública. Em geral, tinha o poder de legislar e de executar no 

âmbito educacional.  

 
Como autoridade nesse aspecto, tinha o domínio sobre a legislação e 
os regulamentos que os professores e diretores deveriam seguir em 
suas práticas educativas, logo, recorrentes eram os textos em que o 
Diretor esclarecia dúvidas acerca do procedimento mais adequado 
nos diversos aspectos do Ensino do Estado. (MORAIS, 2018, p. 69). 

 
 

Nas primeiras décadas do século XX, o prestígio dado ao Diretor Geral foi se 

tornando crescente diante do contexto sócio-político em que os republicanos 

colocavam a educação como carro-chefe de seus discursos sobre a modernização do 

país, e os diretores escolhidos buscavam fortalecer a propaganda republicana, 

através das suas colocações na sociedade. Assim, era uma figura que colaborava 
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para a construção de um imaginário educacional do início da República; sua pessoa 

se apresentava como o representante desse novo Estado que se dizia moderno, 

contrapondo-se ao período imperial, mesmo que o cargo fosse herança do Império. A 

sua presença representava a imagem do govenador: onde o Diretor se fazia presente 

era o Estado que ali estava também. Era muito forte um imaginário formado em torno 

da sua figura que o colocava como autoridade central educacional, alguém respeitado 

e que detinha amplos poderes nas decisões educacionais do governo.  

 

Prestigiado pela sua função, o cargo de Diretor Geral era considerado 
no contexto social como nobre missão, dada as dificuldades do seu 
exercício.  Suas decisões poderiam implicar em positivas ou difíceis 
consequências para a educação do Estado. E a responsabilidade em 
criar regimentos escolares adequados para o funcionamento dos 
grupos escolares, escolas isoladas e os demais segmentos de âmbito 
educacional. Quanto maior o alcance social das ações de um cargo, 
maior influência no contexto sociocultural a ele será atribuído. A 
educação de vilas e cidades desde o menor dos interiores do Estado 
estava sob a tutela do Diretor Geral que através da proposta de criação 
de grupos escolares, escolas ambulantes, cadeiras escolares, 
fiscalização da atuação profissional e criação de concurso para 
provimento de professores, influenciava na vida de muitas pessoas. 
(MORAIS, 2018, p. 70) 

 

Diante da sua importância, era comum a presença do Diretor de Instrução 

Pública na participação de eventos sociais e políticos, bem como em inaugurações de 

grupos escolares, nas solenidades de conclusão do ensino primário na capital do 

Estado, festividades escolares e ter espaço nas discussões dos meios de formação 

da opinião pública, como era o caso dos jornais locais. Essa presença atuante em 

meio aos grupos sociais do Estado colaborava para a construção de um imaginário 

acerca da função que o Diretor Geral exercia. A sua imagem em meio aos eventos da 

sociedade era de representante do governo, mas também de uma autoridade 

relevante social. 

 Dentre as suas funções de Diretor Geral, estava a de visitar as instituições 

educacionais do estado e fiscalizar o seu andamento. Contudo, ele era auxiliado pelos 

inspetores de ensino, função que foi reinserida na legislação de 1909, a saber através 

da lei 284, de 30 de novembro de 1909: 

 

 Art. 3º É livre a fundação de estabelecimentos de ensino, sujeitando-
se seus diretores à fiscalização e inspeção oficial no que respeita à 
moralidade, higiene, proibição de castigos físicos e informações para 
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estatística. Art. 14 – A inspecção technica ou profissional será feita 
pelo director geral e pelos inspectores de ensino que forem escolhidos 
livremente entre os professores de primeira classe, com jurisdicção em 
cada districto (RIO GRANDE DO NORTE,1909). 

 

No Grupo Escolar Barão de Mipibu, as visitas eram realizadas pelo inspetor 

Amphilóquio Soares da Câmara20, que foi responsável pela fiscalização da instituição 

entre 1910 a 1920. Ao visitar as escolas, o diretor do grupo repassava as informações 

acerca do funcionamento, através dos registros e anotações feitas ao longo dos 

meses. De posse dos informes e das solicitações dos estabelecimentos, o inspetor 

elaborava um relatório apresentando o que tinha visto e percebido na escola que 

visitara. Esse documento era conhecido como Termo de Visita e Exame, e em posse 

dessa documentação, o Diretor de Instrução Pública produzia um relatório final, 

apresentando ao governador a situação da educação do Estado, bem como possíveis 

resoluções para os problemas encontrados. 

É interessante observar que as personalidades escolhidas para ser Diretores 

de instrução Pública, assim como inspetores de ensino, além de serem a presença do 

Estado dentro das escolas, eram intelectuais da educação da época, homens que ao 

acompanharem as escolas através de viagens, pensavam sobre a mesma. Não 

obstante o seu lugar de fala como representantes do Estado, eram personalidades 

marcadas por estudos sobre a educação norte-rio-grandense. 

 A título de exemplo, pode-se mencionar o Diretor Geral Nestor dos Santos 

Lima (1924-1929), que era um intelectual que teve alta produção no âmbito 

educacional, a saber: Lições de Metodologia (1911), Metodologia do Ensino Primário 

e Normal (1913), Síntese das leis de ensino (1926), Um Século de Ensino Primário 

(1927), O Celibato Pedagógico (1928). Além da produção bibliográfica, teve influência 

através de discursos, bem como as constantes publicações de seus posicionamentos 

educacionais nos jornais do período como A República. 

Na mesma dinâmica que Nestor dos Santos Lima e outros diretores gerais, 

muitos inspetores escolhidos pela Diretoria Geral também participavam dessa elite 

pensante do Estado. É o caso de Amphilóquio Soares da Câmara, que como os 

demais, tinha um amplo conhecimento do ensino da época devido a sua formação e 

                                                             
20 Amphilóquio cursou a primeira turma da Escola normal, formando-se em 1910. 
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suas viagens pelas escolas do interior, e enquanto inspetor, teve uma produção 

intelectual importante, conforme afirma Cordeiro (2017, p. 2825): 

 

Na prática das mencionadas visitas, Anphilóquio Câmara escrevia 
sobre o que ocorria no cotidiano das escolas, na função de inspetor, 
viajou por todo o estado do Rio Grande do Norte. É possível vislumbrar 
as representações dessas visitas no jornal “A República”, inicialmente 
na coluna “A reforma da instrução – Grupos Escolares” e, 
posteriormente, na coluna “Pelo ensino – visitas escolares”. 

  

O mesmo, por sua influência intelectual, foi escolhido para ser o presidente da 

Associação dos professores em 1921 (CORDEIRO, 2017), quando deixou de ser 

Inspetor de Ensino, encerrando, assim, as suas visitas anuais ao Grupo Escolar Barão 

de Mipibu.  

 No entanto, enquanto inspetor de ensino e suas visitas ao G. E. Barão de 

Mipibu, encontraram-se vários termos de visita feitos pelo próprio que revela a atuação 

quanto à fiscalização na instituição. Tais documentos escolares eram registrados em 

um livro e entregues pela Diretoria de Instrução Pública e com todas as folhas 

rubricadas pelo diretor de Instrução em duas vias, uma para a escola e outra para a 

Diretoria. Leia-se o Art. 59º: “A escrituração oficial será feita em livros fornecidos pela 

Diretoria Geral, devidamente abertos, numerados, rubricados e encerrados, a saber: 

1º da porta; 2º do ponto; 3º de matrícula; 4º de visitas oficiais e exames; 5º de 

inventário; 6º de notas diárias”. (RIO GRANDE DO NORTE, 1910). 

Os relatórios feitos pelos inspetores tinham como título “Termo de Visita e 

Exame” e uma folha de rosto, explicando o seu objetivo. A seguir, tem-se a imagem 

da capa de um exemplar desses relatórios. 
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FIGURA 35: Capa do Livro de Termo de Visita e Exame (1918-1929) 

 

Fonte: Grupo Escolar Barão de Mipibu  

 

Possuía em média de 3 a 4 páginas, de uma escrita que se apresentava 

humanista, feito manuscrito, com riquezas de informações sobre o cotidiano da 

instituição e com orientações acerca de melhoramentos para o funcionamento do 

grupo. A própria composição do documento, escrito em formato de prosa, revelava 

uma atenção em descrever a escola e a sua situação em geral, mas também as suas 

especificidades.  

A seguir, tem-se as imagens e a transcrição de um Termo de Visita do Grupo 

Escolar Barão de Mipibu, que se encontra no anexo desse texto e no qual se pode 

observar como era escrito esse documento, como também as preocupações que 

trazia como informações e recomendações importantes para ser vivida pela escola. 
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FIGURA 36: Termo de Visita e Exames do Grupo Escolar Barão de Mipibu (1913) 

 

 

     Fonte: Grupo Escolar Barão de Mipibu (1913) 
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FIGURA 37: Cont. do Termo de Visita e Exames do Grupo Escolar Barão de Mipibu (1913) 

 

Fonte: Grupo Escolar Barão de Mipibu (1913). 
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FIGURA 38:  Fim do Termo de Visita e Exames do Grupo Escolar Barão de Mipibu 

(1913). 

 

    Fonte: Grupo Escolar Barão de Mipibu (1913) 
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Fonte: Grupo Escolar Barão de Mipibu (1913). 

  

Observa-se que tal documento, produzido pela Diretoria de Instrução Pública 

para relatar o funcionamento dos grupos escolares, também encerrava um imaginário, 

pois como afirma Le Goff, ao escrever sobre as fontes escritas no estudo da História 

do Imaginário: 

 

Os documentos sobre que o historiador trabalha podem todos, sem 
dúvida, encerrar uma parte de imaginário. Até o mais prosaico dos 
documentos pode ser comentado, quer na forma, quer no conteúdo, 
em termos de imaginário. O pergaminho, a tinta, a escrita, os selos, 
etc. exprimem mais que uma representação: exprimem também uma 
imaginação da cultura, da administração, do poder. O imaginário do 
escrito, não é o mesmo da palavra, do monumento ou da imagem. As 
fórmulas do protocolo inicial, das cláusulas finais, da datação, a lista 
das testemunhas – para não falar do texto propriamente dito – 
reflectem não só as situações concretas, mas também um imaginário 
do poder, da sociedade, do tempo, da justiça, etc. (LE GOFF, p. 13, 
1994). 

 
 

TERMO DE VISITA 

 

Aos vinte e nove dias do mêz de maio de mil novecentos e treze, visitei officialmente 

o grupo escolar “Barão de Mipibu”, colhendo favorável impressão não só pelo 

funccionamento de suas aulas, como pelo bom estado de asseio e conservação em que se 

encontra o edifício, e regular aproveitamento e procedimento de seus educandos. A 

escripturação escolar está em dia, feitos em livros competentemente legalisados, notando 

não sendo apenas lavrado o termo dos exames que se devem ter procedidos neste grupo 

durante a 2º quinzena de novembro último, conforme determina o código de ensino.  

Recomendo aos professores, a bem do adiantamento dos alunos, que na véspera dos 

feriados e encerrado os trabalhos do dia, quando não for possível realizar as festas 

comemorativas, façam preleções cívicas aos seus discípulos, instruindo-os sobre os factos 

que motivam o feriado do dia seguinte, procurando sempre ministrar-lhes taes licções da 

historia pela biografia dos auctores desses feitos memoráveis. 

Grupo Escolar Barão de Mipibu, em São José, 19 de maio de 1913. 

Anfhilóquio Camara 

(Inspetor de Ensino) 
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Tais documentos, vistos a forma e o conteúdo da sua escrita, exprimem uma 

imaginação da cultura letrada da época acerca das intenções da educação, da 

administração educacional e do poder que a construção desses textos tinha, sendo 

vistos como a versão verdadeira da escola pelos que produziam, por fazerem parte 

de um grupo de especialistas no assunto. Observando as rubricas do Diretor Geral 

feitas no papel, vê-se que se trata um documento administrativo de grande relevância. 

A forma como era escrito tal texto revela um imaginário daquele tempo, como a 

sociedade compreendia a construção e organização dos seus registros. 

O conteúdo mostra um Estado preocupado com a formação de um imaginário 

embasado no civismo, no nacionalismo, com a preocupação em transmitir às novas 

gerações a história dos heróis nacionais. Um imaginário da ordem e do progresso, em 

que a atenção está na organização metódica do funcionamento escolar, em que o 

cotidiano da escola reflita as ideias de moral e ordem adotadas pelos republicanos 

das primeiras décadas do século XX no Brasil. 

Por fim, pôde-se observar, através do Grupo Escolar Barão de Mipibu, que nas 

primeiras décadas dos grupos escolares no Rio Grande do Norte, a relação Estado-

Educação se revelava bastante presente por meio de vários agentes criados para 

fiscalizar e controlar a educação do Estado. Compreendeu-se também que tais 

medidas, na prática, encerravam um imaginário da ordem e do poder na nova escola 

que estava surgindo. A legislação educacional, os agentes e os meios documentais 

(registro de ponto, matrículas, inventários de móveis, diários de classe, termos de 

visitas e exames) criados como forma de controle da escola republicana, mostravam-

se como mecanismos que buscavam moldar a educação segundo os princípios do 

governo republicano. 

Além disso, foi visto que os agentes responsáveis pela fiscalização das 

instituições, ou seja, os inspetores de ensino e o próprio Diretor de Instrução Pública, 

representavam a presença do Estado e também compunham um imaginário 

intelectual educacional da época, pois não eram apenas personalidades que 

fiscalizavam as escolas, mas eram intelectuais que estudavam e pensavam sobre a 

escola republicana, o que aumentava o seu prestígio social em uma sociedade de 

caráter elitista e acadêmico.  
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4.2 Dividindo tarefas: inspeção e expansão escolar (1930-1950) 

 

O início da década de 1930 foi marcado por várias mudanças: no aspecto 

político, com posse de Vargas; econômico, pois o país atravessava a crise do café e 

ainda sentia os efeitos da ‘Crise de 29’ nos EUA, e o início do processo de 

industrialização iniciado nesse período no Brasil; e por fim, educacional: diante desse 

contexto, também havia mudanças significativas, tanto acerca do pensamento 

pedagógico e filosófico da educação com o Manifesto dos Pioneiros da Educação 

Nova (1932), como das ações do novo governo federal, que repercutia nos estados 

federados. 

A bandeira levantada por Vargas na área educacional, ao longo dos seus 15 

anos no poder, era a de um projeto nacionalista, que se tornou mais evidente durante 

o Estado Novo. Os atos governamentais na educação foram orientados por ideias de 

desenvolvimento e modernização no intuito da construção de uma identidade 

nacional. Para isso, foi criado o Ministério dos Negócios da Educação e Saúde, um 

órgão federal que regulamentasse todo o ensino do país. Diante disso, por mais que 

o ensino primário continuasse sob a tutela dos governos estaduais, daquele momento 

em diante teriam um organismo federal orientador das suas ações.  

Com a organização do Ministério para a educação do país, as antigas Diretorias 

de Instrução Pública nos estados passaram a ser denominadas de Departamento de 

Educação21, mas mantinham-se, em geral, as mesmas funções do antigo nome e 

ainda possuíam os mesmos mecanismos de fiscalização e controle através dos 

diretores das instituições escolares e dos inspetores de ensino.  

Foi um período marcado por políticas nas esferas federal e estadual da 

expansão da educação escolar primária, que teve apoio através de órgãos que foram 

criados, como o Fundo Nacional do Ensino Primário (1942), e do Convênio Nacional 

de Ensino Primário, acordados entre a Federação e o Rio Grande do Norte, bem como 

pelo Estado e os seus municípios, os quais promoviam a educação, conversão e 

transferências de escolas primárias de diversos níveis, já que os formatos dos 

primeiros grupos escolares começavam a se apresentar como uma via mais onerosa 

                                                             
21 No Rio Grande do Norte, encontra-se a nomenclatura Departamento de Educação, sendo utilizada já 
no final da década de 1920, especificadamente a partir de1925. Não foi identificada nenhuma lei desse 
período que explique a mudança na nomenclatura, porém associa-se tal modificação a reforma Rocha 
Vaz pelo Decreto No 16.782 A – de 13 de janeiro de 1925. 
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para o governo estadual; foram sendo abertas outras formas de ensino que 

coabitavam com o sistema dos grupos e que, em muitos casos, os diretores dos 

grupos das localidades respondiam pelas demais escolas da região (escolas isoladas, 

reunidas, rudimentares). 

Segundo (2015), o período da Era Vargas e da administração dos interventores 

no Estado do Rio Grande do Norte (1930-1947) foi de um considerável crescimento 

do atendimento escolar, como se pode observar no gráfico 2: 

 

GRÁFICO 2: Expansão Escolar do Rio Grande do Norte (1930-1947) 

 

Fonte: Melo (2015) 

 

 Ao observar-se o gráfico, confirma-se o crescimento da escolarização do 

Estado. É importante observar que mesmo diante do aumento de todos os tipos de 

escola, as que tinham o maior alcance populacional eram as escolas isoladas e as 

rudimentares, sendo a primeira existente antes dos grupos escolares e o segundo em 

nível, criado pelo decreto n. 448, de 30 de setembro de 1929. A mesma funcionava 

no turno da noite e era voltada para os trabalhadores. Contudo, os grupos escolares 

ainda gozavam de maior prestígio entre a sociedade, com um público ainda bastante 

elitizado. 

O aumento realizado na escolarização do Rio Grande do Norte foi através do 

auxílio dos órgãos citados anteriormente, mas também da ação do Departamento de 

Educação, através do seu diretor, que continuava sendo uma pessoa de relevância 

em meio à sociedade e alguém de confiança do governador.  
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 No Rio Grande do Norte, durante os anos de 1930 a 1950, houve algumas 

personalidades que estiveram à frente do Departamento conforme a preferência dos 

governadores e interventores instituídos. No quadro a seguir, pode-se observar o 

período de serviço prestado pelos diretores, os quais eram homens engajados nas 

questões educacionais que tiveram ao longo da sua vida experiência na educação do 

Estado e assim se destacaram através de suas ações, conhecimento político e de 

suas produções textuais sobre o tema educacional. 

 

QUADRO 9: Diretores do Departamento de Educação do RN (1930-1950) 

PERÍODO DIRETOR DE DEPARTAMENTO 

1930-1932 Severino Bezerra de Melo 

1933-1934 Amphilóquio Carlos Soares Câmara  

1935-1939 Amâncio Ramalho Cavalcanti  

1939-1943 Antônio Gomes da Rocha Fagundes 

1943-1950 Severino Bezerra de Melo 

  Fonte: Informações retiradas de Melo (2015). 

 

No quadro 9, observa-se que alguns diretores passaram pouquíssimo tempo 

na administração, seguindo a ‘dança das cadeiras’, segundo a conveniência do 

interventor que estava no poder. Contudo, no caso de Severino Bezerra de Melo 

(FIGURA 39), o qual durante a sua juventude foi o segundo diretor do Grupo Escolar 

Barão de Mipibu de 1910-1922 e fez parte da primeira turma da Escola Normal de 

Natal em 1908, foi o diretor de Departamento que mais permaneceu no cargo nesse 

período: aproximadamente vinte anos esteve à frente do Departamento de Educação, 

perpassando várias interventorias como os de Irineu Jofili, Bertino Dutra, General 

Fernandes Dantas, Georgino Avelino, Seabra Fagundes, Ubaldo Bezerra (irmão do 

professor Severino Bezerra de Melo), General Oreste da Rocha Lima e por governos 

democráticos como os de José Augusto Varela e Sylvio Pedrosa, durante a década 

de 1950 (SILVA e MORAIS, 2008). 

Durante esses quase 20 vinte anos como Diretor do Departamento de 

Educação no Rio Grande do Norte, Severino Bezerra de Melo foi responsável por 

implantar o ensino pré-primário através dos jardins de infância; também instituiu a 

merenda escolar nas escolas públicas e um serviço de Assistência Dentária Escolar 

em Natal, que foi ampliada para os grupos dos interiores, inclusive o Barão de Mipibu 
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na década de 1950, e foi na sua gestão e administração de Rafael Fernandes que foi 

concluído o prédio do Instituto de Educação em formato de X, que atualmente é 

denominado de Escola Estadual Atheneu Norte-Rio-Grandense, bem como colaborou 

com a expansão da escolarização no estado. Na sua permanência na direção do 

Departamento, o mesmo delineou um plano educacional que pretendia expandir os 

grupos escolares por Natal e interiores, mas é principalmente na capital que se 

observa a sua ação. 

 

FIGURA 39: Severino Bezerra de Melo  

 

Fonte: Acervo da Escola Municipal Prof. Severino Bezerra de Melo (2018) 

 

Outros diretores do Departamento de Educação também buscaram ampliar o 

acesso à educação, como Amphilóquio Carlos Soares Câmara, que durante as 

décadas de 1910 e 1920, foi o inspetor de ensino que visitava o Grupo Escolar Barão 

Mipibu. Câmara, em sua gestão, traçou um plano de desenvolvimento para a 

educação popular na área do ensino primário, através da Campanha Pró-Edificações 

Escolares, que pretendia ampliar as escolas e melhorar as estruturas e funcionava 

com a cooperação entre Estado e as prefeituras municipais. Além disso, comandou 
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outra campanha de combate ao analfabetismo escolar (MELO, 2015). Esse período 

foi marcado pela expansão de escolas, em sua variedade de modelos, como isoladas, 

grupos escolares, reunidas, rudimentares. Tal investimento estava condizente com as 

estratégias do governo Vargas de progresso do país. 

A ampliação da escolarização no Estado criou outras necessidades, dentre as 

quais o aumento de inspetores escolares, que precisavam regular o trabalho 

pedagógico nas escolas. Segundo Isobe (p. 117, 2011),  

 

Na hierarquia estabelecida, os inspetores técnicos, representantes do 
governo estatal, tinham autoridade tanto para modelar as práticas 
educacionais, quanto para constituir, a respeito delas um julgamento 
capaz de classificá-las como ―boasǁ ou ―másǁ quanto às condições 
físicas, materiais e pedagógicas encontradas. 

 
 
 Segundo a Exposição feita sobre a educação pelo interventor Mário Câmara 

no ano de 1935, explica-se que na década de 1930, havia apenas cinco inspetores 

regionais para todo o Estado, que foram designados através do Ato nº. 369 de 7 de 

março de 1934, pela Interventoria, para fiscalizar 270 escolas espalhadas pelo Estado, 

sendo 32 grupos escolares, 42 escolas reunidas e 196 escolas isoladas (MELO, 

2015). Diante da necessidade de fiscalização, o interventor percebia que era 

necessário ampliar a quantidade de pessoas para o cargo, diante do crescimento do 

ensino. Nesse intuito, fora sugerido pelo diretor de Departamento mais um inspetor e 

uma coordenação da atividade desses funcionários por uma sub-diretoria técnica de 

ensino (RIO GRANDE DO NORTE, 1935).  

Através da documentação do GEBM, observa-se que a inspeção escolar 

responsável pelo Grupo desde 1912 era Amphilóquio Carlos Soares da Câmara, e o 

mesmo permaneceu aproximadamente até o final da década de 1920.  
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FIGURA 40: Amphilóquio Carlos Soares da Câmara. 

 

Fonte: Cordeiro (2017) 

 

Isso revela uma continuidade na fiscalização escolar, pois por cerca de 13 anos 

era a mesma autoridade que visitava o grupo, ou seja, ele conhecia bem a realidade 

da instituição, seus problemas e seu andamento. Contudo, a partir da década de 1930, 

vê-se uma maior rotatividade nos inspetores que visitavam a escola, o que levou à 

reflexão acerca do distanciamento desses com o ambiente escolar, pois não 

mantinham uma rotina de frequência na instituição, já que a visita era anual, como 

também não se criavam vínculos com o espaço fiscalizado. Compreende-se que essa 

rotatividade indica que as visitas foram se tornando cada vez mais técnicas, algo 

reforçado pelos Termos de Visita de Ficha Técnica que surgiram no final de 1920 e 

início de 1930. Esse distanciamento da personalidade com o cargo foi modificando a 

imagem criada acerca da autoridade educacional que visitava as escolas. 

Do ano de 1930 a 1950, encontram-se, através da documentação, cerca de 12 

inspetores diferentes visitando o Grupo Escolar Barão de Mipibu. Em muitos 
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momentos, a cada ano um funcionário diferente do governo aparecia na escola para 

a fiscalização através do preenchimento do Termo de ficha técnica.  

Além disso, esse período traz a novidade da inserção feminina na inspetoria, 

pois antes era um cargo ocupado apenas por homens. Encontram-se, em meio aos 

doze inspetores que passaram pelo grupo entre 1930 a 1950, duas mulheres 

inspetoras, das quais Carmem Pedrosa foi a funcionária que mais permaneceu 

realizando visitas no Grupo, cerca de 4 anos seguidos; os demais apareciam um ou 

dois anos apenas e já eram substituídos por outros. 

Ao perceber tais mudanças, pode-se inferir que a presença feminina nesse 

cargo pode ter sido uma conquista de espaço que era prioritariamente masculino, bem 

como pode representar a diminuição no prestígio e na importância de tal trabalho 

desempenhado. Pois quando se amplia o número de inspetores e aumenta a 

rotatividade dos mesmos nas visitas ao Grupo, vê-se uma perda de prestígio social 

de tal cargo, diminuindo a sua imagem como autoridade representante do poder 

governamental e o tornando apenas um funcionário com uma função técnica de 

fiscalização que se fazia presente apenas uma vez no ano. 

 Ou seja, o que antes era feito apenas por um número reduzido de pessoas que 

possuíam certo status na sua imagem por representar o Diretor de Instrução Pública, 

o Estado dentro da escola, com o tempo passou a ser ampliado e acabou por 

descaracterizar tal imagem como prestigiosa para mais uma entre tantos funcionários 

que eram designados para visitar a escola naquele ano, mas que não criavam vínculos 

nem status, pois em um ano aparecia na instituição e no outro não mais, tornando o 

cargo distante da realidade escolar, bem como aparência de grande tecnicidade e que 

se tornou mais latente ao analisar a documentação da época. 

A respeito dos Termos de Visita, desde a inauguração do grupo (1908), 

observa-se que as visitas eram feitas uma vez no ano pelo inspetor de Ensino 

Amphilóquio Soares da Câmara, que assinava o termo, ou pelo delegado escolar, e 

que o documento já vinha rubricado pelo Diretor Geral de Inspeção; era um documento 

longo de três a quatro páginas como foi explicado na seção anterior.   

A partir de 1918, aconteceram mudanças na produção dos Termos, pois quem 

começou a relatar os acontecimentos da escola passou a ser o diretor da instituição, 

com a assinatura das professoras, e apresentava apenas a rubrica do inspetor, que 

ainda era Amphilóquio Soares da Câmara, além de um relatório introdutório feito pelo 
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mesmo. Na década de 1930, a visita permaneceu anual, mas a escrita dos Termos foi 

transferida para as professoras, e não mais pelo inspetor. 

Essas modificações ocorridas acerca de quem produzia tal documento indica 

que o processo não tinha condições de permanecer como era realizado, pois 

aumentaram-se os grupos escolares no Estado, e os inspetores não conseguiam 

administrar as visitas de todas as escolas. Então, além de essa visita ser em média 

anual, ele só conseguia fazer as verificações da escrituração dos acontecimentos da 

escola. A princípio, o diretor assumiu tal função de redigir o documento, mas também 

não o fez por muito tempo, pois a escola que dirigia também foi crescendo e o 

impossibilitando dessa função, passando, a partir da década de 1930, a ser uma das 

professoras a documentar o cotidiano das atividades escolares, atestadas pela sua 

assinatura e a do diretor escolar. 

As visitas de inspeção, nesse período, sofreram algumas mudanças na sua 

forma de documentar e relatar a situação das escolas. Pôde-se observar isso ao 

analisar os termos de visita do Grupo Escolar Barão de Mipibu, pois em meio a essa 

documentação, foi se encontrando uma nova forma de registro e atualização da 

escola, a saber, os Termos de visita de Inspeção Técnica do Estado. 

Como Le Goff (2004) afirma que até os documentos escritos encerram um 

imaginário, vê-se que a partir desse período, a novidade dos Termos de Inspeção 

Técnica corroborou para a compreensão das mudanças na representação da imagem 

da escola e da sua relação com o Estado. Outrora os grupos se apresentavam como 

elitistas e de pouco acesso populacional, mas a partir daquele momento, despontava 

um novo olhar sobre a educação, através da sua ampliação, aumentando assim o 

número de alunos nas escolas existentes, bem como de novas edificações escolares. 

A respeito da relação escola-Estado, representada pelo inspetor de ensino, observa-

se, através dessa documentação, que o mesmo se tornou cada vez mais distante do 

ambiente escolar. 

Em relação ao Termo de Visita de Inspeção Técnica do Estado, a partir da 

década de 1930, passou a substituir o relatório introdutório dos Termos de Visitas que 

eram redigidos pelo inspetor na década de 1920. Era um documento que 

acompanhava o inspetor nas visitas às escolas e que já vinha datilografado com 

espaços para serem preenchidos segundo as informações pedidas, um instrumento 

de caráter técnico que tinha por objetivo quantificar dados e apresentar de forma 
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resumida a situação aparente da instituição. A seguir tem-se as figuras 41 e 42, como 

exemplo desse tipo de documentação. As duas imagens escolhidas são de períodos 

diferentes e apresentam as mudanças ocorridas no decorrer do tempo. A partir delas, 

pode-se perceber quais informações eram requeridas pelo Departamento de 

Educação ao longo dos anos. 
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FIGURA 41: Termo de Visita e Inspeção Técnica (1930). 

 

Fonte: Grupo Escolar Barão de Mipibu (1930). 
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FIGURA 42: Termo de Visita de Inspeção Técnica do GEBM (1937)

 

Fonte: Grupo Escolar Barão de Mipibu (1937). 
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Ao analisar tais documentos, deve-se observar o local de escrita, a quem 

pertence e a quem é direcionado, pois “o documento não é qualquer coisa que fica 

por conta do passado, é um produto da sociedade que o fabricou segundo as relações 

de forças que aí detinham o poder”. (LE GOFF, 1990, p. 446). Tais documentos 

precisam ser compreendidos através da ótica de que não são neutros, encerram uma 

intenção e que estão ligados a quem detinha o poder.  Os documentos, como os 

Termos de visita e as fichas técnicas, eram produzidos por funcionários do governo, 

que tinham função de fiscalizar a escola a partir do olhar do Estado, e não dos que 

faziam a escola. Por isso, muitas das informações requeridas eram no âmbito da 

manutenção da ordem e do quantitativo das matrículas e frequências.  

Em geral, o documento trazia os dados de apresentação do lugar que seria 

fiscalizado, com uma preocupação com a quantidade de matrículas discriminando-as 

como inicial, geral e anual, frequência diária, mensal e por série, sendo tais 

informações divididas por masculino e feminino. Essa atenção a tais dados era uma 

preocupação do Departamento, pois era um termômetro de como estava o quantitativo 

populacional escolar e fazia parte das ações interventoriais, que utilizavam tais 

informações colhidas nas escolas para fazer seus relatórios anuais sobre a educação 

do Estado, que eram usados nas mensagens dos governadores, os quais deveriam 

relatar a situação estadual para o presidente do país. Pode-se ver isso no seguinte 

trecho: 

[...] está sendo por demais eficiente o ensino público no Rio Grande 
do Norte. Os grupos escolares, as escolas reunidas e rudimentares, 
como as escolas particulares subvencionadas, estão com uma 
matricula vultosa e uma frequência animadora. Isso verificam os 
inspectores de ensino, na última inspeção que fizeram, apezar da crise 
financeira por que vem passando o país (MENSAGENS DE 
GOVERNADORES, 1930, p. 51-52). 

 

Percebe-se que o discurso contido no texto refere-se a uma preocupação do 

governo da época com o quantitativo de escolas. A atenção aos números mostra uma 

perspectiva voltada para um discurso de expansão e de uma administração que 

contribuía para a educação. 

O documento também trazia de forma resumida espaços a serem preenchidos 

sobre a situação do prédio escolar, direcionando as informações que interessavam ao 

Departamento. A respeito desse item, vê-se que durante o início da década de 1930, 

os aspectos de conservação do Grupo Escolar Barão de Mipibu se apresentavam em 
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termos como “apropriado”, “esplendido” e “irrepreensível”, mas já nas proximidades 

do final da mesma década e de forma mais acentuada a partir da década de 1940, 

tornou-se constante nos relatos a necessidade de reforma ou reparos na estrutura 

física do prédio, bem como a preocupação com aspectos de higiene da instituição que 

antes se mostrava considerável e na outra década deixou a desejar.  

Isso conduz à compreensão de que as mudanças na atenção que se dava ao 

asseio do estabelecimento educacional estão relacionadas à influência das ideias 

higienistas no âmbito das discussões escolares, que foram bastante fortes nos 

primeiros decênios do século XX, mas que já nos meados do século começavam a 

passar por um processo de enfraquecimento.  A respeito da mobília e do material 

didático, o primeiro segue a mesma direção que a conservação e higiene predial, mas 

os materiais didáticos oscilam e em geral nas documentações dessa época são 

insuficientes. 

Outro aspecto importante nessas fichas dos Termos de Visitas é que até 

aproximadamente 1937, havia uma preocupação com a explanação da reputação das 

professoras, com teor moralista sobre elas, buscando saber como era a situação das 

mesmas na escola, na sociedade, bem como suas qualidades morais, suas relações 

com as colegas, autoridades e familiares. Ao trazer essa questão dentro de uma ficha 

sobre a escola, mostram-se as concepções que aquela sociedade trazia e a imagem 

que se construía acerca dos seus profissionais, bem como o imaginário que se 

buscava formar sobre o ambiente escolar a partir dos profissionais que os constituíam: 

baseado no moralismo. 

 Contudo, a partir do final de 1930, essas perguntas saíram da ficha de Termo 

de Visita, conforme se pôde observar na Figura 42, como também se tornou mais 

resumida em relação a informações sobre lições, exercícios, disciplina dos alunos, os 

métodos, as penalidades e premiações que eram bastante vivenciadas no cotidiano 

escolar. A partir da década de 1940, essa documentação encerra um caráter mais 

resumido de informações e mais técnico na sua forma de abordagem, distanciando o 

sujeito que o produz o cotidiano escolar, assim como o estado que o enviava para tal 

exercício, pois os pequenos espaços deixados para o preenchimento exigia um 

resumo de informações, empobrecendo o conhecimento da escola. 

Outro aspecto importante é que ao estudar sobre esses documentos, estes são 

encontrados sendo usados em outros estados, não necessariamente com a mesma 
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estrutura, mas contendo as mesmas ou várias das informações requeridas. Santos e 

Ferreira (2006) afirmam que nos anos de 1937 a 1945, no Paraná, os termos de visita 

dos inspetores possuíam informações como a identificação, a descrição da 

classificação da escola, número de matrícula e frequência dos mesmos e qualificação 

dos professores. Essas semelhanças permitem compreender que tais aproximações 

fazem parte de um contexto nacional de expansão da escolarização no país, mesmo 

cada Estado tendo a suas particularidades. 

 A expansão escolar, além de modificar a forma de se fiscalizar os grupos 

escolares, ocasionou alguns desafios aos inspetores, pois quanto mais se aumentava 

a escolarização, mais estabelecimentos se fazia necessário visitar, porém o tempo e 

as questões econômicas complicavam o desenvolvimento das atividades de tal 

função.  

Ao ler as mensagens escritas pelo governador Sílvio Pedrosa, nos anos de 

1951 e 1952, observa-se em que circunstâncias os inspetores de ensino trabalhavam:  

 

Na maioria dos casos, a inspeção se realiza as pressas. Às vezes, o 
inspetor visita, no mesmo dia, mais de um estabelecimento, levado por 
motivo de ordem administrativa e de ordem econômica. Para isso, 
concorrem: falta de verba, trabalho demasiado em tempo escasso, 
distancias grandes com meios de transportes deficientes e 
inadequados, impondo ao serventuário verdadeiro espirito e sacrifício. 
(MENSAGEM DO GOVERNADOR, 1951, p. 99). 

 

Além de expressar os desafios dos inspetores em inspecionar várias escolas 

no mesmo dia, tornando o trabalho desenvolvido sem cautela e atenção por 

acontecerem às pressas, acrescenta as dificuldades financeiras enfrentadas nesse 

serviço: 

A verba de inspeção diz muito de perto, como condição material 
decisiva a movimentação do serviço, da possibilidade deste. As forças 
propulsoras do complexo mecanismo da fiscalização assentam no 
fornecimento do meio de transporte e da ajuda de custo. Urgem 
recursos financeiros que assegura ou desobriga de tamanhas 
responsabilidades. A insuficiência da verba a qual nos reportamos, 
está patente no inciso da Lei nº 7, Estatuto do Magistério Público, 
Capitulo II, Art. 40, assim disposto: “Aos Inspetores de Ensino que se 
deslocarem de suas sedes respectivas, em objeto de serviço, será 
concedida uma diária arbitrada em regulamento expedido pelo Chefe 
do Executivo e não podendo exceder de um terço (1,3) do vencimento 
diário do Inspetor (MENSAGEM DO GOVERNADOR, 1951, p. 99). 
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O governador aponta como dificuldade, no desenrolar das atividades dos 

inspetores, a falta de verba e as condições materiais para sua execução. Com isso, 

pode-se compreender sobre as visitas dos inspetores serem em média anual, como 

se vê no Grupo Escolar Barão de Mipibu através da sua documentação, que foi 

revelando que as visitas constavam no preenchimento dos termos de ficha técnica. 

 

4.3 Dos louros de autoridade escolar para mais um funcionário público (1957-
1971) 

 

A partir de 1952, ainda no governo de Sílvio Pedrosa, identifica-se uma 

mudança significativa, mas ainda tímida, nas relações entre a escola e o Estado, pois 

diante dos desafios que a inspeção educacional pública vivenciava nesse período, o 

então Departamento de Educação do Estado decidiu atribuir ao diretor escolar de 

auxiliar na fiscalização da escola; assim, cada gestor teria que controlar o ensino no 

seu próprio município e relatar as conclusões ao Departamento, como afirma Sílvio 

Pedrosa na Exposição sobre a situação educacional estadual: 

 

Seria de desejar fosse melhor o serviço de fiscalização em todos os 
estabelecimentos de ensino do Estado. As disponibilidades 
consignadas para esse fim, o reduzido número de inspetores, a falta 
de veículos para transporte e facilidade das viagens através do litoral 
e dos sertões, são as causas primordiais dessa deficiência. Até que 
possa aparelhar-se de bons meios de transporte e de um corpo de 
inspetores maior, o departamento dá aos diretores de grupos 
escolares a atribuição de auxiliares de inspeção escolar. Cada diretor 
de grupo controla o movimento de ensino nos seus municípios e dele 
dá contas à Diretoria Geral. (MENSAGEM DO GOVERNO, 1952, 
P.70) 

 

O governador apresentava os motivos dessa decisão pautados nas dificuldades 

encontradas no déficit quantitativo do quadro de inspetores do Estado, o que 

dificultava a fiscalização, fazendo com que muitos chegassem a visitar várias escolas 

no mesmo dia, bem como a falta de meios de locomoção para os inspetores, que 

prejudicavam o deslocamento entre as visitas no litoral e no sertão. 

 Além dessa crise do funcionamento da Inspetoria Educacional, nesse mesmo 

período, o governo extinguiu o Departamento de Educação para criar a Secretaria de 

Educação sob a direção de Tarcísio Vasconcelos Maia, por força da Lei nº 2.225, de 

9 de dezembro de 1957, passando o órgão a se chamar Secretaria de Educação e 
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Cultura do Rio Grande do Norte (SEC-RN). Contudo, as mudanças iniciaram ainda 

em 1955, no governo de Dinarte Mariz. Vieira (2005), porém, afirma que a organização 

da Secretaria não ocorreu de forma rápida, pois fez-se necessário estruturar-se as 

bases do órgão criado, com importação de técnicos de outros estados brasileiros para 

capacitação dos funcionários. 

Ao analisar os documentos encontrados no Grupo Escolar Barão de Mipibu, 

observa-se uma lacuna na documentação das décadas de 1950 a 1962, ou seja, não 

foi localizado nenhum Termo de visita na escola durante esse período. Isso conduz à 

inferência de que no período em questão, por ter sido marcado pela desestabilização 

do cargo de inspetor e pelas mudanças ocasionadas no final da década de 1950 com 

o Departamento de Educação, houve uma dificuldade em se fiscalizar o grupo, 

podendo chegar a não acontecer nenhum registro, aparecendo somente a partir de 

1963, justamente no período em que já se encontra a Secretaria de Educação 

funcionando plenamente.  

Durante o governo de Dinarte Mariz, percebem-se diversas mudanças no 

âmbito educacional, a começar pela criação da Secretaria de Educação e Cultura e 

pela organização do CEPE (Centro de Estudos e Pesquisas Educacionais), que foi 

criado com o objetivo de organizar toda a “matriz curricular dos cursos, assim como a 

indicação do material didático e das atividades que deveriam ser seguidos pelos 

professores” (VIEIRA, 2005). O órgão era ligado ao Departamento de Educação e 

fazia parte das sete divisões da administração governamental. Era composto por 

personalidades que coordenavam os trabalhos de reforma educacional, em geral 

profissionais de cunho técnico-educacional, como afirma Araújo (2006, p. 258): 

 

[...] as diretrizes da educação escolar no Rio Grande do Norte se 
afastavam da orientação da pedagogia ‘escolanovista’, de caráter 
político pedagógico, para outra orientação também autorizada por 
essa pedagogia, mas de cunho eminentemente técnico educacional. 

 
 

A Secretaria de Educação trouxe outra novidade da orientação educacional 

para o Estado. Segundo Dinarte Mariz: “Substituiremos a antiquada inspeção escolar 

pelo trabalho da orientadora educacional que, ao mesmo tempo, orienta e inspeciona.” 

(MENSAGEM DE GOVERNADORES, 1957, p. 133). Contudo, essa substituição, na 

realidade, não apresentava muitas mudanças, a não ser acerca da orientação, que 

tinha por objetivo acompanhar o rendimento escolar do aluno, a atuação do docente, 
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o funcionamento da escola e a organização de cursos de treinamento pedagógico, 

sendo que este último não era uma função do inspetor. 

É importante ressaltar que a decisão do governo no Estado do Rio Grande do 

Norte estava em sintonia com as ações e discussões em âmbito nacional. Era um 

período em que se questionava a ação do inspetor como aquele que visitava a escola 

e preenchia um relatório formal segundo o que se pedia, sem adentrar nos problemas 

escolares. Santos (2012) explica como ocorreu essa mudança em geral no Brasil.  

 
Vale enfatizar que foi a partir da proposta de que o serviço de Inspeção 
Escolar deixasse de lado o aspecto meramente formal e passasse a 
ter um caráter essencial de supervisão educacional, é que surgiu a 
Supervisão separada da Inspeção, trazendo a concepção de 
educação como instrumento para a transformação social e enfatizando 
os métodos e as técnicas de ensino, objetivando dessa forma 
modernizar a escola e preparar os professores leigos. (SANTOS, 
2012, p.30) 

 
    

Outra novidade que surgiu nesse período foi a criação das Inspetorias 

Regionais de Ensino, que eram 5 ao total, instaladas nas respectivas cidades: Natal, 

Mossoró, Caicó, Angicos e Paus dos Ferros, e tinham por função intermediar o contato 

do CEPE com as escolas existentes, desde a entrega de material para as instituições 

educativas públicas até inspecionar as atividades escolares (VIEIRA, 2005). Também 

foi responsável pela divisão de áreas de atuação da secretaria e, nesse sentido, o 

Grupo Escolar Barão de Mipibu fazia parte da Inspetoria que respondia por Natal, por 

sua proximidade com a capital do Estado, como é possível observar no termo de visita 

do ano de 1963 da 1ª Inspetoria de Natal, no qual encontram-se as visitas realizadas 

ao Grupo Escolar Barão de Mipibu. Contudo, já no final de 1960, vê-se nos Termos 

de Visita do grupo outra nomenclatura para a organização da inspetoria, a saber: 1º 

Núcleo Regional de Ensino de 1º Grau e supletivo, o que conduz à interpretação de 

que antes mesmo da Lei 5.692/71, as escolas já expressavam a concepção de ensino 

de 1º grau, referindo-se à escola primária. 

O CEPE e a Inspetoria Regional de Ensino compunham a estrutura da 

Secretaria de Educação, juntamente com o Serviço Cooperativo da educação do Rio 

Grande do Norte, responsável pela questão financeira e o Setor de Ensino Médio e 

de planejamento. Toda essa estrutura, o crescimento da organização da antiga 

Diretoria de Instrução Pública, atual Secretaria de Educação, contribuía para o 

desgaste da imagem do secretário de educação, pois o surgimento desses órgãos fez 
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com que aumentasse mais a distância da pessoa do secretário da educação das 

escolas, existindo muitos intermediários na relação Estado-escola. 

Além das mudanças realizadas no governo de Dinarte Mariz acerca da 

estrutura da Secretaria de Educação, observa-se que a maneira de se realizar as 

visitas das inspetoras-orientadoras também sofreu mudanças e é perceptível na 

documentação do Grupo Escolar Barão de Mipibu, que adentra a década de 1960. 

 As visitas que antes eram feitas de forma apressada, como foi exposto pelo 

governador Sílvio Pedrosa, na década de 1950, naquele momento passaram a ser 

realizadas com uma estrutura mais organizada e de forma cautelosa, a começar pela 

quantidade de visitas, pois nesse período em média a escola era visitada 

semestralmente. Além disso, as mudanças no formato de registro acabaram com o 

uso dos termos de ficha técnica e retornaram a ser relatos escritos em prosa, porém 

textos menores que os da década de 1920, chegando a no máximo uma lauda, 

conforme se pode observar na figura a seguir: 
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FIGURA 43: Termo de Visita do Grupo Escolar Barão de Mipibu (1963) 

 

    Fonte: Grupo Escolar Barão de Mipibu (1963) 

 

Além disso, a preocupação com o conteúdo também apresentava certas 

mudanças, pois se apresentavam mais focadas no registro da ação do inspetor no dia 

da visita, sem descuidar das informações de cunho administrativo e quantitativo 

(alunos, professores, frequência de alunos e funcionários), mas dando relevante 

atenção às reuniões de treinamento pedagógico, aos cursos de formação. Tais ações 



174 
 

 
 

aconteciam porque foi um período marcado pela preocupação na capacitação dos 

lentes através do CEPE, e era preciso dar ao secretário da Educação um retorno das 

orientações dirigidas às instituições de ensino público. Encontra-se, em vários 

momentos, essa atenção à formação do corpo docente, como se pode observar em 

seguida: 

 

Marquei reunião para o dia seguinte, 26, no qual foram discutidos 
vários assuntos de caráter pedagógico como planejamento de 
trabalho, rendimento escolar, uso do material nas classes e acima de 
tudo o entusiasmo que deve ter a professora pela nobre missão de 
formar cidadãos para o dia de amanhã (GRUPO ESCOLAR BARÃO 
DE MIPIBU, 1966). 

 
 
Veem-se, também, reuniões direcionadas a todo o pessoal que compunha a 

escola, o que revela uma ampliação nos agentes participantes das atividades do 

Grupo, apresentando uma nova compreensão do corpo escolar, como se pode 

observar no trecho a seguir: 

 

Tivemos a oportunidade de fazer uma reunião, a qual assistiu todo o 
pessoal administrativo, docente e subalterno, do G. E. “Barão de 
Mipibu”. Nesta reunião tratamos de assuntos administrativos e 
pedagógicos, e pudemos dizer a todos da nossa satisfação ao verificar 
o bom ritmo de trabalho do G. E. Barão de Mipibu” (GRUPO ESCOLAR 
BARÃO DE MIPIBU, 1963). 

 

 
Além disso, o Grupo continuava sendo referência em todo o município, espaço 

de reuniões para discussão de assuntos referentes ao funcionamento das escolas 

públicas da localidade. 

 
 

Convocamos os professores da sede e do município para uma reunião 
no dia 08 de junho. Além de debatermos os problemas de cada escola, 
com o objetivo de melhorar as condições técnicas e planejar os meios 
de dotar cada escola de mobiliário e dar aos alunos melhores 
condições de aprendizagem (GRUPO ESCOLAR BARÃO DE MIPIBU, 
1965).  

 
 

A década de 1960 foi marcada pela presença atuante dos inspetores no Grupo 

Escolar Barão de Mipibu, em geral com visitas anuais, mas que duravam mais de um 
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dia, pois constantemente eram seguidas pelos cursos de capacitação ou treinamento 

do corpo docente. No ano de 1965, encontram-se registros de visitas três vezes no 

ano, isso porque foi o período de ampliação do prédio escolar, fato que exigia uma 

fiscalização da obra, bem como o auxílio da Secretaria na reorganização da escola 

visto o aumento dessa.   

Em relação à forma e ao conteúdo dos documentos, percebem-se mudanças 

significativas, que vão encerrando uma nova concepção do fazer da inspetoria, que 

além de fiscalizar, passou por um período de buscar orientar, através do diálogo com 

os agentes escolares, bem como dos cursos de treinamento pedagógico.  

Pensar essa mudança de postura da inspetoria nesse período faz compreender 

transformações à imagem dessa figura do Estado nas escolas, pois antes era 

percebida como uma autoridade governamental, que por ser pouco, detinha certo 

poder e influência na sua área de atuação, cumpria apenas o papel de fiscalizar a 

escola. Na década de 1950, porém, a orientação modificou a imagem dos inspetores, 

pois, naquele momento, passaram a ser colaboradores da formação pedagógica e 

administrativa escolar, um agente mais participativo das questões que aconteciam no 

interior da escola. 

Nos termos de visita, vê-se também que existe uma preocupação em que 

apareça no documento o registro da realização dos cursos. Era uma fiscalização 

preocupada com o cumprimento das orientações do órgão, as quais aparecem na 

legislação da década de 1960 direcionando a prática de cursos de formação para os 

professores, como se observa a seguir: 

Na década de 1950, porém, a orientação modificou a imagem dos inspetores, 

pois, naquele momento, passaram a ser colaboradores da formação pedagógica e 

administrativa escolar, um agente mais participativo das questões que aconteciam no 

interior da escola. 

 

 Art. 39º - Empenhar-se-á a Secretaria da Educação e Cultura em 
proporcionar eficiente assistência ao trabalho do professor através de 
cursos, seminários, estágios, reuniões, etc., e da atuação de 
Orientadores Educacionais e Diretores 
da Escola. (RIO GRANDE DO NORTE, 1960, p. 54) 

 
 

A respeito desses cursos, eram frequentes no grupo durante a década de 1960, 

dos anos de 1963 a 1972. Na maioria das visitas feitas ao grupo, encontram-se 
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momentos ou até mesmo dias reservados para a realização dos cursos para os 

professores. Em todas as visitas é importante observar que existia uma preocupação 

em relatar se a escola estava ou não seguindo as orientações do CEPE.  

O Grupo Escolar Barão de Mipibu funcionava como o centro onde ocorriam os 

cursos oferecidos pela Secretaria, sob a orientação de Iracema Brandão de Araújo, a 

inspetora regional, responsável pelas escolas do município de São José de Mipibu 

durante a década de 1960.  

As reuniões aconteciam todos os anos para a orientação e a inspeção da 

educação do município, mas passaram a serem regulares, recebendo o nome de 

Semana Pedagógica, conforme a orientação do CEPE. Vê-se, pelo relato da inspetora 

regional, como aconteceu a Primeira Semana Pedagógica no Município de São José 

de Mipibu: 

 

De acordo com o planejamento realizado pelo Centro de Estudos e 
Pesquisas Educacionais e com a colaboração da 1ª Inspetoria 
Regional de Ensino Primário, realizou-se no Grupo Escolar Barão de 
Mipibu, no período de 8 a 13 de agosto de 1966, a 1ª Semana 
Pedagógica do município de São José de Mipibu, reunindo 
professores de São José e Nísia Floresta. (GRUPO ESCOLAR 
BARÃO DE MIPIBU, 1966) 

 
 

 Esses momentos eram marcados por registros fotográficos, como as imagens 

a seguir 44 e 45 apresentam, nas quais se observa o corpo docente do município que 

participava dos treinamentos nas instalações do G. E. Barão de Mipibu, bem como os 

gestores juntamente com a equipe técnica da Secretaria de Educação do Estado 

como os responsáveis por aqueles momentos de formação, respectivamente. As 

reuniões aconteciam nos salões do grupo ou no pátio que fora coberto na mesma 

década durante o governo de Aluízio Alves e a administração escolar de Maria de 

Lourdes P. de Barros. Diante desse contexto, é importante ressaltar que a direção do 

Grupo Escolar Barão de Mipibu também era responsável pelas escolas rudimentares, 

isoladas, que existiam no município. 
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FIGURA 44: Treinamento pedagógico do Município de São José de Mipibu (1960) 

 
Fonte: Amaral (2009) 

 
 

FIGURA 45: Corpo administrativo e técnico  

 
Fonte: Amaral (2009) 
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Nesse período, o Grupo Escolar Barão de Mipibu era considerado, entre as 

escolas da 1ª inspetoria Regional, uma das melhores instituições, considerada bem 

equipada, conservada e com o trabalho pedagógico em andamento: “[...] o grupo 

Escolar “Barão de Mipibu” funciona normalmente de acordo coma orientação da 1ª 

Inspetoria Regional de Ensino, situando-se entre os melhores estabelecimentos de 

ensino do Estado [...]” (GRUPO ESCOLAR BARÃO DE MIPIBU, 1966). 

Contudo, as iniciativas dos governos da década de 1960 no Rio Grande do 

Norte não foram de âmbito local, mas, de forma geral, ocorreram em todo o país. 

Segundo Mirtulis (1993), a década de 1960 foi a que mais se investiu na formação de 

técnicos e especialistas em educação no Brasil, através de cursos e treinamentos, 

como o Programa de Assistência brasileiro-Americano ao Ensino Elementar 

(PABAEE), os Centros Regionais de Pesquisa Educacional (CRPE) e o Instituto 

Nacional de Estudos Pedagógicos (INEP), o qual teve relevante influência nas 

formações de professores e inspetores no Rio Grande do Norte.   

A lei de 5.540/68, conhecida também por Reforma Universitária, tratava de 

transformar a Supervisão Educacional em nível superior através de habilitações 

técnicas ou especializações dentro do curso de Pedagogia. Nesse período, na 

graduação, encontravam-se formações como: Orientação educacional, Administração 

escolar, Supervisão Escolar e inspeção Escolar. 

Essa valorização pela formação a nível técnico, segundo Santos (2012), sofreu 

a influência norte-americana, no que se refere às medidas dadas à educação, e a 

compreensão de Supervisão Educacional foi amplamente direcionada a partir das 

teorias de administração e organização empresarial americana. Isso porque durante 

a Ditadura Militar brasileira, houve a opção por uma aproximação ainda maior com os 

EUA, através das suas técnicas, mas principalmente pelos acordos e empréstimos 

realizados com esse país. “Dessa forma, o profissional supervisor passou a ter uma 

postura acrítica e ingênua, repassando aos professores uma visão de escola na qual 

devia se evitar um questionamento maior acerca de seus reais problemas” (SANTOS, 

2012, p. 31). 

A postura tecnicista optada para a formação desse profissional fez com que 

fosse formada uma nova imagem dessa figura, pois como Santos (2012) afirma, o 

supervisor passou ser percebido através de características, como a falta de criticidade 
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e com ação ingênua, cumprindo as orientações para as quais foi formado, sem 

adentrar e pensar mudanças significativas para o cenário escolar daquele período; 

imagem de um técnico que não pensava como educador, mais reprodutor dos 

direcionamentos da Secretaria. 

Além disso, Libâneo (2007) expõe que dentre as disciplinas da grade curricular 

do curso de Pedagogia, voltava-se para os princípios tecnicistas, e entre os 

componentes curriculares, o autor apresenta a Administração escolar: 

 

Os conteúdos de Administração Escolar até, pelo menos, os anos 
1960, seguiram pari passu os estudos da Administração Geral, mesmo 
considerando-se as peculiaridades de funcionamento de uma 
instituição escolar. [...] A orientação clássico-científica, na tradição da 
Escola Clássica da Administração, concebe a administração como 
atividade racional e científica de organização do trabalho, com 
objetivos e procedimentos bem delimitados, tais como o planejamento, 
a organização, a gerência, a avaliação. [...] Segundo Lourenço Filho, 
trata-se de “imprimir às atividades humanas, que neles se 
representem (nos serviços escolares), sentido funcional, por maior 
conhecimento e gradação de fins, e articulação mais produtiva dos 
elementos e recursos com que esses fins possam ser propostos e 
satisfatoriamente alcançados, ou a racionalização dos meios 
empregados” (1963, p. 30). (LIBANEO, 2007, p. 10). 

 

Uma educação funcional era o que se pretendia no período da Ditadura Militar. 

Todas as iniciativas e mudanças no contexto de formação dos gestores e da parte de 

inspeção escolar com uma formação voltada para o tecnicismo, vendo a escola como 

um organismo funcional de uma empresa, foram configurando cada vez mais o 

distanciamento entre a escola e o Estado, no sentido de que a funcionalidade proposta 

nessa época não exigia a presença de intelectuais que adentrassem a escola e a 

pensassem como lugar de formação integral do cidadão, mas essas personalidades 

se apresentavam cada vez mais distantes por seu viés técnico e fiscalizador. 

Portanto, observa-se que aquela escola do início do século XX pretendia-se 

com um viés de formação integral do aluno, na qual intelectuais da área de ensino 

eram próximos da realidade escolar. Foi-se construindo o imaginário na sociedade 

acerca das figuras da elite intelectual norte-rio-grandense, vistas como autoridades no 

assunto e por isso de considerável prestígio social, mesmo diante da expansão 

escolar que distanciava essas autoridades da escola, aumentando o número de 

inspetores no Estado e ampliando a compreensão da inspetoria de ensino para a de 

orientação educacional, que tanto fiscalizaria como direcionaria o corpo docente e 
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administrativo dos grupos escolares, afetando o reconhecimento e prestígio dos 

agentes fiscalizadores.  

Por fim, esse distanciamento é ampliado pela formação que foi sendo escolhida 

para a educação brasileira em meados da década de 1960 e na década de 1970, 

quando se optou pelo viés tecnicista do ensino, reorientando a formação dos 

profissionais da educação, dando a esses uma capacitação técnica, transformando a 

imagem do Secretário de Educação e seus orientadores como apenas funcionários 

do Estado. Muitos destes eram selecionados por concurso público, o que mudava 

também a concepção de que essas figuras assumiam esses tipos de cargo pela sua 

contribuição na área educacional reconhecida pelos seus pares; passavam, naquele 

momento, a ser escolhidos por uma seleção, por meio da qual muitos iniciavam a sua 

carreira profissional, pois a formação dos supervisores a nível superior ofereceu a 

esse profissional uma formação acadêmica e um diploma, capacitando-o a tal função 

a partir de um documento (SANTOS, 2012). Porém, isso não lhes dava o prestígio de 

outrora, modificando a imagem que se tinha de tais personalidades na primeira 

metade do século XX.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

Estudar o Grupo Escolar Barão de Mipibu desde a sua criação, pelo Decreto nº 

204 de 12 de agosto de 1909 até a mudança para escola de 1º e 2º graus, levou à 

compreensão do longo período da escola graduada, pois se fez necessário retomar a 

criação dos grupos escolares no Rio Grande do Norte, bem como o seu 

desenvolvimento e encerramento pela Lei 5.692 de 11 de agosto de 1971. Além disso, 

possibilitou o conhecimento da história da instituição educacional mais antiga do 

município de São José de Mipibu (uma das mais antigas do Rio Grande do Norte), já 

que  sua fundação remonta os anos de 1879/1880, permitindo    a apropriação do 

conhecimento de uma instituição centenária, que desde o século XIX vem 

colaborando com a educação do Rio Grande do Norte e que ainda na atualidade 

continua em pleno funcionamento. 

Na busca por compreender as permanências e mudanças na formação do 

imaginário desse nível escolar, através do olhar de dentro de uma escola, ou seja, do 

Grupo Escolar Barão de Mipibu, decidiu-se escolher três elementos educacionais que 

possibilitaram tal análise, observando o contexto histórico e educacional, sob o viés 

teórico da história do Imaginário.  

 A começar, foi escolhido o prédio da instituição, inserido em um contexto de 

construção de obras arquitetônicas marcadas pela influência neoclassicista. O modelo 

do edifício construído para ser uma escola no final do século XIX e início do século 

XX pôde revelar bastante acerca do imaginário sobre esses prédios.  

Para os republicanos, a construção de prédios com características 

neoclássicas, bem como ecléticas ou Art Nouveau, era um sinal de novos tempos para 

a sociedade brasileira, uma forma de construir um novo imaginário para aquela 

coletividade, pautado nos valores republicanos, que eram embasados nas ideias de 

modernidade, evolução, civilização. Um período em que, segundo os defensores da 

República, saía-se das trevas para as luzes, trazidas pelos republicanos à população 

brasileira.  

 Essas concepções discutidas e defendidas desde meados do século XIX e 

apropriadas pelos republicanos nas primeiras décadas do século XX, também 

influenciaram a educação, pois nessa área surgia a novidade do modelo de grupos 
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escolares com todas as suas ideias e orientações pedagógicas e acerca de espaços 

próprios para o ensino.   

Portanto, a estrutura física e arquitetônica influenciada pelo pensamento da 

época, assim como pela construção de um imaginário republicano, expressava 

também a formação de um imaginário acerca dos grupos escolares. Então, nas 

análises sobre o prédio do Grupo Escolar Barão de Mipibu, pôde-se observar nele 

características que expressavam esse pensamento, colaboraram para a construção 

de um imaginário sobre essas instituições. 

Uma das características arquitetônicas da época e que o Grupo Escolar Barão 

de Mipibu possuía era da arquitetura neoclássica, com linhas retas, frontão triangular, 

as janelas e portas com aspectos lineares, que em seu conjunto de informação, 

buscavam retomar aspectos da cultura greco-romana, como a racionalidade. Tais 

características eram uma forma de se contrastar com o barroco tão expressivo durante 

o período colonial, que passava pela exuberância dos contornos e de elementos 

decorativos, mas que mesmo possuindo a sua beleza, expressava no imaginário do 

final dos novecentos e início do século XX, o atraso, relacionado a aspectos religiosos, 

mas também, e principalmente, a um período da história do Brasil marcado pela 

colonização e pela herança imperial. 

Compreendeu-se que na primeira metade do século XX, os grupos escolares 

foram formando, através dos seus prédios, uma imagem de instituições marcadas pela 

suntuosidade, edifícios que além dos aspectos de estilos arquitetônicos que 

despontavam uma onipotência em relação a outros prédios nas cidades, também se 

mostravam em relevância diante da arquitetura de aspectos coloniais. O fato de essas 

construções serem feitas com o pé direito mais alto, apresentando um frontão na 

entrada, a amplitude de luz que entrava pela existência de várias janelas, entre outras 

características, ajuda a compreender o quanto tais instituições favoreceram a 

construção de um imaginário escolar de modernidade, de civilidade, de opulência. 

 Além disso, a própria organização do espaço interior ou de características da 

construção explicava bastante acerca da ideia de edifício que se pretendia para as 

escolas daquela época. A influência do formato panóptico, na qual era possível ter 

uma visão geral da instituição a partir de um espaço específico do edifício, que era a 

sala do diretor, mostrava um ambiente em que se perpassava a representação da 

ordem, do controle tão difundidos nas primeiras décadas da República brasileira. 
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A ideia de escola do início do período republicano do Brasil era a escola do 

progresso, do desenvolvimento, da civilidade, e as características arquitetônicas 

buscavam reforçar essas ideias se apresentando de forma monumental, estando o 

Grupo Escolar Barão de Mipibu inserido nessa concepção.  

No entanto, a partir do final da primeira metade do século XX, observou-se um 

processo no qual a escola passa pelo discurso de ampliação do acesso da população. 

Contudo, essa discussão sobre a democratização da escola já vinha sendo abordada 

desde o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova em 1932, em que se defendia 

uma escola pública, gratuita e obrigatória. 

Compreendeu-se que o discurso foi sendo ampliado juntamente com o 

aumento do público escolar, gerando a necessidade de construção de novos 

estabelecimentos de ensino e ampliação do espaço escolar. Entretanto, as novas 

construções e as ampliações dos espaços existentes não mantinham a preocupação 

de estilo arquitetônico, nem da estética predial das construções anteriores, sendo 

construídas de forma menos dispendiosa e com o intuito de abarcar o maior número 

possível de alunos. 

 Diante dessa dinâmica, observou-se que o Grupo Escolar Barão de Mipibu 

esteve inserido nesse processo de ampliação. Porém, a princípio, não teve a sua 

edificação ampliada nesse momento para acolher mais alunos, mas é perceptível o 

aumento do corpo discente da instituição, a partir dos livros de matrículas, 

apresentando ampliação nos cursos oferecidos pela instituição e pelas vagas. Além 

disso, desde da década de 1930, o Grupo se tornou responsável pelas escolas 

isoladas alocadas nas áreas rurais do município de São José de Mipibu.  

Somente na década de 1960, foram encontradas mudanças na estrutura física 

do prédio do Grupo Escolar Barão de Mipibu, com a construção de novas salas e 

divisão de outras já existentes, ampliando o número de cômodos da instituição para 

atender a demanda do alunado da região. Contudo, essa reforma para a ampliação 

do ambiente escolar foi realizada de maneira a não se preocupar em manter uma 

estética aproximada da construção anterior, sendo perceptível que as mudanças 

realizadas no Grupo tinham o objetivo de torná-lo funcional.  

Dessa maneira, percebeu-se que as modificações físicas ocorridas no Grupo 

revelaram uma mudança na imagem da escola republicana do início do século XX, 

deixando de ser uma escola monumental, a que poucos tinham acesso, começando 
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a significar um espaço funcional. Afirmou-se o aumento do acesso escolar tanto pela 

via da ampliação de vagas, como pelas reformas do espaço físico da instituição, que 

contribuíram para uma mudança na compreensão do imaginário acerca dos grupos 

escolares, atestando a percepção da passagem de uma escola-monumento para uma 

escola-funcional. 

Além de os aspectos relacionados à arquitetura escolar apresentarem indícios 

da mudança na imagem dos grupos escolares da primeira metade do século XX para 

a segunda metade, observou-se que as práticas festivas vivenciadas pelo Grupo 

Escolar Barão de Mipibu refletem mudanças significativas no imaginário social desse 

modelo de escola. 

Ao estudar os eventos escolares como as aulas-passeios, as festividades 

cívicas, da natureza e de cunho religioso, bem como as solenidades, foi possível 

observar que ocorreram mudanças significativas nas práticas festivas do Grupo 

Escolar. 

Durante a primeira metade do século XX, viu-se que havia uma intensificação 

nas práticas festivas escolares. O ambiente escolar se preparava através das aulas e 

de ensaios, assim como vivenciavam um calendário repleto de eventos que, de forma 

geral, englobava a participação da sociedade e das autoridades locais. Eram os 

“espetáculos” da escola republicana. 

 Tais “espetáculos” foram analisados dividindo-se em dois momentos durante 

a primeira metade do século XX. Em um primeiro momento, as festividades escolares 

estavam voltadas para a formação do cidadão republicano, em um contexto de 

construção de um imaginário voltado para a recém-república.  

O calendário dos eventos escolares do Grupo Escolar Barão de Mipibu, nesse 

período, possuía um elevado número de festas, solenidades e passeios escolares 

voltados para a fomentação de valores e visões defendidas pelos republicanos como 

a identidade nacional e coletiva aos moldes da República brasileira. Para isso, as 

festas escolares eram pautadas na celebração de fatos e vultos históricos, que em 

geral eram representados como heróis nacionais, os quais teriam colaborado para a 

formação de uma nação soberana. 

Além disso, as práticas vivenciadas nas disciplinas ensinadas, como História, 

Hinos, Educação Física, entre outras, colaboravam para o exercício das festas, pois 

era através das aulas, no dia a dia dos alunos, que estes aprendiam sobre os eventos, 
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tinham ensaios dos cânticos cívicos e de desfiles. Isso para, no dia das solenidades e 

festas, poderem reforçar os ideais republicanos diante da sociedade, através do 

hasteamento da bandeira nacional, dos desfiles pelas ruas da cidade, bem como as 

preleções e poemas declamados durante as festas diante da população local.  

A presença das autoridades locais corroborava a imagem de importância 

daquela instituição, sendo vista por quem presenciava tais práticas como uma escola 

moderna, de espetáculos monumentais para serem vistos pela população como feitos 

do novo governo em oposição ao Império. Era a escola republicana apresentando os 

seus resultados para a sociedade, no intuito de construir um novo imaginário para a 

coletividade. 

Em um segundo momento da primeira metade do século XX, a saber: o período 

que se conhece como Era Vargas, viu-se uma modificação no intuito de construir o 

imaginário político daquela época. Mesmo não sendo deixado de lado os elementos 

do momento anterior, percebe-se um acréscimo nas motivações e na finalidade das 

festividades escolares. 

A escola e as ruas se tornaram palco das festividades cívicas atreladas a uma 

figura política, colaborando para a construção de um imaginário em torno de Getúlio 

Vargas. Observou-se um aumento nas festividades celebradas no Grupo, sendo 

algumas voltadas para comemorar a imagem do presidente do país, tais como a Festa 

da juventude e a celebração do aniversário de Vargas. 

Foi um período marcado pela ampla construção imagética do personagem de 

Getúlio e do seu governo, tanto pela busca da formação de um novo herói nacional, 

inserindo-o no calendário das festividades escolares, na tentativa de tornar a data uma 

tradição escolar, como pela propaganda do seu governo, através de um discurso 

nacionalista. Porém, após a sua saída do poder, as festividades passam a não mais 

reforçar a imagem do presidente, como também não se torna tradição a celebração 

do aniversário de Vargas. 

 Compreendeu-se também que esse período foi marcado pela formação de um 

imaginário sacro-patriótico, vista a aproximação do governo varguista com a Igreja 

Católica, o que se fez perceber nos eventos do Grupo Escolar Barão de Mipibu, que 

inseria em suas práticas valores cristãos a serem fomentados nos alunos.  

Contudo, notou-se que a partir da segunda metade do século XX, ocorre uma 

diminuição nas práticas festivas escolares, permanecendo as de maior representação 



186 
 

 
 

nacional, sendo a principal o dia 7 de Setembro. Juntamente com a diminuição dos 

eventos, o tempo gasto nas práticas festivas também diminuiu: eventos que eram 

vivenciados durante o dia todo ou até mesmo por uma semana passaram a ter o 

cronograma reduzido, com momentos dedicados no dia, mas que não interrompessem 

a rotina do Grupo Escolar.  

Atrelado a essa diminuição nas práticas festivas, observou-se que a visibilidade 

da escola diante da sociedade também sofre alterações, pois os eventos passaram a 

se concentrar no interior do Grupo Escolar, com a presença das autoridades locais, 

reduzidas para as solenidades mais importantes como as de cunho cívico, bem como 

a redução nos momentos de desfile cívico-militar pelas ruas da cidade.  

As mudanças ocorridas acerca do significado e importância das festividades 

escolares revelaram que os interesses da escola começavam a mudar também. As 

festividades escolares que antes eram utilizadas para colaborar na construção de um 

imaginário social republicano, voltado para o patriotismo e nacionalismo, passaram 

por modificações significativas, pois a finalidade já não era a mesma.  Os momentos 

cívicos passam a não significarem tanto para a formação do cidadão. A educação das 

décadas do final de 1960 e de 1970 estava voltada para o viés tecnicista. 

Por fim, compreendeu-se o imaginário da escola como sendo um espaço que 

extrapolava os muros com suas atividades e se apresentava à sociedade como um 

dos poderes locais, atraente à comunidade, fazendo parte dos eventos sociais da 

cidade. No entanto, esse imaginário construído acerca da importância dada às festas 

escolares passou  por um processo de interiorização: o que antes abarcava a 

sociedade e as autoridades, por serem eventos que aconteciam na praça, nas ruas 

da cidade, foi  perdendo status e saindo da praça para o pátio escolar, ou seja, 

tornando-se algo vivenciado somente por aqueles que faziam a escola. 

O terceiro elemento analisado no decorrer do texto foi a relação do Grupo 

Escolar com as autoridades constituídas, bem como observar as mudanças ocorridas 

no imaginário acerca da presença do Estado no cotidiano escolar. 

Compreendeu-se que a escola graduada trouxe diversas novidades, inclusive 

acerca do acompanhamento de suas atividades pelos responsáveis. O período foi 

marcado pela fiscalização e ação do Estado, que buscando modelar a educação a 

partir dos seus princípios, intervia e direcionava a escola de forma mais intensa, 

tornando-se mais presente e mais atuante nas questões educacionais. O novo 
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sistema educacional possuía, em suas orientações, uma legislação bem direcionada 

e específica, que necessitava de vigilância. Para isso, tornou-se perceptível a 

presença de alguns agentes, como o Diretor Escolar, o Inspetor e o Diretor de 

Instrução Pública. 

A relação existente entre o diretor da escola e a Diretoria Geral de Instrução 

Pública reforça o caráter controlador estatal sobre o sistema de ensino daquele 

período. Percebeu-se que na dinâmica da fiscalização, encerrava-se também um 

imaginário, o da escola da ordem e da moral, duas ideais que caminhavam juntas na 

construção imaginária da escola republicana dos primeiros anos do século XX. 

Além disso, havia o prestígio dado à figura do Diretor Geral como autoridade 

que representava o novo Estado, porque onde ele se fazia presente, era na realidade 

a imagem do governo republicano que estava. Sua figura era central nas questões 

acerca da educação; posicionava-se como alguém respeitado, com amplos poderes 

de decisões educacionais e de relevante influência social. Eram intelectuais da época 

que pensavam sobre a educação no Rio Grande do Norte. 

Os documentos analisados possibilitaram perceber as mudanças na atuação 

por parte dos órgãos estaduais responsáveis pela educação no Rio Grande do Norte 

durante o período estudado. Viu-se que as posturas defendidas, a forma de registrar 

e de se cobrar as ações do Grupo encerravam um imaginário de civismo e moralistas, 

pois pretendia-se que a escola refletisse as ideias de ordem e progresso defendidas 

pelos republicanos. 

A partir da década de 1930, observou-se que a imagem do Diretor de instrução 

pública começa a mudar, a partir   da nomenclatura que passou a ser Diretor do 

Departamento de Educação, como também a forma de fiscalizar os grupos escolares. 

Uma das razões que foram apontadas para a mudança no imaginário existente a 

respeito das autoridades escolares foi a expansão escolar.  

 Através da pesquisa realizada, percebeu-se que a partir do movimento de 

expansão dos grupos escolares e de outros modelos de escola, houve a necessidade 

de aumentar também o número de inspetores. Contudo, ainda era insuficiente a 

quantidade de inspetores, bem como o acesso dos mesmos aos grupos escolares. 

Consequentemente, isso ocasionou uma maior rotatividade da inspeção pelos grupos, 

feita rapidamente, pois muitos visitavam várias escolas no mesmo dia, promovendo a 
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falta de vínculo do mesmo com as escolas visitadas e favorecendo a 

descaracterização da imagem de autoridade.  

 A documentação desse período também revela as mudanças na presença e 

atuação dos inspetores no Grupo Escolar Barão de Mipibu, porque os Termos de 

Visita que eram antes escritos pelo inspetor de ensino passaram a ser registrados 

pela direção escolar em um primeiro momento e depois pelas professoras. A 

responsabilidade dos inspetores era visitar a escola e preencher uma ficha de termo 

de visita; a mesma era uma novidade, que tornava a relação entre os órgãos de 

fiscalização e o Grupo Escolar Barão de Mipibu mais distante e de caráter técnico.  

  Diante disso, inferiu-se que tais mudanças ocorridas a partir da expansão 

escolar proporcionaram modificações na maneira de fiscalizar os grupos e, assim, 

afetaram também a imagem construída acerca das autoridades escolares, que através 

dos mecanismos utilizados, foram se tornando mais técnicos e distantes do cotidiano 

escolar. 

Além de características de ações organizadas de forma técnica, a partir do final 

da década de 1950 e início de 1960, observou-se que a inspetoria passou a ter uma 

orientação também pedagógica, já que a preocupação dos inspetores nos relatórios 

era de descrever os cursos de formação para os professores, os treinamentos 

pedagógicos. 

Entendeu-se que as mudanças ocorridas nos órgãos de fiscalização 

colaboraram para as modificações sobre a imagem do secretário de Educação, 

ocasionando um desgaste devido à distância que passou a ocorrer na relação estado-

escola.  

A função de inspetoria na década de 1960 passou a ser de orientação escolar 

também. Através das documentações analisadas, inferiu-se que as visitas realizadas 

no Grupo Escolar Barão de Mipibu passaram a ser focadas nos registros da ação do 

inspetor. Além da fiscalização, houve inserção de treinamentos pedagógicos.  

Contudo, foi um período marcado pelo viés da formação do tecnicista na 

educação, e isso contribuiu para a formação da imagem dos supervisores como 

técnicos, que reproduziam os direcionamentos da Secretaria de Educação. 

A preocupação com o andamento da escola quanto ao atendimento das 

demandas do alunado, bem como os objetivos da educação, contribuíram para as 
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modificações na imagem de personagens responsáveis pelos órgãos de controle. 

Durante a Ditadura Militar, a educação passou a ser um organismo funcional. 

Portanto, viu-se que houve mudanças significativas na forma de fiscalizar a 

escola, como também no imaginário das figuras responsáveis pelo controle escolar 

que, no início da escola republicana, faziam parte da elite intelectual do Rio Grande 

do Norte, com status de autoridade educacional, de prestígio social. Contudo, a 

expansão escolar e as modificações nos objetivos da educação contribuíram para as 

modificações ocorridas na imagem de tais personalidades, perdendo o seu prestígio 

de autoridade para um funcionário público.  

Por fim, analisar, os três elementos do Grupo Escolar Barão de Mipibu, 

explicitados, possibilitou perceber como o imaginário acerca da educação e do modelo 

dos Grupos escolares foi se constituindo e modificando-se ao longo da sua existência. 

 Chegou-se ao final de um percurso, mas não ao esgotamento das 

possibilidades acerca dos estudos sobre o Grupo Escolar Barão de Mipibu. Um 

espaço educacional centenário que, em 2019, estará completando 140 anos de 

instituição educativa, que em suas diferentes fases de existência vem perdurando ao 

longo dos anos, a princípio como Casa de Instrução Pública ou Estadual (1879-1909), 

depois Grupo Escolar (1909-1971) e na atualidade como Escola Estadual Barão de 

Mipibu. Escolheu-se analisar a instituição a partir de um viés, de uma lente, porém 

outras lentes podem contribuir para o conhecimento deste local tão rico em história e 

educação. A escola continua aberta, e isso amplia as possibilidades de pesquisa, com 

um arquivo escolar que possui documentos desde a sua origem até os dias atuais. 
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ANEXOS 
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Anexo I – Decreto de Criação do Grupo Escolar Barão de Mipibu. 
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Anexo II – termo de incineração de documentos do Grupo Escolar Barão de 

Mipibu. 

 

 
 


